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EXKLUZIVNĚ

stát
i vám!

PROSTĚJOV Do křížku s exekutory se pustil Martin Krupík.
Umělecký řezbář, který již 18 let žije v Londýně, má i nadále trvalé
bydliště vedeno na prostějovském magistrátu. A právě to se mu
stalo osudným. Jeho problém se týká (ne)placení za svoz odpadu,
načež radnice jeho dluh předala exekutorskému úřadu. Když se
vrátil na skok do Prostějova, nestačil se divit. Přestože dle jeho
slov dlužil 3,5 tisíce korun, exekutor po něm měl vymáhat částku
o více než 600 % vyšší!„Takový nárůst je přitom nelegální. Lidé by
měli vědět, že si něco takového nemusí nechat líbit,“ rozhodl se
promluvit Martin Krupík. Ten se brání tak urputně, že došlo dokonce i k fyzické tahanici. Z vyjádření zástupců magistrátu i exekutorského úřadu ale vyplývá, že vše proběhlo zcela v souladu se
zákonem. Muž bojuje dál…
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Z advokáta novináøem
Prostějov (mik) – Na čtvrteční tiskové konferenci Rady statutárního
města Prostějov se v řadách novinářů objevila nová tvář. Nikoliv však
nováček v komunální politice. Otázky radním totiž pokládal také bývalý
dlouholetý prostějovský zastupitel
a advokát Josef Augustin. „Děkuji za
uvítání,“ pronesl těsně poté, co byl
mluvčí magistrátu Annou Kajlíkovou přítomným aktérům představen. Večerník ví, že Josef Augustin
je dlouholetým spolupracovníkem
celostátně vydávaného levicového
periodika Haló noviny.
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Michal KADLEC
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Prostějov (mik) – Stovky spokojených Prostějovanů ho využívaly bezmála dva měsíce, během uplynulého
týdne konstrukci ale dělníci rozebrali
a jednotlivé díly odvezli. Mobilní
kluziště na náměstí T. G. Masaryka
zmizelo, znovu se bude montovat až
v listopadu. „S provozem jsme maximálně spokojeni, taktéž s vysokou návštěvností. Uděláme všechno pro to,
aby se tato oblíbená atrakce v listopadu do Prostějova zase vrátila,“ nechala
se slyšet náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová.

Foto: Michal Kadlec
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Večerníku
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Něco teplého do žaludku. Rozlévání polévek v režii náměstkyně
prostějovského primátora Milady
Sokolové minulý týden opět po
roce začalo. Bezdomovci u místního
nádraží se na tuto tradiční charitativní akci viditelně těšili a odpovídala
tomu jejich účast. Konečně dostali
zase něco teplého do žaludku.
CO NÁS UDIVILO…
Kdo všechno jezdí po dálnici. Tři
v jednom, tak by se dala charakterizovat běžná policejní kontrola
řidiče, který uháněl po dálnici směrem k Prostějovu. Na skle neměl
dálniční známku a vozidlo nemělo
platnou technickou prohlídku. Ale
co je úplně nejhorší, řidič byl pod
vlivem extáze a marihuany...
ZACHYTILI JSME

Agentura Letos bude pouze jedno zasedání zastupitelstva 832

S chøipkou jsme
to zakøikli
Prostějov (mik) – Zatímco minulý týden jsme uvedli příznivou
zprávu o poměrně nízkém počtu
obyvatel Prostějova nemocných
chřipkou, po dalších sedmi dnech
hlásí okresní hygienici rapidní nárůst o bezmála 900 případů! „K šestému lednu evidujeme 1 323 případů relativní nemocnosti v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel. Je to vysoký
nárůst oproti konci minulého roku,“
uvedla Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení pobočky
KHS v Prostějově.
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Tak tohle je rozhodnutí, které někteří zastupitelé jen tak jednoduše
nerozchodí! Doposud opozičníci
jako například Hájený, Matyšášek,
Ošťarný či Malý Kapoun při jednáních prostějovského zastupitelstva
v roce 2019 horovali pro to, aby se
komunální politici z nejvyššího politického orgánu města scházeli alespoň jednou za čtrnáct dní, když ne
každý týden. Primátor Francimór
Kopačka totiž svolával zastupitelstvo jen šestkrát do roka. A to se druhé straně zdá šeredně málo!

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

•• Pondělí ••
Větší než malé množství lásky. „Má drahá, dej mi víc své lásky aů,“ zpívá
v jedné ze svých písní skupina Olympic. Většího množství lásky se vehementně dožadovala čtyřiačtyřicetiletá žena z obce na Němčicku, která
chytila pod krkem svého muže tak silně, že jej zranila. Ten ji na oplátku
povalil na pohovku, kde ji držel, aby se uklidnila. Celou záležitost museli
řešit policisté.
•• Úterý ••
Největší chudoba. Největším bohatstvím je být chudý a bez dluhů…
Podnikatel Pavel Veverka z Protivanova to má přesně naopak. Přestože na
první pohled působí jako relativně bohatý člověk, ve skutečnosti jej tíží
značné dluhy, kvůli nimž byl dokonce odsouzen prostějovským soudem.
•• Středa ••
Změna k horšímu. Největší a často i jedinou odměnou za to, co děláme,
je zlepšení… To ovšem neplatí pro Radima Žondru, který byl odsouzen
za napadení tenistky Petry Kvitové. Útočník popírající svoji vinu nejprve
dostal osmiletý trest, s nímž nesouhlasil a proti němuž se odvolal. Moc si
nepomohl, odvolací soud mu totiž trest zvýšil na jedenáct let.
•• Čtvrtek ••
Jak nepromarnit život. „Každý z nás se rozhoduje stokrát za den. A stačí
tři skutečně špatná rozhodnutí a…, celý život je v prdeli!“ konstatuje Hana
Maciuchová coby matka ve hře o rodinných vztazích 4 000 dnů. Inscenace
pražského divadla Ungelt byla k vidění v Městském divadle v Prostějově.
•• Pátek ••
Nikdy nikde nikdo nic. Zcela v duchu hesla marnost nad marnost nazvala svoji výstavu v Duze grafička Olga Moravcová. Pokud jde o název její
expozice zabývající se pomíjivostí a procesem rozkladu, dá se to pochopit.
Horší by bylo, kdyby stejná slova tvořila titulek článku o Městském plese,
který se ve stejný den konal v Národním domě.
•• Sobota ••
Výměna rolí. Detektiv je prostě člověk, který uvažuje o tom, proč by spáchal právě tento zločin, a co by pak udělal, aby se na to nepřišlo… Divadelní hra Turecká kavárna s písňovými texty fenomenálního Ivo Fishera byla
k vidění v Jesenci. V hlavní roli tří komických detektivních příběhů z Paříže
se představil Václav Vydra.
•• Neděle ••
Kočičí vzpomínky. „Toužím chvíli vrátit se zpátky, číst jen tak mezi řádky,
v knihách pradávných dnů,“ tak začíná český text nejznámější písně z muzikálu Cats Memory. Jeden z nejslavnějších muzikálů všech dob se dočkal
nejednoznačně přijímaného filmového zpracování, které bylo k vidění
v kině Metro 70.

„Jako členové opozice jsme na
očích našich drahých voličů velice poskrovnu. A právě to chceme
změnit. Díky kamerám a přímým
přenosům ze zastupitelstva tak
můžeme lidem ihned předávat
naše velice rozumná poselství,“
nechal se slyšet Aleš Matyšášek
z hnutí Nakřivo. Nejen on tak tedy
bude zklamaný z rozhodnutí, které učinili prostějovští konšelé na
svém prvním jednání v roce 2020.
„Opozice nám už leze krkem
i ostatními tělními otvory. Jejich
argument, že chtějí být často viděni a slyšeni před kamerami na zastupitelstvu, je čirým populismem.
Přímé přenosy ze zastupitelstva
sleduje v průměru vždy jen něco

mezi dvanácti až patnácti občany
a ti u toho navíc vydrží v průměru
od dvaceti do třiceti vteřin, déle
ne,“ nakousl žhavé téma první náměstek primátora Prostějova Jiří
Nikamnepospíchal, který zastává
názor, že by klidně postačovalo
jediné zasedání zastupitelstva
v každém roce. „Moje řeč! Zas
toho tolik na projednávání nemáme, abychom se měli scházet častěji a ztrácet svůj drahocenný čas nějakými plky s opozicí. To se radši
pohádám s manželkou doma, to je
to samé,“ nebral si servítky primátor Francimór Kopačka.
Pro jediné zastupitelstvo v roce
nakonec hlasovalo všech jedenáct
radních. „A všichni jsme se také

shodli na termínu. Jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova se budou konat vždy
15. července. To je většina z nás na
dovolených, takže tato zasedání
budou velice krátká, navíc bez většiny členů opozice. A bude klid,“
vysvětluje na závěr prostějovský
radní Miloš Sklenice.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Nejedná se o zločin století,
ale i tak případ stojí minimálně za zamyšlení. Bohužel až minulý týden přišla
na policii oznámit patnáctiletá dívka, že dne 18. prosince loňského roku byla
okradena. Při návštěvě
pobočky České pošty měla
přijít o mobilní telefon, který prý měla v kapse bundy
a tu zapnutou na zip.

4 000

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.

Smutný rekord ohlásila prostějovská nemocnice. Ve zdejší porodnici se totiž v roce 2019 narodilo právě jen něco přes osm
stovek dětí, což je nejméně za
posledních třináct let! Vymřeme
snad?
ZAUJAL NÁS...

ANDREJ
BABIŠ

Foto: Michal Kadlec

Premiér České republiky a šéf nejsilnější politické strany ANO 2011
navštívil během své inspekční cesty
po Olomouckém kraji také Prostějov. A nechal se slyšet, že naše město si ostatní mohou brát za vzor.
ZASLECHLI JSME…

„JÁ BYCH TENTO
VÝROK OZNAČIL
ZANEHORÁZNOST“
Tiskový mluvčí Petry Kvitové Karel
Tejkal takto okomentoval slova Radima Žondry, že si tenistka způsobila zranění sama…

NGUYEN PHUNG THANH
se narodil 10. srpna 1968 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 7. ledna
2020. Jeho zdánlivé stáří je 52 let, měří
okolo 170 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a černé vlasy. Je
vietnamské státní příslušnosti.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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Pátek
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Radovan
Alice

Policisté se od dívky dozvěděli, že když vyšla před
budovu pošty, měla kapsu
rozepnutou a mobil za čtyři tisíce korun byl fuč. Proč
ale slečna nahlásila tuto
krádež až po třech týdnech,
o tom policejní zpráva neříká nic…

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
54 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a šedé
vlnité vlasy. Nosí knír.

Ctirad
Drahoslav

Sobota
Nedìle

6/0 °C

Vladislav

3/0 °C
Doubravka
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Na dvě stovky Romů se v pátek po poledni přišly do Obřadní síně na Městském hřbitově
v Prostějově rozloučit s Helenou
Čurejovou z Dobromilic. Ta se
dožila třiaosmdesáti let a v obci
na jihu regionu patřila k oblíbenkyním mezi cikánskou komunitou.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
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BYLI JSME
U TOHO
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Poslední rozloučení s Helenou Čurejovou proběhlo v atmosféře, jakou umí vytvořit snad pouze Romové. Smuteční
pochod za rakví zemřelé se konal za doprovodu řízné živé
muziky a za vůz pohřební služby se zařadily zhruba dvě
stovky pozůstalých a dalších smutečních hostů.

2x foto: Michal Kadlec

„Paní Čurejovou měl každý z nás moc rád, byla to taková
maminka a babička nás všech,“ svěřil se Večerníku přímo na
hřbitově jeden ze smutečních hostů.
Ostatní Romové nebyli z přítomnosti redaktora moc potěšeni a mluvit tak nechtěli. Co se nám podařilo od svého

zdroje zjistit, tak smrt Heleny Čurejové zasáhla prakticky
celé seskupení Romů žijících na jih regionu, který patří
k cikánským baštám Prostějovska. „Všichni ji měli rádi.
Někteří to zapíjeli celý víkend...,“ prozradil přímý účastník
pohřbu.
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PROSTĚJOV Platanová alej
v Rejskově ulici v Prostějově se
v celonárodní hlasovací soutěži
o Alej roku 2019 neztratila. Ba
právě naopak, v devátém ročníku soutěžilo rekordních 96 alejí
a stromořadí ze všech krajů Česka, kterým svůj hlas poslalo více
než 7 500 lidí, přičemž ta prostějovská získala hned druhý největší
počet hlasů a stala se nejúspěšnější v rámci Olomouckého kraje.
Prvenství míří do Středočeského
kraje, když Alejí roku 2019 se stalo
památné stromořadí u Rakovnického potoka, které měří tři a půl
kilometru. Platanová alej v Rejskově
ulici skončila jako druhá. „Je nám
na jednu stranu velice líto, že jsme
nezískali TOP ocenění. Přesto druhé místo v celkovém, republikovém
hodnocení je skvělé. V krajském
hodnocení jsme pak obsadili nejvyš-

ší příčku,“ zareagovala na výsledky
Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. „Platanová alej v Rejskově ulici
je pro všechny z nás tou nej a srdcovou záležitostí. Jistě se do dalšího
ročníku přihlásíme a budeme bojovat o její celkové prvenství,“ dodala
kurážně.
„Vítězným alejím gratulujeme. Všem
alejím a stromořadím v naší krajině
přejeme stovky let příjemného života s námi lidmi,“ přispěchala se vzkazem Marcela Klemensová ze společnosti Arnika, která soutěž pořádala.
Cílem ankety Alej roku je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím,
které patří ke zdravé a fungující
krajině. Lidé objevují nejkrásnější
vznosná stromořadí, upozorňují na
ta, kterým hrozí zánik, a představují
mladé aleje, které společně vysázeli.
(mik)
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&HONRYÅSRÔDGÉVRXWÈzHYU½PFL¤5
alej
1. Památná alej u Rakovnického potoka
2. Platanová alej v Rejskově ulici v Prostějově
3. Ke Kozmickým ptačím loukám

počet hlasů
731
534
383

&HONRYÅSRÔDGÉVRXWÈzHYU½PFL2ORPRXFNÅKRNUDMH
alej
počet hlasů
1. Platanová alej v Rejskově ulici v Prostějově
534
2. Priessnitzova lázeňská kolonáda
297
3. Javorová alej k Bludovečku
69
4. Poutní alej na Svatém Kopečku
56
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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NĚMČICKO Kdyby nešlo o tak
vážnou věc spojenou s násilím,
mohl by se jeden tomuto případu
i zasmát. Ale opravdu o žádnou
srandu nešlo. Další z rodinných
incidentů řešili policisté tentokrát na Němčicku.
„V neděli 5. ledna po třinácté hodině přijali policisté oznámení o incidentu v rodinném domě v obci na
Němčicku. Dle prvotního šetření
se tam měla čtyřiačtyřicetiletá žena
opakovaně na svém stejně starém
manželovi dožadovat více lásky

a více zájmu. Pro zdůraznění svých
požadavků měla muže chytit za triko pod krkem, přičemž mělo dojít
i k jeho zranění. Muž toto jednání
nechtěl snášet, proto ji uchopil za
ruce a povalil na pohovku. Tam ji
měl držet, dokud se neuklidnila,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Policisté věc šetří pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za
ten oběma podezřelým hrozí pokuta
až do výše 20 000 korun.
(mik)

2GDOätFKSŐtSDGHFKKRUNëFKFKYLOHN
]URGLQLQIRUPXMHPHQDVWUDQĚ

tr Jura odmÊtl pr¾vo hrde
s
i
m
l
rk

nÊ

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Kadlec

19120511466

PROSTĚJOV Ve velkolepou show se proměnilo zahájení jubilejního 30. ročníku Tradičního
městského plesu. Na divadelním jevišti v Národním domě v Prostějově se objevil Jošt
Lucemburský Moravský, který purkmistrovi Františku Jurovi předal glejt s městskými privilegii.
Ano, úvod plesu z roku 1390! „Jen to hrdelní právo bych zatím odmítl, situace je u nás nepřehledná,“ rozesmál hosty městského plesu v zaplněném hledišti divadla František Jura. (mik)

REPORTÁŽE NEJEN Z MĚSTSKÉHO PLESU V PROSTĚJOVĚ,
ALE I DALŠÍCH MÍST PO CELÉM REGIONU
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 30-31

➢

Minulý týden přijel na návštěvu Prostějova předseda české vlády Andrej
Babiš. Seznámil jsem jej s našimi rozvojovými záměry, informoval o vývoji
společných projektů města, kraje i státu a diskutoval s ním nad Národním
investičním plánem. Moc rád jsem
si společně s kolegy z městské rady
vyslechl jeho pochvalná slova na adresu našeho hospodaření. Je to dobrá
vizitka celého zastupitelstva i našich
kolegů, kteří město řídili v minulých
volebních obdobích. S premiérem Babišem jsem se dále shodl na nutnosti
vybudování nového integrovaného
centra pro hasiče a záchranné služby
přímo v Prostějově. Je to důležité pro
záchranu životů a majetku obyvatel
Prostějova i okolí.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

4

www.vecernikpv.cz

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Za Kosteleckou ulicí stále
PROSTĚJOV Nejsou napojeni na
městskou vodu, nemají plyn ani
kanalizaci. Rodiny žijící v domech
v místech bývalé zahrádkářské kolonie Za Kosteleckou ulicí v Prostějově by uvítali, pokud by se tato situace změnila. To se však nestalo ani
po dvou letech od chvíle, kdy Večerník o celé záležitosti informoval.
„Zaujal mě vás návrat po deseti letech,
v němž pan starosta Tesař prohlásil, že
nemít v Prostějově fotbal je ostuda.
Tak jsem se rozhodl aktuálně upozornit na to, že nemít městskou vodu,
plyn a kanalizaci na okraji Prostějova,
je určitě pro město větší ostudou,“
vyjádřil se před dvěma lety Oldřich
Horňák, který již téměř půlstoletí žije
Za Kosteleckou ulicí.

žijí bez vody
i kanalizace
Vedení města tehdy celkem logicky
argumentovalo tím, že tyto věci si každý stavebník má zajistit sám. „Jelikož
v dané lokalitě nevlastníme žádné pozemky, z nichž by v budoucnu mohly
být stavební parcely, tak ani neplánuje
budování inženýrských sítí,“ vysvětlil
tehdejší náměstek Zdeněk Fišer.
Zajímalo nás, jak se věc s odstupem
času vyvinula? „Nezměnilo se vůbec
nic. Aktuálně si stavíme vlastní čistič-

ku odpadních vod, topíme dřevem
a přitápíme krbem. Vodu bereme
ze studny, ale jelikož obsahuje velké
množství dusičnanů, musíme ji dovážet od manželčiných rodičů z Kostelce
na Hané. Čekáme pouze na to, že blízké pozemky koupí developeři, kteří tu
vybudují sítě, k nimž se pak budeme
moci připojit,“ popsal Oldřich Horňák, jemuž zároveň za domem vyrůstá
severní obchvat města.
(mls)
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Manželé
z Francie si zámek
ve Ptení již prohlédli
äGD[UGPGOQXKVQUVXåCNQUVPÆOVGEJPKEMÆOUVCXWXG2VGPÊMQPGéP÷FQéMCNCPQXÆJQOCLKVGNGC\OK\GNVCMLGFGPXGNMÚ56ª0
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PROSTĚJOV Jako první ze všech informoval Večerník už na konci září loňského roku o tom, že po
mnoha letech a celé sérii jednání s neseriózními zájemci se konečně blýská na lepší časy v otázce prodeje zámku ve Ptení. Na podzim 2019 se radním
přihlásili manželé z Francie, že by o koupi této polorozpadlé a stále chátrající budovy měli eminentní
zájem. Těsně před koncem roku se pak na poslední
tiskové konferenci Rady statutárního města Prostějov zmínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, že
je prodej zámku už doslova na spadnutí!
O nemovitost ve Ptení během uplynulých let projevilo
zájem několik soukromých subjektů. Žádný z podnikatelů ale nakonec potřebné peníze nesehnal, v některých
případech zkrachovaly i jejich velice ambiciózní projekty, které měly zámek proměnit v turistické centrum, hotel, dokonce i pivovar. Zatímco v září 2019 informovalo
město o zájmu manželů z Francie, nyní již představitelé

vedení magistrátu hovoří o dalším pokroku v jednáních.
„Manželé už dokonce podali oficiální žádost. My jsme si
nechali aktualizovat znalecký posudek a budeme připravovat prodej. Pokud bychom ovšem zámek prodávali,
do smlouvy určitě dáme podmínku, že budoucí majitelé
musí zámek do určité doby opravit,“ informoval Jiří Pospíšil, první náměstek prostějovského primátora.
Francouzští manželé, z nichž žena je českého původu, si
už v prosince byli dokonce ptenský zámek osobně prohlédnout. „Při osobním setkání mi sdělili, že se do České
republiky chtějí přestěhovat a nemovitost ve Ptení by
chtěli využít k bydlení. Předložili nám také stručnou studii,
podle které by zde mohla být restaurace, pivovar a ubytovací zařízení. Chtěli by tam mít své rodinné zázemí,“
prozradil Pospíšil s tím, že nyní bude ze strany magistrátu
následovat vyhlášení záměru prodeje ptenského zámku.
„Přihlásit se samozřejmě mohou i jiní zájemci a předložit
své nabídky,“ doplnil první náměstek primátora. (mik)

/ÊUVQUVCTQUVCMQPGéP÷QUGFNCNUP÷åPÚUM×VT
V minulých dnech pořádně
sklaplo všem posměváčkům a kritikům pranýřujícím před lety
městem zakoupený sněžný skútr.
Ten radnice pořídila proto, aby
i v Prostějově a jeho okolí byly
během zimy řádně upravené lyžařské tratě pro běžkaře.
Co ale čert nechtěl, čtyři roky byly
u nás hodně skoupé na sníh, a tak
skútr zbůhdarma stál zaparkovaný
v garáži zimního stadionu. Kritici tak
městskou investici v řádu statisíců
korun považovali za vyhozené peníze. „Je mi líto, že některým lidem vadí

zakoupená věc, která se využije třeba
jednou za čas, a nevadí jim naopak
to, že se ročně vydává veřejná finanční podpora 26 milionů korun a pro
město z toho nic není. V případě zakoupeného sněžného skútru se jedná
o službu občanům z řad vyznavačů
lyžování,“ komentoval kritiku médií
z posledních let Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova.
Od středy minulého týdne je ale
všechno jinak. Sněhu je někde až
půl metru a tak sám místostarosta konečně osedlal sněžný skútr
a prohrabává dlouhé kilometry

běžeckých stop. „Dnes projedeme
stopu cyklistickou stezkou směrem
na Kostelec na Hané, zítra budeme
pokračovat od jízdárny Cavalo přes
Hloučelu na Mostkovice a v neděli
přijdou na řadu stopy v jižní části
Prostějova. Stopy budeme skútrem
pravidelně projíždět, zejména kvůli očekávanému hustému sněžení
v příštích dnech. Věřím, že běžkaři
budou spokojeni, brzy vyrazí do terénu a že budou mít možnost užít si
kvalitního běžkování i bez vyjíždění
do hor,“ řekl Večerníku místostarosta Vlastimil Uchytil.

$.78/1«
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Všechny okolnosti kolem sněžného skútru už zpětně považujeme za
celkem úsměvnou epizodku z novodobé historie města. Nákup tohoto stroje na zajištění lyžařských stop pro běžkaře si v radě města prosadil před čtrnácti lety právě bývalý místostarosta Uchytil, a nebyl
to v základu vůbec špatný nápad. Leden 2010 byl v Prostějově také
bohatý na sněhovou nadílku, takže místostarosta si svým způsobem
oddychl, že v případě skútru nakonec nešlo o vyhozené peníze. Ale
co zase čert nechtěl, další roky nebyla po sněhu v Prostějově opět ani
památka, takže po dalších čtyřech letech nové vedení města řeklo
dost a skútr byl prodán. Při současném zimním počasí by totiž nenašel uplatnění ani dnes.
(mik)

2011010040

11.1. 2010

Pondělí 13. ledna 2020

jak šel čas Prostějovem ...

3HUQãWêQVNpQiPČVWt

O÷UVC2čXQFP÷UGLOGPQXCNQ<¾OGEMÆP¾O÷UVÊ 5EJNQUU2NCV\ QFTQMW2GTPwVÚP
UMÆP¾O÷UVÊ XNGVGEJCå2GTPUVGKP2NCV\ 0¾O÷UVÊD[NQRQLOGPQX¾PQRQFNG
wNGEJVKEMÆJQTQFW2GTPwVGLPčMVGąÊXNGVGEJCåXNCUVPKNK2TQUV÷LQX8NGVGEJ
Cå\FGX[DWFQXCNKTGPGUCPéPÊ\¾OGMMVGTÚVXQąÊFQFPGUFQOKPCPVWP¾O÷UVÊ2QRTC
XÆUVTCP÷UPÊOMW\TQMWXKFÊOGRQFQDWDÚXCNÆJQRT¾XQX¾TGéPÆJQFQOW7/QFTÆJQ
NXCMFGLGFPGUQDNÊDGP¾RTQFGLPCRQVTCXKP8OKPWNQUVK\FGD[N\¾LG\FPÊJQUVKPGECRąGF
FQOGOUGPCEJ¾\GNCO÷UVUM¾MCwPC8FQO÷éÊUNQ,CPC9GKINCUGRTQF¾XCN[OQVQTM[
8KMVQTKC8FQO÷76ąÊ\CLÊEč é D[NCRCNÊTPCTQFKP[8CąGMčXV\X-PÊåGEÊOFQO÷PC
RTQVK\¾OMWO÷NKRCNÊTPWåKFÆ
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Újezd
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Pomočená
ležela v centru
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PARTNERCE
ROZTRHL
ŽUPAN
A
DAL
FACKU
Strážníci dohlédli na vystěhování agresivního muže
.521,.$
PROSTĚJOV Facky a urážky padaly v jednom prostějovském
bytě mezi mladými partnery. Pětadvacetiletý muž neudržel
nervy na uzdě a při přetahování o mobilní telefon uhodil
svoji životní družku. Incident se odehrál před jejich malým
dítětem. Zasáhnout museli strážníci, kteří násilníka na přání
napadené ženy z bytu vypoklonkovali.

Michal KADLEC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Hodinu a půl před půlnocí v pondělí 6. ledna bylo přijato telefonické
oznámení o ležící ženě v blízkosti
centra města. Hlídka nalezla na
chodníku ležící a z místní znalosti
známou bezdomovkyni. Na první
pohled bylo patrné, že je dotyčná
pod vlivem alkoholu. Žena nekontrolovala své jednání, byla pomočená,
sama o sebe se nedokázala postarat,
postavit se na vlastní nohy pro ni
bylo naprosto nemožné. Strážníci
dotyčnou vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, tu se však
vzhledem k velmi silné opilosti nepodařilo zrealizovat. Na místo byla
přivolána zdravotnická záchranná
služba. Lékař po vyšetření zjistil
pouze značnou opilost, ohrožení na
životě nikoliv. Jelikož venkovní teploty dosahovaly mínusových hodnot,
rozhodla hlídka o převozu a umístění sedmdesátileté bezdomovkyně do
protialkoholní záchytné stanice do
Olomouce. Svým jednáním je žena
podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku.

Netopýr na „berňáku“
Zřejmě přiletěl zaplatit daně. Hodinu po poledni v úterý 7. ledna se
s netradiční žádostí o pomoc obrátil
na městskou policii zaměstnanec
prostějovského územního pracoviště Finančního úřadu. Do jedné
z kanceláří totiž vlétl netopýr. Vyslaná hlídka na místě netopýra odchytla
a předala jej do péče ochráncům
přírody. Vše dobře dopadlo, netopýr
přežil návštěvu Finančního úřadu
bez úhony.

Křikem si přivolaly
pomoc
Ve čtvrtek 9. ledna v dopoledních
hodinách bylo přijato formou SMS
zprávy oznámení o výjezdu hasičů
do bytu, ze kterého se ozývá volání
ženy o pomoc. Hasičům se podařilo
do bytu dostat přes balkon. Uvnitř
pak strážníci nalezli dvaadevadesátiletou stařenku. Ta upadla na zem
a zranila si krček stehenní kosti. Sanitka ženu převezla na ošetření do
nemocnice. Naprosto stejný případ
se stal následující noc. Oznámení
opět strážníci přijali SMS zprávou
od hasičů zhruba hodinu po půlnoci
v pátek 10. ledna. Po otevření bytu
byla uvnitř nalezena sedmasedmdesátiletá seniorka. Žena měla rovněž
po pádu na zem zlomený krček.
I v tomto případě byla převezena do
nemocnice na ošetření.

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

5

Podle zprávy prostějovských strážníků došlo k napadení v sobotu 4. ledna. „Před desátou hodinou vyjížděla
hlídka řešit napadení mezi partnery,
které se událo v bytě nedaleko centra
města. Na místě byla zkontaktována
oznamovatelka., kterou byla čtyřiadvacetiletá žena. Ta popsala napadení od přítele, který jí nejprve vzal
mobilní telefon a poté ho nechtěl
vrátit. Když se o mobil přetahovali,

roztrhl ženě župan a dal jí facku. Ta
následně utekla i s malým dítětem
z bytu a celou událost oznámila od
sousedů na policii,“ popsala konflikt
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Při objasňování celého incidentu vyšlo najevo, že za vše mohou
osobní spory v jejich partnerském
soužití. „Následkem toho neudržel
agresor nervy na uzdě a došlo k fyzickému útoku. Žena požadovala,
aby se muž z bytu odstěhoval. Za

Vyloupený stánek
v centru
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přítomnosti strážníků dotyčný vrátil
mobilní telefon, odevzdal klíče od
bytu a z místa odešel. Pár se dohodl, že celou situaci dořeší, až se oba
uklidní,“ dodala Greplová s tím, že
svým jednáním je pětadvacetiletý

Otec dal synovi pěstí, Opilec

muž podezřelý z přestupku proti
majetku a občanskému soužití. „Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
O tom byli oba hlídkou poučeni,“
prozradila mluvčí.

napadl

ten mu to vrátil FTWåMWMXčNKJWFD÷

KONICKO Rodinný incident
z neděle 5. ledna šetří koničtí policisté. Do pěstního souboje se pustili otec a syn, fyzické napadení
skončilo příjezdem policie. Zůstává utajeno, který z aktérů incidentu policejní hlídku přivolal...
„Po jednadvacáté hodině k němu
mělo dojít v rodinném domě v obci
na Konicku. Dvaapadesátiletý otec
se po návratu domů v podnapilém
stavu měl nepohodnout se svým
čtyřiadvacetiletým synem. Prudká
hádka mezi nimi se vystupňovala až
ve fyzické napadení, kdy měl otec

syna uhodit pěstí do obličeje. To si
syn nenechal líbit a otci úder vrátil.
Po úderu měl otec upadnout na zem,
kde se uhodil a způsobil si tím zranění v obličeji,“ popsal neobvyklý pěstní souboj František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Oba muži jsou pro své jednání podezřelí z přestupku proti občanskému soužití. „Za ten jim hrozí pokuta
až do výše dvacet tisíc korun. Dechovou zkoušku zjevně opilý starší
z mužů odmítl,“ podotkl ještě policejní mluvčí.
(mik)

PROSTĚJOV Partnerské neshody řešili během neděle 5. ledna
také strážníci městské policie.
V podvečerních hodinách bylo na
linku 156 přijato oznámení o opilém muži, který obtěžuje svoji přítelkyni.
„Hlídka kontaktovala oznamovatelku, která uvedla, že její přítel je pod
vlivem alkoholu, vulgárně jí nadává
a hrubým způsobem uráží. Strážníci
na místě zkontaktovali dotyčného
muže. Ten se doznal k požití alko-

holu a poslechu své oblíbené hudby,
kterou si pouštěl velice nahlas. Jakékoliv nadávky a urážení přítelkyně
popřel. Dále uvedl, že dnešní noc
stráví v penzionu a do společné domácnosti se vrátí až na druhý den,“
sdělila Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Svým chováním je čtyřiašedesátiletý muž podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití. Celý případ
bude mít dohru u správního orgánu,“ doplnila.
(mik)
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Pavel Veverka zfalšoval dokumenty
pro poskytnutí dvoumilionového úvěru

PROSTĚJOV To, že začnete provozovat penzion a restauraci, rozhodně neznamená, že
zbohatnete. Dokonce vám nikdo nezaručí ani to, že si vyděláte na holé živobytí. Potvrdit
to může i Pavel Veverka, který kvůli svému podnikání skončil před prostějovským soudem. Minulé úterý byl odsouzen za úvěrový podvod k podmíněnému trestu. Aby umořil
vzniklé dluhy, bude muset prodat nejen nemovitost, kvůli které si půjčku bral, ale i svůj
brněnský byt. Večerník líčení sledoval přímo v soudní síni.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jedenapadesátiletý Pavel Veverka byl uznán vinným z toho, že předstíral lepší situaci své firmy
provozující penzion v Protivanově, než v jaké se
už tehdy ztrátová společnost ve skutečnosti nacházela. V žádosti o dvoumilionovou půjčku
totiž předložil zfalšované dokumenty. Na základě nich mu byl úvěr poskytnut a on ho nějaký čas řádně splácel. Když banka zjistila, že
poskytnuté údaje byly falešné, rozhodla o okamžitém splacení úvěru. Toho však Veverka nebyl schopný. Následné obstavení účtu mu způsobilo značné problémy v jeho podnikání. Vše se
pokusil řešit převodem majetku na svoji družku,
ani to jej však před soudem nezachránilo. Banka,
u níž neoprávněně získal úvěr, po něm požadovala částku zhruba 1,8 milionu korun.

„Jsem klidný,
majetku je spousta“
Vše kupodivu nakonec skončilo tam, kde to začalo. Pohledávku banky dle svých slov za 3,1
milionu korun odkoupil bývalý vlastník domu
v Boskovicích, kvůli němuž si Pavel Veverka úvěr
původně bral. „Takto agresivní postup banky nechápu. Zesplatněním úvěru paralyzovala pod-

nikání pana Veverky a z něj i z jeho přítelkyně
málem udělala bezdomovce. S něčím podobným
jsem se dosud nesetkal,“ vyjádřil se Leoš David,
který navzdory opakovaným dotazům soudce naprosto přehlížel fakt, že půjčka byla poskytnuta na
základě zfalšovaných dokumentů.
Z výpovědi svědka vyplynulo, že by mu měl obžalovaný aktuálně dlužit bezmála čtyři miliony
korun. Navzdory tomuto faktu však věřitel rozhodně neztrácel optimismus. „Jsem úplně klidný,
o své peníze nepřijdu. Majetku je spousta. V první
řadě se prodá byt pana Veverky v Brně, dále pak
dům v Boskovicích, který od mé společnosti odkoupil a který je nyní součástí konkurzní podstaty
jeho zkrachovalé společnosti. Pokud by to nestačilo k uhrazení všech pohledávek, stále zde zůstává penzion v Protivanově, jehož hodnota se pohybuje kolem pěti milionů korun,“ vypočítal David,
který tím tak úplně nevysvětlil, jak chce vše získat
zpět, aniž by z pana Veverky a jeho přítelkyně
„udělal bezdomovce“.

Senát: obhajoba
je vymyšlená
Sám Veverka se hájil tím, že on listiny nezfalšoval.
Učinit tak měl člověk, kterého si na sjednávání
úvěru najal, neboť se prý v dané problematice
neorientuje. Kontakt na něj však nebyl schopný
poskytnout, pouze uvedl jméno společnosti. Jak
soud zjistil, ta se zabývá něčím úplně jiným. Obhajobě proto senát absolutně nemohl uvěřit,
načež obžalovaného odsoudil na tři roky, trest

V dosud přesně nezjištěné době
během předminulého víkendu
do pondělí 6. ledna se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
dřevěného stánku na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. Po
násilném vniknutí z něj měl odcizit dva seniorské mobilní telefony a z nezajištěné pokladny
finanční hotovost 5 000 korun.
Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na 6 100 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Z pošty bez telefonu
V pátek 3. ledna přišla na obvodní oddělení Prostějov 1 patnáctiletá dívka oznámit odcizení mobilního telefonu. K tomu
mělo však dojít již 18. prosince
2019, když si šla na poštu v Prostějově vyzvednout balíček.
Podle svých slov do budovy
vstoupila s telefonem v kapse
bundy zapnuté na zip. Když vyšla z budovy, zjistila, že kapsu
má rozepnutou a telefon v ní již
nemá. Způsobenou škodu vyčíslila na 4 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Straka v garáži
V dosud přesně nezjištěné
době od 4. do 5. ledna se zatím neznámý pachatel vloupal
do garáže u rodinného domu
v Nerudově ulici v Prostějově.
Pachatel nejprve přes oplocení pozemku vnikl na zahradu
a poté s použitím násilí i do
garáže. Garáž prohledal a odcizil z ní příklepovou vrtačku
značky Bosch a autonabíječku.
Celková výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na
3 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže s tříletou trestní
sazbou.

Dva záchodky vykradeny
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mu pak na čtyři roky podmíněně odložil. Kromě toho Pavlu Veverkovi zakázal čtyři roky
působit ve funkci zástupce společnosti. „Jsme
přesvědčeni, že obhajoba byla účelová a od základu vymyšlená. To, co banka po panu Veverkovi
chtěla, mohl se svým účetním vyřešit během jediného telefonátu a nemusel si nikoho najímat. Navíc o úvěr u banky žádal obžalovaný celkem třikrát
a v tom posledním případě již služeb dle našeho
názoru fiktivního pana Skaláka vůbec nevyužil.
Proto bylo jasné, že obžalovaný spáchal podvod,
jinak by na požadovaný úvěr neměl nárok a nezískal ho,“ odůvodnil rozhodnutí předseda senátu Petr Vrtěl, který polehčující okolnost viděl ve
faktu, že způsobená škoda bude zřejmě uhrazena
z majetku obžalovaného. „Faktem je, že coby jednatel selhal na plné čáře. Nicméně banka již dosáhla svého a zisku se po prodeji brněnského bytu
i domu v Boskovicích zřejmě dočká i pan David,
takže v tomto ohledu budou všichni poškození
spokojeni,“ uzavřel Vrtěl.

Přes noc z pátku 10. na sobotu
11. ledna se dosud nezjištěný
pachatel násilím vloupal do
mincovníků veřejných záchodů ve Školní a Janáčkově ulici. V obou případech pachatel
automaty poškodil a odcizil
finanční hotovost. Výše škody
způsobená městu Prostějovu
nebyla dosud přesně vyčíslena. Policisté v obou případech
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli, či pachatelům, v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky.

www.vecernikpv.cz

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:

Pondělí 13. ledna 2020

POŘÁD JEŠTĚ LEVNĚJI

PŘEDPLATNÉ
NA ROK 2020

www.vecernikpv.cz

NEMOCNICE
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ky třeba zraněných pejsků jsme tam nedávali.
Chtěli jsme, aby byl kalendář co nejvíce pozitivní,“ vysvětlil ředitel útulku Leopold Dostál.
A to se mu podařilo: velkou většinu kalendáře
tak zaujímají kresby dětí z prostějovské ZŠ Majakovského. „Jde zhruba o dvě třetiny celého
kalendáře,“ podotkl Dostál. Kalendář je nyní
k dostání přímo v útulku, zakoupit se dá i přes
náš web a informace o něm jsou také na facebookové stránce Voříšku. „Stále je možnost je
sehnat. Určitě nikoho neodmítneme,“ usmívá
se Leopold Dostál.
(sob)

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Tříkrálové trio, Kašpar, Melichar a Baltazar, dorazilo za zpěvu tradiční písně i do Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL. V doprovodu nemocniční kaplanky
přinesli Tři králové novoroční požehnání pacientům a zdravotníkům na oddělení LDN, onkologie, infekčním a dětském
oddělení, rehabilitaci i některých ambulancí a nezapomněli
ani na vedení nemocnice a dárce krve a plazmy na Hematologicko – transfúzním oddělení.
Tříkrálová sbírka, která letos probíhá v období od 1. do 14. ledna,
finančně pomáhá lidem v nouzi i nemocným. „Tři králové přinesli nejen novoroční požehnání a přání, ale nemocným také světlo
a povzbuzení, aby zahnali jejich trápení. Hlavním posláním tříkrálové sbírky je přimět lidi myslet i na druhé a pomáhat jim,“ říká
o tradici tříkrálovém koledování Martina Studynková, kaplanka
Nemocnice Prostějov.
Tři králové požehnali a popřáli zdraví
a štěstí také dárcům krve a plazmy na
Hematologicko – transfúzním oddělení Nemocnice Prostějov a ocenili jejich odhodlání darovat to nejcennější,
co mohou – život. Dva ze Tří králů pak
sami krev darovali.
Novoroční požehnání přináší Tři králové v Česku již dvacet let. Poprvé
vyšli koledníci představující tři krále,
jež se poklonili narozenému Spasiteli
v Betlémě a jež měli rozšířit novinu
širému lidu, koledovat v roce 2000
v Olomouci, odkud se sbírka rozšířila
do celého Česka. Každoročně sbírka
pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí v regionech, kde sbírka
probíhá.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Foto: www.vorisek.org

ČECHY POD KOSÍŘEM V tradiční benefiční počin se změnilo vydávání kalendáře útulkem Voříšek. Ani letošek není v tomhle směru výjimkou. Útulek nacházející se u Čech
pod Kosířem také koncem roku 2019 vydal
nový kalendář, který má dva úkoly: jednak
potěšit obdarovaného, jednak ale také podpořit sám útulek. Výtěžek jde totiž právě zpět
do útulku, tedy v něm ubytovaným psíkům.
Zvěčněná však většina v tom kalendáři není.
„Máme zde fotky osmnácti psů husky, jak vypadali před nástupem do útulku a poté. Sním-

pište na predplatne
@vecernikpv.cz

volejte 608 960 042

A NAVÍC S DÁRKY!!!
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Valerie Jana PIŇOSOVÁ
7. 1. 2020 47 cm 2,40 kg
Prostějov

pomohly i děti QRYRURġQtSíiQt

Pomozte čtyřnožcům:
Útulek vydal kalendář,

Anna VAŇKOVÁ
5. 1. 2020 51 cm 3,45 kg
Plumlov

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

jména?
miminka@vecernikpv.cz.
BLAHOPØEJEME!!!A jaká byla nejoblíbenější a jaká nejexotičtější

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

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!
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Starý a dnes z bezpečnostních důvodů
uzavřený most se právě letos konečně
dočká modernizace. Prostějovský magistrát hodlá do akce investovat velké
peníze, které by však mohlo získat ze
státní dotace. „Stávající most, který je
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Celkem
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„Na modernizaci mostu budeme podávat žádost o příspěvek ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Dotační
příspěvek může dosáhnout až sta procent uznatelných nákladů. Realizace
akce by měla být zahájena v letošním
roce. Ovšem vzhledem k nutnosti koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic
částečné uzavírky dálnice během provádění některých stavebních prací, lze
očekávat prodloužení realizace až do
roku 2021,“ upřesnil náměstek prostějovského primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Večerník na středeční tiskové konferenci rady města zajímalo, zda po již
zmodernizovaném mostu bude v bu-

doucnu obnoven provoz i pro motorová vozidla. „Ne, v žádném případě, není
k tomu důvod. Komunikace přes mostní konstrukci byla dříve pouze účelová
a sloužila pro zemědělské stroje. Cesta
přes most vede z Žešova do polí, není
kam autem pokračovat. Dál vede jen
polní cesta, most bude sloužit pouze
chodcům a cyklistům,“ reagoval rázně
Rozehnal. Oznámil tak předpokládaný záměr, který se zřejmě nebude líbit
Žešovanům. Ti chtějí zprůjezdnit most
pro veškerou dopravu. „Vím, že hodně
obyvatel si tudy krátilo přes ´polňačku´
cestu směrem na Určice, to ale již nebude z bezpečnostních důvodů možné,“
vzkázal náměstek.
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PROSTĚJOV Revitalizace sídliště
Moravská v Prostějově dostala konečně zelenou! V listopadu loňského roku Večerník informoval o málo
vídané záležitosti, kdy žádná z projektových kanceláří neměla zájem
zúčastnit se výběrového řízení na
vypracování projektu této investiční
akce magistrátu v celkové hodnotě
dvou milionů korun. Opakovaný
konkurz už ale přinesl úspěch a minulý týden prostějovští radní oznámili, že veřejnou zakázku obdržela
olomoucká společnost Alfa projekt.
Byla totiž v opakovaném konkurzu
jediným účastníkem...
Prvním krokem k modernizaci sídliště je vypracování projektové dokumentace. Rada města tuto veřejnou
zakázku svěří, na základě doporučení hodnoticí komise, společnosti
ALFA PROJEKT Olomouc, jejíž
nabídka splnila všechny podmínky
pro účast v zadávacím řízení. „Předmětem regenerace dotčeného území
bude vybudování a úpravy pozemních komunikací, parkovacích stání,

chodníků, cyklostezek, zpevněných
ploch, hřišť pro děti i dospělé, veřejného osvětlení, instalace mobiliáře,
revitalizace a osazení zeleně a případné přeložky inženýrských sítí podle
zpracovaného investičního záměru,“
popsal budoucí práce František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov.
„Hodnoticí komise konstatovala, že
v zadávacím řízení na vypracování

projektu je nabídka jediného účastníka ekonomicky přijatelná a splňuje
všechny podmínky účasti v zadávacím
řízení i požadavky zadávací dokumentace a zákonné podmínky,“ doplnil
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011). Jak dodal, předmětné
služby zpracování projektové dokumentace a související služby budou
financovány z prostředků statutárního
města Prostějov.
(mik)
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Jediný zájemce o vypracování
projektu vyhrál konkurz
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ve špatném technickém stavu, projde
stavební úpravou. Rada města Prostějova proto schválila projektový námět
a podání žádosti o dotační příspěvek
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na projekt modernizace
mostu přes D46 v Žešově,“ potvrdil
primátor František Jura (ANO 2011).
„Modernizace mostu je navržena v rozsahu výměny mostního svršku, sanace
betonových konstrukcí, výměny nefunkčních konstrukcí hydroizolace,
mostní závěry, kotevní tyče na opěrách
a úpravy území pod mostem. Účelem
mostu je převedení veřejně přístupné
účelové komunikace přes dálnici D46,“
vyjmenoval první muž konkrétní práce, které most čekají. Jak doplnil, v tuto
chvíli je již také zajištěno zpracování
projektové dokumentace.
Na tuto akci bylo podle radních
5. listopadu loňského roku vydáno
stavební povolení. Náklady jsou
stanoveny podle zpracovaného položkového rozpočtu ve výši 15,4
milionu korun. Ovšem uznatelné byly stanoveny pouze ve výši
14,8 milionu korun včetně DPH.

PROSTĚJOV Martin Krupík žije
v Londýně od roku 2003. Nejprve
měl trvalé bydliště u babičky, později si je nechal přehlásit na zdejší
magistrát. Do Prostějova se nedávno vrátil kvůli přepisu nemovitosti.
Při této příležitosti zjistil, že je proti
němu vedena exekuce kvůli nezaplaceným poplatkům za odpad.
„Měl jsem za to, že jsem vše řádně
ohlásil, nečinil jsem tak ovšem každý
rok. I proto za období do roku 2014
vznikl na mé straně dluh ve výši 3,5 tisíce korun. Město to dalo exekutorům
a ti po mně nyní požadují celkem 22,5

➢ z titulní strany

Vedení exekuce totiž upravuje městská vyhláška. „Minimální výše odměny pro exekutora činí 2 000 Kč, minimální výše nákladů na exekuci pak
3500 Kč, celkem tedy 5500 Kč plus
DPH. Pokud povinný uhradí dluh ve
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tisíce korun. Něco takového je nezákonné!“ tvrdí Martin Krupík, jehož
názor mu měla potvrdit i právnička.
„Odměna pro exekutora může být
minimálně 500 korun, ale maximálně
patnáct procent z vymáhané částky,“
vyjádřil se sám Krupík, jehož názor
se však neshoduje se zněním vyhlášky
upravující odměny pro exekutory.

lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, výše
uvedené částky se snižují o polovinu,“
prozradila Večerníku referentka vnějších vztahů Jana Gáborová s tím, že
navýšení konkrétního nedoplatku posuzuje sám exekutor. „Dlužník může
3ROLFLVWÅSRGSRÔLOL
podat námitky proti příkazu k úhradě
H[HNXWRU\
nákladů, které určil exekutor. V takovém případě vše posoudí soud,“ zdů- Dle šéfky Exekutorského úřadu v Prostějově bylo vše v pořádku. „Ke konraznila Gáborová.
krétnímu spisu se nemohu vyjadřovat,
6WUNDQLFHQDÖÔDGÈ
musela bych být zbavena povinnosti
Svůj dluh vůči magistrát měl Martin mlčenlivosti. Nicméně jsem si stoproKrupík dle svého tvrzení zcela uhradit. centně jistá, že postup mých pracovní„Samozřejmě jsem zaplatil i poplatky ků byl v souladu se zákonem, jak pokud
za zbývající roky, přestože nebyly exe- jde o jejich jednání, tak pokud jde o vykučně vymáhané,“ tvrdí muž, který se číslení nákladů spojených s vedením
pustil do křížku s exekutory. „Stalo se exekučního řízení,“ zareagovala na do-

to ve chvíli, když jsem k nim přišel do
kanceláře, abych zjistil číslo, pod nímž
je exekuce vedena. Jakmile slyšeli něco
o žalobě, kterou se na ně chystám podat, nechtěli mi půjčit ani tužku a chystali se mě vyhodit. Byla z toho strkanice,
u které asistovali i policisté,“ prozradil
exkluzivně Večerníku Krupík.

Ať už se situace vyvine jakkoliv, jisté je,
že Prostějované na poplatcích za odpad ke konci roku dlužili více než 14,5
milionu korun. „V průběhu roku se
exekutorům na nedoplatcích za místní poplatek za odpady daří exekučně
vymoci 209 153 Kč,“ pokrčila rameny
Jana Gáborová.
(mls)
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14,5 milionu

taz Večerníku soudní exekutorka Lenka Černošková, jíž jsme položili také
dotaz týkající se uvedené potyčky. „Pokud vím, tak sám povinný volal na místo Policii ČR, protože nebyl spokojen
s naším postupem. Výsledkem účasti
policie byl jejich návrh, abychom my
na povinného podali trestní oznámení
za jeho jednání. To jsme nakonec neudělali,“ popsala událost Černošková.

.KFÆO÷UVW\CdQFRCF[qFNWåÊOKNKQPW
GZGMWEGOPQJQPGX[OQJQW

396

$ąG\GP
·PQT
Leden

èGTXGPGE
èGTXGP
-X÷VGP
Duben

Prosinec
Listopad
ĄÊLGP
<¾ąÊ
Srpen

MDNVHYURFHURGLORYSURVWÈMRYVNÅQHPRFQLFL

dá. „Porodnice je také držitelem titulu
Baby Friendly Hospital, tedy nemocnice přátelské k dětem. Po porodu je
samozřejmostí bonding i zavedený
systém rooming-in na oddělení šestinedělí,“ dodala Miloševská.
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Starý most přes
dálnici D46 vedoucí v Žešově od
místní palírny do polí vyvolal v předešlých dvou letech více rozruchu,
než je zdrávo. Na začátku roku
2018 prostějovský magistrát zjistil,
že most nepatří Ředitelství silnic
a dálnic, nýbrž je majetkem právě
statutárního města. Začaly tak spěšné práce na projektu rekonstrukce,
neboť přemostění se už tehdy nacházelo v zuboženém až havarijním
stavu. Žešovem mezitím začaly kolovat fámy, že město Prostějov hodlá most zbourat a následné hádky
rozdělily občany početně zhruba na
dva stejné tábory. Spory, zda most
zbourat nebo ponechat a zrekonstruovat, vedly dokonce k rozpadu
osadního výboru v Žešově...

TŘINÁCT LET... patnáct milionů

NA SVĚT Modernizace začne už letos, oprava má stát

www.vecernikpv.cz
Pondělí 13. ledna 2020
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Jak již Večerník informoval v úvodním čísle, prvním miminkem roku
2020 Nemocnice Prostějov a současně i celého Olomouckého kraje byla
Kristýnka Konšelová s váhou 3 750
gramů a mírou 51 centimetrů, která se
narodila hodinu a 28 minut po novoroční půlnoci. Premiérovým dítětem
samého města Prostějova se stala Lia
Vymazalová, která přišla na svět 2. ledna ve 12 hodin 37 minut s váhou 3 050
gramů a mírou 49 centimetrů.
Pojďme se ale ještě podívat do
uplynulého letopočtu a vypíchnout několik zajímavostí. Za červnem, kdy se v prostějovské nemocnici rodilo nejvíce, zůstaly z celkového
počtu 831 porodů v těsném závěsu
srpen s 81 a říjen s 80. Naopak nejméně úrodným byl březen s „pouhou“ padesátkou porodů, jen těsně
tuto hranici přesáhl prosinec a třetím
nejslabším měsícem byl únor. Chlapců bylo v součtu 436, což je o pětadvacet méně než v roce 2018. Pokles
hlásila i děvčata, těch se narodilo dokonce o 38 méně, celkem 396.
Nejoblíbenějším jménem se stal Tomáš, kterých bylo hned třináct. Jedenáctkrát sáhli rodiče po Matyášovi a
devětkrát to byl Jan a Sofie, nejčastější

Petr
KOZÁK

pro Večerník

dívčí jméno. Za ní následovala Viktorie (osmkrát) a Dominik (sedmkrát).
Další nejčastější chlapecká: Jakub,
Filip, Adam, David, Vojtěch, Ondřej.
Z dívek dále sáhli rodiče po Elišce, Tereze, Karolíně, Julii, Emě, Natálii, Lauře, Anně, Kláře, Lucii a Nikole.
Mezi nejoblíbenějšími tradičními
českými jmény se objevila i jména zahraniční až exotická. „Přivítali jsme
na světě například malou Noemi,
Evelin, Nikoletu, Zoe, Medu, Hedu,
Nikky, Olivii, Adinu, Amélii či Selmu. Mezi jmény chlapců vynikli zase
Alfréd, Mateo, Sebastian, Barnabáš,
Jeremiáš, Lucien, Chris, Robin, Kilián,“ prozradila Věra Tisoňová, vrchní
sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Prostějov s tím,
že hned třikrát spatřila světlo světa
zdvojená jména holek a dokonce
osmkrát u chlapců.
Z výše uvedených údajů a čísel v přiložených grafech je ale patrné zejména jedno jediné: v místní porodnici
se rok od roku rodí čím dál tím méně
dětí. Mluví se o tom ostatně už delší dobu a skeptici tvrdí, že jestli to
takhle půjde dál, Prostějov snad brzy
vymře! „Doba je taková, že dítě není
pro většinu párů tím poselstvím, jako
tomu bylo v minulosti. Pro mnohé
ženy je až druhořadou záležitostí,“
posteskli si porodníci.
Musíme bohužel konstatovat, že
porodnost trvale klesá v celé České republice. Pokud se týká konkrétně prostějovské porodnice,
tak zatímco na přelomu minulé

2009

2008

2007

dekády přišla na svět vždy více jak
tisícovka dětí, mezi roky 2012 až
2015 se už tuto bájnou hranici překonat nikdy nepodařilo. Ba co víc,
v posledních letech se počet nevyšplhal ani na 900 porodů! A loňské
číslo 832 je dokonce vůbec nejnižší od roku 2007, kdy přišlo na svět
1 167 dětí!
Demografové tím překvapeni nejsou, podle nich se s tím dalo počítat. Odrodily totiž silné ročníky ze
sedmdesátých let minulého století.
A na rodičovskou scénu teď pozvolna
přicházejí lidé z populačně slabších
ročníků. Navíc roste i počet jedináčků. „Pokles porodnosti je nevratný
proces a čísla už nahoru půjdou jen
horko těžko. Bude to mít dopad na
celou společnost,“ shodují se odborníci s tím, že babyboom skončil a v
následujících letech se dětí, které se
za dvacet či třicet let stanou hlavní
ekonomickou silou země, bude pravděpodobně rodit stále méně. Tedy
pokud region nezachrání přistěhovalci a jejich potomci či módní trend
diktující pro každý rodičovský pár
alespoň pět potomků...
V neposlední řadě také klesl i příchod dvojčátek. Loňský jeden pár
je velkým kontrastem oproti roku
2016, kdy se v Prostějově narodilo
osm dvojic. V roce 2008 pak hlásili
zdravotníci dokonce třináct takových
porodů.
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Porodnice Nemocnice Prostějov
nabízí budoucím maminkám tři samostatné uzavřené klimatizované
porodní boxy, které poskytují rodičce
i jejímu partnerovi maximální soukromí. „Součástí těchto boxů je kromě
speciálních polohovacích lůžek také
porodní vana, rehabilitační balony,
žíněnky, sprcha, křeslo, rádio s CD
přehrávačem. Nejmodernější porodní
místnosti tak umožňují nespočet alternativních způsobů vedení porodu,“
prozrazuje Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel, do jejíhož
portfolia Nemocnice Prostějov spa-
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Navíc snižující se čísla z prostějovské porodnice jsou pro našince zkreslující. Z celkového počtu
je nově narozených Prostějovanů
zhruba ani ne polovina! Například
v nejsilnějším roce 2007 se narodilo maminkám s trvalým bydlištěm
v Prostějově „jen“ 452 dětí. Tento
rekordní počet byl tehdy považován
za novorozenecký boom. Od té doby
to šlo s regionální porodností pořádně z kopce. V roce 2010 poprvé
klesla pod hranici čtyř stovek dětí, o
dva roky později přišlo na svět pouhých 364 prostějovských miminek,
v roce 2013 dokonce jen 340! Vítání
občánků v nejkrásnějších prostorách
radnice pak přece jen mírně stouplo.
V roce 2015 bylo takto přivítáno 482
zdejších dětí, následující tři roky přišel pokles (viz. tabulka), aby bylo
loni uvedeno celkem 419 dětí.

projektu okružní křižovatky tak otálí, se jeden z novinářů celostátního
deníku zeptal na tiskové konferenci
Rady statutárního města Prostějov,
která se konala uplynulý čtvrtek.
Z odpovědi náměstka primátora
Jiřího Rozehnala bylo zřejmé, že
magistrát se do výstavby rondelu v Olomoucké ulici a Vápenici
pouštět ani nechce! „Nedávno
jsem byl na toto téma napaden jedním prostějovským periodikem,
že ve věci okružní křižovatky na
Vápenici a dopravy obecně nic nečiním. Chtěl bych říct, že doprava
v Prostějově se musí řešit komplexně. A vzhledem k tomu, že jsme ke
konci loňského roku ukončili dlouhotrvající rekonstrukci Plumlovské
MICHAL KADLEC
ulice, která z hlediska komplikací
Proč vedení prostějovského magis- v dopravě nám všem dala pořádně
trátu s realizací již vypracovaného zabrat, a máme naplánovanou re-

PROSTĚJOV V posledních vydáních loňského roku Večerník upozornil na nejednotnost názorů ve
vedení prostějovského magistrátu
ohledně plánované a s Olomouckým krajem již dohodnuté výstavby
rondelu na křižovatce Olomoucké
ulice a Vápenice. Na podzim 2019
náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková sdělila, že na
schůzce s představiteli kraje město
Prostějov dostalo příslib pěti milionů korun z krajského rozpočtu pro
rok 2020 na stavbu rondelu. Ten se
však stavět nebude, odpovědní činitelé se totiž dosud nevyrovnali s požadavky Dopravního inspektorátu
Policie ČR či památkářů...

konstrukci Vrahovické ulice, což
přinese další problémy, je třeba plánovat další dopravní investice tak,
aby nepřinesly další a další komplikace. To znamená, že nejdříve musíme do března znát přesnou etapizaci
zmíněné rekonstrukce Vrahovické,
teprve potom můžeme plánovat další akce,“ osvětluje své počínání Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
prostějovského primátora pro stavební investice.
„Víme také, že Ředitelství silnic a dálnic plánuje rekonstrukci mostních
pilířů estakády Haná u bývalé Vitany,
Olomoucký kraj je připraven rekonstruovat Wolkerovu ulici. A když se
podíváte na mapu příjezdových a výjezdových komunikací v Prostějově,
poznáte, že všechny jmenované a již
připravené investice už tak výrazně
zkomplikují dopravu v Prostějově. Ře„Já bych chtěl podotknout, že na přípravách kruhové křižovatky ulic Vápenice a Olomoucká by se ale i tak
mohlo pracovat už nyní,“ opáčil nato
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko), čímž dal skrytě najevo, že
Večerník měl pravdu, když tvrdil, že
odpovědní úředníci magistrátu přestali úplně komunikovat jak s Dopravním inspektorátem Policie ČR, tak

s památkáři při odstranění jejich námitek v projektu rondelu. „Situace je
zatím nepřehledná. Dopravní inženýr
Dopravního inspektorátu Prostějov –
Policie ČR byl celý prosinec nemocný
a jeho zástupce zase na školení,“ snažila se na tiskovce vedení města dovysvětlit domnělou nečinnost magistrátu náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově Alena Rašková (ČSSD).
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šení křižovatek na vnitřním okruhu je
tedy možné naplánovat až po těchto
velkých investicích, nemůžeme v tuto
chvíli paralyzovat dopravu v celém
Prostějově. Takže jestli jsem měl říct,
že rondel na Vápenici nebude nebo že
nic nedělám, tak to není pravda. Cítím to jako křivdu a osočení. Děláme,
co můžeme,“ pronesl trochu v emocích náměstek Rozehnal.
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Prostějov (red) – Objednávkový
a vyvolávací systém Magistrátu statutárního města Prostějov rozšířil své
služby. Ty nově poslouží občanům na
finančním odboru. Systém již získal
ze strany občanů pozitivní ohlasy na
odboru dopravy a odboru občanských záležitostí. Od ledna 2020 ho
mohou lidé využívat také na odboru
finančním. „Smyslem rozšíření této
služby je nabídka většího komfortu
při vyřizování záležitostí občanů na
magistrátu. Za hlavní výhodu považujeme, že se zájemci mohou objednávat přes internet z pohodlí svého
domova. Věříme, že rozšíření zmíněné nabídky bude pro občany kladně
hodnoceným přínosem,“ uvedl primátor statutárního města Prostějov
František Jura (ANO 2011).

Radnice rozšiøuje
VOXzE\

Prostějov (mik) – Nejen obyvatelé Lidické ulice v Prostějově, ale
všichni řidiči, kteří touto lokalitou
projíždějí, se musí připravit na další
dopravní komplikace a částečnou
uzavírku. „Ve dnech od 20. ledna až
do 15. února bude částečně omezen
provoz v ulici Lidická, a to konkrétně před domem číslo 59 z důvodu
napojení vodovodní přípojky,“ upozornil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

Uzavírka v Lidické
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PROSTĚJOV Eliška, Sofie, Tereza, Jakub, Jan, Tomáš a Filip. To jsou
nejčastější jména 832 dětí, které v uplynulém roce 2019 přišly na
svět ve zdejší porodnici. Pouze jednou se přitom narodila dvojčata. Celkem tak v Nemocnici Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, proběhlo 831 porodů, což je o 62 méně, než tomu bylo
v předešlém letopočtu 2018. Už druhý rok za sebou přitom zvítězili chlapci, kterých se narodilo 436, kdežto děvčat„pouze“ 396.
Nejplodnějším měsícem za uplynulý rok se stal červen, ve kterém
zdravotníci zapsali do porodní knihy 87 maminek. V globálním
kontextu pak uplynulý rok potvrdil smutný trend, kdy se rodí
nejen v Prostějově stále méně. Na vysněnou metu tisíce narozených dětí už tudíž čekáme dlouhých osm let...

A jaká byla nejoblíbenější a jaká nejexotičtější jména?

Nejvíce se během roku 2019 rodilo v červnu, nejméně v březnu

2018

Pejsci znovu do Voøíšku

Prostějov (mik) – Po dvou letech,
kdy byli nalezení pejsci bez dohledání majitele převáženi z Prostějova
od olomouckého psího útulku, se
prostějovský magistrát vrací znovu
ke spolupráci s útulkem Voříšek
v Čechách pod Kosířem. Ten totiž
vyhrál výběrové řízení, které se co
dva roky obnovuje. „Od ledna 2020
budou opuštění psi nalezení městskou policií na území města Prostějova umisťováni do útulku Voříšek
v Čechách pod Kosířem,“ potvrdila
referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu Jana Gáborová.
Pokud se vám tedy ztratí pes, volejte Městskou policii Prostějov nebo
kontaktujte provozovatele útulku
Voříšek v Čechách pod Kosířem na
telefonním čísle 606 855 797. Útulek má také webové stránky, kde je
možné prohlédnout si galerii psů
umístěných v útulku.

SMUTNÝ REKORD! 832 DĚTÍ, NEJMÉNĚ ZA POSLEDNÍCH
2010
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Nový rok, vlastně už závěr toho
starého, přinesl kuřákům další herdu do zad. Tedy i mně. Cigarety
opět podražily, tentokrát v rozmezí
od tří do osmi korun na krabičce.
A jelikož to v roce 2020 nemusí
být v otázce zvýšení spotřební daně
u tabákových výrobků poslední
slovo ze strany státu, je na čase přemýšlet o zásadním životním rozhodnutí.
Mluvím v první řadě za sebe, vy
ostatní kuřáci se zařiďte podle svého.
Já už několik let přemýšlím, že kouřit
přestanu úplně. Ale chybí mi k tomu
motivace a přiznávám, že i silná vůle.
Když si jen spočítám, co všechno

jsem zazvonila na nejbližší zvonek a poptala se opět na cestu. Ochotná sestra nás
opět nasměrovala na požadovaný kurz.
S nově nabytými znalostmi jsme vyrazili
do spletité sítě chodeb nemocnice. Bratr
začínal naříkat, že babičku nikdy nenajdeme, a já jsem se musela v duchu usmívat, že strávíme celé návštěvní hodiny pobíháním po nemocnici. Babička nám do
toho samozřejmě v pravidelných intervalech volala, jestli jsme to už našli. „Jasně,
babi, našli. Jenom tě napínáme a schováváme se za rohem...“ Poslední nadějí byl
lůžkový výtah, jenž děsivě skřípal a přizvukoval tak bratrově plačtivé náladě.
Vyjeli jsme do čtvrtého patra a, světě, div
se! Babička nás už vyhlížela přes dveře
oddělení a vůbec jí nevadilo, že je po náročné operaci. Vyčerpáni a šťastni jsme
usedli na tvrdé židle a zálibně pokukovali po docela měkce vypadající posteli.
Pokud někdy opět pojedu na návštěvu
do brněnské nemocnice (doufám, že ne),
tak si preventivně na informacích vyžádám mapu areálu a navigaci.
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dobré, že město dalo jasně najevo, co je
v pořádku a co už ne. Navíc jsem přesvědčen, že usvědčit původce obtěžujícího hluku je mnohem snadnější než
odhalit majitele psa, který neuklízí exkrementy, bohužel. V tomto ohledu
je vlastně velká škoda, že psí hovna
také nehoří a nebouchají. Snad by
díky tomu ubylo i nezodpovědných
pejskařů...
udou tesy po zavedení vyhlášky
proti pyrotechnice a při jejím
dodržování Vánoce v Prostějově opět
svátky klidu a míru pro všechny? To si
nemyslím, mnozí z nás si vždy najdou
způsob, jak si je pokazit. Ale aspoň budou mít o důvod míň, proč se přitom
vymlouvat na ostatní.
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nejrůznější zákazy a příkazy. Jenže
v případě prostějovské vyhlášky se
skutečně nejedná o svévolné omezování milovníků hluku. Jde pouze
o nastavení pravidel tak, aby svoboda
jednoho nepřiměřeným způsobem
nezasahovala do svobody druhého. Že
je tato hranice neznatelná? Možná. Ale
někdo by třeba mohl považovat za nepřiměřený zásah do vlastních svobod
i nemožnost pobíhat nahatý po náměstí a zpívat přitom českou hymnu.
O tom, kde tato hranice leží, by měli
rozhodnout právě volení zástupci,
ať už je to společenství vlastníků
bytů, zastupitelstvo, či vláda. Pokud
pravidla nastaví blbě, máme vždycky možnost svůj nesouhlas vyjádřit
ve volbách. Je jasné, že se to nikdy nebude líbit všem, ale lépe to prostě řešit
nelze. Hranice si všichni nastavujeme
ne kvůli těm rozumným, ale kvůli těm

Terminál je bezpeènìjší
c6HGPGHV½WNXpQLNGRQHGRGUzXMH
Nechci hodnotit, jestli je nový autobusový terminál na Floriánském náměs- Pořád čtu o samých nehodách na křižovatce mezi Prostějovem a Kostelcem na
tí hezký z estetického hlediska. Je nový a zastřešený, takže si na něj budeme Hané, poblíž které se nachází železniční přejezd. Vy sami ve Večerníku nazýmuset teprve zvyknout. Každopádně je podle mého názoru bezpečnější váte tuto křižovatku jako velice problematickou a nebezpečnou. Jenže, vážení,
a lidé se už při přecházení či dobíhání na autobus nemusí bát, že je srazí jiné toto místo by nebylo tak rizikové a se spoustou dopravních nehod, kdyby tam
auto. Myslím si, že nová stavba je velice účelná a za toto bych dal magistrátu řidiči dodržovali předepsanou sedmdesátku a nejezdili jako hovada. Tuto přepalec nahoru. Uvidíme ovšem, zda se i nové a moderní doplňky a zařízení depsanou rychlost nikdo nedodržuje, pak se ale každý diví, že právě na uvedené
terminálu nestanou brzy terčem vandalů.
Jindřich Opálka, Prostějov křižovatce dochází k tolika nehodám.
Jiří Winkler, Prostějov
Parkují, jak chtìjí
Nechyběli jsme s manželem snad ani jednou při Vánoční koupeli na plumlovské přehradě, procházka k výpusti, do které se pouštějí nadšení otužilci, patří k našim
tradičním akcím během Štědrého dne. Jako již méně pohybliví důchodci jezdíme 24. prosince na přehradu autem jako ostatně stovky dalších lidí. A tady každým
rokem nastává problém, kde a jak zaparkovat. Kolikrát se až divíme, kde všude jsou řidiči schopni své vozidlo odstavit. Na trávníku, před vjezdy domů v Mostkovicích, na úzké komunikaci, kde už potom nikdo další neprojede, dokonce jsme letos zaregistrovali, že dvě nebo tři vozidla stojí na krajnici hlavní komunikace
v Mostkovicích, kde je samozřejmě po celý rok zákaz zastavení. Trvalo nám asi půl hodiny, než jsme našli volné místo pro svoji škodovku, ale parkovali jsme podle
pravidel. Sice jsme nestihli úplný začátek akce, ovšem měli jsme dobrý pocit, že jsme se nedopustili ničeho, co není v souladu s dopravními předpisy. Kdyby ostatně v poledne na Štědrý den policisté zkontrolovali, jak a kdo okolo přehrady parkuje, určitě by rozdali desítky pokut.
Marie Dočkalová, Prostějov

Co to má spoleèného s Vánoci?
Patřím ke starší generaci, takže svým názorem asi proti sobě popudím ty mladší. Já osobně jsem ale byla nemile překvapena kulturním programem na prostějovském náměstí v závěru roku. Co mají proboha společného s Vánoci a vánoční atmosférou koncerty popových a rockových skupin? Nevím, jak jsou tyto kapely
v Prostějově oblíbené mezi mládeží. Pak bych jejich vystoupení chápala jako snahu udělat na náměstí něco pro mladé. Ale vzhledem k tomu, že při těchto koncertech bylo u pódia jen mizivé množství diváků, řekla bych, že moc popularity nemají. My starší jsme spíše zpěv a mlácení do kytar a bubnů brali jako nehorázný
randál, který k Vánocům vůbec nepatří. A na náměstí už vůbec ne.
Božena Navrátilová, Prostějov
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ři diskusích o využívání pyrotechniky během vánočních svátků se
mi vždy vybavil kreslený vtip Vladimíra
Jiránka: Na pozadí vybuchujících ohňostrojů křičí jeden muž na druhého:
Povídám – Tichá noc, svatá noc...! Vánoční svátky mají být obdobím klidu
a míru, nicméně v posledních letech
se z nich i v Prostějově staly spíše
svátky hluku a sporů. V řadě případů
za to mohla právě zábavní pyrotechnika. Vedení města konečně odmítlo
nečině přihlížet a pyrotechniku na území Prostějova hromadně zakázalo. Její
milovníci si ji tak mohou užít pouze
během silvestrovských oslav od 14:00
hodin do 03:00 hodin prvního dne každého roku.
akmile se tato zpráva roznesla,
okamžitě se vyrojily názory, že
jde o jasný důkaz toho, jak se vracíme
do totalitních dob, kdy lidi svazovaly
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bezohledným. Je naprosto v pořádku,
že k tomu přikročilo i město Prostějov.
diskusích ohledně pyrotechniky se často objevovaly výtky
proti pejskařům, kteří neuklízí výkaly
svých miláčků. Někteří zastánci dělobuchů dokonce hovořili o tom, že
rachejtle jsou jakousi spravedlivou
vendetou za psí hovna na trávnicích. Skvostný argument! Pokud mi
tedy soused bude házet shnilá jablka
do zahrady, nepůjdu za ním a nevyříkám si to s ním, ale vše začnu řešit tím,
že začnu rozbíjet okna nejen jemu, ale
pro jistotu všem, kteří mají na zahradě
jabloň... Majitelé psů rozhodně nejsou bezchybní. I mezi nimi se najdou
hovada, která exkrementy neuklízí.
Jenže proti nim už naštěstí vyhláška
existuje a za svoje jednání mohou dostat pokutu! Stejně tak nikdo neříká, že
každý, kdo si koupí pyrotechniku, tak
činí proto, aby už od začátku prosince
hlukem a smradem obtěžoval všechny
kolem sebe. Jenže bohužel tak mnozí
činili a přitom se tvářili, že je všechno
v naprostém pořádku. Nebylo a není.
ada lidí upozorňuje, že vyhláška
je zbytečná, nic nezmění, lidé
budou dál své petardy házet po ulicích a strážníci nebudou schopni jim
nic dokázat. Samozřejmě že tak tomu
v některých případech bude, ale je

V o vypracování
Jediný zájemce
projektu vyhrál konkurz

Už toho bylo moc! Naprosto nesmyslnému bouchání petard
a dělobuchů během adventních svátků v Prostějově snad už
odzvonilo. Dát lidem svobodu a spoléhat se na jejich soudnost v tomto případě prostě nešlo. Proto tři dny před letošním
Štědrým dnem vstoupila v Prostějově v platnost vyhláška, která zásadním způsobem omezila používání pyrotechniky. Lidé
si své světlice už budou moci odpalovat pouze poslední den
v roce. Snad se policistům podaří na dodržování vyhlášky řádně dohlédnout. Zas tak těžké by to mít neměli. Jen škoda, že
nehoří a nebouchají také neuklizené psí exkrementy…
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ře hledané oddělení nebylo. Prošli jsme
celou chodbu tam a zpět, ale marně. Na
cedulích ani stopy po hledaném úseku
a ani směrovka, která by nás zavedla,
kam potřebujeme. S nadějí jsme vešli
do nejbližšího oddělení, že třeba babi
přeložili, tudíž nás naviguje správně. Ve
čtvrtém pokoji ovšem nebyl nikdo, kdo
by babičku alespoň vzdáleně připomínal, tak jsme raději své kroky směřovali
do sesterny, kde nám snad poradí. Ani
přítomná sestra nevěděla, kde se ono
hledané oddělení nachází, musela se tedy
dotazovat kolegyně.
S novými pokyny jsme vyrazili na další
cestu. Štěstí, že jsme se před „výletem“
do nemocnice pořádně občerstvili, protože jinak by se nám chodby nemocnice
jevily, jako že překonáváme poušť Taklamakan – „poušť smrti“. Nikde nikdo,
kdo by nám poradil, žádné ukazatele
s hledaným označením. Nic. Jen dlouhá
chodba a bezvýchodná situace. Po „prošmejdění“ nejbližšího okolí, kdy jsme pomalu prošli operačním sálem i pitevnou,
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jsem už v životě mohl mít bez tohoto
nikotinového zlozvyku, vylézají mi
oči z důlků. Ale pořád kouřím. Pořád
se na něco vymlouvám, protože bez
toho nemůžu být. Tedy alespoň si to
namlouvám.
Nyní ale po dalším zdražení začínám
znovu počítat a stále nákladnější
„koníček“ je možná konečně tou
pravou motivací, proč si už nezapálit. Pár týdnů trpět jako pes, ale vydržet to. Když to fakt dokáži, mohu
si už v létě dopřát za ušetřené peníze
celkem luxusní dovolenou u moře.
Takže počítám a přemýšlím. Je čas
skončit. Nechte mi ale na rozhodnutí ještě pár dní...
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V minulém roce naše babička podstoupila lékařský zákrok a následně se zotavovala ve Fakultní nemocnici u svaté
Anny v Brně. Jako vzorná milující rodinka jsme ji jeli navštívit v plné sestavě, tj.
mamka s přítelem, desetiletý bratr a já.
Z návštěvy jsme udělali menší degustační
výlet. Naobědvali jsme se ve vynikající restauraci v Rousínově, poté okusili oschlé
zákusky v nemocniční kantýně. Moje
tiramisu křupalo mezi zuby a už při prvním zakrojení kousek odletěl kamsi mezi
stoly. Nicméně pohodovou atmosféru
nic nemohlo ohrozit. Bráška s potěchou
žvýkal fialové žvýkačky jednu za druhou
a mamka se spokojeně dívala, jak si její
milovaní libují. Druhá hodina odpolední se pomalu blížila, měly začít návštěvní
hodiny. My se proto přesunuli do budovy,
kde se měla babička zotavovat.
Ta pro nás vzorně prostřednictvím
sestřičky zjistila, že leží ve čtvrtém patře
ve čtvrtém pokoji. Vešli jsme tedy do nejbližšího výtahu a nechali se vyvézt do
určeného podlaží. Jenže na daném pat-

Jak strávit pøíjemné odpoledne...
patnáct
milionů
UgYdcXfUŢ]`mƔ

Michal
KADLEC
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Ahoj všichni,
máme tady nový kalendářní rok
a v jeho prvních týdnech se většinou tak
nějak rozkoukáváme. Ti zodpovědnější
si dávají nějaká předsevzetí, dokonce se
je pokouší plnit, a někteří tak nějak v tichu trpí ještě z přemíry jídla a pití, které
do sebe nasoukali o svátcích. Hlavně
pak ale přemýšlejí, co s tím zbytkem,
který jim stále plní lednice a mrazáky.
Ještě ve starém roce jsem četl zajímavou statistiku, že každý z nás údajně
vyhodí za rok deset kilogramů jídla.
No je to číslo hrozné, jelikož jsou v tom
započítáni opravdu všichni včetně kojenců. Uvědomil jsem si ještě horší věc,
že někteří z nás musí vyhodit ještě daleko více jídla, protože za sebe naopak
mohu zodpovědně říci, že mi nezbude
ani kůrka, a to doslova. Před Vánoci se
při nákupech stačilo podívat do sousedních košíků a člověk byl upřímně
zděšen. Kladl si jedinou možnou otázkou: proč?
Vraťme se třeba k tomu pečivu. Všichni
víme, že se peče cukroví, vánočky, štrúdl,
tak ruku k ruce nepřidávám k tomu ještě celé pecny chleba, pokud zrovna tedy
nejsem otcem Klapzubovy jedenáctky.
Logicky mi něco musí zůstat. Maso, to
samé. Tradiční rybu zcela nesmyslně
doplňujeme kilogramy pečínek, a to ať
už drůbežích, či vepřových. Opět něco
zbude, a pokud tedy zodpovědně nedojíme nebo nezamrazíme, dojde na vyhazování. Je to pak smutné představení,
obzvláště když naopak ovoce a zeleniny
nakoupíme daleko míň, případně pouze do bramborového salátu, nebo jen
tak na okrasu.
Něco děláme špatně, a tak si říkám,
pojďme si dát společně předsevzetí, že
nebudeme tak plýtvat, ani tak moc vyhazovat. Za sebe mohu říci, že to již nedělám mnoho let a hladem či žízní jsem
nezemřel. A ani jinak mi v této oblasti
nepřipadá, že bych trpěl. Chce to jen
myslet a nenechat se strhnout davem
a reklamou.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO

7
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„Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu,“
zareagovala advokátka Janovská Nejedlá

František OMASTA
Martin ZAORAL

Podle pravomocného rozsudku soudu bylo
nade vši pochybnost prokázáno, že osudného prosincového rána 2016 zazvonil Žondra na zvonek tenistky v domě v Jezdecké
ulici a pod záminkou, že jde zkontrolovat
kotel, se vloudil do jejího bytu. Sportovkyni
pak požádal, aby v koupelně pustila do vany
vodu. Když se Kvitová sehnula, přistoupil
k ní zezadu a přiložil jí na krk nůž. Ve snaze
dostat jej co nejdále od krku sáhla po něm
tenistka levou rukou. Pachatel nůž prudce
vytrhl. V tu chvíli projela rukou mladé ženy
ostrá bolest. Čepel nože pronikla masem
jejích prstů až ke kostem a přeťala šlachy.
Vyděšená a krvácející tenistka nabídla Žondrovi deset tisíc korun, aby ji nechal. Muž
peníze vzal a utekl.
Přivolaná záchranka následně Petru Kvitovou odvezla do brněnské nemocnice a poté
do Vysokého nad Jizerou na speciální kliniku pro úrazy ruky, kde se podrobila náročné
operaci. Vážně zraněnou ruku, kterou jako
levačka hraje, lékaři naštěstí dokázali zachránit a hráčka se brzy vrátila na světové kurty.
Policie případ po několika měsících vyšetřování nejprve odložila. Zhruba po roce se ho

však ujali kriminalisté ze speciálního pražského útvaru, kteří následně jako pachatele
vypátrali místního recidivistu Žondru. Ten
sice od začátku vše popíral, usvědčily jej
však pachové stopy a především skutečnost,
že někdejšího fotbalistu Konicka Kvitová
poznala při rekognici.
Krajský soud v Brně uznal letos na jaře muže
vinným z těžkého ublížení na zdraví a vyměřil mu osmiletý trest. Proti rozsudku se
odvolal jak Žondra, který vinu popíral, tak
státní žalobce žádající přísnější trest. A tak
celá kauza pokračovala ve středu 8. ledna.
Radim Žondra se u odvolacího soudu ústy
své obhájkyně odvolával na to, že nalézací soud nevyslechl všechny svědky a také
údajně nesprávně hodnotil důkazy. Operoval mimo jiné tím, že jej v inkriminovanou
dobu nezachytila žádná kamera v ulicích
Prostějova, což zdůvodňoval tím, že byl
v práci na stavbě v Napajedlech. Současně se
dožadoval provedení důkazů, které by měly
dokázat jeho nevinu. Korunu pak všemu
nasadil, když před odvolacím soudem osobně prohlásil, že si Kvitová zranění způsobila
sama... „Mám ze zdrojů blízkých vyšetřování i poškozené, že si zranění nedopatřením
doma způsobila sama. Vzhledem k odpovědnosti a jejím povinnostem pak kolektiv
okolo ní vymyslel tento příběh, na jehož
konci se snaží odsoudit nevinného člověka,“
prohlásil Žondra domáhající se zprošťujícího rozsudku.
Vrchní soud v Olomouci mu ale nevyhověl.
Navrhované důkazy jako nadbytečné zamítl. Původní rozsudek přesto zrušil a vyhověl
námitkám státního žalobce, že je třeba skutek posuzovat nikoliv jako „pouhé“ těžké
ublížení na zdraví, ale jako daleko závažnější
zločin loupež. V souvislosti s tím pak osmiletý trest zpřísnil na jedenáctiletý.
Ve zdůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Valdimír Rutar řekl: „Skutková
zjištění jsou logická a přesvědčivá. Není pochyb o vině obžalovaného.“ Podle něj byla
klíčovým důkazem výpověď Petry Kvitové.
Soudce také poukázal na jeho předchozí
trestnou činnost, kde se hájil stejně, a to tím,
že byl v osudný den na stavbách… „Důvod,
proč vnikl do bytu, byl zištný,“ uvedl Rutar.
Tenistce prý způsobil zranění, se kterým

Město bude žádat
o dotace pro prevenci
kriminality
PROSTĚJOV Každoročně jsou
v rámci prevence kriminality v Prostějově předkládány Ministerstvu
vnitra České republiky projekty
se žádostí o dotace. Současně jsou
podle aktuálních dotačních podmínek a potřeb magistrátu zaslány
žádosti o příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje. A jak se Večerník
dozvěděl na čtvrteční tiskové konferenci radních, nejinak tomu bude
i v roce 2020.
„Na svém posledním jednání jsme
schválili projekt prevence kriminality ve městě Prostějově, konkrétně
rozšíření městského kamerového
systému pro analytickou práci se záznamy a také podání dotační žádosti
z programu pro sociální oblast 2020
Olomouckého kraje,“ potvrdil prostějovský primátor František Jura (ANO
2011). Předpokládaná celková výše
nákladů spojených s projektem by

měla činit 300 tisíc korun, výše požadované dotace z Olomouckého kraje
může dosáhnout maximálně na 150
tisíc korun.
Dalším projektem, kde se bude magistrát ucházet o dotační finance, je Program prevence kriminality na místní
úrovni. „Zde budeme žádat Ministerstvo vnitra ČR o podporu na čtvrtou
etapu forenzního značení syntetickou
DNA a vybavení mobilního pracoviště a Návazné pobyty pro děti. O projekty je ze strany obyvatel zájem, a proto v nich hodláme dále pokračovat.
Předpokládaná celková výše nákladů
spojených se zpracovanými projekty
prevence kriminality v roce 2020 by
měla činit 1,3 milionu korun, výše požadované dotace ze státního rozpočtu
pak 707 tisíc korun,“ doplnila Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
(mik)
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nepočítal, vhod mu proto přišla finanční
nabídka napadené, aby byt opustil. „Znakem loupeže je násilí nebo bezprostřední
pohrůžka. Obžalovaného jsme proto uznali
vinným zvlášť závažným činem loupeže,“
objasnil své rozhodnutí předseda trestního
senátu. Při ukládání trestu soud přihlédl
i k předchozímu trestnému činu, kdy v roce
2013 dostal Žondra sedm let vězení za
přepadávání seniorů. „Trest jsme mu proto
ukládali v horní polovině zvýšené trestní
sazby,“ doplnil soudce. Trest je souhrnný,
zahrnuje i 2,5 roku vězení, jež dostal v roce
2018 za tip lupičům, kteří na jeho základě
brutálně přepadli advokáta v Lysicích na
Blanensku.
Tenistka odehrála v uplynulém týdnu turnaj v australském Brisbane a jednání tak být
přítomná nemohla. V kontaktu s ní po celou
dobu soudního jednání byl její mluvčí Karel
Tejkal, který po vynesení pravomocného
rozsudku novinářům řekl: „Petra Kvitová
vzala rozsudek na vědomí. Pro ni ta záležitost skončila okamžikem jejího výslechu,
nicméně pochopitelně je ráda, že soud
i v odvolacím řízení potvrdil to, že ona určila
pachatele a rozhodl o trestu. Nad výrokem,
že by si zranění měla způsobit sama, se jen
hořce pousmála. Já bych tato slova označil
za nehoráznost.“

Proti rozsudku vrchního
soudu už neexistuje řádný
opravný prostředek. Žondra
může pouze prostřednictvím své
obhájkyně podat dovolání k nejvyššímu soudu. Bezprostředně po skončení
líčení však on ani jeho advokátka neřekli
novinářům ani slovo. Večerník však exkluzivně získal její vyjádření o den později.
„Nejsme překvapeni tím, jak odvolací soud
rozhodl, a to i vzhledem k překvalifikování
věci na zločin loupeže,“ konstatovala Lucie
Janovská Nejedlá. „Vrchní soud v Olomouci ovšem vůbec nepřihlédl k důkazům
svědčícím o nevině mého klienta, a to jak
k těm uváděným před soudem prvního
stupně, tak i k těm nově předloženým
v rámci našeho odvolání. Mimo jiné se
jedná o výsledky Stimul testu, který Radim
Žondra podstoupil ve věznici. Stimul test
je přitom moderní technologií nahrazující známý detektor lži, který velmi přesně
dokáže odhalit informace uložené v lidské
paměti. Jeho závěry přitom jasně hovoří
o tom, že můj klient Petru Kvitovou nepřepadl,“ neskrývala nespokojenost s verdiktem soudu obhájkyně s tím, že v takovém
případě nezbývá, než bojovat dál. „Určitě
podáme dovolání k Nejvyššímu soudu,“
prozradila Janovská Nejedlá.

Hz náměstí
oráček zmizel

jak to vidìla petra kvitová aneb
co se odehrálo v prostìjovském bytì
„Byla jsem sama doma, když kolem půl deváté zazvonil zvonek. Měla jsem od osmé do deváté napsáno, že
může přijít dopingová kontrola. Mužský hlas u dveří
řekl, že jde na revizi kotle, tak jsem mu odvětila, že žádný takový doma nemám. On prý, že jde i kvůli teplé
vodě. Přes bzučák jsem ho tedy pustila dovnitř, šla jsem
mu naproti z bytu. Když vešel za mnou do bytu, řekl,
že to tam mám hezký. Já řekla, že mám dvě koupelny,
šli jsme do té velké. Chtěl po mně, abych zapnula teplou vodu, tak jsem ji zapnula, v tu chvíli jsem měla nůž
na krku zezadu. Popadla jsem ho a chytila ho oběma
ruka, levou rukou jsem objala i čepel. Poté nůž oddálil,
já jsem spadla na zem, kam spadl i mobilní telefon,
kterým jsem chtěla psát zprávu. Křičela jsem, byla všude spoustu krve. Mobil jsem měla na koberci a snažila
jsem se ho nahmatat, on se ho snažil oddálit. Pak jsem
vstala a začala se ptát, co po mě chce. Uvedl, že chce
čas, Tak jsem mu řekla, že čas nemá, že potřebuje do
nemocnice. Nabídla jsem mu deset tisíc korun, které
si vzal a odešel. Poté jsem zavolala linku záchrannou
službu a policii...“
ZÁZNAM HOVORU PETRY KVITOVÉ
NA LINKU 112 NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ/CO-SE-STALO/
ZPRAVODAJSTVI/35554-ZONDRA-BUDE
-ZA-KVITOVOU-SEDET-JEDENACT-LET
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PROSTĚJOV Z prostějovských ulic a náměstí během uplynulého týdne zmizely vánoční výzdoby, osvětlení a také
smrk pichlavý z náměstí T. G. Masaryka. Své jméno Horáček
dostal podle místa, odkud ho magistrát pro Vánoce získal,
tedy z ulice Dr. Horáka v Prostějově.
Během čtvrtku 9. ledna Horáčka pracovníci společnosti FCC
odstrojili a v pátek 10. ledna „pokáceli“. Jehličnan nyní poslouží
dobré věci. „Během několika minut došlo díky technice k ořezání větví a holý kmen, který zůstal, byl rozřezán na velká polena.
Větve ze smrku byly převezeny na kozí farmu do Čelechovic na
Hané, kde poslouží kozičkám. Dřevo bude prodané zájemcům,“
prozradil Jiří Pospíšil (Pévéčko), první náměstek primátora Prostějova.
(mik)

20011010070

OLOMOUC Nakonec plných jedenáct
let má strávit za mřížemi protřelý kriminálník Radim Žondra. Olomoucký
vrchní soud mu ve středu 8. ledna 2020
zpřísnil trest za napadení a vážné poranění tenistky Petry Kvitové, kterého se čtyřiatřicetiletý muž ze Ptení dopustil 20.
prosince 2016. Krajský soud v Brně jej
původně potrestal osmiletým žalářem
za těžké ublížení na zdraví, při odvolání
však nadřízený senát na žádost žalobce
překvalifikoval jeho jednání na loupež
s přísnější trestní sazbou, a to v rozpětí
10,5 až 16 let s ohledem na jeho předchozí trestnou činnost. Žondra i tentokrát vinu popřel, když tvrdil, že zranění
si dvojnásobná wimbledonská vítězka
způsobila sama! Žádal tak vrácení případu ke krajskému soudu. Podle Vrchního
soudu ale není pochyb o tom, že se činu
dopustil. Večerník sledoval soudní líčení
naživo.

Stačí se podívat kolem sebe - v Prostějově začíná být
víc aut jako lidí. To s sebou
přirozeně přináší nemalé
problémy. Nejkritičtější
situace s parkováním je
nepochybně na sídlištích.
Ale ani v centru města to
není jednoduché. Přestože
se magistrát snaží budovat nová parkovací místa,
řidiči se v této souvislosti
musí obrnit trpělivostí.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se na toto téma podíval
podrobněji v rámci nepravidelného seriálu KAUZY
Večerníku. Zaujala nás situace na sídlišti Šárka, kde
dochází ke konfliktu mezi
vyhláškou a zdravým rozumem, vyzpovídali jsme
náměstka primátora Jiřího
Pospíšila a také invalida,
který s autem málem vjel
až k pokladně v Lidlu.
Texty připravil
Martin Zaoral,
exkluzivní rozhovor
Michal Kadlec
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KAUZA VEČERNÍKU
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PARKOVÁNÍ VE MÌSTÌ?
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POKUTY NA ŠÁRCE:
sídliště našlo své „udavače“
Pokuty se minuly účinkem, jména oznamovatelů se objevila na letácích

PROSTĚJOV Kam to auto mám dát? Tuhle otázku si každý večer
pokládají obyvatelé snad všech prostějovských sídlišť. Parkování
na nich není jen prostý problém, ale horor svého druhu. Vždy je
to o umění možného. O to víc naštvalo desítky obyvatel revitalizované sídliště Šárka, když za stěrači objevili lístek s informací
o tom, že se dopustili přestupku. Přitom jejich auta stála na stejných místech jako kterýkoliv jiný den. Kde se tedy stala chyba?
Tohle lidi pořádně vytočilo! Koncem
září vyzvali strážníci MP Prostějov
k projednání přestupku řidiče aut stojících v ulici Okružní na sídlišti Šárka.
Důvodem mělo být „parkování mimo
vyhrazená parkoviště“. Vozy přitom
stály u okraje silnice v místech, kde
nebránily plynulosti provozu, navíc
v prostoru bez zákazových či příkazových značek. Jak je tedy možné, že se
jejich řidiči dopouštěli přestupku? „Řidiči vozidel se dopustili přestupku, neboť stáli v obytné zóně, ve které je stání
dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště. Strážník je oprávněn

takovýto přestupek vyřešit příkazem
na místě do dvou tisíc korun,“ vysvětlila Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

Jiná
možnost není
To ovšem místní obyvatele neuklidnilo. „Bez využití těchto míst se
všechny vozy na věčně přeplněné sídliště nikdy nemohou vejít! Nejbližší
parkoviště je u obchodního domu
Kaufland, ale to je zejména pro starší
lidi opravdu daleko,“ netajil rozhořčení jeden z obyvatel sídliště.
I vzhledem k jeho podnětu se Večerník
obrátil na Městskou policii s dotazem,
jaké jiné řešení by strážníci v této souvislosti řidičům doporučili. „Jen to, aby
parkovali svá vozidla v souladu se zákonem,“ reagovala obecně Greplová.

8Q\[RQFÆNMQOWPKMCEÊPCi¾TEGD÷åP÷UV¾XCLÊPGDQċLGLKEJOCLKVGNÆRTCMVKEM[
CPK PGOCLÊ LKPQW OQåPQUV #éMQNKX PKMQOW PGRąGM¾åÊ P÷MVGTÚO QD[XCVGNčO
LUQWVTPGOXQMW
Foto: 2x Martin Zaoral

Oznamovatelé:
Město nic nedělá
pro bezpečnost
Mezitím naštvaní obyvatelé rozjeli pátrání po vlastní linii. Všem bylo totiž jasné, že kontroly strážníků proběhly na
základě oznámení některého z místních. A to se brzy potvrdilo. „Rád bych
věděl, proč jste osadili na Šárce dopravní značky obytná zóna, když je skoro
nikdo nerespektuje. Například stání
mimo vyhrazená parkoviště. Mám dojem, že město pro bezpečnost a dodržování pravidel moc nedělá,“ napsal na
stránky města Ivo P., k němuž se přidali
i další. Někteří z nich přitom upozor-

ňovali, že v rámci revitalizace došlo
k rozšíření parkovacích míst na úkor
zeleně, přesto dle nich zůstávají některá místa volná. Jejich jména pak byla
na sídlišti zveřejněna v letácích, které
se objevily za stěrači všech aut a rovněž byly vylepeny na vchodových
dveřích panelových domů. „Nechápu, jak někdo může tvrdit, že na parkovišti zůstávají volná místa! To snad
platí někdy dopoledne, ale najít večer
místo je naprosto nemožné. Ostatně to platí i v místech, kde se kvůli
nesmyslné značce obytná zóna stát
nesmí. Vůbec se nedivím, že to nikdo
nerespektuje a vzhledem k situaci ani
respektovat nebude,“ láteřil Večerníkem oslovený obyvatel sídliště.

,QYDOLGDYMHOP¿OHPDæGR/LGOX0øOGRVWDWSRNXWX"
5XÆT¾\PÚ\RčUQDRCTMQX¾PÊąKFKéGåNWVÆwMQFQXM[RąGFRTQ
UV÷LQXUMQWRTQFGLPQW.KFNPC·LG\F÷\CWLCNLGFPW\2TQUV÷
LQXCPGM-QNGOEGNÆ\¾NGåKVQUVKRTQD÷JNC\CLÊOCX¾FKUMWUG
Foto: Facebook

+<NJ>DµGIÁ>CNÁOÁ>C
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PROSTĚJOV Hodně svérázným
způsobem pojal parkování před
prostějovským Lidlem na Újezdu
řidič žluté škodovky. Přestože byl
vůz opatřen parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením, nevyhnul se jeho majitel na sociálních sítích kritice. Dle vyjádření
strážníků se o přestupek v tomto
případě jednat nemuselo.
Řidič s průkazem ZTP zastavil jen
několik málo metrů před vchodem
do obchodního domu, který téměř
zablokoval. Učinil tak navzdory

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
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faktu, že drtivé většině normálních
„vozíčkářů“ stačí vyhrazené stání
v blízkosti prodejny.
I proto řada lidí považovala jeho
jednání za neomalené. „Já bych
se chtěl pánovi omluvit. Jak jsem
vycházel z Lidlu, tak jsem omylem
narazil nákupním vozíkem do dveří jeho auta...,“ vyjádřil se s notnou
dávkou sarkasmu jeden z Prostějovanů.
Našli se ovšem tací, kteří upozorňovali, že právě zdravotně postiženému člověku by něco podobného

odpustili. V reakci na to se objevily
spekulace o skutečném zdravotním
stavu řidiče. „To, že má za oknem
ceduli, jej neomlouvá. Co vím, tak
tenhle je navíc zdravý jak ryba,“ vyjádřil se například Marek Kassad.
Večerník zajímalo, jak by uvedenou situaci posoudili strážníci.
„Celou záležitost jsme prověřili
a zjistili jsme, že na vjezdu na dané
parkoviště je umístěna značka
Zóna s dopravním omezením.
Z toho vyplývá, že je tam zákaz
stání mimo vyznačené prostory.

Ovšem vozidlo na fotografii je
označeno parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením. Jeho řidič v případě, že je to
naléhavě nutné a po nezbytně potřebnou dobu, tento zákaz dodržovat nemusí. Ale nesmí přitom být
ohrožena bezpečnost a plynulost
provozu,“ reagovala na náš dotaz
Tereza Greplová, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov s tím, že
pokud by se nejednalo o vozidlo
invalidy, mohla být uložena pokuta
až do výše 2000 Kč.

„Některé rodiny mají dvě i tři auta,“

Chcete parkovat v Prostějově? poukazuje na hlavní problém

Pořiďte si

moped
Parkoviště u plecháče ve Wolkerově
ulici? Postaveno! Parkoviště u nemocnice? Taky. A za Kubusem též. Najít
přesto volné parkovací místo, to je
v Prostějově bojovka, ze které ovšem na
jejím závěru často dobrý pocit nehrozí.
Prostějov je zkrátka auty přecpaný.
Nejenže je nestačí pojmout plochy
okolo sídlišť, v centru města se také
odehrává dnes a denně boj o každou
volnou dlaždici nebo kus asfaltu.
Přijedeš pozdě? Smůla. Parkuj si
třeba na druhém konci města. Nelíbí
se ti to? Tak se projdi, aspoň uděláš
něco pro své zdraví.
Jistou útěchou může Prostějovanům být, že pod, případně na od-

stavné ploše u bývalé sodovkárny
v Komenského ulici měly vyrůst
stovky parkovacích míst. Bohužel
ta jsou zatím stále v nedohlednu.
Stejně jako chvíle, kdy se někteří
šoféři naučí parkovat. Facebook je
totiž chvíli co chvíli zdrojem škodolibé zábavy ve formě fotek parkovačů–amatérů, kteří stojí stylem
zrcátko–zrcátko nebo rovnou napříč parkovacím místem. Každému
však zmrzne úsměv na rtech ve chvíli, kdy si uvědomí, že příště může
někdo své auto takto hodit právě
k tomu jeho.
I bez těchto výstředností a směsi bezohlednosti a neumětelství se přitom

místečko na přenocování auta hledá
jen těžce. Řešení je přitom nasnadě.
Objevili ho v západní a jižní Evropě,
populární je třeba také ve Vietnamu,
sem se ale dostává jen velmi pozvolna: moped. Pomocník do větších
a přecpanějších měst se může hodit.
Dá se skutečně zaparkovat téměř
kdekoli, navíc v zácpách, tam by se
to proplétalo! Bohužel pro lidi zvyklé na převážení většího množství věcí
nebo rodiny je toto řešení passé. Musí
tak doufat, že se urychlí vývoj létajících aut. Zpoždění, alespoň podle
Návratu do budoucnosti, už nabral
nemalé. Stejně jako výstavba parkovacích domů...

první náměstek primátora Jiří Pospíšil
PROSTĚJOV
Parkování ve městě skutečně není žádná sranda.
A v Prostějově už vůbec ne. Jak ale
podotýká první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (na snímku), s podobnými problémy zápolí drtivá většina měst České republiky.
Zvyšovat parkovací kapacity na sídlištích už podle něj
není možné, výrazně by naopak pomohly parkovací domy,
podzemní garáže či záchytná parkoviště na okrajích města.

yy Jaká je podle vás současná situace v Prostějově
ohledně možností bez problémů zaparkovat vozidlo?
„V některých částech města je situace složitější, ale Prostějov určitě není výjimkou mezi městy v republice, která
podobné problémy řeší dnes a denně. Je to obecný problém v každém větším městě. Vždyť se podívejte na to, jak
v posledních letech přibývá počet aut v ulicích.“
yy Jsou podle vás plně vytížena všechna placená parkoviště u centra města? Proč řidiči často parkují na zakázaných místech a riskují tím „botičku“ od strážníků
městské policie?
„Myslím si, že na placených parkovištích lze vždy najít nějaké volné místo, ale spousta řidičů chce parkovat zdarma,
proto parkují i na místech, kde by stát neměli. Potom se nesmíme divit, že ročně městská policie eviduje několik tisíc
přestupků tohoto druhu. A co se týká oněch botiček, strážníci dělají jen svoji práci!“
yy Největším problémem dneška je zřejmě parkování
na sídlištích. Čím to podle vás je, že v současnosti ka-

pacitně nestačí ani nedávno vybudovaná či rozšířená
parkoviště mezi panelovými domy?
„Počet aut neustále roste, v některých rodinách jsou dnes
dvě, někdy i tři auta, proto prostor na zaparkování chybí. Při
revitalizacích sídlišť pochopitelně vždy dbáme na rozšiřování parkovacích míst, ale nic nejde nafukovat. Především
musíme často zachovat i zeleň mezi paneláky.“
yy Hodně se mluví o projektu rekonstrukce jižního
centra města, jejíž součástí má být i výstavba podzemních garáží v blízkosti Společenského domu.
Pomohou tyto garáže vyřešit nedostatek parkovacích míst v centru?
„Určitě i tento projekt by přispěl ke zlepšení situace.“
yy Co by se podle vás muselo stát, aby problém s parkováním z měst, jako je Prostějov, zcela vymizel?
„Vybudovat více parkovacích míst nebo budovat, jak to
dělají už na vícero místech v České republice, záchytná
parkoviště na okraji měst, aby tak auta do center vůbec
nezajížděla.“
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C $G\FTGX
D 4QåODGTM
E 5X÷V

9<+5~70ĪĹ(7(1~6/('8-&&(1<
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2Č.41è0ªRąGFRNCVPÆUF¾TMQXÚORąGFO÷VGO24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW

EGPC&4-18º217-#<PCUNWåD[HKTO[-CNKVGEJXJQFPQV÷-é
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sǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇĂũĞũŝĐŚũŵĠŶĂĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞďƵĚŽƵǌǀĞƎĞũŶĢŶǇǀƚŝƓƚĢŶĠŵǀǇĚĄŶş
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ŶĂǁĞďŽǀĠŵƉŽƌƚĄůƵǁǁǁ͘ǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌĂŶĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşĐŚ
ƐƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚƉŽƎĂĚĂƚĞůĞŵĂŬĐĞ;&ĂĐĞďŽŽŬ͕dǁŝƚƚĞƌĂ/ŶƐƚĂŐƌĂŵͿ͘
ƷēĂƐƚŝŶĂĂŬĐŝũƐŽƵǀǇůŽƵēĞŶŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝƉŽƎĂĚĂƚĞůĞ͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚƌŽĚŝŶŶǉĐŚƉƎşƐůƵƓŶşŬƽ͘
jēĂƐƚşǀƐŽƵƚĢǎŝǀǇũĂĚƎƵũĞƐŽƵƚĢǎşĐşƐŽƵŚůĂƐƐƉƌĂǀŝĚůǇƐŽƵƚĢǎĞ͕'WZĂǌĂǀĂǌƵũĞƐĞũĞƉůŶĢĚŽĚƌǎŽǀĂƚ͘
sƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇƐŽƵƚĢǎşĐşƐŽƵŚůĂƐşƐƵǀĞƎĞũŶĢŶşŵĚŽĚĂŶĠĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞĂǀůĂƐƚŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐǀǉŚƌŽƵ͘
sǉŚƌƵǀƐŽƵƚĢǎŝŶĞŶşŵŽǎŶĠǀǇŵĄŚĂƚƉƌĄǀŶşĐĞƐƚŽƵĂŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶĢƉůŶŝƚǀƉĞŶĢǌşĐŚ͘
WŽƎĂĚĂƚĞůƐŽƵƚĢǎĞƐŝǀǇŚƌĂǌƵũĞƉƌĄǀŽŬŽŶĞēŶĠŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŚŽƐŬŽŶĄŶşŵƐŽƵƚĢǎĞ͘

16<-#,#-º,'0',8ö6iª041&0ª2#4-è4"
C 0¾TQFPÊRCTMèGUMÆiXÚECTUMQ
D -TMQPQwUMÚP¾TQFPÊRCTM
E 0¾TQFPÊRCTMiWOCXC

WƌĂǀŝĚůĂƐŽƵƚĢǎĞ
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƐƉƌĄǀŶĢǌŽĚƉŽǀĢĚĢƚϭϬƐŽƵƚĢǎŶşĐŚŽƚĄǌĞŬǌϭϮŵŽǎŶǉĐŚ͕
ŬƚĞƌĠďƵĚŽƵǀǇĐŚĄǌĞƚǀWZK^d :Ks^<DsĞēĞƌŶşŬƵǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚƚĞƌŵşŶĞĐŚ͗
ϭϯ͕͘ϮϬ͘ĂϮϳ͘ϭ͘ƉůƵƐϯ͘Ϯ͘sŬĂǎĚĠŵǀǇĚĄŶşďƵĚŽƵŬǌŽĚƉŽǀĢǌĞŶşϯŽƚĄǌŬǇ͘
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƽǎĞƐƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĂƚƉŽƐƚƵƉŶĢ͕ƚũ͘ŬĂǎĚǉƚǉĚĞŶ͕
ŶĞďŽĚŽŚƌŽŵĂĚǇ͕ŶĞũƉŽǌĚĢũŝǀƓĂŬĚŽϳ͘ƷŶŽƌĂϮϬϮϬĚŽϭϬ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͘
^ƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝďƵĚŽƵƵǀĞƎĞũŶĢŶǇƉŽƵŬŽŶēĞŶşƐŽƵƚĢǎĞ͘
^ŽƵƚĢǎĞƐĞŵƽǎĞǌƷēĂƐƚŶŝƚƉŽƵǌĞĨǇǌŝĐŬĄŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚƐƚƌǀĂůǉŵƉŽďǇƚĞŵ
ĂĚŽƌƵēŽǀĂĐşĂĚƌĞƐŽƵŶĂƷǌĞŵşZ͕ũĞũşǎƐƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝďƵĚŽƵǀƚŽŵƚŽƚĞƌŵşŶƵ
ĚŽƌƵēĞŶǇWZK^d :Ks^<DhsĞēĞƌŶşŬƵ͕ĂƚŽƉŽƓƚŽƵ͕ĞͲŵĂŝůĞŵŶĂĂĚƌĞƐƵ͗
ƐŽƵƚĞǌĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌƐŚĞƐůĞŵEKsKZKE1^Khd ēŝƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşŶĞďŽŝŽƐŽďŶĢǀƐşĚůĞƌĞĚĂŬĐĞ͕ŬƚĞƌŽƵŶĂũĚĞƚĞǀƵůŝĐŝsĄƉĞŶŝĐĞē͘Ɖ͘ϭϵ͘
dƎŝǀǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵǀǇůŽƐŽǀĄŶŝƉŽƵŬŽŶēĞŶşĂŬĐĞ͘
ǀǇŚůĄƐşŵĞŝƉƌĠŵŝŽǀŽƵĐĞŶƵ͊
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƵǀĠƐƚēŝƚĞůŶĢƐǀĠũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͕
ďǇĚůŝƓƚĢĂēşƐůŽƚĞůĞĨŽŶƵƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶşǀƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇ͘
ŽƐŽƵƚĢǎĞŶĞďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇĂŶŽŶǇŵŶş͕ƉŽǌĚĢĚŽĚĂŶĠēŝŶĞƐƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝ͘

^ũĂŬǉŵŝŬŽůŝĚŽƚĂǌǇƐĞŽďƌĂƛƚĞŶĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵŵĂŶĂǎĞƌŬƵŶĞƚƵ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚĞů͘ēşƐůĂ͗ϳϯϵϴϱϱϴϮϮŶĞďŽ ĞͲŵĂŝůƵ͗
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Pravidla soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 13.
ledna do 31. ledna 2020, 10:00 hodin. Výherce bude vylosován ze
všech správných odpovědí hned po
ukončení soutěže.
Soutěže se může zúčastnit pouze
fyzická osoba starší 15 let s trvalým
pobytem a doručovací adresou na
území ČR, jejíž správná odpověď
bude v tomto termínu doručena
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku,
a to poštou, e-mailem na adresu
souteze@vecernikpv.cz s heslem
VITRINA či prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně do sídla
redakce, kterou najdete v ulici Vápenice č.p. 19.
Soutěžící musí uvést čitelně své
jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro možnost kontaktování
v případě výhry.
Do soutěže nebudou zařazeny
anonymní, pozdě dodané
či nesprávné odpovědi.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně
plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na
marketingovou manažerku Anetu
Straškrabovou prostřednictvím tel.
čísla: 739 855 822 nebo e-mailu:
marketing@vecernikpv.cz.

Pondělí 13. ledna 2020
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Olšany získaly dotaci na likvidaci staré zátěže.
EXKLUZIVNĚ

Přes 160 milionů korun

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Ekologická zátěž v podobě kontaminované vody se řeší dlouhodobě.
Jak ale poznamenávají někteří lidé
z Olšan u Prostějova, před lety místním chyběly informace. A bylo tak
zaděláno na problém. „Určitě budu
ráda, až se s tím něco udělá. Potom
ale člověk také přemýšlí, co bylo zpátky, když jsme to nevěděli spoustu let.

A každý jsme měli studnu, ze které se
ta voda brala,“ svěřila se Večerníku se
svými dojmy třeba Dagmar Nováková. Jedna ze sousedek se domnívá, že
voda mohla zvýšit výskyt rakoviny.
„Pamatuji si doby, kdy jsme tady
chodili pro vodu do cisterny a do
hydrantů, a to trvalo asi dva roky.
To je docela mazec. Navíc můžu říct,
že zde stoupl počet nemocných rakovinou, tolik případů tu nebývalo,“
řekla paní Miloslava.
Nyní v obci funguje vodovod, přesto
se ale na odstranění jedovaté vody
pracuje. Postarat by se o ni měla firma Dekonta.

Obchodu nepøispìli.
Skonèí?
Pivín (mls) - Žádost o dotaci 240
tisíc korun na rok 2020 zamítlo vedení obce Pivín. Požádala o ni Jednota, spotřební družstvo v Uherském
Ostrohu, která v obci provozuje
potraviny. Společnost naznačuje, že
bez příspěvku by tradiční obchod
v Pivíně mohl skončit. Důvodem
zamítnutí ze strany obce byl fakt, že
Jednota jako celek za rok 2018 nevykázala ztrátu, ale naopak zisk ve výši
zhruba 8,7 milionu korun. Zastupitelstvo obce Pivín Jednotě navrhlo,
aby se prodejna potravin pokusila
udělat změny ve způsobu prodeje,
sortimentu a rozšířila také nabídku
pro spolky obce k zabezpečení zásobování kulturních akcí.

Pøibude chodník
i parkovištì

OLŠANY U PROSTĚJOVA
Zdánlivě obyčejná, větší hanácká obec. Tak na první pohled mohou vypadat Olšany
u Prostějova. A v mnohém tomu tak skutečně je. S jednou
výjimkou. Pod Olšany už dvacet let místo podzemní vody číhá jedovatý mrak plný chemikálií. Po havárii, která propukla
v devadesátých letech minulého století, a za níž stála tehdejší Sigma, zůstala zamořená část podzemních vod, zejména
v okolí olšanské části Hablov a nedaleko Duban. Že je něco
v oblasti špatně, prozrazují modrožluté vrty, které jsou rozeseté po celé oblasti. Jak Večerník zjistil, nyní se rýsuje řešení, obec
totiž získala na sanaci nutné peníze.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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Dobrochov (mls) - Jak už Večerník
informoval, Dobrochov čeká rekonstrukce průtahu obcí v režii Správy silnic Olomouckého kraje. Na tento fakt
zareagovalo vedení obce. Zastupitelstvo tedy plánuje současně s opravou
silnice nechat vybudovat nový chodník dlouhý celkem 434 metrů, který
by měl zajistit potřebnou bezpečnost
chodců. Součástí projektu je i vznik
14 nových parkovacích míst a stavba
celkem 8 osmimetrových stožárů
veřejného osvětlení s LED svítidly.
Spolu s tím by se měla dočkat opravy
také dešťová kanalizace a dojde i na
přeložku vodovodu. Projekt aktuálně
žádá o stavební povolení.

Pøispìjí lidem na pøípojky
<FTQLXQF[PCQMTCLK&WDCP2QMWFD[UGOTCMFQUVCNMP÷OWJTQ\KND[PGOCNÚRTQDNÆO

„Princip metody spočívá v pravidelné
injektáži nebo zasakování vhodných
aditiv nebo substrátů do podzemní
vody,“ uvedl nedávno pro Českou
televizi Jan Vaněk z představenstva
firmy. Dosud ale na sanaci havárie
chyběly peníze. Ani to už ovšem neplatí. „Stavební povolení jako takové
ještě úplně vydané není. Zatím máme
ale rozhodnutí o poskytnutí dotace, je
to kolem 160 milionů,“ prozradil sta-

rosta Milan Elfmark. Jakmile ho obec
obdrží, vyrostou v jejím okolí další
vrty. Celkem by jich mělo být 384.
Nebýt dotace, problém by se pravděpodobně nepodařilo vyřešit. Jak
totiž Elfmark přiznává, se snahou
o získání pomoci v okolních obcích
narazil! „Oslovil jsem je asi před rokem
a něco. Od té doby se bohužel mnoho
nezměnilo,“ poznamenal starosta s tím,
že věc je stále předmětem jednání.

Foto: Michal Sobecký

Celková zdlouhavost řešení největší
ekologické havárie Prostějovska ale
naplňuje místní skepsí. „S tím už se
něco dělalo tolikrát, že tomu snad
ani nevěřím, že by se na tom něco
mohlo zlepšit. Nehledě na to, že ten
největší mrak, co tu byl pod Olšany,
už je u Duban a blíží se ke zdroji pitné vody, odkud máme všichni tažené vodovody,“ vyjádřila obavy některých lidí paní Miloslava.

Krumsín (mls) - Myslí dopředu. Jasnou prioritou Krumsína do příštích
let zůstává výstavba vodovodu a kanalizace, která se po letech příprav
již skutečně blíží. Hned 7 milionů
korun si ve svém rozpočtu odložila
obec právě na výstavbu vodovodu,
s níž počítá v roce 2021, dalšího 1,2
milionu na přípravu první etapy kanalizace. Další zhruba dva miliony
korun mají být určeny na příspěvky
místním na vodovodní přípojky
a případně i nákup vodoměrů.

ZÁMEK POD KOSÍŘEM HLÁSÍ REKORD!
DO 50 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
CHYBĚLO JEN MÁLO
zjistili jsme
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Foto: Martin Zaoral

V Plumlovì bìhem uplynulého roku pøivítali
QHFHOÙFKSÈWDGYDFHWWLVÉFOLGÉ

ČECHY POD KOSÍŘEM,
PLUMLOV Tohle se nečekalo!
Zámek v Čechách pod Kosířem
ve své čtvrté sezóně opět dokázal překonat fantastická čísla návštěvnosti z předchozích let. Během uplynulých dvanácti měsíců
navštívilo Památku roku 2019
celkem 49 300 lidí, což je dosud
rekordní číslo. Úspěšnou sezónu
za sebou má také zámek v Plumlově, kde připravili neuvěřitelných
46 akcí! Přesto se tam návštěvnost
ve srovnání s předchozím rokem
nepatrně snížila.

ně řekl Karel Gott, tentokrát už to
opravdu nečekali. „Jaro a léto bylo
srovnatelné s předchozími lety, ale
loni nám hodně pomohl podzim.
Svoji roli zřejmě sehrál fakt, že se nám
na konci září podařilo zvítězit v celostátní soutěži Památka roku,“ přemítal
kastelán zámku Martin Váňa, jehož
se Večerník zeptal, zda je do dalších
sezón neláká pokoření magické padesátitisícové hranice. „Myslím, že to se
nám nepodaří, taková památka zase
nejsme. Budeme rádi, pokud se nám
podaří udržet na podobných číslech,
jaká máme,“ zareagoval Váňa.
Nadcházející zámecká sezóna v ČeMartin ZAORAL
chách pod Kosířem odstartuje zaZ pohledu zájmu má za sebou zámek čátkem dubna a bude tentokrát ve
v Čechách pod Kosířem historicky znamení 200 let od narození malíře
nejlepší sezónu. A jak by nepochyb- Josefa Mánese, který tam řadu let žil.

„Na první květnový den připravujeme samostatnou akci o jeho působení u nás. Věnován mu bude i červencový turistický pochod Mánesovou
stezkou. Jedinečnou událostí bude
i oslava kulatých výročí zdejších dobrovolných hasičů, které připravíme ve
spolupráci s obcí,“ upozornil Váňa na
novinky s tím, že jinak se program ponese v zaběhnutých kolejích a lidé se
mohou opět těšit například na Empírový den či Josefkol od Václava Obra
z Muzea kočárů.
Památka se rovněž pomalu připravuje na v pořadí šestou etapu své
rekonstrukce, díky níž by kompletní
opravou měla projít obě křídla objektu a také vnitřní nádvoří. „Zde by
mělo vzniknout venkovní posezení
pro naši kavárnu a také zázemí pro

menší kulturní akce,“ prozradil Váňa
s tím, že potřebné revitalizace by se už
v příštím roce měly dočkat také oba
zámecké rybníky.
Za sezónou se rovněž ohlédli na zámku v Plumlově. Na rozdíl od Čech
pod Kosířem z pozice návštěvnosti
měli silnější jaro než podzim. Počet
prodaných vstupenek se nakonec
zastavil na čísle 24 860. „Ve srovnání
s loňským rokem, kdy se nám podařilo překonat hranici pětadvaceti tisíc
návštěvníků, jde o mírný pokles. Na
zámku jsme připravili celkem šestačtyřicet akcí a měli jsme štěstí, že nám
celkem vycházelo počasí,“ libuje si
kastelán Pavel Zástěra, který chce do
budoucna zapracovat na propagaci
a lehce obměnit program. „Chystáme například koncert Pavla Šporcla.

8èGEJ¾EJRQF-QUÊąGOUG\X[UQMÆP¾XwV÷XPQUVKOQJQWV÷wKVKFÊM[LGFKPGéPÆOW
\¾OGEMÆOWRCTMW
Foto: Martin Zaoral

Budeme se však držet i osvědčených
akcí, jako jsou například balet na zámku, šermířská vystoupení, pohádkové
prohlídky či divadla,“ nastínil další
plány.
Prioritou plumlovského zámku
jsou už řadu let plány na opravu
zdobné nádvorní fasády zámku,
která naposledy proběhla v roce
1886. Projekt na opravu vznikl už
před čtyřmi lety a počítá s částkou
přes 95 milionů korun. Ty se však
v rozpočtu města Plumlov, jemuž
zámek patří, zcela jistě nenajdou.

K šanci na zisk potřebných dotací
by výrazně přispělo, pokud by se zámek podobně jako třeba Národní
dům v Prostějově stal Národní kulturní památkou. I tom se již řadu let
hovoří, žádný konkrétní posun však
v celé záležitosti nenastal. „Rozhoduje o tom komise Ministerstva kultury.
Tam o nás vědí a jsou nám nakloněni. Nicméně komise se schází velmi
zřídka, třeba za poslední rok a půl se
bohužel nesešla vůbec... Takže nezbývá než čekat,“ zkonstatoval Pavel
Zástěra.

20011010036

Před patnáctou hodinou v neděli
5. ledna na dálnici D46 u Olšan u
Prostějova kontrolovali policisté
dopravního inspektorátu osobní
automobil Opel Astra a jeho pětatřicetiletého řidiče. U automobilu policisté při kontrole zjistili,
že nemá vylepený kupon dálniční
známky a nemá ani platnou technickou kontrolu. Provedený test
u řidiče navíc ukázal přítomnost
látek amphetamin a cannabis.
Se zjištěními řidič souhlasil a
přiznal užití extáze a marihuany
předchozího dne. Po odborném
lékařském vyšetření, kterému se
řidič dobrovolně podrobil, mu
policisté další jízdu zakázali. Jeho
přestupkové jednání bude k dořešení postoupeno příslušnému
správnímu orgánu. Ten za něho
může uložit pokutu až do výše
20 tisíc korun a zákaz řízení až na
dobu jednoho roku.

Bez známky
a zfetovaný

Předminulou neděli 5. ledna po
poledni na komunikaci mezi Vrbátkami a Prostějovem změřili
policisté dopravního inspektorátu překročení rychlostního limitu
u osobního automobilu značky
Peugeot. V úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 70 kilometrů
za hodinu změřili rychlost jízdy
104 kilometrů v hodině. Při následné kontrole dvaapadesátiletý
řidič navíc nadýchal 0,28 promile
alkoholu v dechu. S naměřenou
hodnotou muž souhlasil a přiznal
vypití půllitru slivovice během
předchozího večera. Na místě
muž přišel o řidičský průkaz a
další jízdu mu policisté zakázali.
Nyní je podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu.
Za ten mu hrozí pokuta až do 20
tisíc korun a zákaz činnosti až na
jeden rok.

Rychle a pod vlivem

V pátek 10. ledna po šestnácté
hodině přijali policisté oznámení
třiačtyřicetileté ženy, že ji její o
dva roky mladší druh v místě společného bydliště v obci na Prostějovsku napadá a ničí zařízení
bytu. Na místo byli vyslání místně
příslušní policisté z obvodního
oddělení Prostějov 2. Muž na příjezd hlídky nereagoval a ve svém
agresivním chování nepřestal ani
po výzvách policistů. Proto byl
policisty zajištěn a po dechové
zkoušce s výsledkem 1,98 promile
alkoholu byl k vystřízlivění umístěn do protialkoholní záchytné
stanice. Ke zranění osob při incidentu ani při zákroku nedošlo.
Pro své jednání je nyní podezřelý
z přestupku proti občanskému
soužití. K dořešení bude věc postoupena příslušnému správnímu
orgánu.

Napadl ženu a ničil
domácnost
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že nějaký sníh spadne z nebe. Ostatně
dřív se i stávalo, že v lednu sněžilo,“
konstatoval s lehce natrpklým úsměvem Jiří Křeček.
Ten mohl být v neděli, kdy se areál
otevřel širší veřejnosti, mnohem rozzářenější. „Otevřeli jsme s minimem
technických problémů, lyžařů navíc
přišlo tak akorát, aby vše odsýpalo a
netvořily se fronty. Jsme tedy spokojení a palec nahoru všem, kteří se podí-

leli na tom, že vše funguje,“ oddechl si
Křeček.
Lyžaři si pak pochvalovali dobrý sníh
a celkové podmínky. „Vracím se do
Kladek každý rok, jezdím sem rád. Je
to úplně super, protože je zde zatím
málo lidí, takže se netvoří žádné fronty. A když k tomu svítí sluníčko a sníh
parádní, nic vám nechybí,“ užíval si
v neděli odpoledne podmínky Karel
z Velkých Opatovic.
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Sama první dáma Plumlova se také
ujala zahájení besedy a zodpovězení
položených dotazů. O to se postarala společně s architektem Jakubem
Kynčlem z kanceláře Knesl Kynčl
architekti, která by územní plán měla
později vyhotovit.
Během večera nejprve architekt seznámil přítomné s označením jednotlivých
polí v územním plánu a s procesem
jeho vytváření. Při tom padala slova
jako „zdlouhavý“ nebo „náročný“ proces. Což připustila také starostka města.
„Nový územní plán by měl platit nejdříve koncem tohoto roku,“ prozradila,
načež Jakub Kynčl vysvětlil, co znamenají tři základní plochy: stabilizované,
rozvojové a plochy územních rezerv.

Michal SOBECKÝ

PLUMLOV Zhruba čtyři desítky lidí si v pondělí večer přišly do
sálu bývalého Stava v Plumlově
poslechnout informace o územním plánu. Vedení Plumlova totiž
uvažuje o jeho novém pořízení. Jak
připomíná starostka města Gabriela Jančíková, ten současný je už
poněkud staršího data. „Aktuálně
je starý dvacet let. A to není zrovna
úplně obvyklé,“ uvedla pro Večerník, který se pondělní veřejné akce
taktéž zúčastnil.
klikni na
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Právě rozvojové plochy pak vyvolávaly nejčastější debaty. Přetřásat se
začala třeba otázka heliportu u nudistické pláže na přehradě, což někteří
přítomní označili za zbytečnou nebo
směšnou záležitost. Zejména kvůli
těžké přístupnosti místa pro záchranné složky.
Velkou diskusi vyvolala také možnost
výstavby domů v lokalitě zvané Cvrčelka. Ozvaly se hlasy proti, jelikož
jsou v místě chaty a taky z důvodu
nepřízně terénu i lokálního klima.
Celkově pak byly hodně časté názory
právě na výstavbu. „Plán se dělá třeba
na dvacet let dopředu. Tento výhled
je tedy namístě,“ oponoval v průběhu

debaty místostarosta Martin Hyndrich hlasům, kterým se nepozdávala
možná výstavba na severu města.
Debata nakonec zabrala zhruba
hodinu, následovaly ještě osobní
rozhovory zájemců s architektem,
případně vedením města. „Podle
mě to splnilo účel, je dobře, že se
něco takového konalo. Překvapení tu
pro mě žádná moc nebyla, jen se mi
nepozdává možnost vybudovat domov pro seniory v Žárovicích. Ti lidé
by měli mít možnost si dojít do obchodu, do restaurace nebo na úřad.
Takhle by o ni přišli,“ sdělila jedna z
aktivnějších účastnic události Jindřiška Šafranová.
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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.

PØEDFINÁLNÍ ETAPA
PØEDPLATNÉHO STARTUJE!

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

Pondělí 13. ledna 2020

VÝŠOVICE Když někdo nerespektuje pravidla, lehce se dostane do
maléru. O štěstí v neštěstí ale nakonec mohou hovořit řidiči dvou
osobních vozidel, kteří se tvrdě
střetli na křižovatce ve Výšovicích.
Jeden z nich nedal přednost a o problém bylo postaráno...
„V pátek třetího ledna po osmnácté
hodině došlo v křižovatce v centru
Výšovic k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů, když dvaadvacetiletý cizinec ve Volkswagenu vjel
do křižovatky z vedlejší komunikace
od Kelčic v době, kdy tudy ve směru
k Prostějovu devětačtyřicetiletý muž
řídil vozidlo značky Audi. Došlo ke
střetu předních částí vozidel a jejich
poškození. Ke zranění osob nedošlo,“
konstatoval František Kořínek, tisko-

vý mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 350 tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými
dechovými zkouškami.
Přestupek řidiče Volkswagenu policisté vyřešili
na místě uložením
pokuty v příkazním
řízení. Místo bylo s
opatrností průjezdné a
následky byly zcela odklizeny během dvou hodin,“
přidal Kořínek.
(mik)

KOSTELEC NA HANÉ Léta plánování a čekání jsou u konce. A
obyvatelé Kostelce na Hané se mohou radovat: místní sídliště Sport
totiž získá zcela novou podobu.
Pro necelou tisícovku lidí, co tam
a v nejbližším okolí bydlí, by mělo
nabídnout více komfortu a celkově modernější vzhled. O brzkém
započetí první etapy rekonstrukce
informovalo město na konci loňského roku prostřednictvím Facebooku.
„Na začátku roku 2020 budeme předávat realizující firmě staveniště v lokalitě sídliště Sport a začneme s první
%JXKNMC PGRQ\QTPQUVK LGFPQJQ \ ąK etapou revitalizace daného území.
FKéč UK X[å¾FCNC JOQVPQW wMQFW PC První etapa revitalizace bude probíhat
XQ\KFNGEJ\CVKUÊEMQTWP
od obytného bloku 729 po Umělecké
(QVQ2QNKEKGè4 kovářství Stawaritschovi a bude zahr-

novat vybudování parkovacích míst
pro automobily, nové chodníky, rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování sportovního hřiště, dětského
hřiště a výsadbu zeleně,“ píše městský
úřad. První etapa by měla stát 15 milionů korun.
Podrobnosti přidal pro Večerník starosta Kostelce na Hané. „Etapy budou celkem čtyři, chtěli bychom je
realizovat vždy po roce. Bude záležet
na dotacích. I na druhou etapu máme
hotovou žádost,“ vyjádřil se František
Horák. Ten také přiblížil, co konkrétně by mělo na sídlišti projít obnovou,
změnou. „Sídliště bylo postavené v šedesátých letech minulého století a celkově tak potřebuje úpravy. Zejména se
jedná o veřejná prostranství, jsou zde
špatné chodníky, osvětlení, nedosta-

tečné možnosti k zaparkování, chybí
mobiliář. A zeleň. Je potřeba to napravit,“ odkryl plány kostelecký starosta.
Shodou okolností slavilo sídliště v loňském roce padesátiny. Při této příleži-

tosti se také v sokolovně uskutečnila
výstava mapující vznik a následný
vývoj sídliště. Zorganizoval ji jeden z
předchůdců současného starosty Jiří
Kintr.
(sob)
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Z přestupku podle zákona o silničním provozu podezírají plumlovští
policisté osmačtyřicetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že ve středu
8. ledna po patnácté hodině v podnapilém stavu jel na jízdním kole z
Mostkovic do Prostějova. Velice nejistým stylem jízdy k sobě přilákal
pozornost policistů, kteří své podezření následně potvrdili provedenými dechovými zkouškami. Těmi
u cyklisty změřili hodnoty 2,49 a
2,53 promile alkoholu v dechu.
S naměřenými hodnotami muž
souhlasil a přiznal vypití jednoho
desetistupňového piva a tří odlivek
rumu bezprostředně před jízdou.
Další jízdu policisté muži zakázali.
Věc bude k dořešení postoupena
příslušnému správnímu orgánu. Za
uvedené jednání podezřelému hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

Jel po pivu a rumech

HLUCHOV Přes plnou čáru na silnici mohou předjíždět jen kaskadéři nevážící si života. Jedním z nich je
zřejmě pětatřicetiletý šofér, který
si komunikaci mezi Kostelcem na
Hané a Hluchovem spletl se závodní dráhou.
Ve čtvrtek 9. ledna před čtrnáctou
hodinou došlo na komunikaci mezi
Kostelcem na Hané a Hluchovem k
dopravní nehodě dvou osobních automobilů. „Dle prvotního oznámení
a provedeného šetření měl pětatřicetiletý řidič Opelu Zafira v mírné pravotočivé zatáčce, v místě s podélnou
čarou souvislou, předjíždět před ním
jedoucí osobní automobil. Při tomto
manévru mu však od Hluchova do
protisměru vyjela Škoda Octavia,
střetu se řidič Opelu pokusil zabránit
zařazením před předjížděné vozidlo,
ale kontaktu s protijedoucím se mu
již zabránit nepodařilo. Po bočním

nárazu vozidel Škoda Octavia vyjela
vpravo mimo komunikaci do příkopu a následně do pole. Opel zastavil
na komunikaci,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
„Sedmačtyřicetiletá řidička Octavie
při nehodě utrpěla zranění, se kte-

rým byla převezena do prostějovské
nemocnice. Ke zranění dalších osob
naštěstí nedošlo,“ prozradil Kořínek
s tím, že výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 200
tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ dodal
policejní mluvčí.
(mik)
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Riskující řidič zranil ženu ve škodovce
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KLADKY A je to tady! Sobota 11. ledna se pro letošek stala
dnem, kdy se poprvé naplno rozjely vleky v lyžařském areálu
v Kladkách. Jako první svah vyzkoušeli provozovatelé z řad
místních sokolů a jejich přátel. V neděli 12. ledna byla sjezdovka poprvé přístupná pro širokou veřejnost. Jezdilo se však
pouze na krátkém vleku.

to příliš optimisticky nevidím. Odhaduji, že do příštího víkendu se nám
to nepodaří. Počasí není dostatečně
mrazivé, abychom mohli pořádně zasněžovat. Pokud to půjde, bude pro
nás prioritou dosněžit to, co už je v
provozu,“ nastínil Křeček, který každoročně vyhlíží noci a dny s teplotami
výrazněji pod bodem mrazu.
Jenže těch i v Kladkách zatím bylo jen
velmi málo. „Nevzdáváme se, stát se
může cokoliv. Není úplně vyloučeno,

Vlekaři přivítali první návštěvníky,
pro veřejnost se areál otevřel v neděli

alespoň kratší pomu a dětský vlek.
Cena na kratší pomě je ve srovnání s delším dvojkotvovým vlekem
obsluhujícím 700 metrů dlouhou
sjezdovku nižší. „V sobotu jsme vyzkoušeli zkušební provoz, abychom
při nedělním startu nebyli zaskočeni,“
prozradil Večerníku Jiří Křeček, předseda kladeckých sokolů provozujících
Předloni se v Kladkách začalo lyžo- Jedinému skiareálu na Prostějovsku skiareál.
vat dokonce až 18. ledna, v minulém počasí příliš nepřeje ani letos. Přes- V Kladkách by velice rádi zprovoznili
roce o devět dní dříve.
to se silou vůle podařilo zprovoznit i zbývající část sjezdovky. „Jenže zatím

Martin
ZAORAL

a Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník
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Principálka loutkového divadla PRONITKA Lucie Hlačíková věří v budoucnost dřevěných postaviček

Michal
KADLEC
yy Když se řekne loutkové divadlo,

20011010042

kdekdo si pod tímto pojmem představí spoustu romantických okamžiků. Jak je tomu ve skutečnosti?
„To je otázka, na kterou jsou dvě zcela odlišné odpovědi. Romantika to
určitě je, ale jen pro diváky. V našem
hledišti sedí primárně děti předškolního věku. To ale také znamená, že
společně s nimi chodí na představení
rodiče a prarodiče. Hlavně pro ně je
to tedy velká romantika, vzpomínají
na loutková divadla, která kdysi za
dob našich prababiček navštěvovali. Navíc většina těchto starších lidí
vlastnila doma malé loutkové divadlo. Dříve se doma scházeli sousedé
a známí, hrálo se pro děti i dospělé,
prostě pro všechny. A onu romantiku loutkového divadla považuji i nadále za aktuální, protože i dnes jsou
naše představení vyprodána a hlediště je přeplněné.“ (úsměv)
yy … a teď tu druhou odlišnou
odpověď?
„Pro mě osobně jako pro principálku to romantika rozhodně není. Je to
jen práce, práce a zase práce. Stal se
ze mě úředník, protože musím vyplňovat spoustu papírů. A je jasné, že
provozování loutkového divadla je
také o penězích. Když si chceme pořídit novou loutku, musíme si na ni
pochopitelně i sami vydělat. Vstupné však máme velice nízké, takže
z těchto peněz to moc nejde. Jsme
ale rádi, že nám mimo jiných přispívá hlavně město Prostějov.“
yy Loutkové divadlo v Prostějově
má dlouholetou tradici už z časů
první republiky, že?

dek mohli účastnit aktivně jako
herci loutkového divadla. V roce
2015 jsem si jako principálka řekla,
pojďme do toho! A právě v tomto roce jsme se přihlásili do první
celostátní přehlídky a s tím jsme
samozřejmě museli vymyslet nové
jméno. Nemohli jsme na plakáty
napsat, že jsme odbor Sokola, to
jsme byli vlastně skoro všichni v republice, kteří se zabývali loutkovým
divadlem. A tak vznikl název PRONITKA. PRO znamená Prostějov
a NITKA jakoby loutky na nitích.
Na výroční schůzi Sokola I. v roce
2015 jsme uspořádali slavnostní
křest tohoto názvu. A vždycky ráda
dávám k dobru, že za kmotry nám
šli vlastně tři starostové. Starosta
Sokola I, župy sokoloské a tehdejší
náměstkyně primátora Prostějova
Rašková. Takže tady skorostarostka...“ (smích)
yy Kolik máte dohromady loutek?
„Máme jich opravdu velkou sbírku,
ale nechtěla bych prozrazovat počet.
Vychází nám to na všechna představení, takže můžeme hrát pohádky
o čertech, vodnících, pirátech a podobně. Většina našich loutek pochází už z roku 1953 a bylo velmi těžké
a zároveň nákladné je opravovat.
Ovšem právě díky našim účastem
na celostátních přehlídkách jsem
získala kontakt na následovníka
provozovatele výrobního družstva
Únanov ve Znojmě, kde se loutky
dlouhá desetiletí vyrábějí a opravují. Za panem Maškem jsem byla
například s čertem, kterému upadla
hlava. Když v jedné ruce držel tělíčko loutky a ve druhé hlavičku, téměř
se slzami v očích mi sdělil, že právě
tento čert je z Únanova! On prostě
poznal práci svého otce, či dokonce
dědečka.“
yy A kolik má loutkové divadlo
PRONITKA herců plus ostatních
členů?
„Málo, velmi málo… Rádi bychom
přivítali nové, a to nejen herce. Okolo divadla je spousta další práce,
jako například ušít kostýmy, opravit
vahadla a potřebovali bychom i zvukaře a osvětlovače. Náš soubor má
v tuto chvíli třináct lidí, což je opravdu málo. Role máme rozdělené.
Zvlášť se mluví a text se čte, druhou
rolí jsou animátoři, kteří vodí loutky.“
yy Jste amatérské divadlo, takže
jak je možné finančně zabezpečit
jeho provoz?
„Těžko! Sokol vlastně funguje podle
starých zásad, kdy se všechno dělá
dobrovolně, s láskou, zadarmo
a všichni navzájem si pomáhají.
Takže i my členové divadla hrajeme
představení zadarmo, bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Baví nás to
tak, že tomu věnujeme spoustu času
a peníze nedostáváme vůbec žádné.

Nemohli jsme na plakáty napsat, že jsme odbor
Sokola, to jsme tehdy byli vlastně skoro všichni
v republice, kteří se zabývali loutkovým divadlem.
A tak vznikl název PRONITKA. PRO znamená
Prostějov a NITKA jakoby loutky na nitích…
Když si chceme uvařit kafe, tak si ho
musíme donést z domu... Jedinou
naší velikánskou odměnou je potlesk dětí po představení, usměvavé tváře diváků a vždy zaplněné hlediště. A s provozem nám
významně pomáhá statutární
město Prostějov, za což bych
chtěla moc a moc poděkovat.“
yy Přežije podle vás loutkové
divadlo dnešní uspěchanou
a přetechnizovanou dobu?

„Určitě přežije! A to
právě díky těmto
nadšencům,
kteří
jsou ochotni věnovat mu spoustu
času a energie. V roce 2016 bylo
loutkoherectví zapsáno do kulturního dědictví UNESCO, což je obrovská pocta. Já osobně navíc v posledních letech registruji stále vyšší
a vyšší zájem o loutková představení.
Dnešní doba je skutečně přetechnizovaná a například moderní pohádky se nelíbí ani mně. A já pořád věřím, že děti, mládež i dospělí se zase
vrací nebo v nejbližší budoucnosti
vrátí opět ke klasice.“
yy Dá se skutečně loutce vtisknout život?

Foto: Michal Kadlec

„Bez toho
by to přece
nešlo! Bez života
by nebyla pohádka.
I v případě, že máme při
představení role rozdělené,
musí být každá loutka jako živá,
i když má omezené možnosti. A divák pozná, že loutkoherec do toho
dává své srdíčko.“
yy Jaká v nejbližší době připravujete představení v prostějovské sokolovně?
„Máme už připraven plán
na celé jaro 2020. V lednu jsme začali pohádkou
Jak Kašpárek s Honzou vyzráli na čerty
a budou následovat
představení Zvonek
královny víl, O hastrmanovi a Honza hádanek král. Hrajeme
vždy každou neděli
v sále prostějovské
sokolovny.“
yy Co byste jako
principálka popřála
loutkovému divadlu
PRONITKA do budoucnosti?
„Těch přání by bylo hned
několik. Ať zkrátka žije! Ať
žije divadlo i samy loutky a ať i nadále baví své diváky. Přála bych také
všem hercům zdraví a chuti rozdávat
radost všem, i když zadarmo a ve
svém volném čase.“

vizitka
LUCIE HLAČÍKOVÁ
✓ narodila se 30. března 1967 v Prostějově
✓ je vdaná a má dva dospělé syny
✓ absolvovala Gymnázium Jiřího Wolkera
v Prostějově
✓ pracovala v Obchodních sladovnách, kde
ji kolegyně přivedla k loutkovému divadlu
✓ principálkou loutkového divadla
PRONITKA je od roku 2001
✓ mezi její další záliby patří ruční práce a zahrádkaření
zajímavost: podle svých vlastních slov patří mezi workoholiky a umí se pustit
úplně do všeho

20011010043

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

„Celou historii znám pouze z vyprávění. Tady v sokolovně máme
obrázky prvního osazenstva divadla
z roku 1934 a pak ještě z poválečného roku 1949. Poté na několik let divadelní soubor svoji činnost ukončil,
stejně jako Sokol. Soubor se rozpadl
a zmizely také dřevěné loutky, které
pak dokonce záhadným způsobem
někde shořely. Až někdy v roce 1953
převzaly loutkové divadlo pod svůj
patronát Hanácké železárny. Tím začala skutečná doba rozkvětu. Určitě
si mnozí pamatují období, kdy podniky měly peníze a například ROH
hojně sponzorovalo celé loutkové
divadlo i jeho herce.“
yy Vy osobně jste se k divadlu dostala kdy?
„Já právě nyní slavím takové malé
výročí pětatřiceti let u loutkového
divadla! V roce 1985 jsem přišla do
klubu Železáren, protože kamarádka
z divadla mě poprosila, zda bych jim
nenamalovala kulisy. Takže jsem začínala vlastně jako kulisák. (úsměv)
Pak na mě jaksi zamrkal Kašpárek
a já už u loutkového divadla zůstala
nadobro.“
yy Prožili jste ale jedno velice složité
období po roku 1989. Jaké to bylo?
„Po revoluci došlo k restitucím
a dům v Žeranovské ulici, kde sídlil
klub Železáren, přešel do soukromých rukou. Sama budova ale byla
v havarijním stavu a doslova padala
lidem na hlavu. Chtěli jsme s loutkovým divadlem samozřejmě pokračovat, museli jsme si ovšem najít
jiné útočiště. Z už bývalého klubu
jsme část loutek převzali a společně
s kulisami jsme je převáželi ze skladu, kde jsme je vybírali doslova mezi
sutinami. Tehdy se totiž v místnosti
částečně propadl strop a byl nejvyšší
čas loutky i další vybavení divadla zachránit a převézt jinam. Následovala
opět několikaletá přestávka, ve které
jsme hledali nové místo pro naše divadlo. Vstříc nám vyšli opět sokolové
a my jsme první představení v prostějovské sokolovně odehráli v roce
1996.“
yy Jaké byly začátky v sokolovně?
„Dali jsme si název Loutkařský odbor Sokola I. Prostějov a principálkou se stala Věra Rubešová. Já jsem
v tu dobu byla stále kulisákem, ale
už jsem se začínala učit mluvit a vodit loutky. Podařilo se nám tehdy
dát dohromady soubor nadšených
lidí, kteří hráli zadarmo a ve svém
volném čase. To se ostatně děje
dodnes.“
yy Nyní vaše divadlo nese název
PRONITKA. Jak vznikl a proč?
„Po roce 1996 jsme jen jako diváci jezdili na celostátní přehlídky
a trošku jsme o sobě pochybovali.
Říkali jsme si, že naše výkony nejsou tak dobré, abychom se přehlí-

19120511473

PROSTĚJOV Loutkové divadlo
má v Prostějově bohatou a letitou
tradici, vždyť počátky se datují už
do období první republiky. Současný soubor PRONITKA, působící pod křídly Sokola I, obdržel
v roce 2016 významné ocenění
v podobě Ceny města Prostějova.
Představení hraje nejen pro nejmladší, ale také starší či nejstarší
generace diváků v prostějovské
sokolovně a věnuje se rovněž charitě. Principálka Lucie Hlačíková
(na snímku) popisuje nejen to, jak
těžké je udržet chod loutkového
divadla v dnešní uspěchané a přetechnizované době, ale vzpomíná
i na své začátky, které se udály již
před pětatřiceti lety. „Slavím takové malé jubileum,“ směje se.

Pondělí 13. ledna 2020

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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c=KOHGLVNDKRVSRGDăHQÈMHQDWRPYDvHPõVWRPředsedou se stal
YHOLFHGREăHDSURRVWDWQÈPċãHEØWSăÈNODGHPp Prostějovan David Vančík!
PROSTĚJOV V rámci návštěvy
Olomouckého kraje přijel ministerský předseda České republiky také do Prostějova. Lídr
hnutí ANO 2011 Andrej Babiš si
ve středu 8. ledna před polednem v doprovodu svých spolustraníků: primátora Františka
Jury, krajského hejtmana
Ladislava Oklešťka, ale i dalších
prostějovských politiků prohlédl budovu radnice. Primátor
následně představil premiérovi
všechny členy Rady statutárního města Prostějov. Za zavřenými dveřmi pak Jura popsal
Andreji Babišovi nejbližší investiční plány města, ale i jeho
úspěchy a současné problémy.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Premiér Andrej Babiš navštívil před
radnicí ještě v doprovodu ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha paliativní oddělení prostějovské nemocnice,
které vzniklo za výrazné podpory Olomouckého kraje. Těsně před polednem
se už ministerský předseda zúčastnil
jednání s čelními představiteli města
a zástupci podnikatelského sektoru.
„Řešili jsme pro nás prioritní témata,
kterými jsou například výstavba nové
stanice integrovaného záchranného
systému, jižní část centra města s kulturním domem a společenským sálem
a samozřejmě také revitalizace bytového domu v Šárce. Probírali jsme i dopra-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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vu, hovořili jsme zejména o výstavbě severního obchvatu s tím, že pro nás bude
důležitá také dostavba severozápadního
kvadrantu. A pokud bychom ho uměli
napojit právě na severní obchvat, tak
bychom velmi odlehčili dopravě v Prostějově. Mluvilo se také o školství. Jen
na ten sport už jaksi nějak nezbyl čas,“
shrnul na chodbě radnice prostějovský
primátor František Jura.
Premiér Andrej Babiš na krátké brífinku
s médii sdělil, že si slova prostějovského
primátora pozorně vyslechl a důležité
poznatky i zapsal. „Z hlediska hospodaření je na tom Prostějov velice dobře
a pro ostatní města může být příkladem.
Neinvestuje zbytečně, nemá žádný
úvěr a naopak má zcela jasné plány do
budoucna. Z nových projektů v Prostějově je i pro mě osobně nejvíce stěžejní
výstavba nové záchranné stanice IZS
a obnova zdejšího Společenského domu
a okolí. Obojí by mělo stát dohromady
půl miliardy korun. Důležité pro toto
město budou samozřejmě i státní dotace
na tyto investiční záměry. Budu se snažit
pomoci, ale nic jsem neslíbil,“ pronesl
Babiš. Na otázku, zda s ním primátor

BYLI JSME
U TOHO

Jura probíral také složitosti okolo úpravy
starého židovského hřbitova v parku ve
Studentské ulici, odpověděl ministerský
předseda zcela bezelstně. „Ne, ani nevím,
o co jde... Ke všem tématům jsme se
prostě nedostali.“
Kromě nemocnice a radnice navštívil
Andrej Babiš v Prostějově i Švehlovu
střední školu a poté se vrátil do Olomouce, kde pokračoval v programu
návštěvy celého kraje. „Setkání s premiérem a jeho návštěva byla na všech
místech klíčová. Věřím, že hodně věcí se
posune,“ nechal se slyšet hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

PRAHA Novým předsedou Mladých konzervativců byl 14. prosince loňského roku zvolen David
Vančík (na snímku) z Prostějova!
Nahradil tak Milana Vyskočila.
Ten byl šéfem sdružení MK od
roku 2017, svou pozici již neobhajoval.
„Je mi ctí, že jsem se mohl stát předsedou největší mládežnické politické organizace v České republice.
Beru to jako velký závazek. Chceme a budeme pracovat ve prospěch našich hodnot. Svobody
a tradice jsou to nejcennější, co
máme,“ sdělil Večerníku ke svému zvolení novopečený předseda Mladých konzervativců
ČR David Vančík z Prostějova.
Prvním místopředsedou byl
zvolen Jiří Richter, řadovými
místopředsedy Pavel Boček, Veronika Dvořáková, Jan Jeřábek,
Jan Smítka a také
bývalý předseda
Milan Vyskočil.
Kongres
dále
zvolil
Malou
radu, Smírčí ko-

misi a Kontrolní a revizní komisi.
Kongres Mladých konzervativců
mimo jiné pozdravili i europoslanec
za ODS Jan Zahradil.
Mladí konzervativci jsou spolek
mladých lidí do 35 let věku konzervativního a liberálního smýšlení.
Organizace byla založena již v roce
1991, dlouhodobě spolupracuje s ODS.
(mik)

8MCPEGN¾ąKRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC(TCPVKwMC,WT[ PCUPÊOMWXRTCXQ UGURTGOKÆTGO#PFTGLGO$CDKwGORQVMCNKMTCLUMÚ
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Foto: Olomoucký kraj
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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!

=$-,67÷7(6,
129,1<
'26&+51.<

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?

359÷7(ò

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!
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Pomalu, ale jistě se všichni dostáváme po bujarých novoročních
oslavách do reality všedních dnů. Pro hodně Prostějovanů to bude stále
těžké, protože zvyknout si na volno a klídek je daleko jednodušší než se
stresovat v práci. Postupně to ale nějak půjde.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Aniž byste to sami vyhledávali, budete mít dostatek příležitostí k novému seznámení. A to s člověkem,
který je pro vás takzvaně vysněným.
Dalo by se tedy říct, že budete psát
novou etapu svého života.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Vaše nespokojenost v současném zaměstnání
dostoupí vrcholu a pomalu uzraje
čas k důležitému rozhodnutí. V žádném případě se ale neukvapujte, ve
vašem životě může dojít k ještě podstatnějším změnám.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nebudete se tvářit zrovna přívětivě
a budete k tomu mít značný důvod.
Zklame vás totiž někdo, komu jste
dosud bezmezně věřili. Hodně to
s vámi zamává, takže náladu budete
mít pod psa.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vaše nálada
se bude odvíjet podle toho, jak se
snesete doma se svým partnerem.
Poslední dobou to mezi vámi skřípe, takže si dejte záležet na urovnání
vztahu. Takhle to prostě dál nejde.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Najdete si hodně nových příležitostí k tomu, jak se
zabavit ve svém volném čase. Po delší době začnete konečně žít i mimo
své zaměstnání a přijdete tak na zcela
jiné myšlenky. Uklidníte se.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
se snažit překonat vlastní rozmrzelost tím, že se zúčastníte několika
společenských akcí. Možná na pár
chvilek zábavu najdete, ale ve svém
nitru budete stále nespokojeni. Jen
vy víte proč.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. S kolegy
v práci se nebudete cítit zrovna nejlépe, obzvláště když své úkoly budete
flákat. Pořád si nemůžete zvyknout
na realitu běžných dní, tudíž se může
klidně stát, že uděláte i zásadní životní chybu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V těchto
dnech máte ve hvězdách předepsáno štěstí ve hře, takže se toho držte
a nebojte se ani lehkého hazardu.
Toho se ovšem vyvarujte v mezilidských vztazích, na tomto poli vám
totiž pšenka nepokvete.

INFORMUJE
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Většinou jste ostatním dáváni za
příklad obětavosti a poctivosti. Své
pověsti dostojíte i nyní, kdy vás
čeká hned několik složitých situací.
Všechny je ale vyřešíte ke spokojenosti své i druhých.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Nebude se vám dařit ve finančních
operacích a v obchodech už vůbec ne.
Dávejte si tedy úzkostlivý pozor na své
úspory a v žádném případě nikam a do
ničeho neinvestujte. Opravdu ne!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nepohodnete se doma s partnerem, takže u rodinného krbu žádnou pohodu a štěstí nečekejte. Nebude tedy divu, že spíše vyhledáte
společnost nebo se na nějaký čas
dokonce odstěhujete.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Během
několika málo dní získáte dostatek
peněz k tomu, abyste se konečně
mohli postavit na vlastní nohy.
Klidně si tak spřádejte plány, stavte
vzdušné zámky a využijte k tomu
své vlastní bujné fantazie.
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OD 13. DO 19. 1. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem
dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.

Pondělí 13. ledna 2020
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Státní Agentura pro podnikání
a inovace začala od 6. ledna 2020
přijímat žádosti firem o dotace na
nákup elektromobilů, budování
neveřejných dobíjecích stanic, na
zavádění technologií pro akumulaci energie a získávání druhotných
surovin pro další zpracování. Podniky mohou o podporu žádat do
28. května 2020, stát pro ně vyčlenil celkem 600 mil. Kč. Podrobné
informace www.agentura-api.org/
cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/.

5GOKP¾ąG0GUEJQRGPMC
Nenechejte si ujít seminář k aktuální legislativní úpravě v rámci
nemocenského pojištění – „eNeschopenka“, který se uskuteční 3.
února 2020 od 9.00 hodin v Národním domě Prostějov.
Součástí programu bude vlastní
projekt elektronické neschopenky – seznámení s právní úpravou
a popisem technického řešení,
dále pak aktuality z nemocenského pojištění, zaměstnávání malého
rozsahu, pravděpodobný příjem

a dlouhodobé ošetřovné. Přednášejícím bude Bc. Vítězslav Čech, který
spojil svůj profesní život s oblastí
nemocenského pojištění. Pracoval v různých řídicích funkcích na
Okresní správě sociálního zabezpečení v Třebíči a v současné době
pracuje jako metodik nemocenského pojištění pracoviště ČSSZ Brno.
Má v nemocenském pojištění více
než dvacetiletou praxi. Je i zkušeným lektorem spolupracujícím s řadou vzdělávacích institucí.
Bližší informace www.ohkpv.cz.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: K
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18,90
(250ml)

29,90

26,90
(400ml)

3OQRWXÿQiKRĝÿLFHJ

7,50

7,50
(400g)

7,90

8,90

6,90

-

.HÿXSRVWUëJ

22,90

24,90

56,90

56,90

56,90

24,90
(400ml)

0DMRQp]DJ

19,90
(250ml)

26,90

34,90

18,50
(250ml)

29,90

26,90
(400ml)

+RĝÿLFHNUHPæVNiJ

8,90

12,90
(350g)

8,90

9,90

7,90

-

Naše
4'57/¦

Zdá se, že kečup, hořčice nebo majonéza nepatří do zdravého jídelníčku.
Když s nimi ale budete šetřit a vyberete ty správné, dopřát si je může takřka
každý. A jsou tací, kteří si jídlo bez některého z doplňků neumí ani představit. Proto je tuze dobré vědět, že sladký i ostrý kečup seženete nejlevněji v Albertu, pro tatarskou omáčku či majonézu se vypravte do Lidlu, plnotučnou
a kremžskou hořčici nabízí nejlevněji Tesco.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 8. ledna.

Pondělí 13. ledna 2020

téma večerníku

www.vecernikpv.cz
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neplýtvat – příliš netopit přes noc,
nedělat si z bytu saunu. Ono to pomůže i zdraví, koneckonců když vyjdu z bytu, kde je 25 stupňů, do prostředí s 5 nebo dokonce −5 stupni,
je to docela zápřah pro naše tělo.
Totéž samozřejmě platí naopak.
Další cestou je izolace. U oken udělá svoje, stejně tak případné zateplení domu. Může značně ušetřit za
energie, prvotní náklady se vesměs
vrátí relativně brzy.
Tak jako v mnoha jiných případech je dobré obrátit se na člověka, kterému věříte a který dokáže
jasně vysvětlit výhody a nevýhody.

Foto: internet

Pokud tedy sami nemáte dostatek
zkušeností a znalostí, abyste si vaše
možnosti zhodnotili. Nechávat ale
otázku topné sezóny „vyhnít“, je
naopak nezodpovědné, skoro až
hloupé. Peníze, které zbytečně protopíte, se dají využít lépe. Nemluvě
o zbytečné ekologické stopě.

^ůĞĚƵũĞƚĞĐĞŶǇĞŶĞƌŐŝş͍
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sĢƚƓŝŶĂ ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚ
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽƐůĞĚƵũĞ
ĐĞŶǇĞŶĞƌŐŝş͘hƐƚĂƌƓşĐŚ

ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚ ũĞƚŽ
ƚĠŵĢƎϭϬϬй͘
ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϮϬ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϴ ůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

WHO
GUHYRRS#HPDLOF]

19092711073

20010910029

20010910028

608 960 042

výhřevnost, na cenu kotlů a podobně. Pokud jde o plyn a elektřinu,
základem je najít dodavatele, který
nabídne nejvýhodnější podmínky.
Tady je fajn vyšetřit si trochu času,
v důsledku pak ušetřit svou kapsu. Dodavatelů je spousta a rádi se
předhání v tom, co nabízí. Však to
znáte. Když ptáčka lapají, pěkně
mu zpívají. Proto je skutečně fajn
si udělat čas a projít si možnosti
dopodrobna. Případně se poradit
s někým nezávislým, kdo má více
zkušeností s výběrem dodavatelů.
Jedná-li se o další cesty k ušetření
energie, je jich několik. Nejsnazší je

2001080024
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Za okny to vypadá, jako kdyby
byl říjen nebo půlka listopadu.
Zima si tentokrát dává načas.
Ale pořád žijeme ve středu Evropy a ne Afriky. Můžeme tedy
čekat, že ještě přituhne. Velkým
tématem tak opět bude vytápění.
A s tím i spotřeba. Ostatně náklady na bydlení u většiny domácností převyšují útratu za potraviny a další záležitosti. Jak tedy
postupovat, aby nebyla větší, než
je nám milé.
Základem je zjistit, co je pro náš byt
nebo domek nejlepší. Jestliže jde
o tuhá paliva, nabízí se otázka na

20010810026

Vytápění a spotřeba. Dvě
důležité otázky, které v lednu a únoru nabývají na aktuálnosti. Jak se postarat
o to, abychom se doma skutečně zahřáli a nebylo nám
tam jako v jeskyni? Co pro
to udělat? A jak na tom netratit majlant? Samé otazníky, daleko méně odpovědí.
Některé ale přinášíme na
této straně. Jsou to jednoduché informace, jak snadno ušetřit, nešlápnout vedle
a svým způsobem také pomoci přírodě. Nemusíte se
přitom obávat, jisté věci se
dají udělat bez stavebních
úprav. A ty, co ne, se zase finančně vrátí. Co je ale důležité, všechny cesty v tomhle
případě sice nevedou do
Říma, ale k tomu, abychom
měli vytopenou a zároveň
úspornou domácnost.
Texty připravil
Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

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

Dne 12. ledna 2020
uplynulo 6. smutné výročí úmrtí
pana Martina PETRŽÍLKA
z Ptenského Dvorku.
S láskou v srdci vzpomíná
sestra Katka s rodinou
a sestra Lucie.

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

Dne 9. ledna 2020
uplynuly 3 roky od úmrtí
pana Jaroslava ULLMANNA
z Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuji synové
Jaroslav a Zdeněk, vnoučata Petr,
Tomáš, Veronika a Monika.

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

Dne 15. ledna 2020
vzpomeneme 3. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka MENDLA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Zdeněk a Jiří s rodinami.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Čas plyne, ale
vzpomínky zůstávají.

Dne 17. ledna 2020
by se dožil 50 roků
pan Petr MACHÁČEK
z Malen.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a bratři.

Dne 14. ledna 2020
tomu budou 3 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše VYSLOUŽILOVÁ
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomínají
synové s rodinami.

Dne 15. ledna 2020
uplynou 2 roky, kdy nám tiše a náhle
odešla naše milovaná a drahá
maminka, babička a prababička,
paní Anna JANKŮOVÁ.
Maminko, moc nám scházíš
a stále na tebe s láskou myslíme.
Dcera Stanislava s rodinou a syn
Roman s rodinou.

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

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti,
drahý tatínku, za všechno vřelý dík.

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

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout...

Dne 14. ledna 2020
uplyne 6 let, co nás po těžké
nemoci opustila naše milovaná
dcera, vnučka, neteř a sestřenice
Michaela HREBEŇÁROVÁ.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Taťka Dušan a celá
rodina.

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

Dne 14. ledna 2020
vzpomeneme 5. výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie MÁJOVÁ
z Doloplaz.
Za vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

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

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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Dnes, tj. 13. ledna 2020
vzpomínáme již 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jarmila LIEDERMANNOVÁ
z Prostějova

a dne 10. ledna 2020
jsme vzpomenuli na již 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan František LIEDERMANN
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
David s manželkou a vnukové
Dominik a Vojtěch.

Pro rok 2020
SŐLFKi]tPH
VSURGORXæHQRX
QRYRURÿQtQDEtGNRX
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Dne 7. ledna 2020
jsme vzpomenuli 4. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustil můj manžel,
pan Josef KOUDELKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
manželka s dětmi.

a dne 28. ledna 2020
si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana Valenta HORVÁTHA,
oba z Prostějova - Vrahovic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou synové s rodinami.

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

Dne 15. ledna 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička,
paní Pavlína CHROMÁ
ze Štarnova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marie, Jana a Libuše
s rodinami.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 17. LEDNA 2020 V 10.00 HODIN

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

PROSTĚJOVSKÉHO

9=320(ŀ7(
na ZESNULÉ

Láska smrtí nekončí...

Dne 17. ledna 2020
uplyne 10 roků,
co nás navždy opustil
pan Oldřich HÁS
ze Stražiska.
Stále vzpomíná sestra
Marie s rodinou a ostatní
příbuzenstvo.

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

Právě tolik
vzpomínek
najdete rubrice
VZPOMÍNKY
Večerníku

Dne 5. ledna 2020
jsme vzpomenuli 7. smutné
výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná manželka Marie.

Dne 15. ledna 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
paní Věry HORVÁTHOVÉ

Dnes, tj. 13. ledna 2020
je to již 16 let, kdy nás navždy
předčasně opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Milada ŠIMKOVÁ
z Prostějova.
Na její upřímnou láska, velké srdce
a obětavost stále vzpomínají
syn Jaroslav a dcera Ilona s rodinami
a švagrová Dana.

Dne 17. ledna 2020
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Stanislava ŽLOTÍŘA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka, dcery Gabriela
a Katka s rodinami a pravnučka
Viktora.

Odešel jsi náhle,
nikdo to nečekal,
osud si to přál,
jen to trochu uspěchal.

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

Dne 14. ledna 2020
vzpomeneme 5. smutné
výročí od úmrtí
paní Evy ŠVÉDOVÉ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují synové s rodinami.
Dne 6. ledna 2020
jsme vzpomenuli 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan GRILL
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná syn Jan,
bratr Jan s manželkou a sestra
Michaela s rodinou.

Dne 10. ledna 2020
jsme vzpomenuli 20. smutné
výročí úmrtí
paní Ireny AMBROŽOVÉ.
Stále vzpomíná syn
Petr s rodinou.

Odešel jsi, jak si osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají, aby se každé ráno
probouzely ve vzpomínkách svých dětí.

Pondělí 13. ledna 2020

Dne 17. ledna 2020
vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Jindřicha ČERNÉHO
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Lubomír Turza 1969
Prostějov Pondělí 13. ledna 2020
Anna
Janíková
1931
Prostějov
9.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Janošková 1931 Prostějov
Ludmila Jirková 1944
Prostějov Jana Sedláková 1957 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Wallová 1946
Prostějov Úterý 14. ledna 2020
Eva Bednářová 1947
Dobromilice Jarmila Smékalová 1932 Smržice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 16. ledna 2020
Libuše Doleželová 1921 Prostějov
Jiří Preis 1941 Prostějov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Miroslav Zelinka 1961 Otinoves Pátek 17. ledna 2020
Eva Tomšů 1933
Prostějov Marie Jurníčková 1944 Určice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Naděžda Komárková 1950 Polkovice
Bohumil Gartner 1942
Želeč Dagmar Brádová 1964 Kostelec na Hané Štěpán Balczyrak 1960
Prostějov
Jaroslav Molata 1975
Ivaň Vojtěch Kameníček 1937 Prostějov Jaroslav Přecechtěl 1943
Vrbátky
Vlastimila Grillová 1941 Vrahovice Anna Bejlková 1932
Otaslavice Bohumil Klos 1935
Držovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dnes, tj. 13. ledna 2020
vzpomínáme 5. smutné výročí úmrtí
pana Karla KOSKA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 15. ledna 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička,
paní Pavlína CHROMÁ
ze Štarnova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marie, Jana a Libuše
s rodinami.

Stanislav Černý 1957 Kralice na Hané
Marie Fialová 1925
Krasice
Ing. Pavel Sekanina 1947 Prostějov
Jindřiška Vychodilová 1933 Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anežka Božiková 1950
Březsko Helena Čurejová 1937 Dobromilice
Soběsuky
Ing. Marta Adámková 1957 Prostějov Marie Novotná 1931
Libuše Žlutířová 1929
Krumsín
Rudolf Kovář 1947
Hrdibořice

Pohřební služba FCC Prostějov
Zdeněk Navrátil 1936 Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Plevová 1929 Prostějov

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo nám
vyjádřili upřímnou soustrast
při ztrátě našeho milovaného,

KOUPÍM

REALITY

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím
téměř každý nábytek a bytové doplňky do roku 1980 jako lustry, lampy,
hodiny, obrazy, staré hračky, porcelán,
sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy, plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy,
vzduchovky, veterány zejména JAWA
a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel. 605138473

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Sháníme ke koupi byt. J+M.
Mobil 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Pronajmu byt 32 m2, přízemí, kauce.
Tel.: 727 875 306
Pronájem garáže za Družbou. Pouze
dlouhodobě. S elektrickým proudem.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095

pana Ing. Pavla SEKANINY.
Velké dík patří paní ředitelce OA
v Prostějově paní Ing. Evě Lošťákové za tichou vzpomínku. Manželka
a dcera Pavlína s rodinou.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří se přišli rozloučit
na poslední cestě
s panem Janem HLAVÁČEM.
Poděkování náleží také Soukromé
pohřební službě p. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

GRATULACE

Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. T:602775607
Prodám byt 2+1 v OV cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552
Koupím starší dům v Prostějově a okolí
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Jen
slušné jednání. Svoboda J.,
tel.: +420 776 879 904

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 odborníFINANCE
kům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel, tel.:
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, 608 805 775, www.gupv.cz. PO až PÁ
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. 10:00 – 16:00 hod.
Tel.: 603 218 330
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
TEL.: 776 087 428
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
ZVÍŘATA
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Daruji roční kočičku. Přítulná.
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Tel.: 702 981 528
Prodám garáž v Plumlově.
Tel.: 704 221 276

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Provádím obladačské práce všeho druhu. Prostějov a okolí. Tel.: 604 89 85 93
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

WWW.VECERNIKPV.CZ

20011070068

15012920079

PRODÁM
Prodám invalidní elektrický vozík
na baterie. Tel.: 776 210 670

Práce s motorovou pilou, štípání dříví, úklid
pozemků. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

20011010064

Dne 15. ledna 2020
oslaví Marta GURÍNOVÁ
krásných 65 roků.
Přejeme jí hodně zdravíčka
a štěstíčka. To vše z celého srdíčka
přeje přítel Pepa, děti s rodinami
a vnoučaty a nejmladší pravnučky
Amálka a Natálka.
V tento den slaví narozeniny její
kamarádka Vlasta JEDLIČKOVÁ.
Oběma přejí hlavně hodně
zdravíčka všichni, kteří je mají rádi!

16011421482

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

15021020132

Dne 17. ledna 2020
se dožívá 93. narozenin
paní Milada PIŇOSOVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší, hodně štěstí zdraví
a pohody do dalších let přejí dcera
s manželem, vnoučata Martina
a Lukáš s rodinami a pravnoučata
Matýsek, Šimonek a Lukášek.

řádková inzerce / nabídka pracovních míst
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POZOR,QH]DPØVWQDQRVW
YNUDMLYºUD]QØY]URVWOD
Zvýšení počtu lidí bez práce se nevyhnul ani Prostějov

OLOMOUCKÝ
KRAJ
V prosinci loňského roku
vzrostl zdejší počet uchazečů o zaměstnání na 12 818
osob, počet hlášených volných pracovních míst naopak klesl na 9 652 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil
na 2,9 procenta. To jsou
základní fakta vývoje nezaměstnanosti v Olomouckém
kraji, který se jinak dlouhodobě chlubí nejnižšími počty lidí bez práce v rámci celé
republiky. Během prosince
ale i zde došlo k rapidnímu
nárůstu, kterému se nevyhnul ani Prostějov.
K 31. prosinci 2019 evidoval
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 12 818
uchazečů o zaměstnání. Jejich
počet byl o 1 690 vyšší než na
konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl nižší o 1
983 osob. Z tohoto počtu bylo
11 859 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 až 64
let, což je o 1 744 více než na
konci předchozího měsíce. Ve
srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet
nižší o 1 870 osob. „V průběhu
prosince bylo nově zaevidováno 3 324 nezaměstnaných
osob. Ve srovnání s minulým
měsícem to bylo o 785 osob
více a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku
více o 112 osob. Z evidence
během posledního měsíce roku
odešlo celkem 1 634 uchazečů
o zaměstnání, což bylo o 758
osob méně než v předchozím
měsíci a o 123 osob méně než
ve stejném měsíci minulého
roku,“ uvedl Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu
práce, Krajské pobočky v Olomouci.
Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo
795 osob, to je o 575 méně než
v předchozím měsíci a o 31
méně než ve stejném měsíci
minulého roku, přičemž 211
uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno
prostřednictvím
úřadu práce, což je o 176
méně než v předchozím měsíci a o 51 více než ve stejném
období minulého roku, 839
uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění. „Všechny regiony
v Olomouckém kraji vykázaly
výrazný meziměsíční nárůst
celkového počtu nezaměstnaných. V absolutních číslech
vede Olomoucko, kde se počet
nezaměstnaných zvýšil o 522
osob, ale procentuálně se nezaměstnanost nejvíce zvýšila na
Jesenicku, a to o 36 procent,“
podotkl Mikšaník.
Co se týká Prostějova, tady
bylo k 31. prosinci 2019 registrováno 1 499 osob bez
práce, což je oproti konci
listopadu nárůst o 129 osob.
Z celkového počtu aktuálně
nezaměstnaných je 860 žen
a zdejší pobočka Úřadu práce eviduje 2 519 hlášených
volných pracovních míst.
Podíl nezaměstnaných se
v Prostějově zvýšil z 1,7 na
2,0 procenta.
Ke konci roku bylo na Úřadu
práce ČR, Krajské pobočce
v Olomouci evidováno 6 359
žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50
procent. Registrováno bylo
2 107 osob se zdravotním postižením, což představovalo
16 procent z celkového počtu
nezaměstnaných, dále 622
absolventů škol všech stupňů
vzdělání a mladistvých. „Jejich
počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o šest osob
a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší
o dvaadvacet,“ dodal analytik
Úřadu práce s tím, že podporu
v nezaměstnanosti pobíralo
v kraji 5 320 uchazečů o zaměstnání, což je 42 procent
z celkového počtu vedeného
v evidenci.
(red)
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme prodavače nebo prodavačku na provozovnu v Prostějově. Praxe
v oboru automotive a znalost účetního
programu Pohoda výhodou. Nástup
možný ihned. Platové ohodnocení až
35 000 Kč. V případě zájmu volejte
608824136 nebo zasílejte strukturovaný
životopis na e-mail:
info@pneufloryk.cz.

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
20010920032

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme komunikativního invalidního důchodce pro ostrahu vnitřních prostor
budovy v Prostějově. Zkrácený pracovní
úvazek, 12ti hodinové denní služby. Informace na tel.č.: 602786692.

Pondělí 13. ledna 2020

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Administrativa ve vzdělávání 10 000 Kč
jednosměnný
Brusič/-ka
18 000 Kč
jednosměnný
Krmivář/-ka v živočišné výrobě 30 000-33 000 Kč dvousměnný
Obchodní zástupce/-kyně
27 000 Kč
dvousměnný
Operátor/-ka pro masnou výrobu 18000-26 000 Kč dvousměnný
Operátor/-ka výroby – montáž 21 000 Kč
třísměnný
Stavební dělník/-ce
21 400 Kč
jednosměnný
Svářeč/-ka
20 000-25 000 Kč dvousměnný
Šič/-ka
16 100 Kč
jednosměnný
Traťoví dělníci
19 200 Kč
jednosměnný
Zdravotní sestra/bratr
22 000-23 000 Kč jednosměnný

Kvalifikace

Firma

ÚSO s maturitou
základní+praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou

Denisa Švecová, Lešany
Mrňka okna, Konice
Zemědělské družstvo Vrahovice
Jan Otruba, Čelechovice na Hané
MAKOVEC, Držovice
LINAPLAST, Kralice n. H.
GRÉZA, Vrahovice
KOVOT INVEST, Kostelec n. H.
SOFA Dog Wear, Prostějov
TOMI – REMONT, Prostějov
Charita Konice

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

19082310923

20010820023

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

20010310012

20011010037

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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Také druhé 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 ČTVRTKU16. 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.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Dolní ulice
Kateřina KRÁTKÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Lou Fanánek Hagen
Soňa ŠVÉDOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PONOŽKY
Pavlína CRHONKOVÁ, Protivanov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 2, 1, 7
Stanislav KORBA, Prostějov
Výhercezískává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

17113061409

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Skvělá muzika s super drinky každý pátek a sobotu.
Vladislava KOHÚTOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nového trenéra prostějovských
fotbalistů, který do eskáčka zamířil z brněnské Zbrojovky...
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19112261370

ČTVRT, SLIZ, BORŠČ, LOŽE, ŘETĚZ, SÁGA, FREE, OBLÁ, TŘES,
ZETA, POLIBKY, SKEČE, HOUSE, OVIN, ATRIBUT, SVAZ, VZORY,
DEGU, NÍŽE, IKONA, ŽRÁT, IGOR, CHUTĚ, DRÁT, TĚLO, DYNAMIT,
LÁTKA, ŘÍŠE, KAŠE

19092511067

190551560555

...SI V DCM MORAVA

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVNLSDV
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TIP 9HîHUQtku
NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN
KDY: ÚTERÝ 14. LEDNA, 15:00 – 17:00 HODIN
KDE: MUZEUM A GALERIE, NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Kreativitě se meze nekladou a je třeba ji rozvíjet od útlého
dětství. Své o tom vědí i v Muzeu a galerii v Prostějově, kde
se rozhodli uspořádat tvůrčí dílnu pro děti s názvem Není
kámen jako kámen. Všechny děti se mohou zábavně vzdělávacího odpoledne zúčastnit v úterý 14. ledna mezi 15:00
a 17:00 hodinou.
Tvořivá dílna se tentokrát zaměří na geologickou expozici. „Během kreativního odpoledne se děti seznámí s historií naší planety.
Budeme si povídat o procesech, které se na Zemi dějí, aniž bychom o tom přemýšleli, a co všechno příroda dokáže. Jak napovídá sám název, hodně se budeme zabývat kameny, které v tomto
procesu hrají důležitou roli. Často nás totiž ani nenapadne, že kámen, do kterého jsme právě ‚kopli‘, může být několik milionů let
starý důkaz života na naší planetě nebo výsledek sopečné činnosti třeba i na území České republiky,“ lákají na tvořivé odpoledne
edukátorky muzea.
V dnešní době není jednoduché nalákat děti na zajímavou aktivitu
vzhledem k vymoženostem a možnostem, které se jim dostávají.

„Děti jsou dnes hodně zvyklé dohledávat si informace na internetu
či více žít v tom virtuálním světě. I tak se najde pár jedinců, kteří přemýšlejí nad otázkami proč, jak a kde se některé věci udály nebo se
dějí. Ale i u těch, kteří jsou zvyklí spíše na svět počítačů a tabletů, lze
vyvolat zájem. Zaujmout je může i nějaká informace, o které dříve
vůbec nepřemýšleli nebo která je ani nenapadla. Nejčastěji to však
bývá, když jsou děti samy vtaženy do děje, mají splnit nějaký úkol,
něco vytvořit na základě předaných informací či s využitím vlastních znalostí a dovedností. Pak se často rozeběhne i debata, protože
pokládají otázky nebo samy přichází s vlastními postřehy,“ komentují zájem dětí o „běžné věci“ edukátorky.
Muzeum a galerie v Prostějově má i do budoucna za cíl zaujmout
menší návštěvníky a rozvíjet v nich jejich zvědavost. Těšit se
mohou například na informace o restaurování, činnosti kurátora a mnohé další. „Kreativní odpoledne jsou koncipována jako
interakce dětí s rodiči, kdy si výsledek mohou odnést s sebou
domů,“ dodávají na závěr pracovnice muzea. Vstupné na tvořivé
odpoledne je 50 Kč.

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

děje…

$9»STA
$9»
STA9<
9<
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. ledna
14:00 LVÍ KRÁL
dobrodružný animovaný film USA
17:30 MŮJ PŘÍBĚH
české romantické drama
20:00 25 KM/H
komedie/road movie Německo
úterý 14. ledna
14:00 LVÍ KRÁL
17:30 TENKRÁT PODRUHÉ
francouzská komedie
20:00 DOKONALÁ LEŽ
drama/krimi USA
středa 15. ledna
15:00 LAST CHRISTMAS
romantická komedie
Velká Británie/USA
17:30 NA NOŽE
krimi komedie USA
20:00 SKONČÍM PROSTĚ NA ULICI
animovaná komedie Jižní Korea
čtvrtek 16. ledna
17:30 PŘÍPAD MRTVÉHO
NEBOŽTÍKA
česká krimi komedie
20:00 MIZEROVÉ NAVŽDY
akční komedie USA
pátek 17. ledna
15:30 ZAKLETÉ PÍRKO
česká pohádka
17:30 DOLITTLE
fantasy komedie USA
20:00 MIZEROVÉ NAVŽDY
sobota 18. ledna
15:30 DOLITTLE
17:30 CATS
fantasy muzikál USA/Velká Británie
20:00 PŘÍPAD MRTVÉHO
NEBOŽTÍKA
neděle 19. ledna
10:00 MEDVÍDCI BOONIE:
CESTA DO PRAVĚKU
animovaný film Čína
15:30 DOLITTLE
17:30 KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
český dokument
20:00 RICHARD JEWELL
životopisné drama USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 13. ledna
13:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
čtvrtek 16. ledna
8.45 BYSTŘI MYSL!
aktivační cvičení na posílení paměti
a pozornosti pro seniory
pátek 17. ledna
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
do 31. ledna
NIKDY NIKDE NIKDO NIC
výstava grafičky Oľgy Moravcové zabývající se pomíjivostí a procesem rozkladu
DEVICES
výstava fotografického dua Lenky Glisníkové
a Karolíny Matouškové vystupujících pod
pseudonymem SHOTBY.US, které tvoří na
průsečíku umělecké a komerční fotografie

aneb, co se kde

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 18. ledna
15:00 KRTEK A MEDICÍNA
pásmo pohádek ČR
17:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
americká animovaná komedie
20:00 NABARVENÉ PTÁČE
drama Česko/Slovensko/Ukrajina

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 13. ledna
18:00 LiStOVáNí:
LOSOS V KALUŽI
Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová/
Bára Jánová a Markéta Lukášová
úterý 14. ledna
19:00 NORA
(DOMEČEK PRO PANENKY)
Manželství Novy a Torvalda Helmerových
se zdá být vzorově šťastné. On dělá kariéru
a ona je tou nejroztomilejší oddanou manželkou, jakou si ctižádostivý můž může
přát. Leč v nedávné minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila drobného
podvodu. A teď je v pasti vyděrače...
Hrají: Tereza Dočkalová, Jan Teplý, Jan
Hušek, Kateřina Holánová, Radek Valenta, Hana Seidlová
(Divadlo Pod Palmovkou Praha)

DIVADLO POINT

Zámek Konice
do 31. ledna
VÝSTAVA ILUSTRACÍ A KOMIKSŮ
k sérii Tajná dvojka A+B
Píše: Jiří W. Procházka, Klára Smolíková
do 7. února
ORÁKULUM BAREV
výstava Viktora Krejčíře

akce
v regionu...

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

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 14. ledna
15:00 NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN
Kreativní odpoledne, ve kterém se představí další expozice – tentokrát geologická
do 12. února
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské
do 1. března
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl

Husovo nám. 91, Prostějov
čtvrtek 16. ledna
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
Dva manželské páry a jejich vánoční večírek. Jedna z nejhranějších divadelních Zámek Prostìjov
komedií současnosti v podání skutečných manželských párů.
od čtvrtku 9. ledna 2020
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magda- POJĎTE S NÁMI NA ZÁMEK
lena a Jakub Mojžíš Krejčí
Výstava fotografií s tématikou plumlovského zámku

Vlak do nebe v Němčicích
V rámci tradičních
Divadelních pátků bude v pátek 17.
ledna od 19:30 hodin v kině Oko
v Němčicích nad Hanou k vidění retro muzikál Vlak do nebe. Vystoupí
v něm členové Moravského divadla
Olomouc. Diváci budou moci zavzpomínat na známé hity Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, R. A. Dvorského či Jaroslava Ježka.

Koncert poděkuje dárcům
Římskokatolická farnost Kostelec na
Hané zve v neděli 19. ledna od 16:00
hodin do kostela sv. Jakuba Staršího
na koncert kapely Noproblem u příležitosti ukončení sbírky Naše zvony na
poděkování všem dárcům.

Putování za Zimní
královnou do Ptení

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 23. února
VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
Výstava uspořádaná k 130. výročí založení ZUŠ Vladimíra Ambrose provádí
širokým spektrem výtvarných technik,
materiálů a námětů. Je rozdělena do
několika sekcí a každá část věnována
jednotlivé technice a jejím možnostem.
Návštěvníci se seznamují s kresbou, malbou, grafikou a prostorovou tvorbou.
Velkým finále bude výtvarný projekt Popcorn, který sdružuje všechny tyto části
opět do jednoho celku.

FLORBAL
neděle 19. ledna
9.00 SK K2 Prostějov – FBC ČPP Ostrava „B“ (14. kolo 2. ligy žen, sportovní
hala RG a ZŠ města Prostějova)
14.50 SK K2 Prostějov – FBC Kovo
KM Frýdek-Místek (14. kolo 2. ligy žen,
sportovní hala RG a ZŠ města Prostějova)

VOLEJBAL
sobota 18. ledna
10:00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Nový
Jičín (21. a 22. kolo 2. ligy žen-skupina C,
Národní sportovní centrum Prostějov)
11.00 a 15.00 VK Prostějov – TJ Přerov
(17. a 18. kolo extraligy kadetek, Národní sportovní centrum Prostějov)

TENIS
pátek 17. - úterý 21. ledna
9:00 Memoriál Petra Mariňáka (halový
turnaj mladších žáků v sérii ČTS 2020,
Areál TK Prostějov, Za Kosteleckou ul.)

LEDNÍ HOKEJ
pátek 17. ledna
17.45 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(11. kolo ligy juniorů, 2. část, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)

LUKOSTØELBA

Putování za Zimní královnou do
Ptení pořádá v sobotu 18. ledna Ekocentrum Iris. Sraz bude na vlakové
zastávce ve Ptení, odjez z hlavního
nádraží v Prostějově je naplánován
v 8:02 hodin. Zpáteční vlak pojede ve
13:02 z vlakové zastávky Zdětín.

středa 22. ledna
16.00 Žákovský turnaj v halové lukostřelbě (klání pro žáky a žačky, areál lukostřelby, U Stadionu 4699, Prostějov)

WWW
VECERNIKPV.CZ

sobota 25. ledna
11.00 TJ Sokol Ondratice – TTC Šumperk
(14. kolo divize, sokolovna Ondratice)
17.00 TJ Sokol Ondratice – TTC Mohelnice (14. kolo divize, sokolovna Ondratice)

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 13. ledna
17:00 MATĚJ PTASZEK: KOLUMBIE
Vyprávění dobrodruha, spisovatele, fotografa
a bluesového hudebníka, který strávil v Kolumbii téměř dva roky. Dozvíte se, jaké to je
hrát blues po místních hospodách a žít v tradiční kovbojské vesnici uprostřed nefalšovaného divokého západu. (podkrovní sál)
do 28. února
MATĚJ PTASZEK: KOLUMBIE
výstava fotografií (Galerie Na Půdě)

BASKETBAL
sobota 18. ledna
17:30 K2 Prostějov-Sokol Pečky (13.
kolo 1. ligy žen, Sportcentrum DDM-Prostějov)
9.00 BCM Orli Prostějov – TBS Přerov
(Minižáci U12, Národní sportovní centrum)

STOLNÍ TENIS

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 13. ledna od 16:00 hodin se
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* ve středu 15. ledna od 10:00 hodin je na
programu akce „KDO NAVŠTĚVUJE
PTAČÍ KRMÍTKA NA HLOUČELE?“.
Sraz u dostihové stáje Cavalo (biokoridor
Hloučela).
* v sobotu 18. ledna od 8:30 hodin proběhne „PUTOVÁNÍ ZA ZIMNÍ KRÁLOVNOU“, sraz na vlakové zastávce ve Ptení
* v sobotu 18. ledna od 13:00 hodin se
uskuteční přednáška nejen o botanice
z expedice ZO Hořepník „MEZI
VELKÝM KAVKAZEM A ARARATEM“
ICM
informační centrum pro mládež,
Prostějov
* v pondělí 13. ledna od 14:30 hodin
se uskuteční tvůrčí dílna „ŠPERKY
Z PET LAHVÍ“

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 13. ledna od 14:30 do
15:30 hodin se koná RELAXAČNÍ
CVIČENÍ s paní Světlanou v klubovně
SONS za jednorázový poplatek pro
členy 30 Kč a nečleny 50 Kč. Na cvičení
se používají expanzní gumy, pěnové
kostky a míče. Rozhýbáme naše těla,
aby nám dobře sloužila po celý nový
rok.
* ve středu 15. ledna se uskuteční sraz
v Kavárně Avatarka na náměstí T. G.
Masaryka, začátek ve 14.00 hodin.
V programu je uvítání nového roku,
na kytaru zahraje Liduška Veselá.
Poslechneme si její krásnou hudbu
a zazpíváme si.
* ve čtvrtek 16. ledna od 9:00 až 12:00
je na programu PLETENÍ Z PEDIGU
v klubovně v rámci „Tvořivé dílny pro
nevidomé“. Vyrábění probíhá pod vedením dobrovolnice Věrky Šenkové

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 14. ledna se od 17:00 hodin
uskuteční seminář studenta medicíny
M. Buchty „ROZUMÍŠ SVÉMU
TĚLU?“
* ve čtvrtek 16. ledna od 17:00 hodin se
koná cestovatelská přednáška O. Mečkovského „NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU“
RÙZNÉ...
Akademie seniorů pořádá v úterý 14. ledna
ve 14:00 hodin DECHOVÁ CVIČENÍ
S PAVLÍNKOU, kde si senioři mohou
zacvičit a správně se nadechnout. Akce se
koná v LIPKA (Tetín 1) v Prostějově.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,
z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní
dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773

MILUJEM
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SPORT

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPOLEČNOST

VYDRA Zlato
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Číslo 2•Ročník 24
Pondělí 13. ledna 2020
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JAKÝ BYL ROK 2019?

ƔƔOuplynulémletopočtujsmesipovídali s regionálním všeumělcem Alešem
Procházkou
strana27
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JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Hokejový útočník a prostějovský
rodák Radek Meidl se vrací do Polska,
po anglickém Leedsu bude v kariéře
pokračovat v týmu Unia Oswiecim.
ƔƔ V Konici evidují přírůstek ve
ztrátách a nálezech. Ve středu 8. ledna městský úřad oznámil, že se našel
u nádraží dotykový mobil - majitel
přístroj najde právě na radnici.
ƔƔ Po delší pauze, která trvala i o víkendu 11. a 12. ledna, se představí v akci
florbalisté regionu. SK K2 Prostějov
hraje o víkendu venkovní zápasy s Přerovem a s Uničovem, zbylé dva kluby,
tedy Kostelec na Hané a prostějovští
Playmakeři, si naopak na novoroční
utkání ještě počkají.
ƔƔ Prostějovský Masopust zná svůj
termín i program. Jednodenní lidová
akce s maskami, zabijačkou a jarmarkem proběhne 22. února od 10:00
do 16:00 hodin. Více na www.prostejov.eu!
ƔƔ Petra Kvitová zvolila před Australian Open týden volna, aby se mohla
kvalitně připravit na první grandslam
letošní sezony. Druhá nejlepší česká
tenistka se v neděli odhlásila z turnaje
v autralském Adelaide, kde si měla odbýt premiérovou účast.

PROSTĚJOV Judo, karate a samozřejmě box.
To se možná vybaví řadě lidí při slovním spojení „bojové sporty“. Nicméně ve skutečnosti
je jich mnohem víc. A jedním z nich je také jiu-jitsu. Pro mnohé Prostějovany by přitom nemuselo být neznámým pojmem. Už jen proto,
že o uplynulém víkendu vyhrál Jiří Špringer
mistrovství Evropy, které se konalo v Ostravě.
Na akci Way of Warriors dosáhl úspěchu ve váze do 70 kilogramů. Obstál tak mimo jiné proti %GPPÚ×UR÷EJ,KąÊiRTKPIGTUKWåÊX¾PGLX[wwÊJQ\GUVW
RÊPMWXÊV÷\čRQVTKWOHWX1UVTCX÷(QVQ,KąÊiRTKPIGTUV
sokům ze Slovenska a Rakouska.
„Původně syn dělal basketbal. Nicméně později přešel do prostějovského Combat
Sambo a následně do olomouckého klubu,“ prozradil Večerník otec. Jiří Špringer se
aktuálně věnuje jiu-jitsu půl roku. Přesto se dokázal nejdříve prosadit na závodech
a později v kategorii bílý pás porazit všechny soupeře. „Bohužel jiu-jitsu a další podobné sporty zůstávají spíše na okraji zájmu. Veřejnost je příliš nevnímá,“ poznamenal Jiří
Špringer starší.

ESKÁČKO KRADLO

ƔƔFotbalistéProstějovasenaúvodzimní Tipsport ligy postarali o senzaci, když
plichtilinaostravskémBaníku
strana39

SUPER VÝHRA
ƔƔ Přestože jim chyběla největší
hvězda, dokázali vyhrát v Děčíně!
Kdo? BK Olomoucko!
strana 46

doma Frýdek-Místek
3ROÇYN\EH]GRPRYFĎP Dorazit
a hurá do Final Four poháru!
ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

PROSTĚJOV Volejbalistky
VK Prostějov jsou jen krůček od postupu do semifinále Českého poháru žen
2019/20. První čtvrtfinálový duel této soutěže vyhrály
ve Frýdku-Místku 3:1, a pokud roli favoritek potvrdí také v domácí
odvetě (čtvrtek 16. ledna, 17.00 hodin, hala Sportcentra DDM), znovu proniknou na závěrečný turnaj Final Four v brněnském Králově
Poli.
Na severu Moravy skončilo úvodní čtvrtfinále ČP z pohledu Sokolek
21:25, 25:22, 11:25 a 15:25, když Hanačky měly herně navrch drtivou
většinu střetnutí. Jen v závěru druhého setu vypadly z tempa a ztrátou
sady daly soupeřkám šanci, kterou však vzápětí zadupaly do palubovky
výrazně zlepšeným výkonem. Teď jim na vlastním hřišti stačí k postupové radosti i těsná porážka 2:3, nemluvě o jakémkoliv vítězství. Pouze
při výsledcích 1:3 či 0:3 by musel rozhodnout dodatečný zlatý set.
„My rozhodně nebudeme nijak spekulovat ani počítat, naopak do
utkání půjdeme s jednoznačným cílem vyhrát. A to co nejlepším výkonem i co nejjasnějším výsledkem. Venku jsme si vybudovali hodně
dobrou výchozí pozici, kterou je potřeba dorazit. Zároveň si musíme
dát pozor na jakékoliv podcenění, protože Frýdek se určitě nevzdá
bez boje a ještě neřekl poslední slovo. Pohárové Final Four každopádně chceme moc, proto věřím, že to v důležitém zápase ukážeme,“
řekl Večerníku hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
(son)
VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 44-45

vs.

VHXæ
rozlévají

/KNCFC5QMQNQX¾UKXåF[RąGFRQNGFPGOPCLFGéCUCD[
RąGF OÊUVPÊO P¾FTCåÊO TQ\NÆXCNC RQNÆXMW DG\FQOQX
EčOCFCNwÊORQVąGDPÚONKFGO Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Náměstkyně prostějovského primátora a šéfka Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová má za sebou první týden tradiční charitativní
akce. Společně s mnoha spolupracovníky„rozjela“ už šestý ročník rozlévání teplých
polévek a rozdávání dalších potravin bezdomovcům a dalším potřebným lidem
před místním nádražím..

PØEDFINÁLNÍ ETAPA PØEDPLATNÉHO STARTUJE!
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 přírodní kosmetiku Annabis v hodnotě 449 Kč.
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Objednávejte na predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042, 582 333 433
či prostřednictvím formuláře na www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

výsledky
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EUDGVNêäiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±7-DQGXV&KOiQ2XĜDGD±0HLGO1RYiN
.QDS
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD-LKODY\

%URå ± 3RKO 6WDQČN 3LHJO .ROiĜ 3ĤåD +ROê ± ýDFKRWVNê )URQN ,OOpã ±$QGČO
3ROHWtQ3HNU±0DFKDþ6NRĜHSD=HPDQ±+UDOD/LFKDQHF3URWDVHQMD
7UHQpĝL9LNWRU8MþtND.DUHO1HNYDVLO

VHW
VHW

1
3

1
3
VWUDQD
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7-6RNRO)UëGHN0tVWHN²9.3URVWčMRY

%7URMN\ TH: Doskoky: 
$VLVWHQFH Fauly: 
5R]KRGÿt%DORXQ6DOYHWU/LQKDUW'LYiFL


6HVWDYD%.2ORPRXFNR
0RUJDQ0DOLN3DO\]D/XNiã-RVLSRYLþ,JRU*RJD$GDP9iĖD)UDQWLãHN.RXĜLO
5DGRYDQ1RUZD0LFKDO6HKQDO0DUHN9DãiW9LNWRU'HGHN-LĜtâWČSiQ'RPLQLN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

)876$/

'RKUiYNDNRODR~ÿDVWYSĝHGNROH:
&KRPXWRY²3RUXED  %UDQN\
3LWXOH 6WORXNDO3LFKp +ODYD 6WORXNDO3L
WXOH /DQJ 5êJO6XFKê ±=GHQČN +X
ViN1HMH]FKOHE 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

6RNRORY3URVWĨMRY
2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky:  5RKDQ .YHUND 9UDFRYVNê   2VPtN
3ĜLQGLã .YHUND  ±  &KOiQ 0HLGO äiOþtN  
'LYtãHN +UQtþNR 'LYtãHN +UQtþNR +UQtþNR
1RX]D 'LYtãHN  5R]KRGÿt *UHFK 3HWUXåiOHN ±
+QiW9RWUXEHF9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVOD
EHQt'LYiFL
6HVWDYD6RNRORYD.DãSDU±3ĜLQGLã9RGLþND+RXGHN
5XOtN .DGHĜiYHN 0LFKiOHN 3DĜt]HN ± 5RKDQ 9UiQD
.ĜHPHQ±9UDFRYVNê.YHUND2VPtN±âYHF=DGUDåLOâLN
±+UXEHF.XEČQD6WĜtEUQê7UHQpĝL.DUHO0OHMQHND3HWU
+ROHMãRYVNê
6HVWDYD 3URVWčMRYD 'YRĜiN ± 0Ui]HN 0 -DQGXV
%ĜH]iN 0XãND +XVD .UHMþt ± .UHMþtN &KOiQ äiOþtN
±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±7-DQGXV0HLGO2XĜDGD±
1RYiN.QDS
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

VWUDQDV

%XĈPHUiGL]DWĝLERG\
XWNiQtMVPHQDVYRXVWUDQX
QDNORQLOLDæYSRVOHGQtWĝHWLQč"

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42

'DOät YëVOHGN\  NROD %HQiWN\ Q- ² 7ĝHEtÿ 
 %UDQN\-LUXã %XFKWHOD 1DMPDQ
3DELãND ±âĢRYtþHN 9RGQê 1HGYtGHN 9RGQê
âĢRYtþHN .XQF *ORYHU1HGYtGHN 3.UDWRFKYtO
*ORYHU 7 +DYUiQHN   1HGYtGHN 9RGQê 1HGEDO 
3.UDWRFKYtO %LWWQHU0LFKiOHN  'LYiFL .D
GDė²-LKODYDVQ  %UDQN\
=DEORXGLO 3RL]O .ĤV -0OOHU&KORXED UR]KQiM
:iJQHU±3ROHWtQ $QGČO )URQN ýDFKRWVNê-
+ROê 'LYiFL )UëGHN0tVWHN²ÓVWtQDG/DEHP
  %UDQN\+UDFKRYVNê %DUWNR 
(UHW 3U]\E\OD0RWORFK 3U]\E\OD (UHW.DXNLþ 
-$GiPHN (UHW .RIURĖ 0LNXOtN .RIURĖ 3U]\
E\OD.DXNLþ +UDFKRYVNê .OLPãD6WXFKOtN ±)LOLS
.UXåtN7ĤPD -+DYHO 6HYHUD 9O%URå .UOLã
9LOGXPHW] 'LYiFL +DYtĝRY²þHVNp%XGčMRYLFH
  %UDQN\'RNWRU &LKOiĜ'YRĜiN 
'RNWRU .DFK\ĖD.RWDOD ±-.OR] 0LFKQiþ3OiãLO 
 3URNHã %HUiQHN   3êFKD (QGiO 0 1RYiN 
01RYiN *LOEHUW%HUiQHN +ROHF 01RYiN 
'LYiFL   3RUXED ² 3ĝHURY     
Branky: *XPDQ âSDþHN7-iFK\P ±*RLã â
.UDWRFKYLO.XEHã 0.UDWRFKYLO :HLQKROG 'LYiFL
 9VHWtQ²/LWRPčĝLFHVQ  
Branky: 7HSHU .XFKDUF]\N'RVWiOHN %ĜH]LQD
3HFKDQHF-'UWLQD .XFKDUF]\N .DUDILiW'RVWi
OHN UR]KQiM5HKXã±9RåHQtOHN .OHMQD -iQVNê
+HOW.OHMQD +HOW -HEDYê 'LYiFL 6ODYLD
3UDKD²3LUiWL&KRPXWRY  %UDQN\
.XĢiN 02QGUiþHN9UGORYHF ±3LWXOH +ODYD
5XGRYVNê 6WORXNDO 3LWXOH3LFKp 3LFKp -6NOH
QiĜ 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

3URVWĨMRY-LKODYD 1:3
 YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD %HQiWN\Q-².DGDė 
 %UDQN\5'XGD &KUWHNâDIDĜRYVNê 
$'ORXKê 5'XGD 1DMPDQ -LUXã5'XGD 
âDIDĜRYVNê %XNDþ5'XGD 1DMPDQ 'âSDþHN
3DELãND ±0=DEORXGLO &KORXED.ĤV -0OOHU
.ĤV7UHIQê 'LYiFL 7ĝHEtÿ²ÓVWtQ/ 
 %UDQN\7DGHiã.UiO 3VRWD*ORYHU 
%LWWQHU .RZDOF]\N3VRWD 6]DWKPiU\ 9RGQê 
%LWWQHU 6]DWKPiU\ ±9LOGXPHW] 6PHWDQD7ĤPD 
.UOLã 0DUãRXQ6PHWDQD 7ĤPD )LOLS 'LYiFL
)UëGHN0tVWHN²6RNRORY  %UDQN\
%DUWNR .DXNLþ.OLPãD 1RYRWQê .DIND+UDFKRY
VNê .DIND 0DOtN ±9UiQD 3DĜt]HN 'LYiFL
&KRPXWRY²9VHWtQ  %UDQN\3L
FKp 5XGRYVNê3LWXOH 3LFKp +ODYD-6NOHQiĜ 
+ODYD 6WORXNDO3LWXOH +ODYD 3LFKpäRYLQHF 
6XFKê 5XGRYVNê-6NOHQiĜ 6WORXNDO +ODYD ±
3HFKDQHF %ĜH]LQD 5HKXã 3URFKi]ND*RUþtN 
%ĜH]LQD '7ĤPD3HFKDQHF 6ORYiþHN 7HSHU.X
FKDUF]\N 'LYiFL /LWRPčĝLFH²3RUXED 
 %UDQN\+HOW -iQVNê.OHMQD 6WUHMþHN
3ĜLNU\O.URSiþHN 0DUFHO -iQVNê0+DYHOND 
+HOW 9RåHQtOHN.RUNLDNRVNL .RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN
0.DGOHF .DQJDV .RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN 0

.DGOHF-tFKD 0.DGOHF .RUNLDNRVNL/'RXGHUD 
±*XPDQ 7-iFK\P'XQGiþHN 6LNRUD 7-i
FK\P'XQGiþHN 7-iFK\P *XPDQ 0+OLQND
6LNRUD8UEDQHF 'LYiFL 6ODYLD3UDKD²+DYtĝRY
  %UDQN\âPHUKD 9DPSROD 
9UGORYHF âPHUKD-1RYiN âPHUKD .XĢiN 
âPHUKD .XĢiN 9DPSROD  ±  &KURERþHN .RWDOD  
'YRĜiN 'RNWRU   ) 6HPDQ .RWDOD 1HSRNRM  
&KURERþHN .RWDOD23URFKi]ND :HUELN2
3URFKi]ND )6HPDQ 'LYiFL 3ĝHURY²þHVNp
%XGčMRYLFH  %UDQN\â.UDWRFKYLO
0 .UDWRFKYLO :HLQKROG   =ERĜLO %HUJHU 0RXþND 
 1DYUiWLO +HMFPDQ   )RUPDQ 76  ±  3êFKD
-.OR]='ROHåDO -.OR] ='ROHåDO3êFKD 
0LFKQiþ *LOEHUW -.OR] 3OiãLO='ROHåDO %HUi
QHN 9\GDUHQê 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

.DGDç3URVWĨMRY
3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky:&KORXED (OLiã7UHIQê ýHFK
'XEVNê7UHIQê äRORERY ==DEORXGLO'HO
PDUFKH 5R]KRGÿt.RVWRXUHN-'ROHåDO±2
'ROHåDO)OHJO9\ORXÿHQt9\XæLWtV
RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD.DGDQč1HXåLO±(OLiã7UHIQê.ORG
QHU&KDOXSD3URFKi]ND)ROWêQ'HOPDUFKH±0
=DEORXGLO5LQGRã&KORXED±0OOHUäRORERY=
=DEORXGLO±+RPHU:RMQDU:iJQHU±'XEVNê
ýHFK 7UHQpĝL3HWU.OtPDD7RPiã+DPDUD
6HVWDYD3URVWčMRYD'YRĜiN±0Ui]HN0-DQ
GXV+XVD0XãND+UiGHN.QDS±.UHMþtN5DþXN
äiOþtN ± +UQtþNR 'LYtãHN 1RX]D ± 7 -DQGXV
&KOiQ 2XĜDGD ± 1RYiN 0HLGO 3RFKREUDGVNê
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

= EUDQNiĝH VRXSHĝH MVPH
XGčODOL NDQGLGiWH SUR QiURGQt
PXæVWYR"/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 43
'DOätYëVOHGN\NROD ÓVWtQ/²%HQiWN\Q-
 %UDQN\.OLNRUND 6HYHUD9O%URå 
-+DYHO 9LOGXPHW]9O%URå +HV .UXåtN 
6HYHUD .UXåtN  ±  1DMPDQ 3DELãND   3DELãND
1DMPDQ äĤUHN   ' âSDþHN  5\FKORYVNê 5
'XGD%XNDþ %XFKWHOD 5\FKORYVNê5'XGD 'L
YiFL 6RNRORY²7ĝHEtÿ  %UDQN\
9UDFRYVNê 2VPtN.YHUND ±3VRWD %LWWQHU9ýHM
ND )HUGD 9iFODYHN %LWWQHU 3VRWD 'LYiFL
-LKODYD²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\
3ROHWtQ 3LHJO$QGČO 3HNU -3RKO 9%URå
ýDFKRWVNê   /LFKDQHF ' .ROiĜ   )URQN ýD
FKRWVNê ±0LNXOtN'LYiFL +DYtĝRY²3ĝHURY
  %UDQN\23URFKi]ND 0DOLQD)
6HPDQ )6HPDQ .RWDOD .DFK\ĖD )6HPDQ
'RNWRU ±1DYUiWLO +HMFPDQ *RLã 0.UDWRFKYLO 
 .XEHã 1DYUiWLO .ULVO   ýtS ) 'YRĜiN  'LYiFL
 þHVNp%XGčMRYLFH²/LWRPčĝLFH 
 %UDQN\3êFKD -.OR] 01RYiN *LOEHUW
.DUDEiþHN *LOEHUW 9\GDUHQê .DUDEiþHN 0
1RYiN6XFKiQHN &KULVWRY±-iQVNê -XUþtN 
0.DGOHF +HOW9RåHQtOHN .RUNLDNRVNL .DQJDV 
-XUþtN %DOiå 'LYiFL 9VHWtQ²6ODYLD3UDKD
 %UDQN\-RQiN 3HFKDQHF7HSHU 
.XFKDUF]\N 'RVWiOHN-RQiN 5HKXã *RUþtN 
%ĜH]LQD 6ORYiþHN 7HSHU .XFKDUF]\N *RUþtN
-'UWLQD5HKXã ±02QGUiþHN 9UGORYHF9OþHN 
.RK~W -DU%URå 'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 ý%XGČMRYLFH      
 &KRPXWRY      
 9VHWtQ
     
 3ĜHURY
     
 /LWRPČĜLFH      
 +DYtĜRY
     
 6ODYLD3UDKD      
 3RUXED
     

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

.$03ĜÌã7Č

NRORQDGVWDYE\SRQGčOtOHGQD
KRGLQ %HQiWN\Q-±6RNRORY7ĜHEtþ±-LKODYD
ÒVWtQDG/DEHP±.DGDĖ  )UëGHN0tVWHN
²3URVWčMRY  .
NRORQDGVWDYE\VWĝHGDOHGQDKR
GLQ -LKODYD±%HQiWN\Q-  .DGDĖ±)Uê
GHN0tVWHN3URVWčMRY²7ĝHEtÿ6RNRORY±ÒVWt
QDG/DEHP
 NROR QDGVWDYE\ VRERWD  OHGQD 
KRGLQÒVWtQ/±-LKODYD  6RNRORY±.D
GDĖ%HQiWN\Q-²3URVWčMRY7ĜHEtþ±)UêGHN
0tVWHN  

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
10. kolo Ligy juniorù - nadstavba
Prostìjov - Orlová
9:4 (2:0, 1:1, 6:3)
Branky:9OþHN 9\URXEDO$ýHUQê 9\URX
EDO 3RNRUQê0Ui]HN 9OþHN .RODĜtN+DQiN 
 9\URXEDO *U\F   9\URXEDO  .RODĜtN
+DQiN   3HWU .RODĜtN 9OþHN   3tFKDO
9\URXEDO   0DFKDOtN 0LNHã  ±  .DOHWD
3ĜHþHN   0ROGĜtN 5DPERXVHN .DOHWD  
0D\HU  =LHOLQVNL 0D\HU  5R]KRGÿt 'XIND
± 'ROHåHO .URXSD 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
'LYiFL
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± $ ýHUQê 3RNRUQê )RMW
9OþHN -LĜtþHN *U\F ± 9\URXEDO 0DFKDOtN 7iERU
0Ui]HN 7DUãLQVNê 3tFKDO 0LNHã .RODĜtN 3HWU
+DQiN
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
2UORYi 9tWHN ± +URQHF 9DORYê 0ROGĜtN 0DFXUiN
±*XOD.DOHWD5DPERXVHN0D\HUâSDFtU3ĜHþHN
.DSLWDQRY=LHOLQVNL3RKO
7UHQpU'DQLHO0DURV]

14. kolo Ligy dorostu - nadstavba
Prostìjov – Karviná
7:3 (3:1, 2:2, 2:0)
Branky:7iERU 6WORXNDO 9\URXEDO 5ýHUQê
6WORXNDO 7iERU 5ýHUQê 9\URXEDO .ROiĜ 
â=DWORXNDO 7RPiQHN 7iERU 9\URXEDO 
9\URXEDO 7iERU ±0HQGOtN .ULãþiN9\GLROHN 
3HNDOD -DZRUVNL0DQGU\V] 0LNXOD *D]XU 
5R]KRGÿt &LN ± 3ĜHFHFKWČO .URXSD 9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt'LYiFL
3URVWčMRY'XEVNê±â=DWORXNDO6ROGiQ%HQHã5
ýHUQê7+ROXE.ROiĜ±6WORXNDO.RWOiQ7RPiQHN
7iERU9\URXEDO.XGOiþHN 7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
.DUYLQi%RJDU±.XNXF]+HF]NR9DQČþNRYi0XU
]\Q%DUQRãiN±.RQHV]0LNXOD0HQGOtN.ULãþiN
2FKPDQ 0DQGU\V] 3HNDOD -DZRUVNL 9\GLROHN
*D]XU9L]YiU\0UR]HN
7UHQpU3HWU%ROHN

NROR/LJ\VWz½NÕ%QDGVWDYED
3URVWÈMRYs¤HVNÙ7ÈvÉQ
7:4 (2:2, 1:0, 4:2)
Branky:  7RPiQHN  .XEtN  âLQGOHU .RW
OiQ   .RWOiQ  .XEtN 7RPiQHN   .RWOiQ
âLQGOHU 3HNU 0RMåtãHN ±3QLRN3QLRN
 3QLRN 0DMGDN   3QLRN 6DEHOD  5R]KRGþt
'XIND±'ROHåHO.URXSD9\ORXþHQt9\XåLWt
'LYiFL
3URVWČMRY -HOtQHN  .URXSD  ± âLOKiQHN â
3DOiQHN 1ČPHF âDQGHUD 0 9RUiþ .XEtN ±
3HNU .RWOiQ 7RPiQHN 0XGUOD âLQGOHU 0DUHN
+R]PDQ0RMåtãHN%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
ýHVNê 7ČãtQ .OHSHN ± -DQRWRYi 1RJRO -DQRWD ±
7RNDU]HZVNL3QLRN1RZDN77RPLF]HN3DZHOVNL
0DMGDNâODPSLDN6DEHOD7UHQpU5RPDQ3DYOtN

NROR/LJ\VWz½NÕ%QDGVWDYED
3URVWÈMRYs¤HVNÙ7ÈvÉQ
5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Branky:  ' 9RUiþ 5DLV  7HVDĜ 7 3DOiQHN 
âSLþiN9UED )LDOD .XPVWiW 3tWU ±
6DMGRN 3)UDQHN 6DMGRN5R]KRGÿt'ROHåHO
.URXSD 9\ORXÿHQt  9\XæLWt  9 RVODEHQt
'LYiFL
3URVWčMRYâWRXUDþ 3iQ ±)U|POâSLþiN9UED
0DWČMND ± 7 3DOiQHN .RQþLFNê 3tWU ' 9RUiþ
7HVDĜ5DLV.DODELV)LDOD6WU\N.XPVWiW.RSHFNê
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
þHVNë 7čätQ 1LNRGHP  2 )UDQHN  ± 6]RWHN
6DMGRN â7RPLF]HN 6XSLN %XG]LDV]HN ± 3XONHUW
*UDQLHF]Qê 0DQGU\V] .RYDOþtN :DMGD 7\UQD 3
)UDQHNâHQNêĜ
7UHQpU5RPDQ3DYOtN

ä(67$9 1H]DP\VOLFH ± $WOHWLFR 6PUåLFH
 $& =DYDGLOND  ± )& 5HOD[ 
NRQWXPDþQČ *UHPLR ± ä(67$9 1H]DP\V
OLFH)&5HOD[±$WOHWLFR6PUåLFH)&
3WHQt ±$& =DYDGLOND   NRQWXPDþQČ
$WOHWLFR 6PUåLFH ± *UHPLR  )& 5HOD[ ±
ä(67$9 1H]DP\VOLFH  )& 3WHQt ± *UH
PLR$&=DYDGLOND±)&'DQLHO
NRQWXPDþQČ 2WLQRYHV ± )& 3WHQt  )&
2UDQJH±%URGHNX3URVWČMRYD)&'DQLHO
±6.$ULVWRQ2WLQRYHV±)&2UDQJH
6.$ULVWRQ±%URGHNX3YýHFK\S.±
)&'DQLHO%URGHNX3Y±2WLQRYHV6.
$ULVWRQ±ýHFK\S.
* k turnaji se s omluvou nedostavilo
PXåVWYR $& =$9$',/.$  ± YêVOHGN\
MHMLFK]iSDVĤE\O\NRQWXPRYiQ\
SĜHGHKUiYND ]iSDVX ] WXUQDMH  )&
3WHQt±)&'DQLHO
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)& 5HOD[ 3URVWČMRY ± 6. 6NDOND  *RW
WZDOG[%XUHã5.LãND39RUiþ%iUWD±
3HWUåHOD +DQi±%H[LP3DOHWWHQ .ROiĜ
0&LEXOHF±+RGXOiN[%URVV[*Up]D
ěHKRĜHN  .REUD .REHĜLFH ± $& =DYDGLOND
  'RNRXSLO ± 3RSHOND  $& âWLND
3URVWČMRY ± )&5HOD[ 3URVWČMRY  )UĖND
[ÒOHKOD[±%XUHã5[9RUiþ[%iUWD
*RWWZDOG 6.6NDOND±%H[LP3DOHWWHQ
%URVV [ %tOê *Up]D +RGXOiN  $& =D
YDGLOND±+DQi 7RPiãHN âXEUW
9DOWU ± 6WURXKDO [ &LEXOHF [ .UXSLþND 
$& âWLND 3URVWČMRY ± .REUD .REHĜLFH 
-DQþLDU±%XUHã7['RNRXSLO[)LDOND3

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

%H[LP3DOHWWHQ 
)&5HOD[

+DQi

.REUD.REHĜLFH 
$&=DYDGLOND 
$&âWLND

6.6NDOND










































7(1,6
08å,

1RXPHD²,7)FKDOOHQJHU

'YRXKUD²NROR5RVRO±7UXQJHOOLWL $UJHQWLQD 
NROR.ROiĜ±9LROD ,WiOLH 


å(1<

%ULVEDQH²:7$7RXU

'YRXKUD²NROR.YLWRYi  ±3DYOMXþHQNRYRYi
5XVNR 6WUêFRYi±.RQWDRYi 9HONi
%ULWiQLH 0XFKRYi±5LVNHRYi 86$ 
   NROR 6WUêFRYi ± 5LVNHRYi 86$ 
  .DUROtQD 3OtãNRYi   ± 7RPOMDQRYLFRYi
$XVWUiOLH .YLWRYi±6DPVRQRYRYi
5XVNR    ýWYUW¿QiOH .YLWRYi ± %UDG\RYi
86$    .DUROtQD 3OtãNRYi ± 5LVNHRYi
86$    6HPL¿QiOH .DUROtQD 3OtãNRYi ±
ÏVDNDRYi -DSRQVNR     .YLWRYi
±.H\VRYi 86$ )LQiOH.DUROtQD
3OtãNRYi±.H\VRYi 86$ 
âHQþHQ±:7$7RXU
'YRXKUD²NROR.ULVWêQD3OtãNRYi±%HJXRYi
5XPXQVNR NROR.ULVWêQD3OtãNRYi±
6DEDOHQNRYi %ČORUXVNR    ýWYUW¿QiOH
.ULVWêQD3OtãNRYi±%RQGDUHQNRYi 8NUDMLQD 
 6HPL¿QiOH .ULVWêQD 3OtãNRYi ± 5\EDNLQRYi
.D]DFKVWiQ 



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

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

7,363257/,*$²6.83,1$'.2/2

)&%DQtN2VWUDYD²6.3URVWčMRY

2



2

Branky:&KYČMD%XFKWD±7HSOê
âWHLJO%H]åOXWêFKNDUHW
'LYiFL
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE ROZJELA NA PLNÉ OBRÁTKY
Kam půjdou peníze?

PROSTĚJOVSKO Jak už Večerník
informoval, první víkend v novém
roce se na Prostějovsku rozběhla
populární Tříkrálová sbírka. Jejím
hlavním koledním dnem se však tentokrát stala druhá lednová sobota,
kdy se do ulic vypravila podstatná část z celkem 252 skupinek na Prostějovsku a všech 118 skupinek na Konicku.
Sbírka skončí zítra, tj. v úterý 14. ledna.

Martin ZAORAL
Tříkrálová sbírka letos slaví kulaté 20. výročí. Postupem času se
z ní stala největší charitativní sbírka v Česku, do níž jsou zapojeny stovky dobrovolníků. Letos se koledovalo zejména uplynulou sobotu. Na konci předminulého týdne totiž měly děti ještě
prázdniny a mnohé z nich trávily čas s rodiči na horách.
„Nakonec jsme zapečetili přesně 252 pokladniček. Bohužel pro
letošek ubylo skupinek v Prostějově, kde se tentokrát vůbec nezapojili skauti, naopak vyšla spolupráce s Cyrilometodějským
gymnáziem. Zatím máme vybránu zhruba třetinu. Už nyní se
dá říci, že lidé byli opět štědří,“ zhodnotil Vít Forbelský z Charity
Prostějov, který na Prostějovsku Tříkrálovou sbírku koordinuje.
„Výtěžek půjde u nás na dvě hlavní věci: jednak to bude pořízení auta na elektřinu na ježdění za potřebnými ve městě a dále na
renovaci a zpřístupnění zahrady u Domova Daliborka v Martinákově ulici. Nějaké peníze půjdou i na podporu domácí hospicové
péče a přímou pomoc potřebným,“ dodal Forbelský.

Na Konicku se koledovalo až minulou sobotu, v pátek 10.
ledna si koledníci přišli pro požehnání do konického kostela. „Počet pokladniček by měl být zhruba stejný jako loni,
kdy se jich sešlo 118. Výtěžek by měl směřovat do Domova seniorů v Bohuslavicích, kde je potřeba opravit výtah
a vzduchotechniku. Další peníze půjdou na hospicovou péči
a případné dofinancování projektů, které se objeví v průběhu roku,“ prozradil Večerníku ředitel konické charity Marek
Navrátil.
O výsledcích sbírky bude Večerník informovat v příštím vydání.
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Módní show

neslyšících

uvidíme
v červenci

na náměstí

PROSTĚJOV Na konci listopadu loňského roku obdrželo
město Prostějov nabídku stát se
v roce 2020 hostitelem Módní
show neslyšících. Jak minulý týden na čtvrteční tiskové
konferenci zdůraznil primátor
František Jura, byl by hřích tuto
nabídku nepřijmout!
Uvedená akce proběhne kromě
Prostějova ve čtyřech dalších
městech České republiky v návaznosti na finále 20. ročníku světové
soutěže Miss & Mister Deaf World & Europe & Asia 2020 konané
v Praze a představující světovou
soutěž krásy neslyšících. Jádrem
připravované akce je uspořádání
módní přehlídky, které se zúčastní
přibližně 130 účastníků soutěže
krásy neslyšících z celého světa,
přičemž prezentovány budou
zejména tradiční národní oděvy
daných států.
„Pořadatelem Módní show 2020
s doprovodným programem je
společnost MISS & MISTER
DEAF, Termín uspořádání Módní show 2020 s doprovodným
programem byl stanoven na 13.
července 2020 a celá akce proběhne na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově,“ uvedl primátor
Prostějova František Jura. „Viděla
jsem fotografie z předešlých ročníků a myslím si, že půjde o úžasnou událost. Prostějov byl a je
městem módy a nádhernou módní přehlídku společenských rób
a tradičních oděvů z mnoha států
celého světa si zaslouží vidět,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.
(mik)

ąHGLWHOQDGUXKRX
/HWRSRêHWKRGQRWË
$OHx3URFK¿]ND
PROSTĚJOV Hned z několika úhlů se dá hodnotit rok 2019. Ze společenského, politického, ekonomického nebo kulturního. Ale také z osobního. Aleš
Procházka (na snímku) se pustil hlavně do posledních dvou oblastí. A že měl
věru co hodnotit: kromě toho, že se na řadě kulturních a společenských akcí
uvedl jako schopný moderátor, je zároveň nadále ředitelem jak knihovny, tak
Divadla Point. Navíc slaví zároveň rozšíření rodiny. Spokojenost a vtípky tak z něj
jen sršely. I pro rok 2020 má nemalé plány ve spojení se svými dvěma koníčky,
z nichž už jsou dávno koně: v divadelnictví a v knížkách.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
<< Jak byste se ohlédl za rokem
2019?
„Vynikající byl, narodil se mi druhý
syn. Komplexně nemůžu říct, že by se
nějak lišil od toho předchozího roku,
že ten společenský chaos se asi projevuje ve všech oblastech života. Ať už
města, nebo státu, nebo celého světa.
Ta doba je taková trochu nepřehledná. Ale minulý rok na tom nebyl nijak
výrazně hůř, nebo líp než posledních
pět let.“
<< Co vám letopočet celkově dal
a vzal? Tedy kromě přírůstku do
rodiny.
„Odešlo pár osobností, ale nechci je
jmenovat. Bylo jich víc a některé patřily k mým osobním přátelům. Jde
i o mnoho osobností z kulturního
světa, ke kultuře mám samozřejmě
blíž.“
<< Na co rád budete vzpomínat?
„Těch událostí je strašně moc. Ale musím říct, že člověk se vždy vrátí k tomu,
co prožil jednak v rodině, ale také v divadle. Tam máme za sebou spoustu
hezkých věcí. Hlavně se nám podařilo
po nějaké době otevřít Point. Máme

za sebou premiéry, také derniéry. Čili
by se dalo odpovědět na to, že rok dal
a vzal premiéry a derniéru. Strašně
rád ale vzpomínám na všechny ty věci
s tím spojené. A nemůžu říct, že jen na
ty hezké. Rád si připomenu i chvíle,
kdy drhlo zkoušení v divadle, kdy jsme
se nedokázali hnout z místa. Ale tím je
proces zajímavý. Když člověk ví, že nic
nedostane zadarmo, tak tím je nadšenější, když se dílo nakonec podaří.“
<< Zůstaňme u divadla. Je třeba
možnost, že by se nějaká hra vrátila
po roce, po dvou? Že by se divadlo
vrátilo ke kořenům?
(smích) „Myslíte třeba Testosteron?“
<< Mimo jiné...
„Tak to teda nebudeme, i když samozřejmě všichni v určitém čase máme
nějaké cukání, že to bylo fajn. Ale
myslím si, že by to bylo špatně. Že potom už je to taková vykopávka. Jediné
představení, ke kterému bych se rád
vrátil, ale byla by to už taková recese,
je Ostrov pokladů. Ten vlastně udělal
tvář divadlu. A dneska kdybychom
se k tomu eventuálně vrátili, by to
byla sranda. Protože ti kluci tehdejší,
to byla ucha, patnácti a čtrnáctiletí,
dnes už jsou dospělí a hrají profesionálně jako hudebníci nebo herci. A ti
starší už jsou vyzrálí herci. Byla by to
fakt legrace a je to věc, kterou mám
v hlavě. Ale určitě bychom nic, co je
mladšího deseti let, nevykopávali.
Protože to potom vede k tomu, že

strašně člověk zleniví. A diváci si řeknou, no oni už jsou úplně v háji, nemají co nabídnout, protože se vrací
k něčemu, co kdysi bylo osvědčené.
To je taky ten důvod. Chceme prostě
jít dál. Ohlížení je hezké, lepší ale je
se posouvat.“
<< Měl jste loni starost, že se
Point rozpadne? Myslím dobu nedávno minulou, kdy jste neměli
kde hrát?
„To paradoxně ne. Jedna věc je, že
jsme neměli kde hrát, ale měli jsme
stále kde zkoušet. Takže strach, že se
rozpadneme, jsem neměl. Paradoxně
za dobu trvání Pointu jsem měl starosti, že se rozpadne, bez ohledu na to,
zda jsme měli, nebo neměli prostor.
Samozřejmě to divadlo vždycky, ať
už je amatérské, nebo profesionální,
si musí zákonitě procházet vlnami
úspěchů a krizí, a to je právě hnací
motor, který ho drží.“
<< A teď jste na té vlně kde?
„To je strašně těžká otázka. Já si myslím, že ta loď s názvem Divadlo Point
je na takové velice slušné vlně. Ale
někdy ti pasažéři a posádka propadají nějakým pochybnostem nebo
náhlým výbuchům entusiasmu, spíš
nadšení. Jedna věc ale, podle které
to poznám, jsou diváci, kteří chtějí
představení vidět. A že máme pořád
vyprodáno. To je pro mě nápověda,
že jsme na vlně nahoře. Ale jak ta vlna
je vysoká, to nikdo neví.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

<< Kromě rolí ředitele divadla
a herce jste taky ředitelem knihovny. Jak se vše daří kloubit dohromady?
„A to jsou právě ty chvíle beznaděje...“
(smích)
<< Skvělé, že to připomínám...
(úsměv) „No ale pozor, ono, když se
něco podaří, tak následuje ta chvíle
neřízeného nadšení. Ono se to tedy
dařit musí, naštěstí obory od sebe
nejsou nijak vzdálené. Ještě se ale musím vrátit k věci, co se nám podařila,
a která se týká knihovny. Jde o krásnou čtyřdílnou publikaci o Jiřím Wolkerovi. A zájemci ji uvidí, až se bude
oslavovat stodvacáté výročí narození
slavného básníka.“
<< Jaký posun zaznamenala
knihovna v minulém roce? A berete ji do určité míry jako takové své
další dítě?
„No tak samozřejmě, ale já už dostal
to dítě takové vousaté, když jsem nastoupil. (směje se) Měl jsem dobrou
možnost na něco navázat. Leccos
bylo nastartované, Miloš Kvapil byl
výborný ředitel, který tady něco zanechal. A zatímco knihovna se ubírala
jen směrem ke čtenářům, my se potom pokusili udělat to takové víc otevřené i k akcím, které sice úzce souvisí,
ale není to jen o půjčení a čtení knížky
či vybrání nejlepších titulů. Chceme
vedle toho nabídnout spoustu besed
se spisovateli a s dalšími zajímavými

osobnostmi i další akce. Úplně v začátcích tehdy probíhala akce Kniha
mého srdce. Před deseti lety jsme tu
měli zajímavé osobnosti města, které
povídaly o tom, jaké knihy a proč mají
rády. A najednou se nám tady začínali
objevovat třeba cestovatelé, kteří zde
mají cestopisy. Zajímavé přednášky
na různá témata. My knihovníci rádi
používáme výraz, že knihovna má
být obývákem města. Mě pak těší,
když mám v obýváku zajímavé hosty,
dobře si s nimi popovídám a sedím
přitom v hezkém prostředí. Takže
jsem moc rád, že se podařila rekonstrukce. Knihovna je tedy takové mé
dítě, které jsem adoptoval už v dospělosti, a doufám, že se mi ho daří
nekazit.“
<< Knihovna taky pořádá hodně projektů: třeba Spisovatelé do
knihoven, kufříky pro děti nebo
knihobudky. V čem hodlá v roce
2020 pokračovat?
„V podstatě ve všem, kromě spisovatelů. To je projekt, co už skončil.
My jsme pomaličku přemýšleli, jestli
spisovatelské besedy nejsou přesycením. Takže jsme se více ponořili
k akcím, které běžely před Spisovateli
do knihoven. Ale my teď máme spisovatele do dětské knihovny a zajímavé
osobnosti, které tam chodí. Naši návštěvníci a čtenáři nebudou ochuzeni
o nic. Pevně věřím, že si najdou i nějaké novinky.“

6,9ä$.

Ve Frýdku-Místku se zrodilo nejprve čtyřsetové
vítězství vékáčka pohárové a poté suverénní ligové

V

tování na pláži U Vrbiček v ní uspěla se
svým chytlavým hitem, který nadchne
uši i srdce každého motorkáře.
„Celkové čtvrté místo je pro nás velký
úspěch a můžeme za ně poděkovat výhradně našim obětavým fanouškům.
Poděkování patří také Peťovi Šimůnkovi, Drahanovickým motorkářům a
všem, kteří nám pomáhali a bez nichž by
klip ani nevznikl. Budeme se snažit vás
naší hudbou těšit i nadále,“ přislíbili v reakci na výsledky členové kapely na svém
facebookovém profilu.
(mls)

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.

Martin ZAORAL

359÷7(ò

=$-,67÷7(6,
129,1<
'26&+51.<

Některé grafiky Oľgy Moravcové
evokují rozsypaný černý čaj na bílém
stole. Sama autorka aktuálně působí
jako odborná asistentka na Fakultě
umění Ostravské univerzity a zároveň
dokončuje doktorandské studium v
polských Katowicích.
„Myslím, že Poláci jsou v grafické
tvorbě preciznější a pracují s reálnějšími náměty jako Češi. U nás se zase
více rozmohl konceptuální přístup k
tvorbě, pro nějž je důležitá myšlenka,

více na straně 15

PØEDFINÁLNÍ ETAPA
PØEDPLATNÉHO STARTUJE!

PROSTĚJOV Zase se jim to povedlo!
Jak už Večerník informoval, hanácká rocková kapela Pryor se i s hitem
Bublina stala skupinou měsíce února
roku 2019. Díky tomu postoupila do
celoročního finále, v němž v konkurenci dalších jedenácti úspěšných
kapel skončila na hezkém čtvrtém
místě.
Výsledky celoročního kola ankety
Czechparáda na TV Rebel se její diváci
dozvěděli v pátek 10. ledna. Kapela známá v regionu například ze svého koncer-

PROSTĚJOV V prostějovské Rainbow Gallery v Kulturním klubu
Duha byly uplynulý pátek 10. ledna vernisáží zahájeny hned první
tři letošní výstavy. Svá díla na nich
představují grafička Oľga Moravcová, fotograf Matěj Hakár a také studenti prostějovské školy Art Econ.
$WDNKPCUGUVCNC×PQTQXQWLGFPKéMQW%\GEJRCT¾F[ Večerník se přišel na tento bohatý
PC 68 4GDGN X MQPGéPÆO ×éVQX¾PÊ RCM UMQPéKNC
éVXTV¾
Foto: internet start podívat.
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

garet.
„Hlavně ty první dvě povídky nebyly
zas až tak vtipné, jak jsem čekala, a překvapivé zvraty přišly vždy až na jejich
konci. Na druhou stranu jsem opravdu

3x foto: Martin Zaoral

vulgarit a přemíry dvojsmyslů. Celé
to stálo a padalo s Václavem Vydrou,
který opět dokázal, že se v podobných
hrách cítí jako ryba ve vodě. Myslím, že
nikdo jiný by tohle nezahrál tak dobře
jako on,“ zhodnotila Martina, jedna z
divaček.
Přestože se kulturní sál v Jesenci na první pohled velmi solidně zaplnil, organizátoři nadšením úplně nehýřili. „Nemáme to přesně spočítané, ale přišlo něco
přes dvě stě padesát diváků. Po pravdě
bychom uvítali asi tak o padesát víc. Takže jsem teď zatím na vážkách, zda se do
pořádání dalšího divadla v Jesenci pouštět. Ale pravděpodobně to v dohledné
době ještě jednou zkusíme,“ řekl Večerníku Tomáš Grepl z pořádající Mamut
agency s tím, že zatím největší divácký
zájem byl v Jesenci o Miroslav Donutila,
který tam v únoru 2017 dorazil i se svým
představením Cestou necestou.

Druhým vystavujícím se stal Matěj
Hakár, který na poslední chvíli nahradil původně avizované duo mladých
fotografek. „Při tvorbě spolupracuji s
architekty a zachycuji hlavně stavby
a krajinu. Čím dál raději prostě fotím

něco, co mi neuteče,“ shrnul Hakár.
Oba mladé Slováky pak v Duze doplňují díla studentů střední školy Art
Econ, na nichž jsou k vidění výtvarně
zpracované náměty z přírody i z historie, literatury či náboženství.

PROSTĚJOV Městské divadlo v Prostějově uvede v úterý 14. ledna v 19:00 hodin přelomové dílo Henrika Ibsena s názvem Nora (Domeček pro panenky) v provedení
Divadla pod Palmovkou. Drama, které v době svého
vzniku bylo naprosto skandální, je i v dnešní době stále

překvapivě aktuální.
Vynikající Tereza Dočkalová, jež získala ocenění za mimořádný jevištní výkon v hlavní roli Nory, a Jan Nebeský, oceněný za režii dramatu, jsou zárukou, že i ten nejnáročnější divák
bude s časem stráveným v divadle zcela spokojen.
(ans)

U TOHO
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jsme pak při výhře 3:0 zázračně
obraceli už zdánlivě ztracený druhý set.
Tím pádem musíme počítat s tím, že
vůbec nepůjde o jednoduché utkání,
spíš právě naopak. Proto bude potřeba maximální koncentrace i náš dobrý
výkon od prvního do posledního míče,
abychom získali tři body, které chceme.
Musíme si za vítězstvím jít,“ nechal se
slyšet kouč VK Lubomír Petráš.

vs.

sestavy místo ní naskakuje Denisa
Pavlíková. Dále většinou nastupují
nahrávačka Šárka Šloufová, blokařky
Kateřina Kvapilová s Lenkou Podhrázkou, libero Daniela Digrinová a mladičká smečařka Magdalena Bukovská.
„S Královým Polem míváme často
problémy, málokdy ho porazíme hladce. Začátkem října v Brně jsme otáčeli
z 0:2 na 3:2, koncem listopadu doma

yy Potěšilo vás, jak tým zvládl dva
venkovní duely v rychlém sledu na
půdě Frýdku-Místku?
„Ano, protože hrát dvakrát za sebou
venku u stejného soupeře není nikdy
jednoduché. Byť Frýdek patří mezi
slabší extraligové celky. My jsme přesto
věděli, že doma dokáže být nepříjemný
a musíme si na něho dát pozor. Napoprvé v pohárovém utkání holky svazovala
větší nervozita z důležitosti výsledku pro
postup do závěrečného Final Four, kam
se moc chceme dostat. Napodruhé už
hrály ve větší pohodě, ligový zápas jsme
tak zvládli ještě kvalitněji. Každopádně
je výborné, že jsme v obou případech
zvítězili za tři body.“
yy Vaše družstvo nyní působí z herního hlediska opět jistěji. Souhlasíte?

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

„Určitě hrajeme lépe než v posledním
utkání před Vánocemi ve Šternberku,
kde na holky už dolehla únava. Přes svátky si odpočinuly, pak potrénovaly a tahle
soutěžní pauza jim rozhodně prospěla.
Naše výkonnost šla zase nahoru, což se
podařilo prodat i výsledkově jak proti Ostravě, tak dvakrát ve Frýdku. Šlo
o důležitá vítězství, abychom se po sérii
prosincových porážek znovu nakopli.
Nesmíme však nic přeceňovat a hlavně
dál kvalitně pracovat. Prioritou teď je potvrdit pohárový postup v domácí čtvrtfinálové odvetě, následně dobře odstartovat do ligové nadstavby. Později přijdou
i papírově silnější soupeři, kteří nás zase
pořádně prověří.“
yy Jak hodnotíte osmnáctikolovou
základní část UNIQA extraligy?
„Měli jsme výborný vstup do soutěže,
kdy se nám povedlo navázat na vydařenou přípravu. Pak přišly i některé horší zápasy, celkově jsme střídali dobré
výkony se slabšími. A naše hra takhle
kolísá i během jednotlivých utkání,

PROSTĚJOV Probíhající sezóna 2019/20 dospěla zhruba do své
poloviny, což je ideální příležitost k menšímu ohlédnutí. Sedli
jsme si k němu s hlavním trenérem volejbalistek VK Prostějov
Lubomírem Petrášem (na snímku), který měl za uplynulé týdny
a měsíce důvody k převážné spokojenosti.

Prostějov (son) - Na přelomu dvou
kalendářních roků pokračovaly dalšími turnaji krajské přebory dívek
ve věkových kategoriích U15 i U13.
Mladé volejbalistky VK Prostějov
přitom zaznamenávají v těchto soutěžích určitý progres. Starší žákyně
obsadily ve třetím kole bronzovou
pozici těsně za oběma výše postavenými družstvy, s nimiž shodně
prohrály o fous 1:2. V celkovém pořadí se posunuly na páté místo jediný
bodík za třetí příčkou, kterou chtějí
v konečném účtování obsadit. Mladší žákyně nejprve v pátém dějství
znovu zůstaly druhé ve výkonnostní
skupině B, ale šesté kolo konečně
přineslo jejich triumf v béčku a tím
postup do elitní grupy. Z průběžné
šesté pozice se jim však pohnout výš
zatím nepodařilo.
Výsledkový servis mládeže
najdete na straně 26
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le Českého poháru, abychom se v únoru na závěrečném turnaji v Brně pokusili o co nejlepší umístění. Už případné
zopakování loňské finálové účasti by
v dané konkurenci znamenalo velký
úspěch. Co se ligy týče, v nadstavbě se
popereme o dobrou výchozí pozici pro
play-off, to znamená reálně o třetí nebo
čtvrté místo. Pod šesté už bychom určitě klesnout neměli a tím pádem je
vysoce pravděpodobné, že ve čtvrtfinále
narazíme na někoho z trojice Ostrava,
Liberec, Olymp. Což by měla být naprosto otevřená a vyrovnaná série bez
ohledu na to, kdo bude začínat doma.
O vyznění celé sezóny tak v každém
případě rozhodnou až vyřazovací
boje.“

BYLI JSME
U TOHO

Prostějov (son) - Jednoho ze čtyř
účastníků již zná závěrečný turnaj
Českého poháru žen 2019/20. Staly
se jím volejbalistky UP Olomouc,
které ve čtvrtfinálové sérii se silnou
nálepkou prestižního derby vyřadily
svou „farmu“ Sokol Šternberk. Výběr TJ přitom v prvním vzájemném
duelu na palubovce VK uhrál slibný
výsledek 2:3, jenže v domácí odvetě
favoritovi vůbec nestačil a po hladké
porážce 0:3 tak senzace čerstvých
přemožitelek Šelem Brno zůstala daleko od naplnění.
„Pohárovou trofej chceme obhájit,
proto to byl pro nás velice důležitý
zápas. Holky šly do něj vyhecované,
celou dobu bojovaly a náš herní projev se mi dnes opravdu líbil,“ pochvaloval si po postupu trenér úpéčka
Petr Zapletal. Do brněnského Final
Four (8. a 9. února v Králově Poli)
mají vedle prostějovských volejbalistek blízko také ženy Liberce, jež zvítězily 3:2 v Přerově. Otevřená situace
panuje mezi Ostravou a Olympem
Praha, když Severomoravanky napoprvé využily vlastního prostředí
těsným poměrem 3:2. Odvety jsou
na programu během tohoto týdne.
Výsledkový servis ČP najdete na
straně 26
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Sbor Schola Cantorum
„Jo, tak nějak se situace v lize dosud
jeví. Nahoře odskočila nejsilnější dvojice Šelmy Brno s Olomoucí, o třetí až
šesté místo bojují Ostrava, my, Liberec
a Olymp Praha, pak následuje duo Královo Pole plus Šternberk, dole zůstávají
Frýdek-Místek s Přerovem. Stále však
platí, že i přes vzniklé bodové rozdíly
může každý porazit každého, vyrovnanost všech družstev je větší než dříve.
A častěji lze výsledkově překvapit pozitivním i negativním směrem.“
yy Co očekáváte od zbytku sezóny?
„Jak už jsem řekl, v první řadě chceme
ve čtvrtek potvrdit postup do semifiná-

často zvládáme určité pasáže na vysoké
úrovni a v jiných se naopak trápíme. Což
je ale v případě mladého týmu, který
momentálně máme, vlastně normální
a očekávali jsme to. V součtu si myslím,
že na tom zatím nejsme vůbec špatně,
průběžné umístění i počet získaných
bodů jsou solidní.“
yy Dá se říct, že se extraligová tabulka pomyslně rozdělila na čtyři výkonnostní skupiny?

Lubomír Petráš: „Sezónu zatím zvládáme dobře,
Ale musíme kvalitně pokračovat
jak v poháru, tak v lize“

body, Královo Pole sedmé a nasbíralo
17 bodíků, tedy v podstatě jen polovinu. Co vzájemné duely během aktuálního ročníku? První na jihu Moravy
dopadl 2:3 (23, 20, -18, -19, -13), druhý na prostějovské palubovce 3:0 (12,
23, 19) – v obou případech pro vékáčko. Které je tedy ze všech zmíněných
důvodů zřetelným favoritem.
Brněnský soubor vede slovenský hlavní
trenér Matúš Kalný, jenž nejvíc spoléna dvě letní posily ze zahraničí: kaMarek SONNEVEND há
nadskou smečařku Sophie Carpentier
Půjde vlastně o start nadstavbové části a svou krajanku ze SR na univerzálu
elitní národní soutěže. Hanačky skonči- Karin Šunderlíkovou. Druhá jmenoly po základní fázi čtvrté s 33 získanými vaná je však momentálně zraněná, do

PROSTĚJOV Dva dny po čtvrtfinálové odvetě Českého poháru s Frýdkem-Místkem, o níž podrobněji
informujeme v rubrice ŠLÁGR VEČERNÍKU na straně 25, čeká volejbalistky VK Prostějov další zápas na
vlastním hřišti. V 19. kole UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 nastoupí proti KP Brno. Hrát se bude
v sobotu 18. ledna od 15.00 hodin
tradičně v hale Sportcentra DDM.

Prostějovanky v sobotu doma proti Královu Poli

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 13. ledna 2020

1:3

Bodový vývoj – první set: 4:8, 13:16,
19:21, 21:25. Druhý set: 6:8, 11:16,
17:21, 25:22. Třetí set: 2:8, 6:16,
7:21, 11:25. Čtvrtý set: 8:7, 14:16,
14:21, 15:25.
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FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Velkou důležitost měl první duel čtvrtfinále Českého poháru žen 2019/2020.
A volejbalistky VK Prostějov ho zvládly
výborně, když ve Frýdku-Místku zvítězily 3:1. Udělaly tím velký krok k plánovanému postupu do závěrečného turnaje Final Four, neboť v domácí odvetě
příští týden jim stačí jakákoliv výhra,
dokonce i těsná porážka 2:3.
Hanačky po účasti na brněnském vyvrcholení ČP mocně touží a začátek čtvrtečního

zápasu podle toho vypadal. Na soupeřky
totiž pořádně vletěly, koncentrovaným
výkonem rychle získaly až pětibodový náskok. Ten sice v dalším průběhu zahajovací
sady postupně ztrácely, ale od stavu 19:21
znova zabraly v opanované koncovce –
21:25 a 0:1.
Druhá část byla zprvu vyrovnanější, ale
zde hostující tým víc odskočil v prostřední pasáži, kdy opět vedl rozdílem až pěti
bodů. Vše směřovalo k hladkému navýšení
setového poměru, leč v závěru potkal vékáčko nepříjemný výpadek. Sokolky zatlačily servisem, následně i dalšími činnostmi
a nečekaně drtivým zvratem otočily ze
17:21 na 25:22 – 1:1.
Naštěstí se prostějovské plejerky z tohoto výrazného útlumu vzpamatovaly, aby
hned odpověděly dominantním vstupem do třetího dějství. Jejich výkon šel
oproti předchozímu vývoji střetnutí na
ještě vyšší úroveň, především v obraně
a posléze i z útočného hlediska. Petrášovy
svěřenkyně těžily také z účinného podání,

družstva. Což se povedlo uprostřed setu,
načež kolektiv bodově tažený zejména
smečařkou Novou dostal zbytek mače
jasně pod svou kontrolu – 15:25 a 1:3!
(son)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
čtvrtfinále Českého poháru najdete na
straně 26

„Jsme spokojeni zejména s tříbodovým vítězstvím, protože nás hodně přiblížilo
k postupu do Final Four. Bylo to typické pohárové utkání, ve kterém se holky
první dva sety potýkaly s nervozitou, čemuž odpovídal i náš horší výkon. Po zbytečně ztracené druhé sadě vinou výpadku v závěru se však celý tým semkl, zabral
a zbytek zápasu odehrál kvalitně. Zlepšili jsme především obranu, následně též
útok a od třetího setu Frýdek jasně přehrávali.“

/XERPÉU3(75hs9.3URVWÈMRY

„Prostějov byl od začátku lepší, ale v úvodních dvou setech ještě ne tak výrazně,
drželi jsme krok. A výbornou koncovkou druhé sady jsme dokázali vyrovnat na
1:1. Pak už soupeř naplno předvedl svou herní kvalitu, tlačil všemi činnostmi.
Zatímco náš výkon šel hodně dolů a úplně jsme odpadli.“

Jaroslav VLK s7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
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navíc zpřesnily přihrávku. Tím pádem to
dlouho vypadalo, že nestíhajícím protivnicím uštědří dílčí jednociferný debakl
- 7:21. Teprve ve finiši výběr TJ trochu
zkorigoval – 11:25 a 1:2.
Vyhráno však ženy VK definitivně neměly, neboť ve čtvrtém dílu musely obracet
počáteční vedení frýdecko-místeckého
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Stále ještě nemáte
=$-,67÷7(6,
roční předplatné
129,1<
PROSTĚJOVSKÉHO
'26&+51.<
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.

do pohárového Final Four PØEDPLATNÉHO STARTUJE!

Ve Frýdku-Místku úspěšné nakročení PØEDFINÁLNÍ ETAPA
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parta kralovala 19:25, 13:25 a 13:25.
„V prvním setu nám nevyšla prostřední pasáž, tam jsme ještě hledali větší
jistotu. Výborně zvládnutá koncovka
však holky nakopla a od druhé sady už
předváděly velmi kvalitní výkon. Vlastně jsme neměli žádné větší problémy,
utkání proběhlo pod naší kontrolou
bez vážnějších komplikací,“ konstatoval Petráš spokojeně.
„Nebývá jednoduché porazit stejného
soupeře dvakrát za sebou, navíc venku.
Ale Frýdek patří při vší úctě k papírově
nejslabším celkům české ligy a vzájemné zápasy tak byly především o nás,
jestli je herně zvládneme. Napoprvé
jsme si prostředí i protivníka osahali
a napodruhé z této znalosti vytěžili
jednoznačné vítězství,“ pochvaloval si
trenér VK.
Jeho svěřenkyně tím potvrdily obsazení čtvrtého místa v základní
fázi, která dopadla po osmnácti dějstvích následovně: 1. Šelmy Brno
46, 2. Olomouc 44, 3. Ostrava 35,
4. Prostějov 33, 5. Liberec 30, 6.
Olymp Praha 29, 7. KP Brno 17, 8.
Šternberk 16, 9. Frýdek-Místek 12,
10. Přerov 8.
Devítikolovou nadstavbu Prostějovanky otevřou v sobotu 18. ledna
od 17.00 hodin doma s Královým
Polem.

2QVąGVÊ \C UGDQW UG XQNGLDCNKUVM[ 2TQ
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éVXTVGéPÊQFXGV÷RQJ¾TQXÆJQéVXTVHKP¾NG
XJCNG5RQTVEGPVTC&&/
Foto: Marek
B Y L I Sonnevend
JSME
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nikoliv tradiční výtvarné prostředky,“
srovnala Oľga Moravcová, která pro
svoji expozici zvolila dosti ponurý název Nikdy nikde nikdo nic. Navzdory
tomu ona sama působila na první pohled celkem sympaticky a hovorně.

/NCFÚUNQXGPUMÚHQVQITCH/CV÷L*CM¾TXFKUMWUKURTQUV÷LQXUMÚOMQNGIQW-CTNGO0QX¾MGOMVGTÚUV¾NG\čUV¾X¾QVGXąGPÚXwGOW
PQXÆOW
Foto: Martin Zaoral
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klikni na

FOTOGALERIE

vystavují mladí Slováci

Z VERNISÁŽE
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Roberta Thomase poklidně plynula a
lidé se dobře bavili, přičemž oceňovali
zejména některé české aktualizace jako
například narážky na EET či upřednostňování rakoviny před impotencí

kdo a co byylii k vid
dění v jessencii…

kách spojujících právě prostředí postupně představil v rolích ustrašeného
svědka, nastydlého komisaře a zlatého
pana ministra.
Inscenace z pera francouzského „mistra

-MTJüDJKîOüµ?DGDI</@=@GP 

Obnovenou tradici divadelních představení v Jesenci odstartovala v září 2016
komedie o manželském trojúhelníku
Nebyla to Pátá, byla to Devátá v podání
Rudolfa Hrušínského, Jany Švandové a
Josefa Cardy. Od té doby se tu obvykle
dvakrát do roka objevují známé hvězdy v bláznivých situacích i zápletkách.
Nejinak tomu bylo také uplynulou
sobotu, kdy diváky do své Turecké kavárny pozvala Georgette v podání Nadi
Konvalinkové. Do jinak útulného podniku mířili podivní hosté pohybující
se často na hraně zákona. Zralou ženu
to však nikterak nerozhodilo, ostatně
byla zvyklá na ledacos. Například její

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

manžel hostinský zemřel na nemoc z
povolání, když podlehl cirhóze jater…
Mezi nejvýraznější zákazníky nepochybně patřil Václav Vydra, který se
ve třech krátkých komických detektiv-

JESENEC„Teď si asi říkáte, jak může takový blbec jako já dělat u policie? To víte, nejsou lidi!“, vysvětlil
publiku Václav Vydra v roli komisaře Pellissiéra. Představení Turecká kavárna bylo k vidění uplynu- 8¾ENCX8[FTCXTQNKPCRTXPÊRQJNGFRQRNGVGPÆJQPKEOÆP÷XGUMWVGéPQUVKTCHKPQXCPÆJQFGVGMVKXCLCMQMF[D[\QMCX[RCFNRQTW
éÊMW%QNQODQXK
Foto: Martin Zaoral
lou sobotu 11. ledna v kulturním domě v Jesenci, kam si našlo cestu něco přes 250 diváků. Mezi
nimi byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
nedorozumění a nečekaných zvratů“ na varovném nápisu na krabičkách ci- ocenila, že se to obešlo bez zbytečných
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DVĚ TŘETINY TROJBOJE
SE SOKOLKAMI VOLEJBALISTKY ZVLÁDLY Do
další fáze nejvyšší tuzemské soutěže vstoupí

kultura v prostějově a okolí

JEDNIČKA VK PODLE

28

volejbal

6,9ä$.

Ve Frýdku-Místku se zrodilo nejprve čtyřsetové
vítězství vékáčka pohárové a poté suverénní ligové

VECERNIKPV.
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Na pět venkovních vítězství
v aktuálním soutěžním ročníku se dostaly prostějovské volejbalistky. Dlouho vyhrály na
hřištích soupeřek jen třikrát
(v Liberci, na KP Brno, v Přerově) a nepříznivou bilanci
vylepšily až dvěma čerstvými
triumfy ve Frýdku-Místku.

5

DOBRÁ ZÁKLADNÍ ÈÁST

PØEDFINÁLNÍ ETAPA
PØEDPLATNÉHO STARTUJE!

Před začátkem sezóny 2019/2020 panovala logická nejistota, na co citelně omlazený
tým žen VK Prostějov postrádající oproti minulosti výrazné hráčské osobnosti bude
v českých soutěžích stačit. Jestli třeba nespadne až do bojů o záchranu, neboť i takové
obavy během jara trochu panovaly.
Částečně je rozptýlila letní příprava s vydařenými přátelskými duely, ve kterých
z poloviny přebudovaný kolektiv naznačil svou konkurenceschopnost odpovídající minimálně středu extraligové tabulky. A čerstvě skončená základní část soutěže
tyto upřesněné předpoklady potvrdila, očekávání byla dokonce ještě překonána.
Průběžné čtvrté místo za 33 získaných bodů je velice dobré a určitě nad původní plány.
Na tenhle dílčí sympatický výsledek Hanačky zadělaly výborným úvodem. A byť poté
přišel i útlum, úspěšný restart v novém kalendářním roce vrátil holky do reálného boje
o třetí příčku. Tedy vlastně medailový post.
Volejbalistky vékáčka s jistotou porážely dva nejslabší soupeře Frýdek-Místek
a Přerov, čtyři bodíky ztratily proti sice níže umístěným, leč nebezpečným Šternberku a KP Brno. Tři cenné punkty naopak uzmuly Olomouci coby jednomu
z dvojice top favoritů UP a Šelmám Brno. A stěžejní je bilance s výkonnostně srovnatelnými konkurenty v bitvách o 3. až 6. pozici.
Ta zní: Ostrava vyrovnaně (1:3, 3:1), Liberec skvěle (3:1, 3:0), Olymp Praha hůře
(0:3, 2:3). V každém případě současné vékáčko ukazuje trvale i opakovaně, že po
herní stránce na lepší střed probíhající UNIQA extraligy má. Pokud v rozhodujících
fázích ročníku zvládne též psychiku, není čeho se bát.
Ke všemu Prostějovanky pevně směřují do semifinále národního poháru, kde se mohou
vyrovnaně porvat o další finálovou účast. A to by byl pro zdejší mančaft výborný výsledek

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Čtvrteční pohárový zápas ve Frýdku-Místku jsme začaly docela dobře, ale v prvních
dvou setech pak náš výkon nebyl nic moc. A hlavně na konci druhého jsme měly velký
výpadek. Naštěstí nás to do dalšího průběhu vyhecovalo natolik, že zbytek utkání už
jsme odehrály velice dobře a vítězstvím 3:1 si vytvořily slibnou výchozí pozici pro domácí odvetu. Věřím, že ji zvládneme a do Final Four postoupíme.
V sobotu jsme si cestu do Frýdku zopakovaly, tentokrát na ligu. Úvodní set byl zase
dlouho vyrovnaný, ale koncovku jsme zlomily. Dařilo se nám tlačit servisem a z toho
pramenila úspěšná obrana na blocích i v poli, měly jsme i mnohem lepší útok. Tím pádem
soupeřky postupně odpadly a my jsme získaly důležité tři body do tabulky, kde před další
částí soutěže držíme čtvrté místo kousek za třetí Ostravou. Což je určitě slušné, zatím procházíme touto sezónou i přes nevyrovnanou výkonnost docela dobře. Nesmíme však polevit, Liberec s Olympem za námi nemají velkou ztrátu. Potřebujeme co nejlíp zvládnout
i nadstavbu, abychom pak do play off šly z dobré pozice. Takže v sobotu je potřeba porazit
Královo Pole.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

.2/2VRERWDEÔH]QD
KRGLQ
Přerov – Prostějov, Liberec – Olymp Praha, KP
Brno – Ostrava, Šternberk – Olomouc,
Frýdek-Místek – Šelmy Brno

.2/2VRERWDÖQRUD
KRGLQ
Olymp Praha – Šternberk, Ostrava – Prostějov,
Frýdek-Místek – KP Brno, Šelmy Brno – Přerov,
Olomouc – Liberec

Časy a případně i termíny některých zápasů se ještě mohou změnit.

.2/2ÄWYUWHNEÔH]QD
KRGLQ
Olymp Praha – Frýdek-Místek, Šelmy Brno – Šternberk,
Prostějov – Liberec, Olomouc – KP Brno,
Ostrava – Přerov

.2/2ÄWYUWHNÖQRUD
KRGLQ
Prostějov – Olomouc, Ostrava – Olymp Praha,
Liberec – Šelmy Brno, Přerov – Frýdek-Místek,
KP Brno – Šternberk

0:3

3:5, 4:7, 5:10, 6:11, 10:11, 11:13,
13:13, 13:17, 17:17, 18:18, 18:24,
19:25. Druhý set: 2:0, 4:2, 4:6, 5:8,
6:10, 7:13, 10:14, 10:16, 11:21,
12:24, 13:25. Třetí set: 0:1, 3:1, 4:2,
4:10, 5:13, 7:13, 7:16, 8:18, 9:22,
13:22, 13:25.
FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Základní část UNIQA extraligy žen
ČR 2019/2020 skončila pro volejbalistky Prostějova znamenitě.
Podruhé během tří dnů vyrazily na
sever Moravy do Frýdku-Místku,
tentokrát za utkáním 18. kola nejvyšší tuzemské soutěže. A své protivnice předčily natolik pronikavě,
že tři body do tabulky připsaly po
naprosto jasném triumfu. Zajistil
jim výchozí čtvrté místo pro nad-

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1, 3:2,

SOK FM
VK PRO

stavbu, kterou odstartují na vlastním hřišti v sobotu 18. ledna proti
KP Brno.
Domácí družstvo v úvodu chvíli vedlo (3:2), načež se Hanačky rozjely
k vydařené pasáži a tím pádem zisku
slibného náskoku (5:10). O který ale
rychle přišly tradičně v jednom nepovedeném postavení (z 6:11 na 10:11), aby
v polovině zahajovací sady bylo vyrovnáno na 13:13. Ani následná čtyřbodová
šňůra nedala hostujícímu týmu potřebný
klid, neboť v souboji servisů a přihrávek
soupeřky oplatily stejnou mincí (13:17
– 17:17). Dlouho vyrovnaný boj rozhodl až drtivý nápor vékáčka v koncovce
při účinném podání Zatloukalové, která
s pomocí parťaček potáhla skóre z nerozhodných 18:18 na 18:24. Šest získaných
výměn za sebou tudíž potenciální drama
nepřipustilo – 19:25 a 0:1.
Zkraje druhé části měly Sokolky zase
navrch (2:0, 4:2), nicméně prostějovská
děvčata se nenechala rozhodit a další sérií čtyř bodů v řadě bleskově otočila na

„V tomto zápase jsme měli lepší podání, útok i bloky. Z naší strany to byl celkově
solidní výkon a díky tomu bezproblémové vítězství, takže tentokrát můžeme být
plně spokojeni.“

/XERPÉU3(75hs9.3URVWÈMRY

„Prostějov vyhrál 3:0 naprosto zaslouženě, protože byl lepší ve všech herních
činnostech. My jsme se drželi vyrovnaně jen většinu prvního setu.“

Jaroslav VLK s7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
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předchozí průběh střetnutí nakopl natolik, že rychle nabraly zpátky svou pohodu a novým pádným úderem (tentokrát
skvěle podávala hráčka zápasu Fričová)
překlopily stav do vysokého vedení (ze
4:2 na 4:10). Od tohoto momentu již nevznikly o osudu celého duelu absolutně
žádné pochyby, kvalitně šlapající mančaft VK ho hladce dovedl k jednoznačnému závěru – 13:25 a 0:3!
(son)

QDSRGUXKpOLJRYĨGRPLQRYDO

4:6. Jakmile se favoritkám dařilo tlačit
servisem i ustát příjem, nabíraly herní
převahu včetně výrazně úspěšnějšího
útoku a těžko prostupné obrany. Výběr
TJ tak postupně nabíral stále větší ztrátu,
až si v dějství číslo dva pořádně neškrtl –
13:25 a 0:2.
Leč také v nástupu do třetího dílu se frýdecko-místecké plejerky chytily miniobratem z 0:1 na 3:1. Ovšem Prostějovanky
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Prostějov – Frýdek-Místek, Olomouc – Olymp
Praha, Ostrava – Šelmy Brno, Liberec – Šternberk,
Přerov – KP Brno

.2/2VRERWDÖQRUD
KRGLQ

Olymp Praha – Přerov, KP Brno – Liberec, Frýdek-Místek – Ostrava, Šelmy Brno – Olomouc (27. 1.,
19.30), Šternberk – Prostějov

.2/2VRERWDOHGQD
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Liberec – Ostrava, Přerov – Olomouc,
KP Brno – Šelmy Brno, Šternberk – Frýdek-Místek,
Prostějov – Olymp Praha

.2/2VRERWDÖQRUD
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Olymp Praha – KP Brno, Šternberk – Přerov,
Frýdek-Místek – Liberec, Šelmy Brno – Prostějov,
Olomouc – Ostrava

a jen čtyřikrát venku. Kdy, kde a proti
komu, to můžete vyčíst níže. Pozitivní
určitě je, že se Hanačky vyhnou nejdelšímu cestování do Liberce i Prahy.
(son)

.2/2VRERWDÖQRUD
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los dalších devíti dějství, v nichž se
ještě jednou utká každý s každým.
Volejbalistky VK Prostějov mají díky
čtvrtému místu výhodu, že v nadstavbě nastoupí hned pětkrát doma

.2/2VRERWDOHGQD
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způsobem než během předchozích
sezón.
Na základě umístění jednotlivých
družstev po osmnáctikolové základní
fázi vznikl dle Bergerových tabulek

VK Prostějov – VK Královo Pole Brno, VK Šelmy
Brno – PVK Olymp Praha, VK UP Olomouc – TJ
Sokol Frýdek-Místek, TJ Ostrava – TJ Sokol Šternberk, VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov

PROSTĚJOV Jak už jsme v minulém vydání Večerníku informovali,
nadstavbová část UNIQA extraligy žen ČR se v aktuálním ročníku
2019/20 bude hrát zcela jiným

Los extraligové nadstavby v úplnì novém hávu

>@GFJQîNFJIàDGDàOQMOÁ

aneb názor
Michaela Zatloukalová

druhý set. V celkovém součtu to
však nemuselo Hanačky nijak mrzet, neboť zbytek mače jasně ovládly
a domů si vezly výsledkově optimální
skóre 3:1.
„Vzhledem k tomu, že výsledek tři jedna se v pohárech rovná hladkému tři
nula, můžeme být nakonec spokojeni.
Ztrátu jedné sady jsme si mohli dovolit,
a přesto máme pro odvetu na vlastním
hřišti nejlepší možnou výchozí pozici.
Což je důležité,“ zdůraznil zásadní výstup čtvrtečního souboje kouč vékáčka
Lubomír Petráš.

Rezultát 21:25, 25:22, 11:25 a 15:25
zřetelně vypovídá o tom, co se na palubovce Sokolek dělo. „První dva sety to
z naší strany nebylo herně nic moc, holky viditelně svazovala nervozita. A závěr
druhé sady pokazily. Pak ale svůj výkon
výrazně zvedly, zbytek utkání odehrály
velice dobře,“ zhodnotil Petráš.
Jeho tým nyní má slibně nakročeno do
BYLI JSME
U TOHO
semifinále pohárové soutěže v rámci závěrečného turnaje Final Four v brněnském
Králově Poli. Zbývá potvrdit postup v doFOTOGALERIE
mácí odvetě (16. ledna od 17.00 hodin).
klikni na
www.vecernikpv.cz
„Hlavní bude nic nepodcenit a jít si za
jednoznačnou výhrou bez myšlenek na
to, že nám stačí i méně. Všechno máme ve -místecké haly základní část UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020. A byť se
svých rukou,“ zmínil Petráš klíčový fakt.
i tenhle zápas vyvíjel zpočátku rovnoV LIZE SPANILÁ JÍZDA
cenně, posléze ho hostující kolektiv
překlopil suverénním způsobem na
O dva dny později prostějovský man- svou stranu. Zlom přišel od stavu 18:18
čaft uzavřel na stejném místě frýdecko- v zahajovacím dějství, načež hanácká

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Polovina úvodního střetnutí čtvrtfinále Českého poháru žen 2019/20
byla vyrovnaná, Severomoravanky
dokonce získaly obratem v závěru

V ÈP POTØEBNÝ VÝSLEDEK

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV Nastoupit třikrát za
sebou proti stejnému soupeři, to už je jako v play-off.
Volejbalistky VK Prostějov si takový režim vyzkoušely uprostřed sezóny, když se jim shodou termínových
okolností sešla trojice duelů s TJ Sokol Frýdek-Místek.
A první dva díly tohoto zajímavého trojboje – oba
shodně venku – mají zdárně za sebou.

CZ
-MTJüDJKîOüµ?DGDI</@=@GP


Skloubit vrcholovou sportovní kariéru
se studiem? V minulosti to bylo u prostějovských volejbalistek méně časté,
většina plejerek elitního výběru VK se věnovala výhradně kariéře pod vysokou sítí
na profesionální úrovni. Teď po snížení
klubového rozpočtu a s tím souvisejícím
omlazení týmu počet studentek v hanáckém kolektivu výrazně stoupl.
Během aktuálního ročníku 2019/2020
dělá nějakou školu hned sedm ze dvanácti členek A-družstva vékáčka. Vysokou na
různých univerzitách Lucie Nová, Tereza
Slavíková, Tereza Baláková, Aneta Weidenthalerová, Karolína Fričová i Lenka
Knorová, středoškolské vzdělání ještě
dokončuje Klára Dvořáčková. „Holky
v jejich studijních záměrech jednoznačně podporujeme. Důležité je, aby si dokázaly ve škole vyjednat aspoň částečně
individuální program, který pak jde lépe
skloubit s tréninkovou náplní. Nejen v tomhle se snažíme v rámci možností pomáhat. Volejbal není všechno a pro děvčata
je studium vítanou alternativou do dalšího života,“ řekl Večerníku k danému tématu sportovní ředitel oddílu Prostějova
Miroslav Čada.

9ÉFQHzSRORYLQDVRXÄDVQÙFK
KU½ÄHN$GUXzVWYD9.VWXGXMH

Z VÉKÁČKA 6,/1

Výbornou formu v novém kalendářním roce udržuje smečařka Karolína Fričová, velice dobře hraje
(kromě přihrávky) i její parťačka Lucie Nová.
Ještě výš nad obě jmenované však tentokrát vyzdvihujeme blokařku Nikolu Stümpelovou, která
v obou duelech uplynulého týdne na půdě Frýdku-Místku odvedla hodně kvalitní výkony.
Zaznamenala 10 a 9 bodů při celkové
užitečnosti +7, respektive +8. Solidně
bránila (bloky 3 + 2) i podávala (esa 2
+ 1) a především skvěle útočila s vysokou úspěšností 71 procent napoprvé,
dokonce 75 procent napodruhé!

www.vecernikpv.cz

otázky na to, zda a co si Michael dokáže vzpomenout, v závěru zbyla jen
jediná: Jak se vypořádá s minulostí,
která jednoduše není? „Do divadla
jsem chodívala pravidelně, teď jsem
měla ale pauzu. Více než příběh mě
ale tentokrát zaujaly herecké výkony,
ty byly skvělé,“ ocenila žena, která se
představila jako Lenka, výkony tria
Ondřej Novák, Petr Stach a Hana Maciuchová.
Hra je pojatá jako takzvaná „konverzačka“. Její zajímavostí bylo, že Michael v ní většinu proležel v posteli,

vs.

případně byl v nemocničním úboru.
Celá hra se pak konala se stejnými
kulisami, odehrála se totiž do poslední minuty v nemocničním pokoji. A
i když tu a tam zazněl nějaký vtípek,
diváky spíše naplnila hra jinými než
veselými emocemi. Otázky jako: Co
dělat se životem? Jak se zachovat, kdybychom odložili minulost? nebo Dát
druhou šanci? a Co je to vlastně láska?
postavily diváka do nelehké situace. A v
některých momentech tak mohl být na
pochybách, zda se smát, nebo spíš začít
uvažovat jiným směrem.

-QOGFKG"6Q\TQXPCPG-FQXGéVXTVGMéGMCNåGUGRąGFUVCXGPÊORTQUO÷LGPGFQ
éMCNUG
Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Kino Metro 70 se v roce
2018 stalo členem prestižní evropské
sítě kin Europa Cinemas, loni získalo titul evropské kino měsíce a letos
bude jeho ředitelka Barbora Prágerová
„soudcovat“ na světovém filmovém
festivalu v Cannes.
Kino se v roce 2018 stalo členem evropské
sítě kin Europa, což s sebou nese nárok na
pravidelnou každoroční finanční podporu
kina v závislosti na tom, jak se mu daří naplňovat zadaná kritéria. Za první rok členství byla kinu přiznána částka ve výši 230
tisíc korun, které jsou určené především na
podporu evropského filmu.
Evropská síť kin si prostějovského kina
a jeho aktivit opravdu pečlivě všímá, v
listopadu loňského roku mu dokonce
udělila titul evropské kino měsíce, a to
prostřednictvím odborné platformy
pro filmové profesionály ze střední a východní Evropy a Pobaltí Film New Europe. V roce letošním zase byla ředitelka
kina pozvána, aby se stala jednou ze čtyř
evropských porotců soutěže Directors‘
Fortnight na nejvýznamnějším světovém filmovém festivalu v Cannes.
„Považujeme ohlas, jaký má prostějovské

kino v této evropské instituci za výjimečný
a máme radost, kam se kino za poslední tři
roky své činnosti posunulo. Od roku 2017
stoupá kinu každoročně návštěvnost o
zhruba deset tisíc diváků, v roce 2019 přišlo do Metra 70 bezmála 76 tisíc fanoušků
kinematografie. I kvůli nim rozšíří kino letos významně své služby a v řádu měsíců
otevře zcela novou kinokavárnu ve foyer. V
tisku se objevila informace, že kavárna je již
hotová, to však je maličko předběžné, byť
na realizaci se pracuje a kino se na provoz
již teď chystá například doplňováním technického parku. Již od ledna však v novém
projekčním prostoru probíhá program, a
to jak filmový, tak další - třeba animační dílna pro děti či filmový kvíz,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která
má kulturní oblast, mimo jiné, ve své gesci.
Jak doplnila, velký podíl návštěvnosti kina
tvoří děti, a to i ty školou povinné - Metro
70 pořádá velké množství představení pro
mateřinky, starší žáky i děti ze školních družin. Dále si v programu přijdou na své vedle
diváků kasovních trháků i senioři, rodiče s
dětmi, milovníci výtvarného umění i světového divadla, klubisté a zájemci o současnou uměleckou kinematografii. (red)
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Kino Metro boduje

Pondělí 13. ledna 2020

osm až patnáct snímků za sekundu,
normálně je jich dvacet až pětadvacet,
což už je opravdu hodně. Snažíme se
ale o to, ať to není úplný punk,“ dodal
při pohledu na to, jak na počítačových
obrazovkách postupně přibývalo postaviček a akcí.
Zároveň Štěpán Kříž, který přijel s
kolegyní Martinou Chaloupkovou,
vyjádřil spokojenost s tím, jak se akce
vydařila. Stejně jako ředitelka kina
Barbora Kucsa Prágerová. Ta prozradila, že nedělní workshop zdaleka
nebyl poslední. „Jsme domluvení s
týmem brněnského kina Scala, že bychom takovou akci udělali každý měsíc. Ne vždy to bude animace, jindy to
bude třeba dabing, pak zase zvuková

dílnička, nějaké ruchaření. Myslím,
že na dva ‚rektory‘ je tu počet dětí v
pohodě. Na začátek pravidelného programu to není špatné. Musíme akorát
vymyslet, zda je čas ideální,“ poznamenala ředitelka kina.
Navíc si možná už při své premiéře
našla zájemce o další podobné akce.
„Přišli jsme sem s dětmi, aby věděly,
jaký je princip animovaných filmů. Jak
se dělají. Akce se nám rozhodně líbí,
do kina chodíme na akce pravidelně,“
řekla spokojeně Jana Burdová, jeden z
asi tuctu účastníků workshopu, který
nakonec zabral dvě hodiny.
Další akcí bude filmový kvíz, který hostí kino Metro 70 v pátek 24.
ledna.

BYLI JSME
U TOHO

0¾RCFGOVQ\CéÊP¾CPKOQXCPÚOHKNOGOMQPéÊ8MKP÷X\PKMCNRąÊD÷JQ;GVVKOKRQ
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Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Do minulosti místa,
kde žijí, se mohou vrátit lidé z Vrahovic. Průvodcem jim bude kniha
Vrahovice v moderní době, která
byla v sobotu 21. prosince 2019
pokřtěna ve zcela zaplněném sále
domu služeb. Na křtu se sešli místní
občané, rodáci, pamětníci, členové
Spolku za staré Vrahovice a jejich
příznivci a přátelé.
Akci moderovala Matylda Klosová a
křest provedla prostějovská rodačka
a bývalá „Vrahovičanka“, nyní herečka
pražského Divadla v Dlouhé Eva Hacurová. Knihu vydal vlastním nákladem Spolek za staré Vrahovice. „Ten
zde působí již od roku 2003 a jeho
činnost je bohatá a pestrá. Jeho členové
se zabývají historií, ochranou přírody i
propagací Vrahovic. V minulosti uspořádali čtyři historické výstavy, obnovili
dřevěný kříž, uspořádali vlastivědné
vycházky. Sázejí stromy, pečují o zeleň
i památky, provozují malé arboretum
u říčky Romže. Předsedou spolku je
Tomáš Peka,“ upozornila prostějovská
historička Hana Bartková.
Autorem knihy je historik, knihovník
a místopředseda spolku Martin Hájek.
Práce nebyla vůbec snadná. „Nápad
napsat knihu jsem v sobě nosil hodně
let, ale k jeho realizaci došlo až nyní.
Musel jsem prostudovat spoustu archivních dokumentů, zápisů z jednání
obce, tehdejšího MNV, školy, spolků.
K tomu přibyl dobový tisk, různé články a studie. Výhodou bylo to, že jsem

=$=1÷/2

klad kapitoly Pozorovatelna, Legionáři
a uctění obětí 1. světové války, Plány
na stavbu nové školní budovy,“ popsala
Hana Bartková.
Součástí publikace je mimo jiné i celá
řada dobových pohlednic a fotografií.
Spolek vydal knihu vlastním nákladem
za přispění drobných sponzorů a dárců. Ti, kteří si knihu nestihli koupit na
křtu, si ji mohou zakoupit přímo u členů spolku prostřednictví Facebooku.
(mls)

-PKJC/CTVKPC*¾LMC8TCJQXKEGXOQFGTPÊFQD÷D[NCRQMąV÷PCLGwV÷RąGF8¾PQEK
2ąKVÆVQRąÊNGåKVQUVKX\PKMNCKURQNGéP¾HQVQITCHKGéNGPč5RQNMW\CUVCTÆ8TCJQXKEG

ZHQVQCTEJKX5RQNMW\CUVCTÆ8TCJQXKEG

mohl čerpat z bohatého spolkového
archivu, který
mimo jiné
zahrnuje přes
šest stovek dobových fotografií
Vrahovic,“ nechal se slyšet Martin Hájek, který vše obohatil
také o rozhovory s pamětníky Věrou
Dopitovou a Richardem Nedělníkem.
To vše pak nechal posoudit odbornými recenzenty i znalci místních reálií.
„Dílo se nakonec podařilo a vznikla tak
publikace, která je nejen fundovaná,
ale i čtivá. Jejím obsahem jsou politické, správní, hospodářské a kulturní
dějiny bývalé samostatné obce v letech
1885 až 1973 do připojení k Prostějovu. Najdeme zde i různé zajímavosti
ze života v obci, což dokládají napří-

D[NCRQMąV÷PC

Michal SOBECKÝ

lavicích doslova tísnili. A to paradoxně přesto, že sbor poslední čtyři roky
oficiálně nefunguje. I tak se ale jeho
členové dokáží sejít a udělat lidem
radost. „Sbor tu je už čtyřicet let, je to
taková místní legenda, já jsem kupříkladu s ním vyrůstala. Mezi námi je
pak třeba Václav Adam, který je takový
organizační typ. Vše tedy obešle, zařídí
zkoušky,“ vysvětlila Helena Havelková
Baronová, která poděkovala na závěr
divákům. „Velmi nás potěšila taková
účast. Moc si jí vážíme,“ poděkovala
přes Večerník.

Foto: Michal Sobecký
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PØEDFINÁLNÍ ETAPA
PØEDPLATNÉHO STARTUJE!

„Vše, co jsme měli na programu, jsou
naše oblíbené písně. Rybovka je samozřejmě klasika, každý si ji rád poslechne a snad každý sbor ji zase rád
zazpívá. A Adam Michna z Otradovic,
ten prostě k Vánocům patří,“ uvedla
Helena Havelková Baronová, která se
v úvodu kromě zpěvu chopila i role
dirigentky, štafetu převzala od sólisty
a dirigenta Petra Kolaře.
Kostel díky zpěvu sboru navštívilo v
sobotu velké množství lidí, kteří se v

5DQTW5EJQNC%CPVQTWOUGRQFCąKNQ\CRNPKVPGLX÷VwÊRTQUV÷LQXUMÚMQUVGN

PROSTĚJOV Všudypřítomné vánoční stromky a betlém. Sváteční
nálada a úvod na varhany. Atmosféra v kostele Povýšení svatého Kříže
byla uplynulou sobotu vskutku sváteční. Nebylo se přitom čemu divit.
Vystoupil v něm totiž sbor Schola
Cantorum, který vdechl nejstarší
zachované prostějovské památce
vánočního ducha. Na programu
byly skladby Jakuba Ryby a Adama
Michny z Otradovic, zazněla ale
také modernější díla od operních
skladatelů.

XT¾VKN\R÷VUX¾VM[

Kniha o historii Vrahovic 8\RQOÊPMCPC8¾PQEG
Sbor Schola Cantorum

EXKLUZIVNÍ
reportáž

počítač: papírové figurky a objekty se
„rozpohybovaly“ a postupně vytvořily malá filmová dílky. „Děláme zde
pro Večerník
v programu Dragon frame, ve kterém
třeba dělal i Wes Anderson své slavné
Michal
filmy,“ uvedl za odborníky na animaci
SOBECKÝ
z brněnského kina Scala Štěpán Kříž.
Tvorba animací začínala samozřejmě „U animace je náročnější koordinanápadem. Ten se pak zhmotnil za po- ce, pak tu řešíme i pixelaci. Animace
moci pastelek na papíře. Pak nastoupil je taky dost časově náročná, děláme

PROSTĚJOV Novou tradici začalo prostějovské kino Metro 70.
Kromě filmů, kvízů a také například přednášek zajímavých osobností bude letos nově nabízet také kreativní workshopy. Malou ochutnávku zažili návštěvníci již uplynulou neděli. V deset hodin se sešlo
ve foyer kina několik rodin s dětmi, které se záhy vrhly do tvoření.
Čekalo je vymyšlení příběhu a vytvoření podkladů pro tvorbu animace. Výsledek činnosti dostaly rodiny po akci do e-mailu.

KINO OVLÁDLY ANIMACE. Z dìtí se stali filmoví tvùrci
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Divadelním prknům dominovala
Hana Maciuchová coby možná až
příliš starostlivá matka, chránící svého syna před jeho partnerem Paulem. Děj byl plný obviňování z toho,
že svého přítele proměnil k obrazu
svému a vzal mu tím osobnost. Zatímco tak v průběhu hry se kupily

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Smích? Ten mnohé
přítomné brzy během čtvrtečního
představení v Městském divadle
přešel. I když rozhodně nenudily
hlášky jako: „Chrápu tak, že si ten
zvuk vrchní sestra dala jako vyzvánění...“ Téma hry 4000 dnů ale bylo
spíše z těch vážnějších. Příběh totiž pojednával o muži Michaelovi,
který po svém kolapsu ztratil paměť. A najednou byl ve vzduchoprázdnu: 11 let života se ztratilo a
s nimi vzpomínky na všechno, co
měl i neměl rád. Včetně svého partnera. Večerník se zašel na představení podívat.

BYLI JSME
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Nikola STUMPELOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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společnost

Společenský ples

Hasičský ples

Reprezentační ples

5. Společenský ples

Myslivecký ples

Hasičský ples

17. ledna

17. ledna

18. ledna

18. ledna

18. ledna

18. ledna

Společenský dům Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium
KD Jesenec
Obec Jesenec
Kulturní dům Malé Hradisko
Obec Malé Hradisko

Kulturní dům Čelčice
Obec Čelčice
Společenský dům Prostějov
Obchodní akademie v Prostějově
Restaurace „Zahrádka“
Obecní úřad Dřevnovice
Sál ZOD Ludmírov
SDH Ludmírov

„Na úvod předvedla své taneční vystoupení garda našich dobrovolných
hasičů, vzbudilo to velký ohlas. Hned
po těch starších zatančily hostům
i děti z našeho hasičského sboru, které
máme v přípravkách. A to bylo ještě

Michal KADLEC

PIVÍN Sobotní obecní ples přilákal do pivínského obecního domu
velice slušnou návštěvu, vždyť se
jednalo o zahajovací bál z celé série
letošních plesů v Pivíně. Hostům
vyhrávala kapela Modrá rosa z Náměště na Hané. Pořadatelé se mohli
pochlubit také bohatou tombolou,
do které Pivínským přispěl cenami
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

<RTXPÊNKI[LGRCUMXKN

PROSTĚJOV Pod tímto sloganem proběhl v pátek 10. ledna ve Společenském
domě ples Střední zdravotnické školy, Prostějov. Studenti celkem dvou maturitních
tříd byli stužkováním a šerpováním svými třídními učiteli posláni do poslední fáze
svého studia na škole, která již přinese jen a jen práci, protože za necelého čtvrt
roku se před nimi vynoří první maturitní písemky, maturitní maraton pak bude
pokračovat až do konce května.
Plesový den si ovšem všichni řádně užili, a to za hudebního doprovodu kapely
NOVIOS, mohli se pokochat tanečními vystoupeními skupin Buď Zuš a Pirouette
a kdo se domáhal jídla a pití, byl plně uspokojen občerstvením z Národního domu
a od tradičního partnera Pall a Chinky. Prostřednictvím slosovatelných vstupenek
šlo vyhrát ceny v tombole, které musely uspokojit každého výherce.
Všichni se dobře bavili a věřme tomu, že úsměv na rtech zůstane maturantům
i v období maturitního běsnění.
Martin Mokroš

Zrodily se hvìzdy

došlo na naši adresu...

18. ledna

18. ledna

18. ledna

Maturitní ples

17. ledna

Obecní hospoda
SDH Dzbel
Myslivecký ples
Sál kulturního domu v Klenovicích na Hané
Myslivecký spolek Klenovice na Hané – Obědkovice
15. Pilařský a hasičský ples
Kulturní dům Niva
SDH Niva
XII. Společenský ples
Obecní dům Ondratice
SDH Ondratice a Obec Ondratice

XXXVII. Reprezentační ples

17. ledna
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Sám ples nabídl velmi bohatý program.
V přednáškovém sále vyhrávala k tanci
a poslechu prostějovská skupina Romantika, v restauraci Národního domu pak
vyznavači lidových písní tančili za doprovodu cimbálovky Olšava z Uherského
Brodu, v kavárně vyhrávala skupina Q-Styl a pro mladší účastníky bálu obstarával ve sklepní vinárně diskotékovou hudbu Jaroslav Šmída. V přestávkách mezi
tanečními vložkami pak členové a hlavně
členky ostravské agentury Gryff předvedli, jak se tančilo a vůbec bavilo ve středověku. Tato vystoupení se setkala s bouřlivým potleskem všech návštěvníků.
Pátečního tradičního plesu se zúčastnily významné osobnosti města
Prostějova. Kromě téměř kompletní
rady města dorazili i ostatní zastupitelé, a konečně i někteří opozičníci
jako například Pavel Dopita, Martin Křupka, Petr Kousal či Zuzana
Bartošová. „Já jsem dokonce vyhrál
první cenu v malé tombole,“ pochlubil
se Večerníku Dopita několika lahvemi
slivovice a jiných lahodných moků.
Pobavit se na ples přišli také mimo
mnohé jiné ředitelka Středomoravské
nemocniční Marie Marsová, vedoucí
Policie ČR – Územního odboru Prostějov Tomáš Adam, majitel marke-

tingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek s chotí Petrou a mnozí
podnikatelé, manažeři či představitelé
společenských a kulturních organizací.
„Myslím si, že ples byl velmi povedený,
i proto jsem zůstala do brzkých ranních
hodin,“ svěřila se Milada Sokolová,
náměstkyně primátora Prostějova, na
jejíchž bedrech většinou zůstala celá
organizace plesu. „Když jsme připravovali s mnoha městskými organizacemi
celoroční oslavy výročí povýšení Prostějova na město, přišla jsem s návrhem
začlenit do oslav nejen již silvestrovský
ohňostroj, ale i městský ples. Nabízelo
se totiž spojit Tradiční městský ples
s oslavami 630 let města. Jsem velmi
ráda, že plesový výbor v čele s primátorem tento nápad odsouhlasil. Konečný
scénář pro předání práv městu Prostějov vymyslela agentura Gryff,“ podotkla k přípravám náměstkyně primátora,
které se však Večerník nemohl nezeptat, proč letos na plese chyběla známější vystupující osobnost,
kterou byla například vloni Leona Machálková.
„A vy si snad
myslíte, že Jošt
M o r a v s k ý,
Petr z Kravař
a náš purkmistr
František Jura nejsou osobnostmi?

jjak
ak see pplesalo
lessallo v prostějovském
prrosstěj
ějovvskkém
ěj
m národě…
nárroddě…
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3x foto: Michal Kadlec

FOTOGALERIE
úspěšnější vystoupení,“ pochvaloval si A všichni pořádají bály. Navíc tady v obci tedy rozhodně postaráno,“ řekl
klikni na
v úvodu starosta Pivína Kamil Štětař. máme slavné Divadlo Větřák, čekají Večerníku Kamil Štětař.
www.vecernikpv.cz
Hasiči se ostatně v Pivíně starali o zá- nás dětské šibřinky. O zábavu máme
bavu v průběhu celého plesu. „Díky
BYLI JSME
U TOHO
sponzorům se letos můžeme pochlubit také bohatou tombolou, první
cenou je televize, dále hosté mohou
vyhrát akuvrtačku, divočáka a další
věci. A když vidím, jak rychle mizí
losy, myslím si, že vyhlášení výsledků
tomboly bude hodně napínavé,“ všiml
si starosta Pivína.
Sobotní Obecní ples v Pivíně, již šestnáctý v pořadí, byl tím prvním, který
v této malebné obci zahajoval celou
plesovou sezónu. „Máme tu hodně
činorodých spolků, kromě hasičů jsou 82KXÊP÷XN¾FNCPCRNGUGP¾FJGTP¾CVOQUHÆTCCJQUVÆUGV÷wKNKPCX[JN¾wGPÊVQODQN[(KIWTÊPCJCUKéGJNÊFCNCLGFPW\EGPXRQ
2x foto: Michal Kadlec
zde sokolové, myslivci, SRPŠ a další. FQD÷FKXQé¾MCCFCNwÊ\X÷ąKP[
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Už s dostatečným předstihem bylo
avizováno, že letošní Tradiční městský
ples bude zasvěcen 630. výročí povýšení Prostějova na město. Velkolepě
pojatý zahajovací ceremoniál ale překvapil všechny zúčastněné. Primátor
František Jura totiž se členy ostravské
agentury Gryff – společností pro zachování historie a romantiky – secvičil
opravdu vydařenou scénku, kdy Jošt
Lucemburský markrabě Moravský za
přítomnosti Petra z Kravař předával
purkmistrovi Jurovi glejt s městskými
právy pro Prostějov. Ano, v tu chvíli se
na divadelních prknech psal rok 1390!
„Přijímám všechna nová privilegia, obzvláště to trhové. Ale to hrdelní právo
zatím odmítám, situace je nepřehledná,“ rozesmál zcela zaplněný divadelní
sál František Jura. „Abyste nelitoval,“
vrátil mu se smíchem Jošt Lucemburský, který si vzápětí s purkmistrem Jurou připil šampaňským.

Odplata v Sokolově = čtvrtá výhra za sebou

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Slavnostní zahájení třicátého jubilejního Tradičního městského plesu
pak ještě pokračovalo a jeho režie se
ujali moderátoři Petr Salava s Alešem Procházkou. „Mluvka moravský
a mluvka český,“ označil je Petr z Kravař. Od současného primátora Jury, který se bleskurychle převlékl z historického kostýmu purkmistra do moderního
fraku, bylo velice sympatické, že si při
zahájení plesu pozval na divadelní pódium své dva předchůdce, a sice exprimátory Alenu Raškovou a Miroslava
Pišťáka. „Já už jsem minulost, takže
jsem rád, že současný Prostějov má ve
svém čele velice šikovného primátora.
A jak vidím, tak pan Jura má na sobě
nádherný frak, což u mě není možné. Já
totiž hubnu, takže ten můj mi byl velký
a musel jsem vzít zavděk postarším oblekem,“ rozesmál přítomné Pišťák.
Slavnostní zahájení plesu mělo i velmi
humorný závěr. Nepovedl se totiž přípitek, kterým všichni tři primátoři chtěli
bál konečně zahájit. „Jošt Lucemburský nám utekl se šampaňským,“ zděsil
se Aleš Procházka. „Tak si připijeme až
vedle v sále, každopádně ples považuji tímto za zahájený,“ utnul čekání na
„bublinky“ současný primátor Prostějova František Jura.

PROSTĚJOV Velkolepě pojatý a v pořadí již třicátý jubilejní Tradiční městský ples v Národním doSONNEVEND
mě v Prostějově dal zelenou celé plesové sezóně Ve zdejším regionu. Těsně před dvacátou hodinou v pátek 10. ledna se všichni plesoví hosté sešli v divadelním sále, kde se konalo slavnostní
zahájení. A to předčilo veškerá očekávání! Na divadelní pódium vystoupili totiž nejen středověcí
vojáci, bubeníci a kejklíři, ale hlavně Petr z Kravař, Jošt Lucemburský markrabě Moravský a také
primátor Prostějova František Jura. Ten se rovněž oblékl do historického oděvu a jako purkmistr
prostějovský přijal od Jošta glejt, který Prostějovu zaručoval veškerá práva a privilegia města. Ano,
v ten okamžik se hosté Tradičního městského plesu vrátili do doby před 630 lety... U velkolepé
události nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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Do historického kostýmu se převlékl
i purkmistr František Jura

STŘEDOVĚKEM

TRADIČNÍ MĚSTSKÝ P

Marek

jÇI-HVWĆ¿EĎVHUR]êLORYDO$SU¿YHP

PROSTĚJOV Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Nebo ne? Hokejoví
Jestřábi po nadějnějším přelomu kalendářních roků 2019 a 2020 v Chance lize opět strádají. A protože soutěž
uhání vpřed bleskovým zápasovým
tempem, není čas ani prostor na další
zaváhání.
Zvlášť když prostějovské hokejisty teď
v rychlém sledu čekají tři duely s přímými tabulkovými pronásledovateli, kteří si
dělají zálusk na jejich desáté místo. Dnes
od 18.00 hodin nastoupí ve Frýdku-Místku, jenž figuruje na dvanácté příčce se
čtyřbodovou ztrátou na LHK a hned
třemi odloženými souboji k dobru.
Ve středu 15. ledna rovněž od 18.00
hodin Hanáci přivítají Třebíč, ta je
hned za nimi jedenáctá o jediný bodík zpět a se dvěma neodehranými
střetnutími v zásobě. Sobota 18. ledna
od 17.00 hodin pak bude patřit bitvě
v Benátkách nad Jizerou, přičemž Severočeši okupují třináctou pozici a na

ptačí dravce mají manko devíti punktů
(leč o tři mače méně).
„Že nás čekají tři velice důležité zápasy? Já bych řekl, že ve spodní nadstavbové skupině a v naší současné
situaci je důležité úplně každé utkání.
Potřebujeme vítězit, ale jen pokud si
to hráči naplno uvědomí a podle toho
přistoupí ke každému soupeři, můžeme opravdu pravidelně vyhrávat,“ řekl
výstižně kouč elhákáčka Ladislav Lubina.
(son)

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
2TQUV÷LQX t (TÚFGM/ÊUVGM OKPWN¾
UG\ÐPC FQOC  C  50 XGPMW 
C  CMVW¾NPÊ UG\ÐPC FQOC  C 
22XGPMW50
2TQUV÷LQX t 6ąGDÊé OKPWN¾ UG\ÐPC
FQOCCUPXGPMWCCM
VW¾NPÊ UG\ÐPC FQOC  50 XGPMW 
C
2TQUV÷LQX t $GP¾VM[ OKPWN¾ UG\ÐPC
FQOCCXGPMWCCMVW¾NPÊ
UG\ÐPCFQOC22CXGPMW

dnes ve Frýdku, ve středu s Třebíčí i pak v Benátkách?
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vzhledem k naší přesilovce čtyři na
čtyři a normálně jsme měli ten útok
ubránit. Bohužel jsme místo toho
chybovali, což Jihlavští potrestali,“
viděl Ladislav Lubina problém jinde
než v arbitrech.
Naproti tomu šéf Jestřábů Jaroslav
Luňák, který se během aktuální sezóny směrem k mužům v pruhovaném dosud držel v klidu, tentokrát
vypěnil. A bezprostředně po střetnutí v prostoru mezi kabinami sudím
zblízka i důrazně od plic řekl, co si
o jejich výkonu myslí.
(son)

najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz

Zvolání jednoho fanouška
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„To je snad už stý hráč
v sestavě během téhle
sezóny!“

Výrok:

ňování šancí. My jsme měli většinu
času navrch, ale chybělo přesnější
zakončení. Střely nám hodně lítaly
kolem tyčí, musíme víc trefovat bránu. Pak tam můžou puky zase častěji
padat, i z dorážek.“
yy Přesto jste v poslední třetině sahali po vyrovnání z 0:2 na 2:2, že?
„Ano, tam se nám povedlo snížit
a v přesilovce jsme tlačili, srovnání viselo ve vzduchu. Bohužel jsme místo
toho sami inkasovali. A v závěru, kdy
jsme mohli ještě zkusit něco s výsledkem udělat v power play, uděláme
blbý faul na útočné polovině hřiště
a koncovku tak musíme hrát v oslabení. Samozřejmě pak bylo těžké s výsledkem něco udělat.“

yy Klíčové trefě hostí na 1:3 předcházel neodpískaný faul na Václava
Meidla. Jak jste tu situaci viděl?
„Právě že neviděl. (smích) Takže nevím, co přesně se tam stalo, s Vencou
jsem o tom ještě nemluvil a neptal se
jej zatím. Ale pokud to faul opravdu
byl a z protiútoku Jihlava dala třetí gól,
je to škoda.“
yy Až do dneška jste zvítězili čtyřikrát za sebou. Šly kromě výsledků
nahoru i výkony?
„Myslím, že jsme se herně určitě zlepšili. Máme i víc sebevědomí v kabině,
než když jsme předtím prohrávali,
výkonnost se pomalu zvedá. Tohle
dnešní zaváhání musíme hodit za hlavu, příště opět vyhrát, dál pravidelně

sbírat body.“
yy Jak vnímáte pokračující boj
o účast ve vyřazovací fázi?
„Rozhodně jsme na tom líp než ještě
nedávno. Vybudovali jsme si nějaký bodový náskok, na druhou
stranu
kolem nás
B Y L I Jsoupeři
SME
U T O H O mají dost odlov tabulce
žených utkání a bodovat
proto potřebujeme pořád. S tím taky jdeme
do každého zápasu, že
chceme vítězství. Já
osobně o postupu do
play-off vůbec nepochybuju, půjdeme si
za tím na maximum.“
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3:0

KADAŇ, PROSTĚJOV Padesát ran
vyslali prostějovští hokejisté na bránu
domácí Kadaně ve střetnutí 10. dějství skupiny o účast v předkole play off
Chance ligy, ale nebylo jim to ve výsledku nic platné. Všechny střelecké pokusy
totiž zneškodnil nechtěný odchovanec
LHK mezi tyčemi Jakub Neužil, kterého
vedení hanáckého klubu poslalo zkraje
sezóny na hostování do SK. A s ním v sestavě (i dalším vyhozeným Romanem
Chloubou) Severočeši porazili favorita
už podruhé za sebou, tentokrát 3:0.

SK KAD
LHK PV

Hosté do utkání doslova vlétli, již
v úvodní minutě se k dobré střele
dostal M. Jandus a zanedlouho měl
velkou šanci i Knap, ale v obou případech zasáhl Neužil. Trhači se do první větší příležitosti prosadili v 5., kdy
pokus Wágnera po ledě zneškodnil
Dvořák. Po několika dalších projektilech na obou stranách byla Jestřábům
nabídnuta první přesilovka. Ta však
netrvala dlouho, neboť uzdravený Račuk ve snaze dorazit kotouč do klece
sekl Neužila. Největší šanci ke skórování měli domácí po nedovoleném zákroku Mrázka, který zastavil Chloubu
v gólové možnosti, za což rozhodčí
zkřížil ruce nad hlavou. K trestnému
střílení se postavil sám faulovaný, ale

na Dvořáka recept nenašel. Ke konci
zahajovací třetiny hrál Prostějov další
přesilovou hru, domácí ji ovšem přečkali bez úhony.
Druhá perioda vyšla Kadaňským na
jedničku. Nejprve se za Dvořákova
záda trefil hned ve 21. Chlouba, který vymetl pavučinky z pravé šibenice
– 1:0. O dvě minuty později bylo na
zimním stadionu ještě veseleji, když
Čech zamířil přesně mezi gólmanovy
betony – 2:0. Hanáci se nevzdávali,
jenže veškeré jejich pokusy končily
u výborně čapajícího Neužila. Naopak
outsider dokázal využít skoro každou
větší příležitost. V 39. se dostal ke střele Z. Zabloudil, jehož pokus Dvořák
vyrazil před najíždějícího Žolobova

a ten doklepl do odkryté svatyně – 3:0.
Třetí část přinesla několik slibných
šancí na obou stranách, víc jich přitom
měli ptačí dravci. Leč rozchytaný fantóm Neužil pokračoval ve výborném
výkonu a za svá záda nepropustil žádnou ránu. Největší tutovku měl na hokejce kapitán Račuk, toho „Neužka“
rozesmutnil působivým tygřím skokem. V závěru zahrozilo také eskáčko
jedovkou Müllera do levé tyčky. Nakonec si Trhači připsali cenné tři body
a Kuba Neužil první vychytané čisté
konto v jejich dresu.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem Chance ligy najdete na
straně 26

Tomáš HAMARA – SK Trhaèi Kadaò
„Jsme spokojení až nadšení, vyhrát nad Prostějovem na domácím ledě
aB Yke
všemu s nulou je paráda. Samozřejmě kluci předvedli výborný týLI JSME
mový
výkon
podpořený gólmanem Kubou Neužilem, který chytal úplně
U TOHO
excelentně. Hráli jsme ale dobře také do obrany, vraceli se. Soupeř má
výborný mančaft, tudíž si i přesto šance vytvořil. Ještě jednou chci proto
vyzdvihnout náš kolektivní výkon, který obohatil skvělý brankář. Všichni
jeli proti Jestřábům na doraz, což dokládá spousta zblokovaných střel
i dohraných osobních soubojů. Supr výkon a jen tak dál!“
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Z našeho předvedeného výkonu i konečného výsledku jsem velice zklamaný.
Soupeř hrál tak, jak jsme očekávali, ovšem my jsme se bohužel nevyvarovali věcí, na které jsme před zápasem upozorňovali. Po našem jakoby tlaku
v útočném pásmu jsme domácím dovolili útoky a přečíslení, z nichž skórovali. Sami jsme Kadani nebyli schopni vstřelit žádný gól, a to ani do prázdné
brány. Z gólmana soupeře jsme udělali kandidáta pro národní mužstvo.“
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V Kadani Jestøáby popravili bývalí nechtìní hráèi:
QXOXY\FK\WDO1HXçLOYtWę]QìJyOYVWĨHOLO&KORXED

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ně. Ale pracujeme na tom, abychom
hru při přesilovkách soupeřů zlepšili.
Každopádně je porážky doma škoda.
Měli jsme teď zápasovou šňůru vítězství, která tímhle skončila. Zklamání
Marek
však musíme hodit za hlavu, najet na
SONNEVEND
novou úspěšnou sérii a dál bojovat
o postup do předkola play-off.“
yy Co scházelo? Proč to tentokrát yy V čem byla Dukla lepší než vy?
nedopadlo příznivě?
„Nemyslím si, že by nás Jihlava v ně„Zase jsme dostali gól v oslabení, kte- čem přehrávala, možná byla o něco
rých poslední dobou dostáváme hod- lepší jedině v přesilovkách a promě-

PROSTĚJOV Jestřábi směřovali k nejdelší vítězné sérii během aktuální sezóny, ale pozitivní trend znovu neudrželi. Po čtyřech předchozích triumfech padli na vlastním ledě s Jihlavou 1:3 a dvaadvacetiletý urostlý obránce Jakub Husa (na snímku) hledal příčiny.
Navzdory další prohře v domácím prostředí zůstával optimistický.

se zvedáme a věřím, že půjdeme dál nahoru“

Jakub Husa po Jihlavě:„I přes tuhle porážku

stále děláme stejné chyby, hráči Kadaně
pak jezdili do přečíslení. Takovým způsobem dál nelze pokračovat,“ lamentoval Ladislav Lubina.
Letmý pohled na průběžné pořadí
prvoligové skupiny o 9. až 16. místo
napoví, že prostějovští muži aktuálně jsou – s ohledem na řadu odložených mačů okolních protivníků –
v podstatě mimo vyřazovací boje: 9.
Jihlava 64 (2), 10. Prostějov 57 (0), 11.
Třebíč 56 (2), 12. Frýdek-Místek 53
(3), 13. Benátky 48 (3), 14. Ústí 36 (0),
15. Kadaň 27 (1), 16. Sokolov 21 (1).
Co přijde nyní?

opak moc dobře věděl, co dělá. Bohužel rozhodčí nic nepískli a z brejku ještě dostaneme gól. Když se to
podělá, tak všechno,“ naštvaně říkal
po zápase Venca Meidl, jenž si nepotrestaný zákrok jel po překonání největší bolesti s hříšníkem vyříkat. Což
vedlo k menší strkanici, žádná bitka
se při mírnější povaze postiženého
útočníka nekonala.
Na nic stěžovat si nehodlal kouč
LHK. „I pokud šlo o faul, tak my takovou situaci musíme dohrát a zvládnout. Byť Venca ležel, pořád to bylo

jen
„Škoda sti,“
a
è
ú
í
š
b
sla
SDH
tarosta
litoval s hromec
Josef C

přesilovku, hnali se za srovnáním nepříznivého stavu.
Po buly v útočném pásmu jeden z hráčů Dukly v chumlu těl píchl hokejkou Václava Meidla někam do slabin,
postižený padl na led a zůstal ležet.
Ani jeden ze čtyř sudích včetně dvou
hlavních však žádný nedovolený zákrok neviděl, tudíž se hrálo dál. Načež
Horáci podnikli rychlý protiútok, ze
kterého Tomáš Čachotský vstítil klíčovou trefu na konečných 1:3.
„Bodl mě holí přímo mezi nohy.
A rozhodně to nebyla náhoda, na-

Zase jde do tuhého. Ustojí muži LHK rostoucí tlak

Běžela 49. minuta duelu 39. kola
Chance ligy. Domácí chvíli předtím
konečně prolomili střeleckou
bídu a zásluhou Tomáše Divíška
dosáhli snižující branky, navíc hráli

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Další rozhodcovsky
kontroverzní moment ovlivnil
výsledek domácího utkání prostějovských hokejistů. Ve středu proti
Jihlavě mohli teoreticky vyrovnat
na 2:2, místo toho soupeř zvýšil na
1:3. A bylo vymalováno…

z protiútoku vstřelila Dukla rozhodující gól
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Už podruhé během aktuální sezóny
muži LHK Prostějov podlehli jednomu ze dvou největších outsiderů
současné Chance ligy ČR z Kadaně. Na ostudnou domácí prohru
3:6 krátce před Vánocemi teď navázali neméně hrozným propadákem
0:3 v severních Čechách...

Pondělí 13. ledna 2020

Plesová se:K.! 214ä-; Faul na Václava Meidla zůstal nepotrestán, 2

V Sokolově ještě prodloužili vítěznou šňůru, ale pak padli
s Jihlavou a už podruhé ostudně nestačili na Kadaň

www.vecernikpv.cz

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

-

A zase ostuda
s Kadaní

Trhači už sice nepůsobí na prvoligové scéně jako dokonalý trhací
kalendář, občas dokonce vyhrají.
Ale aby se jejich obětí podruhé během krátké doby stali právě ptačí
dravci s neporovnatelně vytuněnějším kádrem, to je opravdu velké fiasko.
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Sokolov

Čtvrté vítězství za sebou a pátý
obodovaný duel v řadě zkompletovali Jestřábi před týdnem na
kluzišti sokolovského Baníku.
Sice tam herně nijak nezářili, ale
přesto dokázali zejména zásluhou dvojice Divíšek a Hrníčko
výsledkově uspět 4:2.

Mezi hokejovými mantinely

V pondělí v Sokolově byli borci elhákáčka ještě na koni, snad i proto
předvedli bleskově pohledný gólový
protiútok na 4:2. Tomáš Divíšek
získal ve vlastním obranném pásmu
puk, hned jej předal Tomáši Nouzovi a ten chytrou žabičkou okolo
obránce vysunul přes celé střední
pásmo na útočnou modrou čáru najíždějícího Dominika Hrníčka. Který raketově nabruslil před brankáře
Kašpara, aby kotouč díky svižné
práci svých rukou zametl mezi jeho
betony. Celý brejk napříč kluzištěm
netrval ani pět sekund.

Nejkrásnější
akce

-

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

předsedy disciplinární komise pro mužskou extraligu. O střet zájmů se prý nejedná, takže i po trenérském nástupu do Dukly coby
šéf disciplinárky zůstal...

BYLI JSME
U TOHO

výsledkově uspěli čtyřikrát v řadě, ale
ani v těch zápasech – snad kromě víc
povedeného střetnutí v Třebíči – nebyl náš herní projev zdaleka optimální. Rozhodně nemůžeme ani nesmíme
žít v nějakém sebeuspokojení,“ varoval
hlavní trenér.
Asi nedostatečně. Přišel totiž sobotní
výjezd na led předposlední Kadaně,
kde jestřábí letka měla outsiderovi
vrátit minulou ostudnou porážku 3:6
z vlastního kluziště. Realita? LHK při
rezultátu 3:0 pro SK s gustem vychytal

2:4
Karel MLEJNEK – HC Baník Sokolov
„Jako obvykle jsme doma byli lepším týmem po celou první třetinu.
Z mého pohledu pak byly klíčové naše přesilovky v úvodu druhé části. Tam
jsme si moc příležitostí ani zakončení nepřipravili, což tým trochu vyvedlo
z rytmu a soupeř toho dokázal využít k otočení skóre. Po půlce zápasu jsme
se dostali zpátky do hry a předváděli výkon jako ze začátku. Třetí periodu
nakonec rozhodla jedna vstřelená branka, což jsme všichni tak nějak tušili,
že to bude o jednom gólu, který rozhodne. A potvrdilo se to.“
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Věděli jsme, že nás v Sokolově čeká těžký soupeř. Poslední vzájemný zápas jsme
doma prohráli a podle toho se na utkání připravovali. Soupeř do něj vstoupil velmi
dobře a dostal nás pod tlak, neboť jsme se nevyvarovali našich neduhů, kterými
jsou vyloučení. Některá byla naprosto zbytečná a v oslabeních jsme dvakrát inkasovali. Čehož se musíme v dalších zápasech vyvarovat. Naštěstí ve třetí třetině jsme
pak utkání naklonili na svoji stranu. A buďme rádi, že jsme získali tři body.“
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minut před koncem znova udeřili Prostějované. Nouza našel na modré čáře
Hrníčka a ten proměnil samostatný
únik trefou mezi Kašparovy betony –
2:4. Na tenhle dvougólový úder již ne-

jak se plesalo v prostějovském národě…

ra, zatímco mírně lepší soupeř držel
své těsné vedení.
Druhá třetina byla velmi vyrovnaná.
Oba týmy si vytvářely šance, na jejich koncích však dlouho stáli úspěšní
brankáři. Až ve 30. minutě se skóre
přece jen měnilo, když do středu útočného pásma dostal přihrávku Chlán
a přesnou střelou propálil Kašpara
– 1:1. Zakrátko hosté dokonce obrátili skóre. Pokus Hrníčka ještě Kašpar
vyrazil, ale pohotově i úspěšně doklepl Divíšek – 1:2. Leč už ve 34. Sokoli
využili další početní výhodu tím, že
ránu od modré šikovně tečoval Osmík
– 2:2. O dvě minuty později se ukázaly rychlé nohy Křemena, který ujel
obraně, avšak místo zakončení zvolil
nahrávku na Vracovského, který ve
velké příležitosti promáchl kotouč.
V polovině třetího dějství se po vyhraném buly prosadil svižnou jedovkou
znovu Divíšek – 2:3. Naopak Sokolov
se do větších šancí nedostával a sedm

1:3

Do zápasu vstoupila lépe Dukla. Podařilo se jí hned zkraje utkání vyvinout nemalý tlak, Huf se měl co ohánět. Začátkem 8. minuty úplně hosté
zapomněli na Meidla, který však po
zamíchání s pukem blafák neproměnil. Hra se často přelévala z jedné strany kluziště na druhou, což změnila až

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Důležitý zápas čekal
minulou středu prostějovské Jestřáby. Ti se stále bijí se svými sousedy o účast v předkole druhé nejvyšší soutěže, a jeden z nich, Jihlava,
přijel ukázat své kvality. Souboj nakonec dokázali ovládnout právě
hosté, přestože Jestřábi nepodali
špatný výkon a zjevně zapracovali
na přesilovkách. Jediným střelcem
se ale ve třetí třetině stal za domácí
Divíšek, což na body nestačilo.

LHK PV
HC JIH

přesilovka Dukly. Zejména Pohl v ní
byl opravdu velmi aktivní, trefil jedním
ze svých pokusů i břevno.
Druhá třetina začala svižněji než ta
předchozí. Zejména Meidl s Čachotským se zprvu předháněli, kdo spálí
větší šanci. Před polovinou zápasu dostali Jestřábi výhodu další přesilové hry,
ale i přes velký tlak nedokázali skórovat.
Mohlo je to poté hodně mrzet, protože
Jihlava naopak početní výhodu využila.
Jestřábi se dlouho zodpovědně bránili,
ale pak přišla střela Pohla z modré čáry
a na tu už obrana s Hufem v čele nestačila – 0:1. Navíc přišla další rána. V čase
34:37 nejprve měl velkou šanci Jandus.
Nedal a hned záhy Prostějov inkasoval
podruhé. Hrala využil chybu obrany,
dostal se s kolegou do přečíslení a mohl
se radovat z navýšení vedení – 0:2.
Také třetí dvacetiminutovka byla svým
způsobem třetinou paradoxů. První
dvě velké šance totiž měl Čachotský
a zejména Pekr, který ze skvělé pozice
nedal. Nicméně skórovat se podařilo
na druhé straně Divíškovi, který se trefil na vzdálenější tyč – 1:2. V polovině

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Celkově bych řekl, že jsme zaostávali bruslařsky a nebyli schopní se víc proBYLI JSME
sadit v útočné fázi. Když jsme si hlavně
U T O Hve
O druhé třetině nějaké šance vypracovali, tak jsme je neproměnili. Nebo kdyby Venca Meidl dal hned v první
části svou tutovku, mohl pak zápas vypadat jinak. Každopádně velký rozdíl
mezi oběma týmy spočíval v přesilovkách, kde soupeř působil mnohem
nebezpečněji. My jsme zaostávali silově, nedokázali Jihlavu přetlačit a málo
chodili do předbrankového prostoru na teče i dorážky.“
Karel NEKVASIL – asistent trenéra HC Dukla Jihlava
„Do první třetiny jsme nevstoupili úplně dobře a prvních deset minut bylo
z naší strany vlažnějších. Ale pak jsme zlepšili pohyb a dostávali se do šancí,
byť ne vyložených. Tyhle možnosti jsme však neproměňovali, až ve druhé
třetině dali dvě branky. Nejprve v přesilovce po ráně od modré hezkým
průstřelem, druhý gól byl také krásný. I za třetí část musíme hráče pochválit,
kromě jedné chyby a následně inkasovaného gólu. Kluci utkání odbojovali,
zvládli takticky dobře a nepustili Prostějov do nějakého extra tlaku s většími
příležitostmi.“
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dvacetiminutovky se ale opět rado- su už byl ve vlažnějším tempu a tak navala Jihlava: domácí hráč zůstal ležet konec domácí odešli z vlastního ledu
v útočném pásmu, rozhodčí nezapís- s prázdnou.
kal a ztrátu koncentrace potrestal záhy
Statistiky z utkání najdete
veterán Čachotský – 1:3. Zbytek zápana straně 26

Dukla vedení z půlky zápasu už nepustila

"INIL?JILN´Û

SOKOLOV, PROSTĚJOV Druhou čtvrtinu prvoligové nadstavby
otevřeli hokejoví Jestřábi zdařile.
Na sokolovském zimáku to z jejich strany sice nebyla žádná herní
hitparáda, ale dokázali otočit nepříznivý průběh a Baníku oplatit
nedávnou šokující porážku z vlastního ledu. Navíc šlo o čtvrtý tříbodový triumf LHK v řadě.
Baníku se poslední dobou daří přesilovky, což předvedl hned v 5. minutě. Rychlou akci předvedli Kverka
s Osmíkem, druhý jmenovaný nabil
před bránu na připraveného Rohana
a ten překonal Dvořáka, který se do
prostějovské klece postavil po delší
pauze – 1:0. Hanáci pak marně hledali
recept na domácího gólmana Kašpa-

BA SOK
LHK PV

z rukou primátora Františka Jury farář Aleš Vrzala.
„S průběhem plesu jsem byl maximálně spokojen. Proběhl přesně v tom
duchu, ve kterém byl připraven. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na organizaci a přípravách podíleli, jsem pyšný
na to, že vše bylo vymyšleno do nejmenších detailů. Mám velice pozitivní
ohlasy od návštěvníků plesu, což mě samozřejmě velice těší,“ sdělil Večerníku
na druhý den po jeho konání primátor
František Jura. První muž Prostějova je
spokojen i s výší příspěvku pro Charitu.
„Už jsem panu faráři Vrzalovi říkal, že
mě těší tak vysoká částka. Ve věnování
výtěžku z prodeje losů do tomboly pokračujeme už druhým rokem a v této
tradici chceme pokračovat i v příštích
letech,“ dodal Jura.
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V obou sálech se bavilo zhruba na
osm desítek návštěvníků plesu, což
skutečně pokazilo náladu pořadatelům. „Lidé bohužel za lidovou zábavou již tak moc nechodí. Vždyť
nedaleké Mostkovice mají letos ze tří
plesů pouze jeden. Já osobně jsem na
náš hasičský bál roznesl asi pět set pozvánek, s propagací jste nám pomohli
také ve Večerníku. Nevím, co už pro to
udělat víc... Na druhé straně méně lidí
nemusí znamenat horší zábavu. Ti, co
jsou tady, za mnou chodí a radují se,
že mají alespoň více místa na tanec,
nejsou fronty u kuchyně a podobně,“
shrnul rozporuplné dojmy a pocity Josef Chromec.
Hasiči z Čechovic jsou skutečně velice
aktivní na všech frontách a podporují
i různé jiné organizace. Svědčí o tom
i skutečnost, že výtěžek ze sobotního plesu věnují hasiči místní základní
škole i mateřské škole. „Děláme to tak
každý rok a letošek nebude výjimkou.

najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz

Tři tisíce korun předáme škole, další
tři tisíce naší mateřince. Jsou tam přece
děti nás všech, tak je musíme podpořit,“
řekl Večerníku Josef Chromec.
I přes slabší účast to v hlavním sále
čechovické sokolovny vřelo, hosté se
naplno oddávali taneční zábavě. V suterénu sokolovny se byl Večerník také
podívat, velice zvědaví jsme byli na vystoupení osvědčené dvojice muzikantů
Josefa Smutného a prvního náměstka
primátora Prostějova Jiřího Pospíšila.
„Společně s Pepou vystupujeme už od
roku 1994 a říkáme si Dobrodruzi 2.
Tady v Čechovicích jsme na plesech
pravidelnými hosty a rádi tady hrajeme,“ svěřil se Večerníku Jiří Pospíšil,
který svým zpěvem dokázal na taneční parket přilákat hodně spokojených
účastníků plesu. „Je to smůla, že přišlo
tak málo lidí, ale to nic nemění na tom,
že je tady fantastická atmosféra,“ dodal
ještě Pospíšil těsně předtím, než se opět
chopil mikrofonu.

/W\KMCPVK,KąÊ2QURÊwKNC,QUGH5OWVPÚFQM¾\CNKPCJCUKéUMÆOD¾NGXèGEJQXKEÊEJ
X[\XCVPCRCTMGVVCPéÊEÊJQUV[
2x foto: Michal Kadlec
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Martin ZAORAL
Myslivecký ples v Ohrozimi je dlouhodobě oblíbený a sehnat na něj lístek
každoročně je čím dál těžší. „Letos
je tu přesně 261 lidí, což je asi nejvíce
v historii,“ netajil spokojenost Jaroslav
Kozárek, předseda pořádajícího Mysliveckého spolku Háj Lešany.
Kolem desáté hodiny večer byl parket místního kulturáku zcela zaplněn
a všichni se dobře bavili. K uvolněné

atmosféře nepochybně přispělo i jídlo,
s nímž u návštěvníků panuje dlouhodobá spokojenost. Nikoliv nadarmo již
několik let všechny vstupenky na tento
ples automaticky slouží jako poukaz na
večeři. „V nabídce máme řízek z kance
i z laně s bramborovým salátem, oblíbenou směs paní Serafínky tentokrát
ovšem s laním masem a chybět nemůže ani klasický zvěřinový guláš,“ vyjmenoval Kozárek, jenž byl hrdý také na
tombolu. „Sešlo se nám dvě stovky cen
věcných a dalších padesát zvěřinových.
Hlavní cenou je maso z laně, lidé však
mohou vyhrát třeba i některého ze šesti
divočáků,“ dodal s tím, že letošním překvapením byly ochucené škvarky, které
každý z návštěvníků objevil na svém
stole.
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Stejně jako v minulých letech k tanci
návštěvníkům ohrozimského plesu
hrála osvědčená trojčlenná olomoucká skupina Bene. Mysliveckým bálem
plesová sezóna v ohrozimském kulturáku zdaleka nekončí, a to i přesto, že

se letos do pořádání bálu po letech nepustí místní mateřinka. Naopak místní budou moci vůbec poprvé vyrazit
na obdobnou akci konanou tentokrát
v režii členů místní tělovýchovné jednoty.

6CPGéPÊRCTMGVX1JTQ\KOKUGXGNOKRąÊLGOP÷\CRNPKNUVGLP÷LCMQDąÊwMCXwGEJ
×éCUVPÊMč
Foto: Martin Zaoral
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O ples v Ohrozimi byl
REKORDNÍ ZÁJEM
OHROZIM Jedli jste někdy řízek
z laně? Pokud ne, pak jste v pátek
10. ledna nebyli na Mysliveckém
bálu v Ohrozimi, který i letos zahájil
plesovou sezónu v regionu. O akci
konanou pod heslem „Lovu, lesu
zdar!“ byl tentokrát rekordní zájem.

„Čechovičtí hasiči pořádali plesy ve
své stodvacetileté historii každým
rokem, po listopadu 1989 jde ale teprve od devětadvacátý. S přípravami
jsme si dali hodně záležet. V hlavním sále vyhrává hostům k tanci i poslechu kapela No Problem

a dole v suterénu sokolovny hrají
a zpívají jako tradičně Josef Smutný
s náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem. A že jim to jde! Mimo jiného
máme připravenou bohatou tombolu
a v kuchyni čekají zvěřinové speciality a jiné dobroty. Lidé si mohou dát
kančí guláš, srnčí plátky s hranolky či
bramboráčky. Vše je tedy připraveno
tak, aby si každý přišel na své. Jen ta
návštěva mě hrozně mrzí,“ svěřil se
Večerníku Josef Chromec, starosta
Sboru dobrovolných hasičů Čechovice.

jen
„Škoda sti,“
a
è
ú
í
š
b
sla
SDH
tarosta
litoval s hromec
Josef C

ČECHOVICE Vloni v létě proběhly v Čechovicích velké oslavy 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. V duchu těchto oslav zorganizovali místní hasiči minulou
sobotu i v čechovické sokolovně Hasičský ples, v pořadí
29. Pečlivé přípravy a skvělou
organizaci ale bohužel pokazila
slabší návštěvnost plesu, čehož
litoval i starosta SDH Čechovice
Josef Chromec.

Pondělí 13. ledna 2020

MALÉ HRADISKO Farní ples
v Malém Hradisku se každým rokem těší velkému zájmu návštěvníků, ani letos tomu nebylo jinak.
V pořadí už jedenáctý ples Římskokatolické farnosti Protivanov,
který se shodou okolností konal
11. 1., přivítal opravdu velkou návštěvnost, a to nejen z okolí Malého
Hradiska, ale i třeba z Prostějova či

Celým večerem doprovázela skupina TAMDEM a při každé taneční
sérii doslova zaplnila paket. V průběhu večera vystoupilo několik hostů,

Michal PELIKÁN

vzdáleného Brna. Jen opravdu stěží
se dalo najít jedno volné místo na
sednutí, pokud tedy zrovna všichni
netancovali…

kteří přítomným předvedli svůj um
z oblasti cyklistiky, konkrétně v krasojízdě a kolové. A jelikož je místní farář
Zdeněk Fučík velkým fanouškem cyklistiky, sám si vyzkoušel na speciálně
upraveném kole pro kolovou, jak těžké
je se na kole udržet, natož ještě vstřelit
míčem gól.
Ples vyvrcholil losováním bohaté
tomboly. A jak už to tak bývá, zavládla

přátelská leč soutěživá atmosféra s následnou radostí výherců. Někteří se
tak podívají třeba do Evropského parlamentu v Bruselu, jiní si vyzkouší pilotování letadla na speciálním trenažeru.
V ranních hodinách se hosté pomalu
rozcházeli ke svým domovům v povznesené náladě a s protancovanými
střevíci, jak se na pořádný ples sluší
a patří!
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Celý program byl zcela tematicky jednotný. Od výzdoby stolů, fotokoutku
s rytířskou tematikou přes možnost
vyrazit si vlastní minci až po program,
který nás zavedl do renesanční doby,“
odpověděla se smíchem Sokolová.
Vrcholem Tradičního městského plesu
byla bohatá tombola. „Ta byla nabitá
hodnotnými cenami, první cenou byl
zlatý šperk od statutárního města Prostějova. Jelikož jsme s primátorem, kolegy a významnými sponzory losovali
ceny, vím zcela přesně, že si ho odnesla
velmi sympatická dáma v krásných šatech,“ pousmála se náměstkyně Sokolová. Pořadatelům se prodejem losů
do tomboly podařilo vybrat 45 300
dokázali Severočeši odpovědět, tudíž korun a tento výtěžek putoval do
si po vyrovnané bitvě nakonec odvezli prostějovské Charity. Šek na zmíněvšechny body jestřábí dravci. (son) nou částku si hned na plese převzal
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

brankář Jakub Neužil a vítěznou trefu
dal útočník Roman Chlouba, přičemž
oba vedení hanáckého klubu zkraje
sezóny vyhodilo jako nepotřebné či
nechtěné…
„Zklamání je samozřejmě obrovské,
takhle jsme si utkání vůbec nepředstavovali. My sice máme padesát střel na
bránu, ale jde o to jakých. Soupeřova
gólmana rozchytáme natolik, že je
z něho rázem adept pro nároďák. Znovu chybělo pořádné zakončení i důraz
v předbrankovém prostoru, v defenzivě

<CMQPéGPÊLGLGFPÊO\XGNMÚEJRTQDNÆOčUQWéCUPÆJQ.*-\CRQUNGFPÊFXC\¾RCU[
XéGVP÷UVąGFGéPÊJQU,KJNCXQWFCNK,GUVą¾DKLGFKPÚIÐN
Foto: Marek Sonnevend
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Odplata v Sokolově = čtvrtá výhra za sebou

dvakrát inkasovali, čehož se do dalších
utkání musíme vyvarovat,“ nepodléhal kouč elhákáčka Ladislav Lubina
žádné růžové šalbě.
Zpátky na zem vrátila jeho svěřence
Dukla, která ve středu nemilosrdně
vyloupila prostějovský zimák. Domácí porážka 1:3 znemožnila vzlet ptačích dravců o příčku výš a znovu oživila vzpomínky jak na nedávnou krizi,
tak na celkově uklopýtaný probíhající
ročník.
„Z naší strany nechyběla bojovnost,
ale jen ta nestačí. Doplatili jsme na
taktické chyby, malý důraz v zakončení a horší pohyb v porovnání se soupeřem. Jihlava byla herně komplexnější
a zvítězila zaslouženě,“ uznal Lubina
sice sympaticky, leč s logickým smutkem v hlase.
Sám si nejlépe uvědomoval, že jeho
tým navzdory předchozí šňůře triumfů nijak neexceloval. „Sice jsme

PROSTĚJOV Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov si dál zahrávají
s ohněm. Už poněkolikáté během této sezóny se nadechovali ke kýženému vybřednutí z převážné mizérie – a znovu do
ní svou vlastní vinou zapadli. Tentokrát už situace začíná být
opravdu vážná, původní adept na účast v semifinále Chance
ligy 2019/2020 zle hazarduje s pouhým postupem do předkola
play-off…

41<.'6,'56Ą$Č<#56#8+.;&#.iª&8ö

V Sokolově ještě prodloužili vítěznou šňůru, ale pak padli
s Jihlavou a už podruhé ostudně nestačili na Kadaň

Ještě v pondělí večer přitom vše vypadalo dost slibně. Hanáci tažení dvougólovým veteránem Tomášem Divíškem zvítězili v Sokolově 4:2, čímž
vyhráli počtvrté za sebou. Navíc tím
na klíčové desáté příčce tabulky zvýšili
náskok před nejbližšími pronásledovateli na sedm bodů a devátou Jihlavu
dotáhli na rozdíl jediného bodíku.
„Tenhle výsledek však nesmíme přeceňovat. Zápas to byl dlouho vyrovnaný, na svou stranu jsme ho zlomili
Jeden z mnoha paradoxů současného českého hokeje byl„naživo“ až v poslední třetině. A buďme za to
ke zhlédnutí ve středu na prostějovském zimním stadiónu. Hlavní rádi. Zvlášť když jsme zase často faulokouč hostující Jihlavy Viktor Ujčík totiž současně vykonává i funkci vali, mnohdy zbytečně. A v oslabeních

Šéf disciplinárky i kouè zároveò

ZAUJALO NÁS

Jesvýmzpůsobemsmutnéivypovídající,kdyžsečtyřicetiletýveteránvrátí
z marodky po půl roku trvající zdravotní pauze a od té doby se stane nejproduktivnějším hráčem svého týmu… To není nic proti Tomáši
Divíškovi,spíšjdeopomyslnouobžalobuvětšinyjehoparťáků
z prostějovského mužstva. Během uplynulého týdne Divoch
vstřelil dva góly a jednou asistoval při pondělním vítězství
4:2 v Sokolově, dal jedinou branku o dva dny později
proti Jihlavě (1:3). A když se nijak neprosadil v sobotu
na ledě Kadaně, byla z toho zahanbující porážka 0:3.
Maximální snaze nejstaršího plejera navzdory.

TOMÁŠ DIVÍŠEK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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PROSTĚJOV Plesová sezóna je tady a v Prostějově se rozjela obrovským tempem. Hned první víkend nabídl řadu trháků, mezi nimi i čím dál více oblíbenější ples s podtextem„Pomáháme tancem“.
Tradiční charitativní akce se konala uplynulou sobotu večer ve Společenském domě. A i když se do
něj zprvu lidé spíše jen trousili, na dvacátou hodinu, kdy proběhlo oficiální zahájení, si cestu našli. Sál
nakonec praskal ve švech, což potěšilo jak organizátory, tak právě osobnosti, které akci zahajovaly.
U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Původní
reportáž
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mu, který byl rozhodně pestrý: úvod
si vzal na starost folklórní soubor Klas
z Kralic na Hané, který vystoupil ještě
později v průběhu večera. Za zvuku
janáčtiny předvedl nejen krásu krojů,
ale také pěkné taneční kreace.
To ale nebylo vše: na parketách Společenského domu se totiž představilo
také trio němčických krasojezdkyň,
jejichž show započala Kateřina Vosičková. Tedy třináctiletá dívka, která
nemá v oboru krasojízdy konkurenci
nejen v České republice, ale ani v polovině Evropy. Publikum si získala, při
ojedinělém pádu během jinak skvělé

show ji povzbudilo. Ocenění od stovek lidí se dostalo také při ukázce
pole dance. „Na plese se mi moc líbí.
pro Večerník
Hodně mě zaujala ta vlastní myšlenka, tedy svou účastí i pomáhat. I proto
Michal
jsem tady,“ řekla jedna ze stovek účastSOBECKÝ
nic Pavla Nedbalová. Ocenila zároveň
Mezi hosty byl i primátor města Franhned několik částí programu. „Nevím
tišek Jura. Ten nakonec nezůstal u
popravdě, zda se mi víc líbila krasojízpřání přítomným všeho dobrého do
da, nebo pole dance. Asi pole dance,“
nového roku. „Jsem rád, že jsme se tu
prozradila po krátkém přemýšlení.
2NGUCEJCTKVC"&QJTQOCF[VQLFG6GPVQMT¾VCMEGRQOQJNCJPGFFX÷OCKPUVKVWEÊO
sešli. A můžeme se jednak pobavit, zaNa parketu se pak vystřídala pěkná
tančit si a zároveň pomoci těm, co to
řádka tanečníků, doplnilo je u ta- hlížejících „vylepšil“ také jeden z že jej musela z parketu popohnat
doopravdy potřebují,“ pronesl primáneční studio Free dance se dvěma návštěvníků plesu svými tanečními pořadatelská služba. Celkově ale ples
tor. Posléze už pódium patřilo progračísly. Druhé z nich k pobavení při- kreacemi. A číslem byl tak zaujatý, proběhl v poklidu: lidé si zatančili,
pobavili se, přispěli na dobrou věc
– celkem 160 tisíc korun díky nim
dostaly Centrum sociálních služeb
3x foto: Michal Sobecký
a také SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov v Komenského ulici. Organizátorům se
přesto místy lepila smůla na paty.
„Letošní ročník byl zvláštní tím, kolik se objevilo neplánovaných okolností – odřekla nám účast kapela,
někteří účinkující se zranili nebo na
poslední chvíli omluvili, přišli jsme i
o některé sponzory. I přes to všech6QLUVGPGXKF÷NK2QNGFCPEGPCRNGUGPGPÊMXKF÷PÊ /WåUMÚCåGPUMÚUX÷VUGXOPQJÆONKwÊ6ąGDCXG no hodnotím ples velmi kladně, po
2QO¾J¾OGVCPEGOLGVTCFKéP÷QDNÊDGPÚ\GLOÆPC MCåFÚFGP#UMX÷NÆRąGFUVCXGPÊXVÆVQFKUEKRNÊP÷ XPÊO¾PÊDCTGX7M¾\CNQUGVQVąGDCRąKNQUQX¾PÊXGN zahájení večera vše celkem bez problému klapalo, tak jsem výjimečně
ONCFwÊOKNKFOKNGVQwGMPGD[NXÚLKOMQW
WåXčDGEPG
MÆVQODQN[LGVQwGF¾PGDQOQFT¾"
ani nebyl ve stresu,“ prozradil hlavní
organizátor Tomáš Lázna, který s
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Foto: Michal Sobecký

kolegy trochu při vyhlašování výsledků tomboly zápolil s barvami.
„Velkou radost mám naopak z toho,
že se nám podařilo realizovat elektronický předprodej vstupenek bez velkých stížností, myslím, že jsme první
prostějovský ples, co to udělal. Určitě
v tom chceme pokračovat. Z vybraných peněz půjde šedesát tisíc korun, na kulturní aktivity pro seniory,
zbývajících sto tisíc poputuje do SŠ,
ZŠ a MŠ Prostějov, kde za to proplatí
dětem terapie a nakoupí pomůcky,“
prozradil Lázna.
Příští rok pak akci čeká jubilejní,
a sice 10. ročník. Jestli se tedy dosavadní plesy dosud těšily vysoké
úrovni a zájmu lidí, v lednu 2021
může jít o přímo jedinečnou událost.

-DNY3DĆËæL Návštěvníci odměnili
Nebo jej chcete ZDARMA? šansoniérku bouřlivým potleskem
Přijďte si pro kalendář Večerníku!

PROSTĚJOV Nový rok je v plném
proudu a kdo ještě nemá svůj kalendář
Večerníku na rok 2020, má nejvyšší
čas si ho pořídit! Proč? Protože je to
exkluzivní novinka, je rozdáván všem
předplatitelům zdarma a prodáván
za zaváděcí cenu 249 Kč. Jeho formát
umožní všem vidět fotografie a data i
z větší dálky, navíc díky chytrým značkám už nikdo nepřehlédne datum,
kdy nejčtenější regionální periodikum
vychází! Užijete ho jak doma, tak v
kanceláři. Prožijte s námi magický rok
2020!
V závěrečných dnech uplynulého roku se

před redakcí i v redakci stály na kalendáře
fronty. Nyní již prvotní nával sice trochu
upadá, ale stále za den přijde téměř padesátka lidí. „Ano, je to téměř neuvěřitelné,
že stále tolik lidí projevuje zájem. Připadne mi, že si pro kalendář přišel už snad
celý Prostějov,“ usmívala se marketingová
manažerka Aneta Straškrabová.
Kalendářů ubývá, ale stále jich máme dostatek, pokud chcete využít naši nabídku
či udělat radost sobě nebo někomu blízkému, máte pořád ještě šanci. Pokračuje
také možnost zakoupit si roční předplatné
a získat zmíněný kalendář jako dárek. Nalistujte stranu 15 a dozvíte se víc! (red)

PROSTĚJOV Kus Francie a kus Jižní Ameriky. Obojí přivezla na Hanou
na konci loňského roku Radka Fišarová. Zpěvačku před více než dvaceti
lety uhranuly šansony a osobnosti
Édith Piaf a Evity Perónové. Od té
doby se pak dílům obou velkých dam
hudby věnuje. Prostějovské divadlo
se tak na hodinu stalo centrem česky,
francouzsky a španělsky zpívaného
šansonu. Nechyběla přitom ani pětičlenná kapela s klavírem, akordeonem či kytarou. A chybět u toho
nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

7RXON\-LzQÉ$PHULNRX Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Multikulturní centrum
Mozaika si dovoluje pozvat všechny
vášnivé cestovatele i ty, co rádi putují
alespoň prstem po mapě, na cestovatelskou přednášku Ondřeje Mečkovského Napříč Jižní Amerikou. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna
od 17:00 do 19:00 hodin v Mozaice v
Raisově ulici (nízká budova MŠ).
Ne každému z nás se poštěstí za svůj
život zavítat na jiný kontinent, než kde

žije. Díky cestovatelům máme alespoň
možnost se zprostředkovaně při zapojení naší fantazie toulat divokou přírodou,
sjíždět horské bystřiny či se opalovat na
bělostném písku pod horkým tropickým
sluncem. Přijďte se přenést do Kolumbie,
Ekvádoru, Peru, Bolívie a Argentiny a vyslechnout si zážitky mladého cestovatele.
Vstupné na akci je 50 Kč. Využít můžete
také nabízené služby hlídání dětí za symbolických 30 Kč.
(ans)

Přijďte si vyrobit vlastní

šperky z PET lahví

PROSTĚJOV Informační centrum
pro mládež v Prostějově pořádá další
ze svých mnoha tvořivých workshopů. Tentokrát si vyrobíte šperky z
PET lahví, a to hned dnes, tj. v pondělí
13. ledna, mezi 14:30 a 17:00 hodinou ve 4. patře ve studovně ICM v Komenského ulici (budova gymnázia).
Poctivě třídíte odpad, ale nechce se vám
věřit, že by mohlo z plastu vzniknout

něco krásného a za pár korun? Potom určitě přijďte vyzkoušet tvořivou dílnu, kde
se tyto šperky budou vyrábět. S výrobou
vám pomůžou členové Informačního
centra pro mládež Prostějov a Střediska
volného času Oáza. Vstupné se neplatí,
přesto budou organizátoři rádi za jakýkoliv finanční příspěvek na materiál.
Oslňte v blížící se plesové sezóně netradičním módním doplňkem!
(ans)

Radka Fišarová nejprve na prknech
Národního domu začala s vánočními
písněmi. „Náš koncert je taky vánoční,
takže si dovolíme vás zavést do krásného světa našich Vánoc. Budeme hrát
skladbu, která je postavená na básni Ja-

roslava Seiferta s hudbou Karla Plíhala
a jmenuje se Vánoční píseň,“ prozradila
na úvod. I další písně pak byly založené
na básních, například na překladu Jiřího
Žáčka.
Poté už ale přišla na řadu Francie, tedy
Édith Piaf. Zněly její hity jako La Foule, píseň Non, je ne regrette pas rien
pak zazpívala do naprostého ticha sálu
a vysloužila si ohlušující potlesk, který mnozí interpreti nemají ani za celé
vystoupení. „Koncert se mi moc líbil.
Hodně tedy ta francouzská část, ale
všechno bylo moc hezké,“ usmála se
Irena Králová.
Stejně jako další diváky v téměř zcela
zaplněném sále jí nadchly také rytmy
jihoamerické právě od Evity Perónové.
Zpěvačka také na dálku s nadsázkou
poděkovala Monice Absolonové, že
díky dvěma těhotenstvím mohla slavnější kolegyni zastoupit v muzikálu Evita. Ani u Jižní Ameriky však nezůstala

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

natrvalo, závěr naopak patřil vánoční Vánoc nemohlo na závěr koncertu chyskladbě Ave Maria. Duch Vánoc se nesl bět. I díky tomu se pak posluchači rozecelým koncertem, včetně promluv zpě- šli ve sváteční, pohodové náladě.
vačky k divákům. Právě přání krásných
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PROSTĚJOV Již v roce 2015
se v Prostějově poprvé rozjel
projekt pomoci bezdomovcům.
Nápad studentů s rozdáváním
polévky rozvinula a dopracovala
tehdejší zastupitelka a nynější
náměstkyně primátora Milada
Sokolová. Projekt se těšil velké
oblibě, a tak se od pondělí 6. ledna 2020 rozjel znovu.

Michal KADLEC
„V pondělí, tedy v den, kdy jsme
s výdejem polévky začínali, přišli

čtyři lidé. Téměř celou várnici tedy
snědly děti s maminkami na oběd
v azylovém domě. Od úterka se
situace radikálně změnila, začalo
chodit až ke třiceti lidem, převážně
osoby v seniorském věku,“ informovala Večerník Milada Sokolová,
hlavní patronka této tradiční charitativní akce.
Náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova pak potvrdila, že se
před místním nádražím po roce
setkala se známými tvářemi bezdomovecké komunity, ale i s novými lidmi. „Platí oboje. Chodí

muži i ženy, které znám již řadu
let, protože polévky vydáváme již
pátým rokem, ale v tomto roce
přibyla řada nových tváří. Mužů,
které jsem doposud neviděla,“ řekla Sokolová.
„Děkuji kuchařům i řediteli Národního domu, polévky od nich
opět nakupuji a jsou výtečné.
V tomto týdnu byla například
houbová, zelná s klobásou, boršč i hrachová,“ doplnila s tím, že
v letošním roce při své snaze pomoci bezdomovcům našla opět
mnoho spolupracovníků. „Velmi
děkuji Rudolfovu pekařství, které

mi sponzorsky dodává nyní již tři
bochníky krájeného chleba denně,
i spolku Zdraví od malička, jejichž
členky každý pátek upečou něco
dobrého. Přátelé mě nenechali
ve štychu, střídáme se ve výdejích. Děkuji Jarkovi Dosedělovi,
Lubiku i Kateřině Autratovým,
Lence Zapletalové, Petře Píchalové, Martinu Cigánkovi i Kateřině
Dostálové za jejich podporu a čas.
Velké díky patří i studentovi Janu
Šmídovi, který s projektem pomoci bezdomovcům před lety přišel
a společně jsme ho v Prostějově
rozjeli,“ vzkazuje Sokolová.
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Petr KOZÁK

PRAHA, PROSTĚJOV Na motolském velodromu se uskutečnilo Mistrovství republiky v omniu elitních
i mládežnických kategorií a TUFO-PARDUS Prostějov z Prahy nepřijel s prázdnou! O největší úspěch se
postaral kadet Matyáš Koblížek, který o vítězství bojoval do poslední chvíle. Stříbro pak přidala Gabriela
Bártová, která povýšila do kategorie juniorek.
„Matyášův výkon zasluhuje obdiv, vzhledem k tomu, že závody absolvoval po nemoci a úplně mu nesedly. Dobře se s tím
ale popral a dal do toho opravdu všechno až do posledního momentu. Gabča
předvedla velmi dobrý výkon, v přesile
závodnic Dukly vybojovala stříbro, navíc
je v kategorii prvním rokem, všechno má
teprve před sebou. Medaili na dosah měla

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Jesenec èekají nejménì
dva pøáteláky
Jesenec(son) - Necelé tři měsíce stále chybí
do začátku jarní části regionálních fotbalových soutěží. Po polovině ledna už je ale
pomalu čas na doplňování týmů a plánování přátelských utkání. Zejména ve druhé
z těchto aktivit se posunul Jesenec. Tým
z I.B třídy Olomouckého KFS má v plánu
zatím dvě přípravná utkání. „Sedmého
března hrajeme s Mostkovicemi a o týden
později tradičně s Brodkem u Prostějova.
Možná zkusíme domluvit ještě další utkání,“
prozradil večerníku trenér Jesence-Dzbelu
Petr Tichý. Tým zatím zůstává pohromadě,
zároveň však dosud nezaznamenal žádnou
posilu. „Přípravu začneme určitě až v únoru. Sezónu každopádně rozhodně zabalit
nehodláme,“ burcuje Tichý, jehož tým se
nachází v horším průměru soutěže.

Vrahovice na postup?
Uvidíme, zní z klubu
Vrahovice(sob) - S optimismem mohou
do zimní přípravy vstoupit fotbalisté Vrahovic. Oproti minulé hrůzostrašné sezóně si
v mnohém polepšili. Výběr trenéra Mezuliánka se tak vyhřívá na vedoucí pozici, když
na něho soupeři trvale nenachází recept.
„Určitě chceme udržet vedení v soutěži,
a hlavně na jaře dobře začít. Pak by se vidělo,
zda se vůbec budeme bavit o postupu. Zatím ho příliš neřešíme,“ prozradil předseda
vrahovických fotbalistů David Kratochvíl.
Tým má, podobně jako Jesenec-Dzbel, domluvené dva zápasy v přípravě: s Pivínem
a U17 1.SK Prostějov. „Přípravu zahájíme
okolo dvacátého února. Řešíme také přestupy, zatím ale není nic hotového. Chceme ale
posílit jen tak o jednoho hráče,“ vyjádřil se
dále Kratochvíl. Vrahovice byly během podzimu ze třinácti zápasů jen jednou poraženy.

621'$
MARKA
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i Patricie Müllerová v kadetkách, ta se ale
potýkala se zdravotními problémy, je to
škoda, protože standardně podává skvělé
výkony,“ okomentoval výkony mladých
závodníků sportovní ředitel Michal Mráček.
V elitní kategorii pak byl nejlepším prostějovským závodníkem Luděk Lichnovský, který obsadil 4. místo. „Omnium

mužů nevyšlo z pohledu našeho týmu
podle představ. Soupeři byli tentokrát
prostě lepší. Byla to opravdu dlouhá sezóna a je načase už vyhlížet tu nadcházející,“
dodává Mráček.
V rámci šampionátu bylo vyhlášeno také
celkové pořadí Českého poháru na dráze
Škoda Cupu 2019, kde obsadil třetí místo
Daniel Babor.

Foto: www.skcprostejov.cz
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mladý útoèník z Pardubic Michal Pochobradský
PROSTĚJOV Jubilejním čtyřicátým hráčem, který v aktuální
sezóně naskočil do sestavy prostějovských hokejistů v Chance
lize, je dvacetiletý forvard Michal
Pochobradský.
Urostlý mladík se narodil 1. dubna
1999, měří 195 centimetrů, váží 101
kilogramů a má levé držení hole.
Coby kmenový člen HC Dynamo
Pardubice naskočil do 28 utkání
extraligy mužů ČR 2019/20, ale
nezískal v nich jediný kanadský bod.

Totéž při jednom prvoligovém vystoupení na střídavé starty za Jihlavu.
Nyní ho stejnou formou střídavých
startů získal hanácký oddíl, přičemž
nováček poprvé naskočil do středečního duelu právě proti Dukle.
A znovu nebodoval. „Jakmile nemáme k dispozici několik kluků
vypomáhajících z jiných klubů,
není útočníků zase tolik. Proto
dnes Michal doplnil čtvrtou formaci, abychom mohli hrát na čtyři
ofenzivní řady,“ vysvětlil Večerníku

ve středečním večeru kouč Jestřábů
Ladislav Lubina.
KAPITÁN RAČUK MĚL
NARAŽENÁ ŽEBRA
Celkem čtyři zápasy vynechal kapitán LHK Marek Račuk, jenž
v úvodní fázi tohoto ročníku Chance ligy dlouho figuroval v popředí či
na úplném čele kanadského bodování. Poté však přišel propad dolů
a poslední dobou sedmadvacetiletý
lídr vůbec nehrál. Nenastoupil proti
Benátkám, v Ústí nad Labem, v So-

kolově ani s Jihlavou, až se začaly
éterem šířit různé fámy a spekulace.
Vše uvedl na pravou míru hlavní trenér. „Mára má naražená žebra, něco
s mezižeberními svaly. Je to hodně
bolestivé zranění a proto nemohl jít
víc než týden do utkání. Ale v některém z nejbližších kol už by snad
mohl být k dispozici,“ prozradil Lubina po porážce od Jihlavy. „Ráča“ pak
v sobotu opravdu vyjel na kadaňský
led, ovšem stejně jako jeho parťáci se
tam neprosadil.
(son)
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zjistili jsme
KOSTELEC NA HANÉ, OTRKOVICE Velmi náročný víkend za sebou mají střelci z kuše a lukostřelci
závodící pod Střeleckým klubem
šípových zbraní v Plumlově. Zároveň však velmi úspěšný: podniky
v Kostelci na Hané a v Otrokovicích zjevně budou patřit k těm oblíbenějším. Na obou se totiž Plumlovským zadařilo.
V Otrokovicích během soboty tak
skončil na druhém místě kadet Jaroslav Výmola s 527 body. František
Baborák naopak mezi seniory s 532
body dokázal vyhrát. „Ve stejný den

se konaly lukostřelecké halové závody
v Kostelci na Hané opět pod názvem
Sokolský pohár ve střelbě na 18 metrů, kterých jsme se také zúčastnili.
Zde se umístila na 3. stupeň vítězů
Anetka Grimová v kategorii starší
žáci – ženy s 453 body. A také Jan Jurníček díky snaze dosáhl 3. místa v kategorii mladší žáci – muži a vystřílel
379 bodů,“ prozradil Bedřich Korbař
s tím, že třetí z účastníků Jiří Bachaň
skončil v mužích čtrnáctý.
Plumlovu se ale nepovedly jen výsledky, nýbrž ještě jedna podstatná
věc. Tamnímu klubu se daří rozjet
také lukostřelbu, donedávna se
v Plumlově soustředili pouze na
střelbu z kuše.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Skvělého počinu dosáhli uplynulou sobotu basketbalisté BK Olomoucko. Svěřenci kouče Benáčka
zvládli prestižní a veledůležitý duel
na palubovce druhého nejlepšího
týmu tabulky v Děčíně, čímž si zachovali reálnou šanci na boj o medailové pozice před startem play off.
Vítězství přitom dosáhli i bez Javonte Douglase.
DEBAKL:
To byla zase ostuda…! Jestřábi po
čtyřech velmi dobrých zápasech,
v nichž bodovali, opět plivli do tváře
vlastním příznivcům, když nejprve
padli doma s Jihlavou, aby v sobotu
– už podruhé v sezóně – prohráli
s posledním týmem soutěže! Tentokrát se tak stalo, aniž by dokázali
Kadani vstřelit jedinou branku…
ĠÌ6/2
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Blbá nálada okolo prostějovského hokeje spojená s nečekaným pádem do spodní nadstavbové
skupiny Chance ligy vinou převážně slabších výkonů jestřábího týmu tak nějak zapadla do zhoršené situace v tomto ledovém sportu z hlediska celé
naší republiky.
Reprezentační výběry všech věkových kategorií
už více než deset let nevozí žádné medaile z mistrovství světa, ač dříve patřily mezi nejlepší. Vedení
českého hokeje podniklo za poslední roky řadu
kontroverzních rozhodnutí, přičemž o mnoha
z nich se dá směle tvrdit, že byla vyloženě špatná.
Momentální mizérie vygradovala neúspěšným
vystoupením juniorů ČR na jinak vynikajícím
(divácky i organizačně) MS U20 a provalenou
kauzou, kdy některé extraligové kluby potajmu
vyvíjely snahu zrušit přímý sestup ještě během
rozjeté sezóny.
Do toho odborníci rozebírají v médiích, že je vše
pouze logickým důsledkem špatné práce většiny
pohybující se v tuzemském hokeji. Osobně si coby
laik na danou problematiku myslím, že na tom náš
národní sport není až tak úplně tragicky. Ale budíček skutečně potřebuje – okamžitý a hlasitý. Jinak
bude hůř.

U kluziště ještě na chvíli zůstaneme, konkrétně
u mobilní ledové plochy pro prostějovskou veřejnost
pod širým nebem na Masarykově náměstí u muzea.
Další ročník jejího fungování už je minulostí a je potřeba říct, že se za poslední zimy stala tahle atrakce
– společně s prodejem dobrot v okolních stáncích
(především punče) – hodně vítanou atrakcí místních občanů veškerého věku.
Takřka dva měsíce trvající program navíc pokaždé
osvěžuje spousta doprovodných akcí. Já od začátku
jejich existence před dvěma roky, respektive loni
zblízka sleduji dva zajímavé projekty: turnaje Zlatá
brána ve florbalu na ledě a Hanácké curling. Oba
jsou natolik originálním produktem, že v době jejich
vzniku neměli jejich tvůrci žádnou jistotu, nakolik se
u veřejnosti chytnou.
Po třech a dvou letech existence se dá bez obav říct,
že přilákaly velice slušný zájem. Florbalová klání
s bruslemi na nohou umožňují školní mládeži (a tentokrát premiérově i dospělým) aktivně si zasportovat
v zápasech o něco včetně hodnotných cen, curling
po Hanácku nyní hrálo více než dvacet družstev smíšených jak věkově, tak pohlavím. A to hned třikrát.
Sympaticky aktivní originalitě pořadatelů se meze
nekladou.

Je to jako včera, co jsem (nejen) sportovcům
Prostějovska přál krásné Vánoce, pohodové loučení s rokem 2019 a vše NEJ do nových dvanácti
měsíců. Čas mezitím znovu pokročil, magický letopočet 2020 je už skoro dva týdny všední realitou.
Na co se během něho jako „sporťák“ nejvíc těším?
Vzhledem k tomu, že jsem volejbalový insider, mě
obzvláště zajímá, jestli ženy VK i s výrazně omlazeným mančaftem za mnohem skromnějších
ekonomických podmínek opět zaútočí na extraligovou, potažmo pohárovou medaili. Kdyby tohle
klaplo, šlo by o nefalšovaný majstrštyk.
Obecně mě víc přitahují týmové sporty, a tak
budu pozorně sledovat, kterak se hokejoví Jestřábi
vyhrabou ze současného strádání, zda basketbalisté BK Olomoucko zopakují zisk cenného kovu,
jak dopadnou druholigoví fotbalisté 1.SK i kluboví zástupci regionu v nižších soutěžích. Nebo jestli
korfbalisté RG vybojují historický titul.
Maximálně natěšený jsem rovněž na všechny jednorázové akce, kterých se zúčastním ať pracovně,
či v roli spokojeného diváka (případně aktéra).
Organizátoři je v mnoha případech pořádají bez
šance na větší výdělek, obětavě coby svůj koníček. A za to zaslouží absolutorium.

Zvládly těžkou prověrku, kdy musely dvakrát v krátkém čase, a ještě na
jeho půdě, porazit jednoho a téhož
soupeře, což jak známo nebývá lehké. Prostějovské volejbalistky však
jednoznačným způsobem smetly
Frýdek-Místek jak ve čtvrtfinálovém
duelu Českého poháru, tak i následně v rámci extraligové soutěže.
9ă52.
Å=*Ð/0$1$6283(ì(
-60(8'ħ/$/,%5$1.Éì(
'21É52'1Ì+2
'58þ679$´
Jednou větou dokázal trenér LHK
Jestřábi Ladislav LUBINA pochválit
exprostějovského Neužila v brance
Kadani, a naopak zkritizovat nemohoucnost svých svěřenců v koncovce.
.20(7$

JIŘÍ ŠPRINGER

Foto: internet

Mladý prostějovský bojovník zvládl o uplynulém víkendu perfektní
mistrovství Evropy, které se konalo
v Ostravě. Na akci Way of Warriors
ovládl v jiu-jitsu váhovou kategorii
do 70 kilogramů.
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Mechanik Milan Spáčil (14&RąKRTCXQXCPÚXFÊNP¾EJ
na Africa Eco Race neodjel
Vyšla kniha o minulých
dvou ročnících

.WM¾wG-TQWR[X.GwCPGEJ

FTåÊPC4CNN[G&CMCTVąKE¾VÆOÊUVQ
PROSTĚJOV Prostějovský
region má své zastoupení na
legendární a právě probíhající Rallye Dakar. Ta se jede
premiérově v Saúdské Arábii
a české posádce Boris Vaculík
- Martin Plechatý nachystali
vůz pro kategorii automobilů v dílnách Lukáše Kroupy
v Lešanech u Prostějova.

8[wNCMPKJCQ×UR÷wÊEJ6QO¾wG6QOGéMCCLGJQRQU¾FM[PC#HTKEC'EQ4CEG
/KNCP5R¾éKNLGPCURQNGéPÆOUPÊOMWR¾VÚ\RTCXC ZHQVQCTEJKX,5R¾éKNC

EXKLUZIVNÍ
Zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Momentálně probíhá další ročník
Africa Eco Race, ale na něm už Milan
Spáčil nestartuje. „Oficiálním důvodem, proč tentokrát nejsem v Tomečkově posádce, je to, že neumím
anglicky. Neoficiálně však vím, že
mechanik, který jel místo mě, si místo
prostě zaplatil... Takové závody jsou
strašně drahé a takhle to prostě chodí,“ vysvětlil Spáčil smířeně. (son)

„Jde o Ford F-150 EVO, který Dakar absolvoval už před dvěma lety
v Jižní Americe. Tentokrát jsme
auto pro jezdce Vaculíka i jeho navigátora Plechatého připravovali po
technické stránce u nás. Včetně testování a konečného vyladění, aby
na sedm tisíc kilometrů dlouhou
trasu včetně pěti tisícovek měře-

(QTF('81$QTKUG8CEWNÊMCRąKRTCXQXCPÚOGEJCPKM[\.GwCPW2TQUV÷LQXCLGX4CNN[G&CMCTRTčD÷åP÷VąKE¾VÚ
OG\KCWVQOQDKN[
Foto: archiv L. Kroupy

ných rychlostních testů vůz vyrazil
v co nejlepším stavu,“ prozradil Večerníku sám Lukáš Kroupa.
Vaculíkův Ford nejprve jel už začátkem loňského prosince do
francouzského Marseille, aby ho
z tamního přístavu loď převezla do
Asie. Posádka včetně Kroupova
syna coby hlavního mechanika pak

odletěla do dějiště dakarského dobrodružství na Arabský poloostrov
v poslední den roku 2019, tedy na
silvestra.
„Přibližně v půlce maratonské trasy
nesmírně náročného závodu jsou
kluci se startovním číslem 343 na
třicátém místě mezi automobily,
což je výborné. Volný den věnova-

li nejen odpočinku, ale i nezbytné
údržbě a drobným opravám. Podstatné je, že vůz drží, šlape skvěle.
Tak hlavně ať to vydrží až do konce
a chlapi dorazí do cíle s co nejlepším výsledkem,“ přál si vyhlášený
lešanský mechanik Lukáš Kroupa.
K tématu se podrobně vrátíme po
skončení Rallye Dakar 2020!

%ąæÌ3č('),1É/1Ì(7$3$3č('3/$71e+2

volejte: 608 960 042 | pište: predplatne@vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Koncem minulé
zimy Večerník podrobně informovali o tom, kterak prostějovský
rodák Milan Spáčil pocházející
z nedalekých Olšan u Prostějova
pomohl jako mechanik známého jezdce vytrvalostních rallye
závodů Tomáše Tomečka k jeho
skvělým výsledkům na Africa Eco
Race 2018 i 2019.
Před dvěma lety získala tato česká
posádka mezi kamiony vynikající stříbro, loni dojela pouze vinou
sedmnáctihodinové penalizace za
nedokončení jedné z etap na pátém
místě. A během prosince vyšla o téhle dvojnásobně úspěšné anabázi
na akci jdoucí ve stopách původně
africké Rallye Dakar kniha s názvem
Sám přes duny do Dakaru.

NA VÁŠ NÁMÌT

stolům! Stolní tenisté
8\R÷TCéUMÆVTJ¾PÊ Ke
shazovali cukroví na turnaji
RTQD÷JNQKQ8¾PQEÊEJ
PROSTĚJOV Poslední prosincový pátek se v Náměšti na Hané
konaly tradiční tematické závody
Vánoční trhy a Boží hod, které
jsou součástí Nutella Challenge.
„Jak názvy napovídají, závodilo
se ve dvou disciplínách, a sice trhu
a hodu. Ti nejlepší si pak odnášeli jako cenu Nutellu." říká Julie
Švecová, jedna ze zakladatelek náměšťského vzpěračského klubu.
Prostějovské vzpírání zde mělo
zastoupení.
Trh technický je jedna ze dvou disciplín olympijského vzpírání a házelo
se medicinbalem přes hlavu, což je
jedna z disciplín žákovského vzpěračského čtyřboje. Klání se účastnilo
pět žen, pět dětí do třinácti let a dvanáct mužů, závody provázela vánoční pohoda. Startovné bylo v naturáliích, každý donesl něco dobrého
na jídlo a pití, v průběhu závodu tak
bylo zajištěno občerstvení. Medaile
do soutěže zajistila vzpěračka Květa,
která přijela až z Anglie, kde přes rok
žije. „Vozím je Julii na závody každé
Vánoce. Letos to byl trošku adrenalin, protože jsme kvůli špatnému
koření museli dělat perníkové těsto
dvakrát. Zdobila jsem je tak na poslední chvíli a převážela ještě mokré,"
prozradila.
Některé ženy nejdříve závodit odmítaly, ale důvodem bylo hlavně

0WVGNNC%JCNNGPIG"6QLGUX¾VGéPÊWXQNP÷P¾CVOQUHÆTC#UNCFM¾QFO÷PCRTQ
×éCUVPÊM[
(QVQ6QO¾w2NKUMC

předzávodní vážení. Protože se pak
během závodu nedokázaly nezapojit, byly i přes protesty zváženy
dodatečně, aby mohly být na konci
soutěže i vyhlášeny. „Holky mě přemlouvaly, ať vyzkouším své nové
vzpěračské boty, tak jsem neodolala
a závodila v riflích,“ zavzpomínala
s úsměvem Petra.
Na soutěž přijeli závodníci i ze Šumperka a Holešova. Předseda šumperského oddílu si odvážel „zlatou“ perníkovou medaili v kategorii mužů.
Hody přes hlavu mělo natrénováno
jen pár lidí. Jelikož jde o žákovskou

disciplínu, která se nedá trénovat
v malé místnosti, málokdo se připravoval. Na výsledcích to pak bylo
vidět. Ti, co natrénováno měli, házeli
na hranici deseti metrů, ženy zvládly
hodit kolem úpěti metrů.
V trhu se téměř všem dařilo nad očekávání. Vzhledem k tréninku asi nikdo nečekal osobní rekord, přesto si
tři žáci a jeden z nováčků šumperského oddílu trhli nový osobák, spousta
dalších se tomu blížila.
Další Nutella Challenge pod Vzpírání Haná je plánován na 2. května
a má být tematicky čarodějná.

BRODEK U PROSTĚJOVA Pořádně rušno bylo koncem roku
v brodecké sokolovně. Sešli se zde
totiž hráči stolního tenisu nejen
z Brodku u Prostějova, ale také
z celého širého okolí. Přilákala
je možnost zúčastnit se Tradičního vánočního turnaje ve stolním
tenise. Zatímco ráno se účastnili
hráči spíše z nižších výkonnostních tříd a z rekreačních hráčů, *NCXPÊUQWV÷åCX[JNCwQX¾PÊXÊV÷\č<NGXC,CP$GPGwUVCTwÊtJNCXPÊTQ\JQFéÊ
odpoledne kvalita zápasů stoupla. CPGLNGRwÊ×éCUVPÊEK/CTVKP8NCEJ8QLV÷EJ*CXGNC2CXGN8GLOQNC<EGNCXRTCXQ
JNCXPÊRQąCFCVGN,CP$GPGwONCFwÊ
(QVQ(CEGDQQM
„Celkem se představilo dvaačtyřicet hráčů z osmnácti oddílů a pěti ganizátorem stolního tenisu nejen menal Beneš. Přesto nakonec mohl
krajů,“ prozradil jeden z hlavních v Ondraticích, ale také na okresní být spokojený. Klání zdárně proběhlo
organizátorů Jan Beneš mladší.
a krajské úrovni. „Bohužel letošní roč- a na jeho závěr tak mohl rozdat řadu
trochu ovlivnilo to, že se nedaleko zajímavých cen: kromě poháru a alMichal SOBECKÝ ník
odsud hraje také velký turnaj,“ pozna- koholu také třeba dárkové koše.
Hrálo se zároveň na čtyřech stolech,
turnajové klání tak rychle odsýpalo.
Dopolední turnaj
Celkem bylo rozděleno do tří částí:
1. Jindřich Fára (TJ Sokol Brodek u Prostějova
dopoledního turnaje, hlavní soutěže
2. Svatopluk Hájek (TJ Sokol Ondratice)
a čtyřhry. S tím, že nejlépe byla obsa3. Vladislav Reška st. (TJ Hoštice-Heroltice)
zena hlavní soutěž, které se tentokrát
4. Ivan Čikl (TJ Tatran Litovel)
zúčastnilo 29 hráčů. „Oproti minuvítěz útěchy: Karel Borovec (TJ Sokol Drnovice)
lým ročníkům nebyl turnaj až tak
+ODYQÉVRXWÈz
velký co do počtu hráčů. Nicméně
1. Vojtěch Havel (SK Slatina)
kvalita určitě převyšovala region. Na
2. Martin Vlach (SK Přerov)
Prostějovsku sice není liga, nicméně
3. Pavel Vejmola (TJ Sokol Čechovice)
pár ligových hráčů si k nám přesto
4. Jan Beneš (TJ Sokol Ondratice)
cestu našlo,“ prozradil Jan Beneš
vítěz útěchy: Vladislav Reška ml. (VSK VŠB – TU Ostrava)
mladší.
Není náhodou, že se turnaj pořádá
Ètyøhra:
v Brodku u Prostějova. Nedaleké
1. Michal Vlach – Martin Vlach Martin ((TJ Sokol Ondratice/SK Přerov)
Ondratice totiž jsou sídlem jedno2. Michal Janík ml. – Martin Polívka
ho ze dvou týmů Prostějovska, které
(TJ Sokol Ondratice/TJ Sokol PP Hradec Králové 2)
3. Vít Dvořák – Marek Vízner (TJ Holešov)
se účastní vyšší soutěže, konkrétně
4. Jiří Běhal – Petr Hrůza (TJ OP Prostějov)
divize. Právě Beneš je hráčem a or-
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PROSTĚJOVSKO Koncem loňského listopadu zazněly poslední hvizdy píšťalek a dění na fotbalových trávnících Prostějovska
pro sezónu 2019/2020 na čas utichlo. Podzimním bojům je nenávratně konec a nastal tak bezvýhradní čas bilancování. Jak
se týmům dařilo? Plnily očekávání? A co za změny a kouzla na
vylepšení svých pozic chystají do jara? Na tyto a další otázky se
v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku tradičně zaměřujeme každou
přestávku mezi půlsezónami.
Nejinak tomu je i během této dlouhé zimní přestávky. První
dvě čísla bezprostředně po skončení první poloviny soutěžního ročníku vám přinesla tradiční předkrm v podobě shrnutí
soutěží dospělých, po nichž následovaly mládežnické kategorie. V dalších dvou vydáních jsme se věnovali uplynulému
dění v prostějovském eskáčku. Nejprve to bylo ryze ohlédnutí
za první polovinou ve Fortuna:Národní lize, druhá část patřila
jednak hodnocení hráčů, ale i žhavému aktuálnímu dění. Po
vánočním a novoročním odloučení dnes pokračujeme pátým
dílem, v němž jsme zabrousili na krajské trávníky, kde se nějakou dobu zdržíme.
Začínáme pochopitelně v hierarchii Olomouckého KFS nejvyšší
soutěží, kterou je Clean4you Krajský přebor. Vyzpovídali jsme činovníky, trenéry i hráče obou regionálních zástupců – FC Kralice
na Hané a SK Lipová. Nechybí pochopitelně tabulky, statistiky
týmů i celé soutěže. Prostě jako vždy kompletní servis se vším
všudy.
Pokračovat budeme drobnohledy jednotlivých regionálních klubů I.A a I.B třídy Olomouckého KFS. Následně se dostanou na řadu
soutěže OFS Prostějov, neopomeneme ani ženy a mládež.
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

KRALICE TĚSNĚ NAD VODOU,
LIPOVÁ
PŘÍJEMNÝM
PŘEKVAPENÍM

Podzim, který rozhodně nemohl nudit.
Tohle označení s přehledem snese první polovina sezóny z pohledu fotbalistů
Kralic na Hané a Lipové. Prostějovsko
mělo po delší době v krajském přeboru
dva zástupce. A i když to místy v případě Kralic opravdu skřípalo, žádná
ostuda se nekonala. Spíše naopak.
Nováček z Lipové byl velmi příjemným
překvapením celé soutěže.
Kralice na Hané nakonec skončily třinácté, tedy podobně jako loni. Úvod sezóny měl tým hororový, vůbec nedával
góly a plácal se na dně tabulky. Nicméně postupem času se výkony i výsledky
lepšily. A závěr podzimní části nebyl
zase tak špatný. Lipová, ta překonala
všechny divoké předpoklady, když se
dokázala dostat až na čtvrté místo.
Přitom z vedení klubu před sezónou
zněly opatrné soudy o tom, že tým by
měl hrát důstojnou roli.
Vraťme se ale k prognóze o formě
jednotlivých týmů, které si stručně
rozeberme. Začněme u Kralic. Postupem času tým trenéra Gottwalda
přidával. Měl více šancí, častěji se
prosazoval, přestaly pro něj prakticky existovat debakly. Jenže se ukázalo, že problém s produktivitou, na

Michal SOBECKÝ
/WåUVXQ
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„Já a v zápase?
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Ne, okres je strop!“
Měla být za otloukánka, nakonec se z ní ale stal černý kůň soutěže.
Řeč je o fotbalové Lipové, která zatím překonává sebe sama. Tým
lodivoda Pavla Růžičky, stále ještě aktivního fotbalisty s řadou zkušeností, má zatím „bramboru“. S podzimní částí tak může být tento
lodivod spokojený. Jak hodnotí výkony a výsledky svého týmu?
Nemrzí jej některé ztráty bodů? A chystá se udělat změny
v kádru, i přesto, že mančaft zatím šlape? Nejen na tyto
2CXGN 4čåKéMC UK OčåG ITCVWNQXCV 2QFEG
ÿQXCPÚVÚOFQUVCNRQRQUVWRWCåPCéVXTVÆ
otázky odpovídal v rozhovoru pro Večerník.

TABULKA VENKU
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kterou žehral už Gottwaldův předchůdce Lukáš Krobot, přetrvává.
Tým nestřílel mnoho branek, s jedinou výjimkou vyhrával spíše těsnými
rozdíly. A co je podstatné, útočník
Josef Cibulka má na svém kontě
pouze čtyři trefy. Přitom na jeho kopačkách v minulém ročníku visely
brankové počty a body celého týmu.
Navíc se dostal mezi pět nejlepších
střelců soutěže. Podle mého soudu
tak může Kralice čekat obtížné jaro,
což jen umocní fakt, že se mužstvo

stále musí ohlížet po sestupových
příčkách, které jsou nadále blízko.
Oproti tomu Lipová zdánlivě ubírala
na tempu. Zatímco zprvu a uprostřed
podzimu pravidelně bodovala, závěr
se nováčkovi nejvyšší krajské soutěže
až tak úplně nevyvedl. Korunu tomu
dala na domácím hřišti proti Ústí
u Hranic. Lipová se brzy dostala do
dvoubrankového vedení, stejně rychle
ale bylo fuč. A zejména krátce po výměně stran byla zcela přehrávaná, celkový dojem nenapravila ani povedenými
pokutovými kopy. Ovšem ani tyto
skutečnosti ještě nemusí nic znamenat.
Stejně jako to, co můžou po postupu
u Lipové někteří škarohlídi označovat

7UHQÇU/LSRYÇ3DYHO5ĎæLêND

TABULKA CLEAN4YOU KRAJSKÉHO PØEBORU PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
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Foto: Michal Sobecký
čtvrtá. Čím si to vysvětlujete? OÊUVQ
„Zvládli jsme hodně remízových zápa- na posilování, dále také umělou trávu
sů, kde jsme brali body. Ať už se jedná v Prostějově a ve větší tělocvičně tamo utkání se Zábřehem, Jeseníkem. Po- též. S přípravou začínáme 4. února. “
dařilo se nám také uhrávat vítězství na ƔƔJsou už na obzoru nějaké posily?
pokutové kopy. Právě to byly ty body, „Zatím je vše v jednání. Nám podzim
které nás dostaly tak vysoko. Dařilo se vyšel náramně, jsme spokojení. Tím pánám bodovat i v zápasech, v nichž jsme dem velké změny neplánujeme. Posílit
rozhodně nebyli lepší, bylo to i trochu bychom samozřejmě chtěli. Je ale ovo štěstí. Zde zmíním utkání s Velkými šem otázka, zda se nám podaří sehnat
Losinami nebo doma s Ústím.“
vhodného hráče. Za každou cenu ale
ƔƔ Jak to vypadá se zimní přípra- posilování neplánujeme, hlavní je pro
vou?
nás udržení stávajícího kádru.“
„Plán přípravy je prakticky hotový. ƔƔObjevíte se vy sám ještě na hřišti
Určitě v ní využijeme zdejší tělocvičnu v roli hráče?
(smích) „Jako hráč určitě ne. Jak víte,
hraju za rezervu Kralic na Hané.
A okresní přebor je můj strop.“
ƔƔ Jak hodnotíte diváckou podporu?
„Na domácí zápasy nám
moc místních nechodí.
Spíše k nám jezdí příznivci z okolí, včetně
Prostějova. Celkově
se s Morkovicemi, Rousínovem, Konicí, Urjsem ale s podpočicemi, Kozlovicemi a Brodkem u Přerova.
rou spokojený: jak
Začínáme Rousínovem, pak nás čeká Konice,“
od diváků, tak od
poznamenal k plánu přípravy. Během ní se tým
vedení
a sponzorů.“
zaměří na sílu, na kondičku i na rychlost.
Co pak může trenéra Kralic na Hané těšit je stav
kádru. „Zatím nejsou žádné odchody. Samozřejmě se může stát, že někdo nebude spokojený
s prostorem na hřišti a bude to chtít zkusit
níže. Nebo naopak. Nepředpokládám ale, že by k nějakým
odchodům došlo,“ je si
jistý Petr Gottwald.
Zatím tak mnohé
naznačuje, že se ještě více semknutý,
pohromadě hrající tým Kralic na
Hané může těšit
na solidně odehrané fot- *TCLÊEÊVTGPÆT-TCNKEPC*CPÆ2GVT)QVVYCNFX÷ąÊåGVąKP¾EVÆOÊUVQRTQVÚOPGPÊMQPGéP¾
Foto: Marek Sonnevend
balové jaro. <FCDWFGQR÷VJT¾VLGRQFNGP÷LXGJX÷\F¾EJ

ƔƔ Jak hodnotíte podzimní část
ročníku? Předpokládám, že jste
spokojení?
„Maximálně. A to jak se hrou, tak výkony a výsledky. Se vším.“
ƔƔ Jsou přesto nějaké věci, v nichž
má tým rezervy?
„Tak určité rezervy jsou vždy. Řešíme samozřejmě hru i právě nedostatky. Snažíme se hlavně tým vhodně doplnit. Nečekáme ale žádné velké přesuny. Budou se
týkat maximálně jednoho dvou postů.“
ƔƔ Před sezónou zde byla opatrná
prohlášení o tom, že budete rádi
za udržení soutěže. Nyní je Lipová

„Výkony měly vzestupnou tendenci,“

tvrdí kralický lodivod
Celkově třinácté místo a tým je stále na dohled
sestupovým příčkám. Zároveň se ale také může
těšit z výkonnostního vzestupu. Hodnocení
podzimní části sezóny fotbalových Kralic na
Hané je tak značně rozporuplné. Celkově ale zůstává trenér týmu Petr Gottwald pozitivní.
„Začátek se nám nevydařil, konec podzimní části už
byl slušnější. Tým je mladý, máme zde hráče s potenciálem. A výkony měly vzestupnou tendenci,“ říká
lodivod týmu, který mimoděk připomíná, že čísla
v tabulce neodhalují vše. Pravda je, že zatímco sezóna začala hororově a Kralice dlouho čekaly nejen na
první body, ale vůbec i na první vstřelené góly, závěr
už vypadal výrazně lépe. Podílel se na tom trenér,
který navlékl dres a v šestačtyřiceti letech začal prohánět soupeře. „Bylo tam potřeba vnést trochu klidu
z hlediska zkušeností. Ještě loni jsem hrál poměrně
vysoko v Rakousku, měl jsem teda naběháno a cítil
se dobře,“ pousmál se. Nakonec přispěl nejen tvorbou hry, ale také třemi brankami.
Kralický lodivod si po podzimní části pochvaloval osu týmu, která se vcelku ustálila, přesto

některé hráče na dotaz redakce vyzdvihl. „Patrik
Huňka, to je pro nás opora. Je to talentovaný, mladý kluk, který by mohl mít určitě ambice i do vyšších lig. Hodně nám pomohl také Filip Studený,
který hrával i druhou a třetí ligu. Musím ale pochválit i zbytek týmu, který se vždycky chce porvat o výsledek,“ ocenil nasazení svých svěřenců.
Za očekáváním naopak zůstal střelec týmu Josef
Cibulka. Zatím dal pouze čtyři branky. „Má práci
na směny a dvojčátka, chápu tedy, že není vždy
úplně energie nebo chuť. Má na víc, i když výkony má pořád dobré. Že nedává góly, pak souvisí i s
výše uvedeným,“ domnívá se Petr Gottwald.
Kouč nicméně věří, že i jaro bude znamenat výkonnostní růst. Což se zákonitě podepíše nejen na
hře celého týmu, ale také na jednotlivcích. O to se
bude snažit během zimní přípravy, která právě začíná. „Pracovat budeme od 15. ledna. Využijeme
domácí prostředí v Kralicích na Hané, dále umělou
trávu v Prostějově a máme domluvenou také tělocvičnu ve Vrbátkách,“ prozradil mimo jiné. Tým
se také nechá prověřit od šesti soupeřů. „Utkáme

Petr
Gottwald

jako „štěstí nováčka“. Je tomu naopak.
Lipová má sehraný kádr, který z velké
části spolu hraje už nějaký ten pátek.
Zejména je to vidět v defenzivní činnosti. Občasná zaváhání navíc patří
i k týmům, kterým se jinak daří. Jak se
říká, fotbalový tým není kapela, aby
pořád vyhrával.
Nacházíme se ale teprve v půli maratonu, na prognózy o konečném umístění
je tak brzo a ani věštba profesorky Trelawneyové z Harryho Pottera by zde
nebyla nic platná. Jedno ale je jisté už
teď a beze všech pochybností: čeká nás
zajímavá jarní půle sezóny, v níž se,
jak už jsme se tolikrát na stadionech
přesvědčili, může stát prakticky cokoli.

KRAJSKÝ
PØEBOR
– STATISTIKY
2019/2020

Nejlepší støelci
VRXWÈzH
15 – Jan Togel (Šternberk)
12 – Marek Okrouhlý (Medlov), 10 –
Jan Šmirják (Bohuňovice), Jan Nehyba
(Ústí), Adam Bříza (Jeseník), 9 – Michal Sitta (Zábřeh), Pavel Kryl (Šternberk), Daniel Ryba (Mohelnice).

Ètyøi a více
branek v zápase
1 – Tomáš Los (Lutín)

+DWWULFN\
12 – Jan Togel (Šternberk),
1 – Michal Čapek, Petr Zifčák (oba
Šternberk), Tomáš Los (Lutín), Aleš
Fryčák (Bohuňovice).

Nejvíce
RGHKUDQÙFKPLQXW
1483 – Miroslav Nejezchleb, Tomáš
Los a Jakub Chrást (všichni Lutín),
1479 – David Zmund a Jan Srdýnko
(oba Medlov), Vojtěch Nakládal (Litovel), 1475 – Dominik Hatala (Velké
Losiny), 1471 – Martin Kuba, Tomáš
Drmola (Šternberk), 1470 – Lukáš
Dlouhý a Tomáš Čech (Želatovice).

lOXWÅNDUW\
9 – Sebastian Palla (Lipová), 8 – Tomáš
Drmola (Šternberk), Pavel Klvaňa (Opatovice), Jiří Mráz (Jeseník), 7 – Marek
Kirschbaum (Černovír), Petr Linet (Velké Losiny), Jiří Kasal (Medlov), 6 – Lukáš Dlouhý (Želatovice), Vlastimil Knýř
(Mohelnice), Patrik Sencovici (Ústí).

¤HUYHQÅNDUW\
2 – David Němčík (Kralice),
dalších 13 hráčů po jedné.

PŘEDPLATNÉ
NA ROK 2020
POŘÁD JEŠTĚ LEVNĚJI

A NAVÍC S DÁRKY!!!
volejte 608 960 042
pište na predplatne
@vecernikpv.cz
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jinými slovy neprohrávat až moc.
Podobné cíle postavil před mužstvo také předseda klubu SK Lipová Eduard Beníšek. Nakonec se ale
ukázalo, že obavy nebyly namístě.
„Můžu podzim hodnotit jedině pozitivně. Cílem bylo hrát do desátého
místa a vyhnout se bojům o udržení.
Že budeme čtvrtí, to, myslím, nikdo

Odchody se naopak podle jeho slov
nechystají žádné. Po úspěšném podzimu je pak hodně vidět, jak se změnil také pohled na sezónu. Už žádné
udržení zuby nehty, Lipová myslí
výše. „Cílem je uhrát to, co je. Myslím
si ale, že ve chvíli, kdy je naše mládež
taková, jaká je – tedy spojená s Brodkem – tak je tato soutěž pro nás ideál.
Do vyšší jít nechceme, nemáme vyšší
cíle,“ deklaruje Eduard Beníšek, že
v SK Lipová stojí nohama pevně na
zemi.

Čtvrtou sezónu válí za Lipovou a ukazuje, že je na něj spolehnutí. V týmu
Pavla Růžičky patří k nevytěžovanějším hráčům a jen zcela minimálně se
neocitá v základní sestavě. Kapitán
Lipové František Žilka (na snímku)
zkrátka k týmu patří a nyní s ním
prožívá nečekaně podařenou sezónu.
Vždyť kdo by sázel, že nováček soutěže bude prohánět favority? Přesně tak
to ale je.
ƔƔ Jak z pohledu kapitána hodnotíte sezónu a jakou jste ji po postupu
čekal?
„Po postupu z I.A třídy, kde jsme byli
ve většině zápasů favoritem a také
jsme to jak gólově, tak předvedenou
hrou potvrzovali, jsem určitě očekával
těžší a hlavně vyrovnanější zápasy. To
se také ukázalo. Hráči soupeřů jsou
skvěle rychlostně a technicky vybavení a žádný zápas nebyl lehký. Nevstoupili jsme prvním zápasem do soutěže
úplně nejlépe, nicméně jsme se hned
v dalších kolech dokázali vzchopit
a vyhrát důležité zápasy. Poté následovalo hlušší období a pár proher, někdy
i smolných. V některých zápasech by
nám slušel bod. Poté jsme přivezli
cenné body ze Zábřehu a Jeseníku,

načež tyto body potvrdili vždy doma.
Ke konci podzimu jsme si k více bodům pomohli hned ve třech duelech
zvládnutými penaltami. Z mého pohledu se nám první část sezóny i s tím
jedním předehrávaným zápasem povedla velmi dobře.“
ƔƔ Co se podle vás zatím povedlo
a co méně?
„Určitě se nám jako nováčkovi povedla adaptace v soutěži. Za to hovoří velmi slušný bodový zisk. Dále bych považoval za povedené příchody hráčů,
kteří se stali důležitými články
mužstva. Za méně povedené
bych považoval střídající se
výkony. Někdy velmi slušný
výkon a naopak v některých
zápasech, jako bychom na
hřišti nebyli.“
ƔƔ Hodně zápasů jste
otočili, co to podle vás
ukazuje?
„Pokud se nám povedlo
otočit některý zápas, nebo
ho strhnout na svou stranu, tak je to
určitě týmovostí. Fotbal není hra pro
individuality. Je to týmová hra a jeden
musí hrát za druhého. Když jsme tohle
plnili, tak jsme bodovali.“

ƔƔ Co by se podle vás na hře mělo
zlepšit?
„Určitě bychom měli stabilizovat
výkony a zlepšit celkově pohyb na
hřišti. Myslím si, že je třeba se zlep-

KRALICE NA HANÉ Je jednou z hlavních opor Kralic na Hané. A úspěchy některých zápasů
leží z velké míry právě na něm. Patrik Huňka (na snímku) tak má v týmu výjimečně silnou pozici.
Celou podzimní část odchytal pravidelně, kolegu do brány prakticky nepouští. Koneckonců
také trenér Petr Gottwald jej označil za jednoho z nejdůležitějších hráčů, který nad dobrými
nebo velmi dobrými výkony svých spoluhráčů ještě vyčnívá. Ovšem jaká je jeho budoucnost?
I takové otázce musel v rozhovoru pro Večerník gólman čelit...
ƔƔ Jak hodnotíte z týmového i osobního pohledu ƔƔ Pokud byste pak srovnal ten letošní a loňský, co
podzimní část?
je jinak?
„V Kralicích je skvělá parta, která chce strašně moc vyhrá- „Je to těžké srovnat s minulou sezónou, kdy jsem přišel
vat, ale bohužel každý zápas hrajeme v jiné sestavě a vše na poslední půl rok pod vedením trenéra Krobota. V tu
chce mít svůj čas, než si sedne a uspořádá do správných sezónu se udála spousta věcí, které hodně ovlivnily.“
kolejí. Spoustu zápasů jsme měli na dosah a nedokázali je ƔƔ V průběhu podzimu došlo na zlepšení, které
dotáhnout do úspěšného konce. Soupeř nás sice plácá po tým herně i výsledkově zaznamenal – co za ním viramenou, že jsme byli rovnocenným či i lepším týmem, díte?
ale body nám to nedá. Z osobního hlediska to vidím tak, „Když budu hodnotit tuhle sezónu, tak musím říct, že
že je pořád stále na čem pracovat a hlavně se vyvarovat se podařila tak z poloviny. Něco jsme dokázali zvítětakovým chybám, co děláme. Jak vzadu v obraně, kde na- zit, ale jsem typ člověka, který chce vyhrávat neustále,
bídneme soupeři jasný gól, tak i v útoku, kde se trápíme a prohry těžko nesu. Kolikrát se po zápase sbalím, uzaa na vstřelení gólů potřebujeme několik šancí.“
vřu se do sebe a přemýšlím o tom, kde se udělaly chy-

by. Fotbal je o chybách a my jich na můj vkus děláme
spoustu. Nový impuls přinesl do Kralic trenér Gottwald, který je výborný fotbalista. A ve spoustě zápasů
pomohl svou bojovností, přestože je o dvacet let starší
než já. (smích) Ale neustále se nějak všichni hledáme,
abychom se naladili na jeho notu...“
ƔƔ Co by měl tým zlepšit, aby získal jistotu záchrany?
„Zapotřebí bude více natrénovat, a to jak po fyzické
stránce, tak i po psychické. Trošku tam dát více týmové
souhry, ať tým pracuje jako celek, a vyvarovat se primitivních chyb.“
ƔƔ A jak vidíte svoji budoucnost v Kralicích?
„Je otevřená, jelikož jsem jen hostující hráč. Nevím, jak se
domluví kluby mezi sebou. Také jsem obdržel nabídku
do zahraničí nebo si vyzkoušet vyšší soutěž. Teď vše záleží na domluvě, jak se vše vyřeší. Po skončení podzimní
části jsem si chtěl užít prosinec bez fotbalu a strávit chvíle
s rodinou i přáteli. Během ledna se vše vyvrbí.“
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v zadních řadách, pak další hráči, kteří mě
mile překvapili. Ze začátku se tak hlavně
noví hráči sžívali a pořád jsme točili sestavu,
protože ten jel na dovolenou, potom chyběl
zase druhý. Zasáhlo nás i zranění Blahouška. A když už jsme si vypracovali šanci, tak
jsme ji bohužel neproměnili. To jsme si nesli skoro celý podzim, až na některé světlé
chvilky, jako byl zápas proti Černovíru.“
ƔƔ Kralice jsou aktuálně až třinácté. Je
proto v ohrožení Petr Gottwald na pozici trenéra?
„To určitě zatím ne, máme mladý tým, se
kterým jde pracovat. Chce to čas a ještě
dost práce a Petr má co hráčům dát jak po
herní, tak i trenérské stránce.“
ƔƔ V čem vidíte aktuálně nejpozitivnější
aspekt hry „áčka“?
„Největší pozitivum vidím v tom, že hráči na sobě chtějí pracovat, je tu bojovnost
a dobrá parta. A to dělá fotbal.“
ƔƔ Hodláte tým do jara posílit? Na kterých postech a jsou případně už nějaká
známá jména?
„Posily se už rýsují, ale je ještě brzo nějaké změny dávat do tisku, jak vůči našemu
týmu, tak těm hráčům, kterých se to týká.
Tak se omlouvám, ale zatím si jména nechám pro sebe.“

Novotného

„Hráči na sobě
chtějí pracovat,“
těší předsedu
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Martin BALÁK
1
12
0
0
0
Michal BARAN
16
1420 7
1
0
Michal BLAHOUŠEK
3
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1
0
Jaroslav DRAČKA
11
646 0
1
0
Jan NEČAS
2
112 1
0
0
Ondřej NOVOTNÝ
11
434 0
0
0
Filip STUDENÝ
12
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0
Petr SVOZIL
2
65
0
0
0
Jiří SVOZIL
1
10
0
0
0
Lukáš TRONEČEK
11
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0
Matěj VINCOUREK
14
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Leoš ZAPLETAL
1
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14
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9
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2
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Hrající trenér: Petr GOTTWALD
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky: Z– zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

Matěj BIOLEK
Rostislav ADAMÍK
Jan HLAČÍK
Ondřej KADLEC
Alois LEXA
Miroslav LIČMAN
David NĚMČÍK
Roman PETRŽELA
Michal PROKOP
Adam RUS

Patrik HUŇKA
Josef ZEMÁNEK
Rostislav ADAMÍK
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V lepší zítřky věří předseda kralického
fotbalu Jan Novotný. Přes aktuální a nepříliš lichotivé umístění v tabulce jsou
totiž jeho pocity spíše pozitivní. Má pro
to více důvodů. Zdůrazňuje totiž, že tým
je mladý a má tedy perspektivu do budoucna, ocenil i přístup hráčů. Celkové
vyznění tak není tak úplně špatné. První
muž kralického fotbalu se pak rozhovořil také o pozici trenéra Gottwalda, nízké
produktivitě a samozřejmě i o tom, co
vnímá kladně a záporně na hře kralických fotbalistů.
ƔƔ Jak hodnotíte uplynulou polovinu
fotbalové sezóny?
„Hodnocení podzimní části je velice těžké
a pro náš tým ne moc pozitivní, ale takový
je fotbal. Těší mě bojovnost hráčů, hlavně
se silnějšími soupeři, někdy jsme prohráli
a bohužel neměli to štěstí, ale věřím, že nám
pomůže zimní příprava. A že se kvalitně připravíme na jaro.“
ƔƔ V čem vidíte hlavní příčinu neúspěšného vstupu do ročníku, zejména nulové
produktivity?
„Byla to jiná situace, jiní hráči, v létě odešel
trenér Krobot, který řídil zadní řady, což
bylo velké oslabení. Ale přišel Kadlec a Hlačík, s Prokopem začínají dobře pracovat

šit ve všech řadách.
Potřebujeme jak proměňovat šance, tak
dobře bránit. A to se
týká samozřejmě celého mužstva.“
ƔƔ A jak jste zatím
spokojený
s vaším přínosem
hře?
„Nechci hodnotit sám sebe, takže
spíše bych řekl, že je rozhodně co
zlepšovat. A to jak obranné činnosti,
tak samozřejmě rozehrávky či podpory útoku.“

„Když hrajeme týmově, bodujeme,“
těší
kapitána
Žilku

PROSTĚJOV Příjemné překvapení. Tak lze stručně hodnotit umístění Lipové, která přes papírové
předpoklady po podzimu obsadila
čtvrté místo. Ještě čtvrt roku zpět,
na začátku ročníku, přitom byli
v obci na západě Prostějovska více
než opatrní. Hovořilo se hlavně
o tom, hrát v lize důstojnou soutěž,

nečekal. Takže je to takové příjemné překvapení,“ potvrdil předseda
klubu.
Týmu se zatím dařilo proti slabším
soupeřům i proti favoritům. Uhrál
31 bodů a herně se soupeřům vesměs vyrovnal. Snad i proto se zatím
nemluví o výraznějším posílení kádru. „Něco se možná rýsuje, budeme
to ale řešit zejména po Novém roce.
Máme hráče v hledáčku, vše je ale
zatím v plenkách,“ objasnil aktuální
dění v Lipové.

odmítá postupové ambice předseda
kubu Eduard Beníšek

„Krajský přebor nám stačí,“

„Děláme příliš moc chyb,“
je si vědom Patrik Huňka

pište na predplatne
@vecernikpv.cz

volejte 608 960 042

POŘÁD JEŠTĚ LEVNĚJI
A NAVÍC S DÁRKY!!!

PŘEDPLATNÉ
NA ROK 2020

David DREXLER
Viktor HOLEŠINSKÝ
Jakub JAMRICH
Martin MOŠTĚK
Petr NOVÁK
Sebastian PALLA
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4
0
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0
6
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0
2
9
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4
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9
0
ÖWRÄQÉFL
Petr DOSTÁL
4
89
0
0
0
Tomáš FIALKA
16
1378 7
3
0
David PEKAŘ
8
639 0
0
0
Denis PŘIKRYL
15
1010 4
0
0
Radek ŠTĚPÁNEK
15
987 4
3
0
Matěj VYBÍHAL
9
92
0
5
0
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Hrající trenér: Pavel RŮŽIČKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky: Z– zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

Lukáš HRABÁLEK
Ondrej MILAR
Michal Takáč
František ŽILKA
Adam PŘIKRYL

Tomáš HOLÁSEK
Radek VYBÍHAL
Jakub VÝMOLA
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Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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Zástupci Prostějovska se zatím perou se soupeři každý po svém
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o zkušené hráče, kteří hráli delší dobu za
Mostkovice. „A nejednou jim k záchraně pomohli, což nyní potřebujeme,“ připomněl Ivo Kroupa.
Zároveň trenér Mostkovic odtajnil také
soupeře pro přípravu. Ta by podle plánu
měla začít 1. února. „Utkáme se s Hodolany, Plumlovem, Jesencem-Dzbelem

Foto: Michal Sobecký

a Smržicemi. Původně jsme chtěli s přípravou začít dřív, nicméně jsme chodívali hrát skoro do konce roku. A kluci
chtěli a potřebovali chvíli klidu,“ uvedl
Ivo Kroupa. Jeho mančaft se bude snažit
ze ztráty na soupeře ukrojit nejdříve ve
venkovním duelu s Želatovicemi, který
se odehraje 29. března.

/QUVMQXKEÊOUGRQF\KOXčDGEPGRQFCąKN#\CVÊOLUQWCFGRVGOPCUGUVWRFQQMTGUPÊJQRąGDQTW

val jsem se taky s Ladíkem Vojtíškem,
u něj to vypadá velmi dobře, a s Marou
Chmelařem. Dalším navrátilce by mohl
být Jirka Kamenov, který jde v lednu na
operaci, a pak se uvidí. S jeho tátou se
sejdeme za čtrnáct dní. Rád by pomohl,
čehož si moc vážím,“ vypočítal pravděpodobné posily: ve všech případech jde

Záhy po rozlosování vánočního klání
a ještě před posledními zápasy bylo
jasné, kdo bude hrát o putovní pohár
a kdo o třetí místo. Z bronzového umístění se nakonec radoval tým Swařa, který si jej v závěrečnéím utkání nenechal
vzít. Titulový zápas se odehrál mezi

Jan FRÉHAR

Eduardy a Doktory. Ač Doktoři ze začátku turnaje mírně váhali, konec vyšel
na jedničku. Vydřená výhra 3:2 znamenala titul a zvěčnění na podstavec pohá-

ru. Na trofej tak byla dopsána čtveřice
Dominik Drmola, Petr Gerneš, David
Hrazdira a Lubomír Smékal, který vyhrál ze šesti ročníků již čtvrtý.

Po ukončeních litých bojů se hráči naložili do nově zřízené vířivky, aby se odreagovali. Turnaj završili v místní hospodě, kde
kromě piva potěšilo i dobré občerstvení.

è:GHêFCĀB¶?J¤BCĀB¶CHIFB7>:
CH7G@7J=9?ê9;CH87@=GHċ
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OTASLAVICE V Otaslavicích uspořádali již pošesté pro své aktivní i bývalé členy Zimní fotbalový turnaj. Hráčů
se zúčastnilo rovných dvacet, rozděleni byli do pěti týmů po čtyřech. Hrálo
se dvakrát dvanáct minut na umělé trávě před fotbalovým hřištěm o rozměrech 40x20 metrů. Na prvním místě
se nakonec po urputném boji umístili
Doktoři.

PROSTĚJOV Značně tísnivý je aktuálně pro Mostkovice pohled na
fotbalovou tabulku. Poslední místo,
ztráta 7 bodů na předposlední tým
skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS. A z konce podzimní části
bilance čtyř proher, z toho tří v řadě
bez vstřelené branky. Mostkovice
však mají z minulosti zkušenosti se
záchranářskými boji a nic tak nevzdávají ani v této nezáviděníhodné
pozici. „Je hodně kluků, co se nám
nyní vrací. Jsem za to moc rád,“ uvedl třeba trenér „áčka“ Ivo Kroupa.
Ten do sezóny vstupoval s optimismem. S tím, že z kluků cítí nadšení
a zájem hrát a trénovat. Po čtyřech
měsících podzimní části probíhajícího
ročníku 2019/2020 se však Mostkovice ocitly ve velkém problému: dlouhé
série proher mladého mužstva jako
kdyby neměly brát konce. „Odehráli
jsme to s mladými hráči. Nebylo celkově kde jinde brát. Ukázalo se ale, že bez
potřebných zkušeností tu soutěž hrát
nejde,“ posteskl si.
Právě zkušenosti přitom chce do týmu
přivést ve velkém. Ivo Kroupa tak už
nyní zmínil několik jmen, která by Mostkovice měla posílit. „Například se jedná
o Vaška Dadáka. Tam ze zdravotních
důvodů ještě nevíme, co bude, ale kdyby
se vrátil, hodně by pomohl. Domlou-

37!310"+&(!6
Mostkovice chtějí přivést zkušenost
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Navrátilec na české pažity Marek Havlíček si užívá super partu v kralickém „béčku“
PROSTĚJOV Na začátku své kariéry
v seniorském fotbalu se pohyboval na
solidní úrovni a pokukoval i po profesionální smlouvu. Postupem času
Marek Havlíček (na snímku) ale věděl,
že fotbalem se v Česku neuživí, tak
se rozhodl přijmout nabídku do Rakouska, kde odehrál dlouhých dvanáct sezón za klub USV Sulz. V létě
letošního roku zvolil návrat a nastupuje v Okresním přeboru za rezervu
Kralic na Hané, kde, jak sám říká,
chce dokopat kariéru na stará kolena.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Kde jste začal s fotbalem?
„Bylo to v Prostějově, ještě v dobách
SK LeRK. Ale já na rozdíl od ostatních začal později, protože jsem nejdříve hrával tenis. Tak jsem v patnácti
letech odešel na hostování do Čechovic. Tam mi to dalo opravdu hodně,
a i do života jsem dostal tvrdost. To
pro mě bylo obrovské plus při návratu do Prostějova.“
yy Vy jste se pak ještě vracel do
Prostějova, kde už to bylo 1.SK
Prostějov.

„Já jsem odcházel z dorostu v sezóně, kdy se spadlo do třetí ligy. Tam
jsem odehrál za tři sezóny tři soutěže. Dvakrát jsme totiž spadli a ve třetí sezóně jsme zachránili o fous krajský přebor. V tom roce také prodal
pan Kresta klub městu. Pak to ještě
rok drželi, ale já odešel do Kralic,
protože v Prostějově byly v té době
katastrofální podmínky především
po finanční stránce.“
yy Zlákaly vás Kralice na Hané. Jak
se jim to podařilo?
„V té době tam hrála spousta kamarádů. Já už nechtěl zůstat v Prostějově
a Kralice pro mě byly jasnou volbou.
Tam jsem vydržel půldruhého roku
a šel jsem do Rakouska.“
yy Jak jste se k našim jižním sousedům vůbec dostal? Byla tam nějaká
nabídka nebo jste vyrazil na doporučení?
„Nějaké nabídky jsem měl při mém
působení v Kralicích, ale odešel jsem
tam nakonec za kamarádem Martinem Kolkopem, který už tam hrál.
Ten tam se mnou byl rok a půl. Pak
skončil a nechtěl jsem tam být sám,
tak jsem tam dotáhl ještě Radka
Ošlejška a Petra Švédu, kteří v klubu
působí ještě nyní.“
yy Zůstal jste celou dobu v jednom
klubu. Měl jste jiné možnosti?
„Většina nabídek, co mi chodila, byla
na návrat do Česka. Ale já jsem měl

19121311504
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na rakouský klub opravdu obrovské
štěstí. V Sulzu bylo fantastické zázemí, panovala tam doslova rodinná
atmosféra. A když jsme měli nějakou
oslavu tady v Čechách, tak přijeli hráči
i s vedením. To bylo opravdu úžasné.
Přestože se týmu třeba tolik nedařilo,
vedení dokázalo ocenit i snahu, což
tady docela chybí.“
yy O fotbale v Rakousku koluje
spousta zvěstí. Dá se tam i uživit,
i když hrajete na nižší úrovni?
„Já jsem ze začátku žádnou extra výplatu neměl a byl to pro mě takový
druhý plat. Během sezóny se
ale dají v Rakousku vydělat
opravdu dobré peníze. Je to
určitě lepší než tady hrát
za mlada nějakou vyšší
soutěž. Tak může vydělat fotbalem a současně se posouvat ve své
budoucí profesi. Pokud ovšem někdo cítí,
že by to mohl dotáhnout daleko, určitě bych
mu odchod do Rakouska
nedoporučoval.“

Ze začátku jsem žádnou extra výplatu
neměl a byl to pro mě takový druhý plat.
Během sezóny se ale dají v Rakousku vydělat
opravdu dobré peníze. Je to určitě lepší
než tady hrát za mlada nějakou vyšší soutěž...
„Já umím anglicky, a i tu rakouští kluci se dobře dorozumí. I když se tam
paradoxně mluví německy, tak jsem
se tam zdokonalil v angličtině.“
yy U nás jste prošel spoustou soutěží od divize po okres. Jak byste
tedy srovnal úroveň tady a v Rakousku?
„Když jsem tam přišel těch dvanáct
let zpátky, tak to byl opravdu fotbal
daleko nižší kategorie. Podle soupeřů bych řekl, že kvalita byla od
naší úrovně I.A třídy po okres. Poté
se povolilo více cizinců v mužstvu
a kvalita šla nahoru. My jsme například hráli kousek od slovenských
hranic a tam bylo snad sedm Slováků a i trenér. Zahraniční posily úroveň hodně zvedají.“
yy Kde vidíte hlavní problém, že
v Rakousku umí hráčům zaplatit
za kvalitu, zatímco v Česku to nefunguje?
„Pokud jsme tam byli pouze dva, tak
nás platila přímo obec. Když jsem
teď odcházel, tak už klub měl na
výplatní listině sedm hráčů. Po této
stránce to jde v Rakousku stále nahoru. Sulz měl dva hlavní sponzory
a oba do toho neměli problém peníze dávat. Takové firmy u nás najdeme v této úrovni jen těžko.“
yy Jaký je rakouský fanoušek ve
srovnání s naším?

„S klukama si píšeme tu a tam, byl
jsem v Sulzu i na jejich vánočním
večírku. Také s vedením si napíšeme
nějakou zprávu, přece jen za dvanáct
let tam jsou pevné vazby.“
yy Přemýšlel jste ještě, že byste šel
hrát nějakou vyšší soutěž v Česku
po návratu, nebo byla rezerva
Kralic na prvním místě?
„Nad ničím jiným jsem nepřemýšlel.
Chtěl jsem se už věnovat především
rodině. Mám tříletého syna, kterého si
chci co nejvíce užít a věnovat se práci.
Fotbal už zůstal pouze mým koníčkem.“
yy Změnila se úroveň v Čechách
hodně za dvanáct let, co jste byl
mimo?
„To mi právě vůbec nepřijde. Přijde
mi, že u nás fotbal hodně stagnuje. Je
to vidět i na tom, jak se postupně ruší
soutěže. Spoustu kvalitních Čechů
jsem potkával právě v Rakousku. Je
tu velký úbytek hráčů. Není to pro
český fotbal moc dobré.“
yy V Kralicích se často nechávají
slyšet, že by vás rádi ještě viděli
i v „áčku“…
„No, nejvíc mě ukecávali hned na začátku. Ale já už na to nemám čas ani
náladu se tam honit s těma mladýma
klukama.“ (smích)
yy Navíc „béčko“ po postupu do
Okresního přeboru válí. Asi si návrat hodně užíváte, ne?

„Úplně něco jiného. Oni přijdou už
třeba dvě hodiny před zápasem, posedají si, dají si víno, je to pro ně takový
svátek. Skvěle povzbuzují a motivují
hráče k lepším k výkonům. Daleko
více si tam ten život užívají, nejsou tak
ve stresu jako u nás.“
yy Udržujete kontakt i poté, co
jste odešel?

„Je to naprosto boží. Baví to nás
i diváky, padá hodně gólů. My jsme
takové ofenzivní mužstvo a taky
trochu starší, takže sprintovat dozadu se nám moc nechce. (smích)
Máme tam super partu, myslím si,
že někteří hráči by mohli ještě hrát
taky výš, ale už se jim nechce stejně
jako mně.“
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yy Spousta trenérů bere útěk do
Rakouska hodně kriticky. Podle
nich tam odchází fotbalisté a vrací
se pouze „hráči“. Souhlasil byste
s tím?
„Je to tak, musím s tím souhlasit. Do
Rakousku jde totiž hráč do nižší soutěže, než třeba hrával tady, aby tam
vynikal. Za to je vlastně také placený.
On musí být tím rozdílovým hráčem
týmu. Ti místní tam totiž takové platy nemají. Takže on už se tam příliš
nezdokonaluje, nic nového se tam
nenaučí.“
yy Jak často jste do Sulzu jezdili?
„Pravidelně na jeden trénink, který
býval ve čtvrtek. V pět odpoledne
jsme sedli do auta, v sedm byl trénink
a o půl jedenácté jsme byli zase doma,
takže to nemělo ani špatný vliv na naše
zaměstnání. O víkendu se jezdilo na
zápas. Měli jsme to kousek za hranicemi, takže samotné cestování bylo
relativně v pohodě.“
yy Jak jste se s hráči v kabině a s vedením domlouvali?

(QVQCTEJÊX/*CXNÊéMC

vizitka
MAREK HAVLÍČEK
✓ narodil se 9. října 1984 v Prostějově
✓ je ženatý, má tříletého syna
✓ vystudoval Švehlovu střední odbornou
školu v Prostějově
✓ rok studoval informatiku
na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ kariéru začal v Prostějově, kde si zahrál i Moravskoslezskou
fotbalovou ligu
✓ ve 22 letech se rozhodl odejít za zahraničním angažmá do Rakouska
✓ v klubu USV Sulz odehrál dvanáct sezón
✓ v létě se vrátil do Kralic na Hané, odkud odcházel za zahraničním
angažmá, hraje za „B“-tým v Okresním přeboru OFS Prostějov
zajímavost: pracuje ve stavebnictví jako živnostník

MILAN
BAROŠ

7

kub Teplý
Ja

PROSTĚJOV OPUSTIL STŘEŠTÍK

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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POSILY 1. SK
PROSTĚJOV
POD
DROBNOHLEDEM

ZNÁMKA

Na hostování má přijít talentovaný Spáčil a zkoušen je Teplý

PROSTĚJOV Od minulého
pondělí začala příprava 1.SK
Prostějov na jarní část sezóny
MILAN Fortuna:Národní ligy. Úvodní
LUTONSKÝ tréninkový dril vyvrcholil pátečním zápasem v Ostravě
ZNÁMKA proti prvoligovému Baníku.
V něm už se představili první
nováčci, další posily by dle vedení klubu měly ještě dorazit.
Jména ale prozatím zůstávají
a
B
t
elk
í
pod pokličkou. Naopak známý
Jiř
a
je jeden odchod. Po vzájemné
dohodě opustil kabinu eskáčka
vicemistr světa do 20 let Marek
Střeštík.
ZNÁMKA
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Místo fanouškù diváci
Ostrava (sob) – Na tribunku ve sportovním areálu Vista si našlo cestu necelých tři sta lidí. Což je vzhledem k době
utkání (pátek dopoledne – pozn.red.)
velmi solidní číslo. Nicméně chladné
počasí zřejmě trochu umlčelo příznivce domácího týmu, celkově se během
utkání příliš nefandilo. O to bujařejší
ale byly oslavy vstřelených branek.
Nicméně čest všem fanouškům, co
dorazili a v ledovém větru vydrželi až
do konce.

Rozhodèí
mírnì nestíhali
Ostrava (sob) – Utkání začalo s menšími problémy, hlavně pak s malým
zpožděním. Důvod? Rozhodčí. Ti
zamířili na hřiště přesně tak, aby byli
na place za minutu dvanáct. Jenže při
pohledu na trávník zjistili, že hosté nastoupí v jasně žluto-zelených dresech.
Úbor rozhodčích? Stejné barvy. Milí
arbitři se tak v půlce cesty na hřiště otočili a šli se převléct. Utkání tak začalo se
zhruba šestiminutovým zpožděním.

hNDWXODWDVH]DKÙEDOD
Ostrava (sob) – Příprava je příprava.
Jen málokdy je ale vidět takový počet
změn v poločase i během ní. Jak se
ukázalo, trenér Prostějova Pavel Šustr
chce skutečně dát prostor co nejvíce
hráčům. A tak druhý poločas začala
prakticky úplně jiná sestava: na hřišti zůstali jen Pernatskij a Teplý. Ani
Ostrava ale v tomhle směru nezůstala
pozadu. Baník ovšem vystřídal „jen“
pět hráčů.

BYLI JSME
U TOHO
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Hráči v pondělí 6. ledna vyběhli na
umělou trávu v areálu Za Místním nádražím na první trénink v deset hodin
dopoledne. Čekala je jednak rozcvička
a rozběhání, hlavně však pilování techniky nahrávek a mnohé další záležitosti.
Tým letos nepodstoupí soustředění, a
jak už se dříve trenér Pavel Šustr vyjádřil, většina cvičení se bude zaměřovat na
vlastní hru a jednotlivé herní situace.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

2QPF÷NÊNGFPC\PCOGPCNQ\Cé¾VGM\KOPÊRąÊRTCX[RTQUV÷LQXUMÆJQd¾éMCq4GCNK\CéPÊ
VÚOOQJNQV÷wKVåGOWåUVXQMVTÆPKPMWPCUVQWRKNQVÆO÷ąXRNPÆUÊNG
Foto: Michal
Sobecký

V úvodním zápase proti Baníku vyzkoušel několik nových hráčů, jako
jsou Teplý či Batelka, ale například
nad mladíkem Jiřím Spáčilem, který
by mohl dorazit ze Sigmy Olomouc,
zatím stále visí otazník. „Zatím je to
na jednání mezi kluby, forma i to, zda
se přesun uskuteční. Chtěl bych jej
především vidět v akci, rád bych měl
v týmu hráče, kteří jsou schopni Prostějovu na hřišti pomoci,“ uvedl k tomu
Pavel Šustr.
Ještě stručnější byl k tomu, proč
v Prostějově skončil dvaatřicetiletý
Marek Střeštík, od kterého se hodně
čekalo. Nejprve totiž klub oznámil,
že si může hledat nové angažmá s

tím, že pokud nenajde, zapojí se do
přípravy. Záhy nato ale přišla zpráva
o odchodu. „Jsou za ním osobní důvody,“ okomentoval nový kouč eskáčka. Klub jakoby vyhlásil embargo.
Předseda František Jura o uplynulém
víkendu opakovaně nezvedal mobilní
telefon a nereagoval ani na SMS zprávu. Sportovní manažer Petar Aleksijević zase situaci komentovat nechtěl a
odkázal nás právě na šéfa…
Někteří hráči pak do pátečního střetnutí nezasáhli záměrně, například
veteráni Jan Polák a Karel Kroupa. O
druhém jmenovaném se pak druhou
sezónu hovoří jako o hráči, co brzy
vymění kopačky za polobotky a bude

pro klub pracovat ve zcela jiné pozici.
Nemusí to však být brzy. „Dokud jej
nenahradíme jiným, kvalitním útočníkem, tak budu rád, když bude v
týmu,“ vyjádřil se k postavení Kroupy
Pavel Šustr. Ten v utkání s Baníkem
testoval i navrátilce z hostování jako
Pavla Hlocha i Michala Sečkáře a také
Jakuba Teplého ze Znojma, který
hned ve svém prvním zápase skóroval. Další posily ale zatím „na skladě“
nejsou. „Zatím se to nepohnulo. Ti
hráči, co nastoupili, budou pokračovat na takzvané zkoušce. Myslím ale,
že se budeme ještě poohlížet po hráčích. Máme celý leden na doplnění
kádru,“ je si vědom Šustr.
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První branka padla
už v první minutě
a výrazně ovlivnila
celkové vyznění zápasu, zejména první
poločas.

směle vyhlížet další boje s Karvinou
a nováčkem slovenské první ligy FK
Pohronie. Jejich vzájemný zápas
skončil také remízou, v tomto příOSTRAVA Soupeř jako řemen padě bezbrankovou. Večerník páčekal hned na začátek zimní pří- teční dopolední střetnutí navštívil.
pravy fotbalisty 1.SK Prostějov. Ve
sportovním areálu Vista v Ostravě- MICHAL SOBECKÝ
-Zábřehu se v rámci 1. kola skupiny A byl to zápas několika premiér. Kro„D“ zimní Tipsport ligy utkali s FC mě úvodního utkání nového ročníBaník Ostrava, sedmým celkem ku zimní soutěže šlo o první zápas
nejvyšší soutěže. Domácí do zápasu také pro oba trenéry. Na lavičce Banastoupili s omlazenou sestavou, to níku debutoval trenérský triumvirát
však nic neubralo na jejich nebez- Kozel – Kopecký – Slončík, na drupečnosti. Prostějov ale překvapil hé straně vedle poprvé své nové svěhned v úvodu aktivním pojetím hry řence do boje Pavel Šustr s asistenty
a nechybělo mnoho k senzaci. Ta Hunalema Vybíhalem. A premiéru
se nakonec koná alespoň částečně: si odbylo i několik hráčů na obou
Eskáčko vyválčilo bod a může tak stranách. V prostějovské jedenáctce

8\FWwPÚEJUQWDQLčMXKF÷PÊOQEPGD[NQ-F[åWåUGCNGP÷LCMÚQDLGXKNPGD[N
\MCVGIQTKGwGVTPÚEJ
Foto: Michal Sobecký

se poprvé představil forvard Teplý ze
Znojma a ve druhém poločase také
Batelka, kmenový hráč Zbrojovky
Brno.
Řada diváků ještě ani neusedla a už
padla branka. Ovšem k jejich překvapení až šoku sbíral míč ze sítě ostravský

brankář: Po akci Lutonského, který se
drze na brankové čáře protlačil přes
dva soupeře, a střele Koudelky se míč
dostal k jedinému novicovi v dresu
eskáčka Teplému, který ho uklidil do
sítě – 0:1.
>>>dokončení na straně 40
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EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR S JAKUBEM TEPLÝM
Ġ7ħ7(8þ7(Ģ
NA WWW.
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OSTRAVA Vcelku spokojený mohl být po prvním přípravném
utkání nový lodivod Prostějova Pavel Šustr (na snímku). Jeho
tým dokázal nejen odolávat silnému Baníku, ale také ho v prvním poločase zaskočit velmi aktivní hrou dopředu a několika
dobrými šancemi. Navíc měl koho hodnotit, do utkání totiž „Dívám se u nich hlavně na to, jak Volno budou mít
jsou schopni zvládnout herní situa- hráči pouze o víkend.
včetně brankářů nasadil hned dvacítku hráčů.

ce pod tlakem, jaké mají soubojové Jinak tréninky zatím

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Na soupeře jste hodně vlétli,
ten začátek zápasu se vám asi líbil?
Prostějov měl dvě tři šance…
„Já mám vždycky rád, když se má
hrát zápas, že se hraje hned od začátku, na nic se nečeká. Fotbal je hra
a tak se má hrát. Že nám vyšla hned
první šance, je samozřejmě krásné.
Měli jsme tam ale, zdálo se mi, v první půli tři čtyři situace, které jsme
měli lépe odehrát. Ale to bych možná po těch hráčích chtěl od začátku
moc.“

yy Z hráčů, co nastoupili proti Ba- chování. Takže neříkám, že by něk- nebudeme nijak specia-

níku, dohráli všichni se zdravím?
„Menší problémy zaznamenal. Ale
on už do toho zápasu šel s tím, že jej
trochu táhne sval. Při patičce si to asi
trochu natáhl, jinak ale myslím, že po
zdravotní stránce jsme zápas zvládli
dobře.“
yy Co Karel Kroupa, kdy jej nasadíte? Asi jej nepotřebujete zkoušet.
„V uvozovkách, až si řekne. Ale on
měl v týdnu před zápasem zdravotní
problémy, takže jsme se rozhodli, že
tento duel vynecháme. Ale jakmile
to půjde, tak s ním počítám. On ten
fotbal ještě dělá proto, aby pomáhal
vyhrávat zápasy.“
yy Dá se někdo u testovaných hráčů vyzvednout? Co se vám líbilo,
co ne?

do vyloženě propadl, ale taky nebudu nikoho chválit. To bych musel
vyzdvihnout u každého něco, a to by
nebylo úplně spravedlivé.“
yy Jak zatím probíhá příprava?
„Zatím se začalo pozvolna, ale už
jsem slyšel z týmu, že jsou hráči unavení a že je něco bolí. Přitom zatím
trénujeme, nechci říct jak děti, ale
jako dorostenci. (směje se) Prostě
jsme zatím nepodstoupili nic zásadního. Trénujeme tak, jak budeme
trénovat celou sezónu. Nyní budeme postupně přidávat.“
yy Co je v plánu?
„Většina cvičení se bude zaměřovat na
hru samotnou a jednotlivé herní situace. Budeme trénovat každý den, kromě zápasu. Ten máme opět v pátek.

lizovat. Někdy se zaměříme více na obranu, jindy
zase na útok. Snažíme
se připravit tým tak,
aby každý věděl,
kde má být a jak se
v které situaci zachovat.“

Foto: internet
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PROSTĚJOV Hodně vydařený rok mají za sebou sporty, které fungují díky podpoře prostějovské marketingové společnosti TK PLUS. V roce 2019 byli nejúspěšnější tenisté, na ligové medaile dosáhly výrazně omlazené volejbalistky a také
basketbalisté, kteří v týmu BK Olomoucko dávají stále větší
prostor hráčům z prostějovské líhně.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Ladislav
VALNÝ
Předvánoční atmosférou se nesla tradiční tisková konference společnosti
TK PLUS, při které se v pátek 20.
prosince bilancoval rok 2019 a představily se projekty letopočtu 2020,
ve kterém nebudou chybět prestižní
události jako jsou atletický mítink
Zlatá tretra Ostrava, tenisový turnaj
MONETA Czech Open či Mistrovství světa družstev do 14 let v tenisu,
ale také akce kulturního charakteru.

„Rok byl z našeho pohledu velice
slušný. Z pohledu tenisu dokonce
extrémně vydařený, protože se nám
podařilo získat všech pět týmových
titulů v mládežnických kategoriích.
V Česku napříč všemi sporty těžko
najdete klub, který tak dominoval. Je
to něco mimořádného, mám z toho
velmi příjemný pocit,“ uvedl šéf TK
PLUS a předseda prostějovského tenisového klubu Miroslav Černošek,
který sleduje také kolektivní míčové
sporty v Prostějově. „Ve volejbale
jsme se rozhodli jít cestou výchovy vlastních hráček. Je to sice běh
na dlouhou trať, celý český volejbal
z toho ale bude mít za čas prospěch.
Věřím, že i náš klub. Jednou bych rád

viděl, jak se vracíme na trůn s družstvem odchovankyň. Zatím se zdá,
že se to může podařit. U basketbalistů je to trošku složitější, naši mladí
potřebují přidat, aby z nich vyrostly
opory. Předpoklady mají, doufám, že
zaberou,“ ohlédl se za loňským rokem
Černošek.
Nejvyšší volejbalové a basketbalové
soutěže jsou nyní zhruba v polovině sezóny, VK Prostějov i BK Olomoucko čeká boj o obhajobu medailových pozic a úspěchů v národních
pohárových soutěžích. To tenisová
sezóna je na samém začátku a vedení TK Agrofert Prostějov plánuje, že
v následujících měsících chce potvrdit, že patří mezi absolutní domácí
elitu. Platí to také v případě seniorského družstva, kterému v extralize
jen o kousek unikl postup do finále.
„Kolektiv mladých se chtěl předvést.
Zápasy byly vyrovnané a hráči chtěli
skupinu vyhrát. Trochu mě mrzelo,
že nepostoupili do finále, hráli fan-

tasticky,“ prohlásila Petra Černošková, šéfka prostějovských tenisových
projektů. „Nadějným hráčům chceme dávat šanci opakovaně, nebudeme již do extraligy kupovat zahraniční tenisty,“ přidala jedním dechem.
Také v novém roce budou trenéři
na kurtech pracovat s nadějnými
mladíky. Lehečku se Svrčinou nově
doplní šestnáctiletý Daniel Siniakov.
„Chtěli jsme mít šestnácti-, sedmnácti- a osmnáctiletého hráče, to teď
máme. Věřím, že se v nějakém ročníku trefíme,“ přeje si Černošek.
Na Hané opět proběhne finálový
turnaj mistrovství světa družstev
do 14 let, možná to nebude naposledy. „Pořadatelská smlouva nám
letos končí. Mexiko, které má zájem
mistrovství převzít, se dostává do
určitých potíží. Třeba bychom nemuseli skončit na čísle dvaadvacet,“
poznamenala s nadějí na prodloužení smlouvy s ITF Petra Černošková.
V tenisovém areálu NTC MORAVA

0CVTCFKéPÊOUGVM¾PÊUPQXKP¾ąKRTQONWXKNQLGwV÷VTCFKéP÷LwÊVTKQ\RTCXC2GVTCèGTPQw
MQX¾/KTQUNCXèGTPQwGMC2GVT%J[VKN
Foto: www.tkplus.cz

Za Kosteleckou ulicí se bude rovněž
bojovat o titul na mužském challengeru MONETA Czech Open. Šanci
dostane české dravé mládí, chystá se
také slavností rozloučení s Tomášem
Berdychem. „Jsem s Tomášem do-

hodnutý, že se na MONETA Czech
Open 2020 předvede a ukáže, že
tady v Prostějově vyrostl. Ještě uvidíme, zda to bude v rámci nějakého
zápasu,“ naznačil na startu roku Miroslav Černošek.
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Karolína Plíšková NG<QDGDÎNKî>CT
zahájila sezónu titulem

Raduje se i deblistka Strýcová
BRISBANE, PROSTĚJOV Potřetí v kariéře ovládla
Karolína Plíšková turnaj v Brisbane. Ve finále porazila
česká tenistka Madison Keysovou z USA a obhájila loňský titul. Plíšková se kl boji o triumf probojovala poté,
co v sobotu odvrátila Japonce Naomi Ósakaové mečbol.
V sedmadvaceti letech se tak české tenistce s příslušností k TK Agrofert Prostějov povedla první obhajoba na
okruhu WTA a získala už šestnáctý titul v kariéře.
„Lépe sezóna ani začít nemohla. Turnaj byl skvěle obsazený, musela jsem o každé vítězství hodně bojovat.
Třikrát jsem musela do třetí sady. Stálo to hodně sil,
ale stálo to za to. Odměna je hodně sladká,“ radovala se
po posledním vítězství Plíšková. „Finále nabídlo dobré
utkání, což mě také těší,“ dodala vítězka.
Plíšková titulem zahájila spolupráci s novou trenérskou
dvojicí, a sice Venezuelanem Danielem Vallverduem
a Ukrajinkou Olgou Savčukovou. „Dani je v Brisbane
zvyklý vyhrávat a s Olgou jsem ještě neprohrála, máme
druhý titul,“ připomněla Plíšková, že Vallverdu byl
v Brisbane u dvou titulů Brita Andyho Murayho a za pomoci Savčukové loni ovládla premiérový ročník turnaje
v čínském Čeng-čou.
Do semifinále na tradičním podniku prošla další exprostějovská hráčka Petra Kvitová, pak ale ztratila dobře rozehranou partii s Keysovou. „Měla jsem šance, ale bylo
to náročné po psychické stránce. Ona byla silná, hrála
hodně dobře,“ řekla Kvitová po porážce, s rozjezdem sezóny ale byla spokojená. „Turnaj mě pozitivně naladil.

A navíc jsem se nezranila.
To je víc než dobré,“ říkala s úsměvem Kvitová.
V Brisbane slavila
titul i Barbora Strýcová. Světová jednička ve čtyřhře
uspěla s tchajwanskou hráčkou Sie
Šu-wej. Ve finále
si poradily s domácí Ashleigh
Bartyovou
a Nizozemkou
Kiki Bertensovou
3:6,
7:6 a 10:8 po
odvrácení
mečbolu.
Foto: internet
Na
kvalitní
výsledek dosáhla také Kristýna Plíšková. V Šen-čenu
postoupila mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje, dokázala
vyřadit i druhou nasazenou Sabalenkovou z Běloruska.
„Odehrála jsem čtyři zápasy, ve třech se podařilo vyhrát.
To je na první turnaj výborná bilance,“ poznamenala tenistka.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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šanci domácích v poločase, ale tentokrát zazvonilo břevno. Barkov mířil až příliš přesně.
Druhý poločas byl naopak v režii hostí.
Prostějov poslal většinu svých ofenzivních
opor pod bundy na střídačku. A bylo vidět,
že spíše chce výsledek „ukopat“. A podařilo
se. Dokonce se Prostějov dostal záhy do
vedení: V 53. minutě se zrodilo po pěkné
průnikové nahrávce přečíslení. Šteigl to vzal
na sebe a tradiční prostějovský žolík krátce po nástupu na hřiště vstřelil gól na 1:2.
Nicméně domácí neřekli poslední slovo a za
8 minut bylo srovnáno: Buchta pláchl záloze

Barina, který ve finále porazil Víta
Jastrábka z TC Brno 4:2. Třetí příčku obsadil tenista TK Slavia Orlová
Lukasz Bury po těsném vítězství 4:3
nad Rafaelem Kocem.
Mezi dívkami dominovala Denisa
Tomanková. V čistě prostějovském
finále byla její soupeřkou Nathalie
Charlize Miškovský a Tomanková

zvítězila nejtěsnějším možným poměrem 4:3. Na bronzový stupeň
dosáhla Eliška Kučerová z TC Brno.
Série halových tenisových turnajů
mládeže ČTS 2020 bude pokračovat
v termínu od 17. do 21. ledna Memoriálem Petra Mariňáka a v jeho
průběhu budou o co nejlepší výsledky usilovat mladší žáci.
(lv)
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i obraně, měl na levém křídle hodně prostoru a naložil s ním skvěle, když trefil k levé
tyči – 2:2. Prostějov se tak nakonec musel
strachovat o výsledek: mezi 67. a 70. minutou byl pod drtivým tlakem, Mucha musel
krátce za sebou vytasit tři zákroky – naštěstí
úspěšné. Strhnout poprvé v zápase vedení
na stranu domácích mohl v závěru ještě
dvakrát Kuzmanovič, ale z bezprostřední
blízkosti dvakrát nedal. Prostějov i díky
tomu utkání dohrál a připsal si cenný bodík.
Kaňkou budiž jen zranění Dmytro Zhykola.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

Pozápasové hodnocení trenérù
Luboš KOZEL - FC Baník Ostrava:
„Měli jsme sestavu složenou ve větším množství z hráčů ‚béčka‘ nebo dorostenců, protože
další den máme zápas v Polsku. Soupeř nás dobře prověřil, Prostějov má zkušené a kvalitní
druholigové mužstvo. Pro kluky to byl vskutku dospělý fotbal. Bylo vidět na naší straně
nesehranost, Prostějov na nás útočil z boku, my jsme pak určité situace zahráli naivně.
V prvním poločase mohli hosté po rychlém gólu přidat i další, my tam dali břevno a dvě
tyčky a později využili šance. Když to mám shrnout, tak v první půli byl lepší Prostějov, ve
druhé my. Remíza je tedy podle mě zasloužená.“
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„O výsledek primárně nejde, jde o to zkoušet si různé věci v zápasech. Baník ukázal, že má
fotbalovou kvalitu, je v ní před námi. My bychom se do budoucna chtěli k té úrovni propracovat. Chtěli bychom víc kombinovat, lépe kontrolovat hru. Klukům nemůžu nic vytknout: zápas odpracovali, vytvořili jsme si několik příležitostí. Zápas tedy splnil svůj účel.“

20011010071

>>> dokončení ze strany 39
Hosté odpověděli zanedlouho, i když ne, jak
si představovali – střela po zemi prošla po
nahrávce Baroše jen vedle pravé tyče. Poté
se snažil prosadit Buchta, ale nebylo mu
přáno. Naopak Barkov nákopem poslal míč
na kopačky prostějovských hráčů, kteří rozehrál rychlý protiútok, a po nahrávce Teplého
bylo málem vedení hostů dvojnásobné. Vůbec Píchal a Koudelka s Teplým vůbec dávali ostravské obraně zabrat. Scházela tomu
jen lepší koncovka a zejména dobrá, lépe
načasovaná finální nahrávka.
Nicméně svěřenci Pavla Šustra zanechávali
velmi pozitivní dojem. Napadali, zároveň
se jim dařilo Baník nepouštět do velkých
šancí. Navíc se hostím podařilo z rovnováhy
evidentně vyvést Fleišmana, který si stěžoval
nahlas na tvrdost prostějovských zákroků.
Ostrava až ke konci prvního poločasu převzala otěže zápasu.
Jediný tlak domácích vlastně přišel ve 29.
minutě, kdy nejprve míč skončil těsně vedle
tyče, aby po další akci už mohli hráči Baníku
zvednout ruce nad hlavu. Chvěna se prosadil po tlaku z bezprostřední blízkosti, Bréda
neměl nárok – 1:1. Míč při cestě do sítě prý
ještě tečoval dle vlastních slov Baroš... Neměl
by vlastně ani na druhou a poslední velkou

PROSTĚJOV První turnaj Série halových tenisových turnajů
mládeže ČTS 2020 hostila prostějovská hala a o vítězství bojovali
mladí hráči a hráčky v kategorii
babytenis. V obou kategoriích se
z celkového vítězství radovaly talentované děti z Prostějova.
V kategorii chlapců vyhrál Václav

lední hokej
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PROSTĚJOV Prostějovský hokej slaví. Po delší době se může
pochlubit mladým přírůstkem,
který se probojoval do reprezentace a následně i na šampionát.
Úspěšnou odchovankyní je Gabriela Hrubanová (na snímku),
čerstvá účastnice mistrovství
světa dorostu kategorie U18,
které se konalo před pár dny na
Slovensku. I když patřila mezi
nejmladší hráčky, přesto dostala
prostor a také se gólově prosadila. Za sebou má tak školu v podobě turnaje na mezinárodní
úrovni. Šestnáctiletá hokejistka
je členkou SK Prostějov 1913
a zároveň studentkou zdejšího
gymnázia.

„Určitě jsem byla šťastná, ale i trochu překvapena. Hlavně jsem však
byla ráda, že jsem se tam dostala.“
yy Byla tam z vaší strany nějaká
nervozita?
„Ani moc ne, brala jsem to jako normální turnaj. Sice velký, ale nijak to
u mě moc nehrálo roli.“
yy Jaké jste měli na Slovensku
v dějišti turnaje zázemí?
„Bydleli jsme v NH hotelu, který
byl fakt krásný a myslím si, že zázemí bylo jedno z nejlepších, co jsme
mohli mít. Jídlo bylo ve formě švédských stolů. Každý si tedy mohl vzít,
co chtěl.“
yy Když se dostaneme k vlastním
zápasům: jak to bylo s vaším vytížením?
„Určitě bylo znát, že šly zápasy
rychle po sobě a bylo tak málo odyy Jaký to byl pocit, když jste počinku. Tělo pak nestihlo tolik
zjistila, že jste v nominaci České zregenerovat, když jsme třeba hrárepubliky na mistrovství světa ly se Slovenkami od 20.30, dostali
jsme se na hotel kolem půlnoci.
osmnáctiletých?

Michal SOBECKÝ

Foto: internet
A další den od půl páté jsme měli
hrát další zápas.“
yy Kolik jste tedy měla času na
ledě? Proti Švédsku jste třeba hrála ve druhé formaci…
„To vůbec nevím. Ale trenér se snažil prostřídat všechny. Ale samozřejmě ta první lajna tam byla nejvíc na
ledě. Jsou to nejzkušenější hráčky.“
yyNa turnaji jste dala i jednu branku. Jak padla z vašeho pohledu?
„Myslela jsem si, že dá po nahrávce
gól spoluhráčka, ale ta nastřelila tyčku a já už jen dorážela. Byla jsem ale
samozřejmě strašně ráda – dát na
mistrovství gól, to se cení.“
yy Jaké jsou vaše další cíle a ambice?
„Určitě se chci dostat i na příští šampionát, odehrát tam další zápasy
a získat zkušenosti. A pořád bych
chtěla hrát s kluky v Prostějově.
Myslím si, že hra v dorostu mi dá
jako holce nejvíc. Do budoucna se
uvidí.“

20010910030
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„Měl jsem nabídky z Afriky i Filipín! Osobně mě láká Nový Zéland“
Mladý hokejista vzpomíná při svých toulkách i na Prostějov
PROSTĚJOV Řada hráčů z české kotliny nevytáhne během kariéry
pomalu paty, jiní naopak díky hokeji poznají svět. A nemálo z nich
se stále častěji podívají i do zemí, které rozhodně nepatří mezi velmoci v zimních sportech, a tím méně v hokeji. Do této skupiny patří
dvaadvacetiletý Nicholas Lang. Hokejista původem z Brna působil
v prostějovské mládeži, načež začala jeho daleká pouť.Ta vedla přes
Ameriku a Kanadu, kde hrál nižší soutěže třeba v Bradfordu, později
přes čtvrtou německou ligu a krajský přebor v České republice až na
Blízký východ. Za vyhledávače netradičních štací se ale nepovažuje.
„Není to schválně, život mi tyto šance prostě naskytl,“ říká univerzálně laděný hráč, který je v současnosti hráčem, asistentem trenéra,
trenérem dětí i hokejovým skautem.

EKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
yy Kdy jste začínal s hokejem?
„Bylo to v nějakých třech a půl letech,
dovedl mě k němu otec.“
yy Jste původem z Brna, ale hrál jste
dlouho za mládežnické týmy v Prostějově. Jak jste se sem dostal?
„Já už sám popravdě nevím, jak to bylo.
Byl jsem tenkrát v přípravě dokonce na
Spartě, ale tam to nějak neklaplo, tak
jsem šel hrát do Prostějova. Otec znal
trenéry a majitele klubu.“
yy Jaké to bylo dojíždět tehdy přes
půl Moravy?
„První rok jsem tady chodil do školy na
´Melantrišce´, takže jsem tu bydlel sám,
ale pak jsem zbytek základky dochodil
v Brně. Takže to škola dost odskákala,
i kvůli každodennímu dojíždění. Někdy
jsem byl na hodinu ve škole, maximálně
na čtyři. Naštěstí jsem pak měl individuální plán.“
yy Jaké jsou vzpomínky na Prostějov, co vám utkvělo v paměti?
„Velice pozitivní a pěkné. Mám tam

dodnes spoustu kamarádů, pořád jsem
s některými z nich v kontaktu. Mám to
v Prostějově moc rád.“
yy Co vás přimělo přesunout se do
Ameriky? Byl to pro vás hokejově
velký skok, v herním stylu či v rychlosti?
„Tak hrát v Americe byl vždycky můj
sen. Kontaktoval mě tým z Kalifornie,
takže jsem vůbec neváhal a prostě jsem
šel. Zvykal jsem si docela dlouho, prvních deset zápasů jsem šanci nedostával, a když už jsem byl na ledě, tak jsem
si říkal, co tu dělám.
Všechno bylo rychlé,
ale hlavně tvrdší a silnější. Pak už jsem se do toho dostal.“
yy Co považujete za tamní největší
úspěch?
„No ani nevím, co bych nazval úspěchem... V tomhle jsem docela sebekritický a k sobě upřímný. Určitě tu nějaké
úspěchy jsou, jako mít přes sto bodů
v sezóně, dostat se do profesionálního
hokeje, jet dvakrát na All-star game.
Nebo nominace na trofej nejlépe bránícího útočníka. Povedlo se mi dost věcí
a asi je toho víc, ale pak si sám řeknu: ‚Jsi
v nižší soutěži, takže zůstaneme nohama na zemi‘.“

yy Jaký byl pro vás život v Americe?
Bylo snadné vypořádat se s určitými
společenskými odlišnostmi?
„Jídlo mi tam chutná daleko víc. Je to
tam ale všude hrozně daleko, takže bez
auta jste ztraceni. Mají tam všechno
prostě ve velkém, ale život docela dobrý.
Každá oblast má své. Lidé jsou v Americe komunikativní a přátelští.“
yy Zvažoval jste setrvání za mořem?
„Mohl jsem zůstat, ale já chtěl návrat
do Evropy. Letos byly nějaké nabídky
na hráčský post v seniorech, kde jsem
hrál v USA, anebo v Kanadě i na pozici trenéra.“
yy Nakonec jste se přesunul do
Chemnitzu a dále do Velké Bíteše.
To jsou dost velká stěhování. Co vás
k nim vedlo?
„Vyplynulo to z nějakých životních situací. Byla to jedna z mých nejhorších
sezón, nerad na tuhle kapitolu vzpomínám jak ze sportovní stránky,
tak i osobního života.“
yy Momentálně
působíte zároveň v KanaděavTurecku.Jakjdoutyto dvězemě
vzdálené přes půl světa dohromady?
„Tak u scoutingu to možné je. (úsměv)
Já spolupracuji se spoustou lidí, ať už
s majiteli různých agentur, nebo členy
velkých společností, které zastupují
i hráče pro NHL. V jedné organizaci
dokonce působím jako jeden z hlavních
skautů, kde jsem se k tomu dostal ještě
před sezónou v juniorce. Takže hokej
pro mě už není jen z pozice hráče, ale
mám už i nějaké organizační role.“
yy Co vás oslovilo na Turecku? Není
úplně obvyklé tam působit v souvislosti s hokejem.

yy Zahrál jste
už i ligové zápasy. Jaký je tamní
hokej?
0KEQNCU.CPIMVGTÚQFGJT¾NP÷MQNKMUG\ÐP
„Když to člověk
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viděl na videu,
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tak jejich hokej vy#PMCąG
Foto: archiv N. Langa
padal jako sranda,
„Měl jsem před touto
ale není tomu tak.
sezónou nabídky, ale po zvážení všech
Hrají tam Rusové
možností mi přišlo po všech stránkách
z druhé nejvyšší
nejlepší Turecko. Není to hokejová
ruské soutěže nebo
země, ale mám tam na starost právě
mají i zkušenosscouting, jsem hrající asistent trenéra
ti z KHL. Liga se
a asistent trenér u juniorky plus malé
hodně zvedla oproti
děti trénuji, k tomu ještě hraji hokej.
loňské sezóně.“
A to byla pro mě nejlepší nabídka.“
yy Jsou v mužské nebo
yy Jak reagovalo vaše okolí, když jste mládežnické lize také derby? Jak se
oznámil, že budete hrát a trénovat případně projevují?
v Turecku?
„Derby je tu každý zápas s každým. Pro„Okolí moc nereagovalo, nikdo to netušil tože tu moc týmů není, tak se všichni
a nevěděl. Asi jenom čtyři lidi. Pak se mě hokejisté znají mezi sebou. Po prohraostatní zeptali, kde jsem. Když jsem jim ném nebo vyhraném zápase, je jedno,
odpověděl, že v Turecku, a já jim řekl, co odkud kdo je, pak se spolu všichni fotí
tam dělám, tak mi nevěřili.“ (směje se)
a stýkají se i mimo led.“

yy Nesetkáváte se v Turecku s jazykovou bariérou?
„Ano, Turci anglicky moc neumí, takže
se učím turečtinu.“
yy Jak jste spokojený s životem
v této zemi?
„Zatím ano. Počasí je dobré a bydlím
v centru, takže je to všude kousek. Je tu
i celkem dost lacino.“
yy Stal se z vás tedy hokejový světoběžník. Máte políčeno i na nějaké další, v hokeji méně probádané země?
„Není to schválně, život naskytl tyto
šance. (úsměv) V mládeži jsem hrál
v Rakousku, ve Vídni před Prostějovem, pak zas to byl Klagenfurt v Rakousku, byl jsem na Islandu, kde jsem
si zatrénoval s místním mančaftem. Pak
jsem byl v Belgii, kde jsme hráli proti
tamní reprezentaci a místnímu týmu.
Před sezónou jsem měl i nabídky ze
Singapuru, Jihoafrické republiky, nebo
dokonce z Filipín. To byly asi nejzajímavější, ale možná bych zkusil spíše hokej
na Novém Zélandu. (směje se) Zatím se
mi ale líbí v Turecku. Já cestuji hodně
i mimo hokej, ale díky němu se opravdu
podívám do různých koutů světa.“
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HRÁČ

MALIK MORGAN

VEČERNÍKU O FINAL FOUR SI BK OLOMOUCKO
ZAHRAJE NAKONEC S USK PRAHA
PRAHA, PROSTĚJOV Podle
původního pavouka měli
basketbalisté ve čtvrtfinále Českého poháru po roce
opět narazit na Pardubice,
nakonec ale vedení soutěže sáhlo k rozlosování všech
postupujících a na Hanáky
vyšel celek USK Praha. Los
současně rozhodl o pořadatelství atraktivního zápasu
a ten se bude hrát 21. ledna
na palubovce prostějovského Sportcentra DDM.

rozhodně bylo horší. Máme možnost
vysokoškolákům oplatit nedávnou
ligovou porážku. Chceme vyhrát a postoupit do finálového turnaje,“ prozradil ambice týmu sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Ve čtvrtfinále dále vyzve 21. ledna
Sluneta Ústí nad Labem Opavu,
Svitavy v regionálním derby přivítají Pardubice. Program této fáze
druhé nejvýznamnější domácí soutěže uzavře o dva dny později duel
Kolína s Nymburkem. „Favoritem
Původní zpravodajství
celé soutěže je pochopitelně Nymburk, další dvojice jsou ovšem docela
pro Večerník vyrovnané a slibují dramatické souboje.
Ladislav VALNÝ
Postupujícího určí jediné střetnutí, vše
je vyrovnané,“ míní Pekárek.
„Vzhledem k možným variantám jsme Stále ve hře jsou tři ze čtyř účastníků
s losem spokojeni. Teoreticky jsme loňského Final Four v Novém Jičíně.
mohli hrát na půdě Nymburka a to by O další účast na finálovém turnaji bojuje

Velkou fazonu z posledních týdnů potvrdil americký basketbalista také v Děčíně. Celkově nastřádal 36 bodů, z toho
jednadvacet ve druhé půli, trojky měl
9/6, a výraznou měrou se zasloužil tak
o smazání čtrnáctibodového manka z poloviny třetí čtvrtiny. Jeho průměr z posledních sedmi zápasů činí famózních 25,7 bodu.
V Děčíně navíc zapsal šest asistencí a stejný
počet získaných faulů.

LUKÁŠ
PALYZA

8
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Douglas s Palyzou
proti hvìzdám
Prostějov (lv) – Těžké protivníky
budou mít v doprovodných soutěžích na Utkání hvězd zástupci BK
Olomoucko. Trofej a prémii tisíc
eur pro vítěze soutěže jeden na
jednoho bude obhajovat Javonte
Douglas z Olomoucka, jemuž budou cestu k titulu znepříjemňovat
kolínský Pawel Krefft, hradecký
David Pekárek, brněnský Radek
Farský, Ondřej Sehnal z USK Praha, Ozren Pavlovič z Pardubic, Filip Kroutil z Děčína, Luboš Kovář
ze Svitav, Josh Newkirk z Ostravy
a ústecký Josh Brown. Ve střelbě
trojek se vedle Lukáše Palyzy představí nymburský Vojtěch Hruban,
Luděk Jurečka z Opavy, Lamb
Autrey z Děčína a Spencer Svejcar
z Ústí nad Labem. Ty doplní Matyáš Vrábel, talent z USK Praha U19.
Douglas byl nominovaný také do
souboje smečařů, kde je hlavním
favoritem Zach Hankins z Nymburka.

Pøíštím soupeøem
EXGH1RY½KXy
Prostějov (lv) – Pouze jedno
utkání v průběhu týdne odehrají
basketbalisté Olomoucka, protože
duel s Nymburkem předehrávali
a ve středu tak mají volno. V sobotu 18. ledna se představí v Ostravě,
která sice uzavírá tabulku, ale v posledním kole prohrávala na půdě
druhé Opavy pouze o osm bodů
76:84 a podala kvalitní výkon.
„Nová huť zatím vyhrála pouze tři
zápasy, často ale ztratila utkání až
v závěru, nebo prohrála o pár bodů.
Nemá špatný tým a na to musíme
před naším vzájemných duelem
myslet. Nechceme ale vymazat náš
poslední úspěch v Děčíně a pojedeme do Ostravy pro vítězství,“
říká kouč BK Olomoucko Predrag
Benáček.

<QRCMWLÊDCUMGVDCNKUVÆXèGUMÆORQJ¾TWDTQP\QXÚ×UR÷EJ\OKPWNÆJQTQéPÊMW"
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obhájce z Nymburka, loni stříbrná Opava i bronzové Olomoucko. Po odehrání
čtvrtfinálových klání dojde na oficiální
los semifinále, který určí program prvního hracího dne Hyundai Final Four.
To se letos odehraje 14. a 15. února
v Městské sportovní hale v Plzni.
„Pokud bychom ve čtvrtfinále uspěli,

znamenalo by to docela náročné cestování a také zařizování ubytování
a dalších nezbytných záležitostí. Ale
tuhle práci bychom dělali rádi. Český pohár bereme vážně a chceme se
poprat o místa na stupních vítězů,“
říká sportovní manažer BK Olomoucko.

TOMÁŠ
POMIKÁLEK

BK OP "B"
BK OL 67:112
OPAVA, PROSTĚJOV Po jednoznačném vítězství nad rezervou
Opavy v poměru 112:67 postoupili basketbalisté BK Olomoucko
do čtvrtfinále Českého poháru.
Jediný úspěch je tak dělí od postupu do únorového finálového
turnaje čtyř nejlepších týmů soutěže. V klíčovém utkání narazí na
USK Praha, hrát se bude 21. ledna
v Prostějově.
Favorizované Olomoucko přijelo ke
středečnímu duelu s rezervou prvoligového týmu v plné sestavě a od

začátku zápasu to bylo znát. Trojice
Palyza, Douglas a Kouřil ovládla
první pětiminutovku a po první
čtvrtině vedli hosté o osmnáct bodů
30:12. Na dvouciferný rozdíl přitom
odskočili už v průběhu čtvrté minuty, kdy Douglas trojkou stanovil
průběžné skóre 13:3. Pak se z dálky
trefili další tři hráči a domácí často
nevěděli v obraně, kam dříve skočit.
Už od druhé čtvrtiny si Hanáci mohli
dovolit velký počet střídání. Největší
opory mohly odpočívat. Lukáš Palyza odehrál rovných deset minut, jen
o něco delší čas na palubovce strávil
Radovan Kouřil s Malikem Morganem. Javonte Douglas dokonce
odehrál necelých devět minut, přesto
k vítězství přispěl čtrnácti body a šesti

doskoky. Také ve druhé čtvrtině Olomoucko zaznamenalo třicet bodů
NA TISKOVCE...
a vedlo 60:27.
Prvoligový soupeř se po návratu na
hřiště snažil vyhrát alespoň jednu
David KLAPETEKt$-1RCXCd$q
čtvrtinu, ani to se mu ale nepoved„Rozdíl mezi soupeři byl opravdu hodně vidět. Olomoucko se s rolí favorita vyrovlo. Třetí desetiminutovku svěřenci nalo naprosto bez problémů. Soupeř na nás od začátku vletěl a šel si za svým cílem.
kouče Predraga Benáčka získali Rozhodnuto bylo dříve, než bych si přál. Mladí kluci alespoň měli možnost vidět, že
v poměru 19:17, přestože hráli té- potřebují ještě hodně přidat, aby se dostali na ligovou úroveň. Ale snažili se i za rozhodměř výhradně mladí basketbalisté. nutého stavu a pár akcí se nám povedlo.“
Nejvíce byl vidět Dominik Štěpán,
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
který přitom zasáhl do utkání až ve „Bylo zřejmé, že pokud k utkání přistoupíme zodpovědně, bude rychle rozhodnuto,
druhém poločase a stačil zazname- což se potvrdilo. Hlavní opory si první čtvrtinu odpracovaly a pak mohly odpočívat. Je
nat 21 bodů. Stejný počet nastřílel dobře, že jsme mohli dát hodně minut mladým hráčům. Především ve třetí čtvrtině sice
také František Váňa, který trefil pět pár chyb udělali, mohli ale získat další zkušenosti v ostrém utkání. Měli jsme zápas pod
kontrolou od úvodního rozskoku, tak jsem to chtěl.“
trojek a výrazně se podílel na výsledku 79:44 po třiceti minutách.
sedmi body i Erik Klepač, další na- postupu jednasedmdesáti body. (lv)
Statistiky z utkání a ostatní
Stejný hráč trefil necelé tři minuty dějný odchovanec Prostějova. Celvýsledky najdete na straně 26
před koncem stovku. K té přispěl kově se hráči ze střídačky podíleli na
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Drama u Válečníků s vítěznou tečkou
BK DC
BK OL

94:98

DĚČÍN, PROSTĚJOV Bez indisponovaného Javonteho Douglase se
reprezentant Olomouckého kraje
v elitní basketbalové lize představil
v Děčíně. Téměř celý první poločas
vedl, ve třetí čtvrtině už ale ztrácel
čtrnáct bodů. Po velkém dramatu
nakonec v utkání 18. kola Kooperativy NBL zvítězil v sobotním podvečeru 98:94 po zvládnutých trestných
hodech v samém závěru střetnutí.
Hosté vyrukovali na Děčín se zónovou
obranou a už ve 3. minutě získali vede-

ní 8:4 a přinutili soupeře brát oddechový
čas. Po něm se začali prosazovat střelci
z dálky. Úspěšný byl především Morgan. Jeho tři trojky přinesly Hanákům
v polovině šesté minuty vedení 19:10,
Válečníci ovšem dokázali kontrovat
a nakonec snížili až na 23:25, když závěrečnou střelu s klaksonem trefil Autrey.
První čtyři body druhé periody sice
dali hosté, stačily ale dvě minuty a zkušený Vukosavljevič šesti body v řadě
vyrovnal na 29:29, když využil své
fyzické dispozice. Olomoucko odpovědělo pěti body, ale domácí i tak v 18.
minutě poprvé vedli 40:38 po koši
Žikly, který dal za necelé čtyři minuty
sedm bodů. Pak navíc následovaly čtyři ztráty v útoku, po kterých Děčín od-

skočil na 46:41 po dvaceti minutách. střelou opět obrátil výsledek a závěreč- Statistiky z utkání, ostatní výsledky
Třetí čtvrtinu otevřel trojkou Autrey nou přetahovanou ovládli hráči hostua průběžnou tabulku s dalším
a po minutě hosté prohrávali 41:51. jícího výběru.
programem najdete na straně 26
(lv)
V sestavě Válečníků se navíc začal prosazovat také Pomikálek. Do poločasu
NA TISKOVCE...
nedal ani bod, po obrátce ale rychle
trefil dvě trojky a s jeho pomocí se Dě6QO¾w)4'2.t$-&÷éÊP
čín odpoutal až na rozdíl čtrnácti bodů
- 61:47. Olomoucko si pomohlo body „Nás samozřejmě mrzí, že jsme zápas ztratili. Měli jsme dobrý úsek, kdy jsme soupeře zaskočili, ale Olomoucko ukázalo, že je velmi kvalitním týmem, a to i bez Douglase.
Palyzy, snížilo po krátké šňůře na 58:63 Soupeř postavil od začátku zónovou obranu, a nám chvíli trvalo, než jsme zjistili, co si
a do poslední části se šlo za nerozhod- máme počít. Z toho pramenily triviální ztráty, které nás stály dost bodů. Pak se naše hra
zlepšila, nicméně v koncovce jsme to nezvládli.“
nutého stavu 70:66 pro domácí.
Trojky Palyzy a Gogy dokonce ve 32.
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
minutě otočily skóre. Olomoucko se „Máme z vítězství obrovskou radost. V Děčíně se těžko vyhrává, každý se tu nadře.
odpoutalo na 74:70, ve 35. minutě ale Odehráli jsme dobrý zápas, hráli jsme to, co jsme chtěli. Děčín měl sice dobrý úsek, kdy
trojka domácího Kroutila znamenala nám odskočil na čtrnáct bodů, ale ustáli jsme to. Naším cílem bylo bojovat celých čtyřisrovnání na 78:78. Děčínský střelec cet minut a ubránit útočný doskok soupeře. To se nám povedlo a domácí měli jen deset
o chvíli později další dalekonosnou doskoků, zatímco v prvním vzájemném utkání dvaadvacet.“
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DĚČÍN, PROSTĚJOV Střelecky František Váňa (na snímku)
neprožil v Děčíně nejpovedenější utkání, když z pole trefil
pouze dvě z osmi střel. Především v obraně ale přispěl důležitými zákroky k cennému vítězství a odehrál přes dvacet
minut.„Klíčem k úspěchu byla naše bojovnost,“ vypíchl nasazení Hanáků odchovanec prostějovského basketbalu.
dali jste takový průběh utkání?
EXKLUZIVNÍ rozhovor
„Dopředu se dalo očekávat, že půjde
pro Večerník o vyrovnaný duel, který může být
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Ladislav VALNÝ
dramatický až do poslední sekundy.
ƔƔ Vítěze definitivně určila až po- Přesně se to potvrdilo. Ostatně takoslední minuta střetnutí. Předpoklá- vé zápasy hrajeme s Děčínem docela

pravidelně.“
ƔƔ Jak jste vnímal povedený vstup
do střetnutí?
„Měli jsme dobře připravený plán.
Začátek jsme díky tomu zachytili a vyrovnali jsme se s děčínským náporem,
který domácí vždy ve vlastní hale na
soupeře vytváří.“
ƔƔ Co váš osobní výkon. Byl jste
s ním spokojený?
„Příliš ne, protože jsem minul nějaké
trojky, taky jeden trestný hod v samém
závěru, ale to už je jedno. Šlo jedině

o vítězství, to jsme urvali, takže nějaké
osobní statistky jsou úplně stranou.“
ƔƔ Výkon týmu ale pochválit můžete, že?
„Chtěli jsme ubránit děčínský útočný
doskok, což se podařilo. Soupeř hrál
přes půl zápasu s menší sestavou,
i s tím jsme se vyrovnali. Dobře jsme
bránili. Naše nasazení mělo potřebné
parametry. Dokázali jsme hrát silně,
důrazně, přesně jak jsme si řekli. I když
se prohrávalo, tým se nevzdal. Proto se
podařilo uspět.“
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PROSTĚJOV Na loňský zisk prvoligového bronzu budou letos
navazovat nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov. Do nové sezóny 2020
se však vydají s částečně obměněnou hráčskou soupiskou svého
týmu pro druhou nejvyšší soutěž
mužských družstev ČR.

„S jistotou jsme přišli o jednu oporu,
neboť mladý blokař Honza Matkulčík mi krátce po skončení minulého
ročníku oznámil, že se rozhodl s nohejbalem skončit. Proč? Už v něm
prostě nechce pokračovat…,“ smutně prozradil trenér „jedničky“ Richard Beneš. „Jinak by náš kolektiv

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

„Chtěla jsem hrát první ligu za béčko,
je z toho extraliga s áčkem,“ směje se
Aneta Lešanská. „Korfbal mě pořád moc baví“
PROSTĚJOV Nejzkušenější článek sestavy korfbalového týmu
SK RG Prostějov, který chce letos zabojovat o historický zisk
mistrovského titulu? To je Aneta Lešanská. Do extraligového
výběru Hanáků se vrátila po mateřské pauze, ačkoliv takové
ambice vůbec neměla, navíc ještě trénuje starší žáky ergéčka i národní reprezentace ČR. O své obnovené kariéře hráčky se rozpovídala chvilku po dramatickém zdolání Českých
Budějovic 21:20, jež sama stvrdila vítězným košem.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Co říkáte na těsný duel se šťastným koncem?
„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. Myslím,
že se nám to celkově podařilo dobře,
v dané sestavě jsme odvedli slušný výkon a s trochou štěstí dovedli vyrovnaný souboj do vítězného konce. Tahle
výhra je hodně cenná.“
yy Dlouho jste vedli, ale po přestávce třikrát za sebou rychle inkasova-

li. Co následně pomohlo k vítěznému obratu?
„Z lavičky naskočili střídající Renča
Havlová a Dan Štefák, kteří jednu naši
čtyřku hodně rozhýbali. Předtím se
nám nedařilo hrozně dlouho dát koš,
snad víc než deset minut. Po tomhle
prostřídání jsme se v útoku zase chytili, začalo nám to tam víc padat. Šancí
jsme si vytvářeli celkově dost a šlo jen
o to se z nich trefovat.“
yy Po smršti sedmi košů za sebou
z 11:14 na 18:14 přesto rozhodoval
až infarktový závěr. Proč?
„Naší čtyřce už ke konci asi trochu
docházely síly, pokazili jsme několik
útoků rychlými ztrátami balónu nebo
zbytečně ukvapenými střelami bez
možnosti doskoků. Byl to z naší strany takový útočný zmar, čehož soupeř
využil k vyrovnání. Naštěstí tým podržela v téhle fázi utkání naše oživená
druhá čtyřka.“
yy Jak byste popsala úplnou koncovku včetně své rozhodující trefy
z penalty?
„Penalta vždycky byla moje noční
můra, teď po té dlouhé pauze dvojnásob. Nikdy jsem ji pořádně neuměla
a proměňovala s hodně nízkou úspěšností, proto se od svého návratu na
hřiště modlím, hlavně ať nemusím na

penaltu, kterou podle nových pravidel
musí střílet faulovaný hráč. Až do poslední minuty tohoto utkání mi vycházelo se jí vyhýbat, ale pak to přišlo. Náš
trenér si vzal time-out a řekl, že útok zahrajeme na mě, abych šla donáškou do
koše. Což vyšlo perfektně, ale faulovali
mě. V tu chvíli jsem samozřejmě měla
strašné nervy...“ Pro penaltovou exekuci
jste zvolila nezvyklou horní střelu. Proč?
„Matematicky jsem si vyhodnotila,
že vrchem budu mít určitě větší šanci proměnit než spodem. (směje se)
Prostě jsem to riskla – a vyšlo to!“
yy Zřejmě nastala velká úleva, že?
„Ohromná, jasně. Za stavu 20:20 půl
minuty před koncem dělil velkou radost a slzičky smutku takový kousek.
(ukazuje prsty půl centimetru – pozn.
red.) Naštěstí jsem tu situaci psychicky
ustála, penaltu dala. Pak jsme výborně
ubránili útok Budějovic a utkání dohráli v držení míče až do konce, všechno dobře dopadlo.“
yy Byla radost tím větší, že se povedlo České Budějovice porazit po několika letech a dlouhé šňůře proher?
„O tomhle po pravdě ani nevím, přece
jen jsem byla řadu roků mimo mančaft
a tuto negativní sérii proti ´Budějkám´
nezažila. Porazit jsme je však chtěli moc,
zvlášť po našich dvou minulých prohrách před Vánocemi. A ani Budějovice
tentokrát nenastoupily ve své nejsilnější
sestavě, stejně jako my. Že jsme vybojovali vítězství v našem pozměněném složení, je tím cennější. Víme, že pokud někdo vypadne, dokážeme jej nahradit.“
yy Jak to vlastně bylo s vaším letním
návratem k aktivní kariéře po pěti
letech?

měl zůstat pohromadě, a to včetně
Kuby Klaudyho. Sice teď pracuje
v Praze a musí dojíždět, ale říkal mi,
že za Prostějov chce i tak hrát dál,“
informoval Beneš.
Současnou prioritou Sokola II Prostějov tedy je posílení blokařského
postu. „Něco mám rozjednaného,
sítě jsou takříkajíc rozhozeny a uvidím během nejbližších týdnů, jak
jednotlivé možnosti dopadnou,“
odtušil zkušený nohejbalový kouč.
„Jedna z variant souvisí s Jakubem
Ftačníkem, který podle všeho ukončí své působení na hostování v extraligových Čelákovicích. Dostal
nabídku od špičkového Vsetína, my

coby Kubův mateřský oddíl jej tam
musíme uvolnit a součástí odchodu
by podle mé představy mohl být
reciproční příchod nějakého vsetínského hráče sem,“ nastínil Beneš.
Současně s tvorbou kádru pro pokračování v 1. lize mužů pracuje na
výchově nových mládežníků. „Šest
žáků trénuje každý čtvrtek od patnácti hodin v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí. A rádi
přivítáme další kluky, takže pokud
má někdo zájem se nohejbalu věnovat, ať přijde. Kromě toho koncem ledna odstartuje druhý ročník
Přeboru škol,“ nastínil Richard Beneš.
(son)

PROSTĚJOV Před měsícem
smetli SK Plhov Náchod v náhradním domácím prostředí Kostelce na Hané drtivě 32:14. Teď
nastoupí korfbalisté SK RG Prostějov v 10. kole extraligy dospělých ČR 2019/2020 na palubovce
tohoto nováčka nejvyšší tuzemské soutěže. A v neděli 19. ledna
od 10.30 hodin v Pardubicích,
kde Náchodští hrají své domácí
zápasy, to určitě budou mít mnohem těžší.
Družstvu z Královéhradecka totiž
vyšel až nečekaně skvěle předminulý
extraligový víkend, kdy nejprve senzačním způsobem přemohlo lídra
tabulky z Brna 22:20 a poté uspělo
i ve Znojmě 22:21! V průběžném

pořadí sice zůstalo na poslední páté
příčce, ale ziskem prvních čtyř bodů
potvrdilo, že mezi českou elitou rozhodně nehodlá být jen do počtu.
„Náchod před sezónou zajímavě posílil, ale nějakou dobu mu asi trvalo
sehrávání. Teď to vypadá, že už je
schopný mnohem lepších výkonů
než dřív a může být nebezpečný komukoliv, viz výhra nad Brnem. My
přesto pojedeme na jeho hřiště pro vítězství, které je při odvedení dobrého
výkonu určitě v našich silách. Klíčová
bude úspěšnost střelby,“ řekl k nadcházejícímu střetnutí trenér korfbalového ergéčka David Konečný, jenž by
měl mít v případě uzdravení střelecké
tahounky Renaty Havlové k dispozici
kompletní sestavu.
(son)
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„Zatím ještě jsem na rodičovské dovolené, Terezka má dva a půl roku. V létě
jsem si říkala, že zkusím znovu trénovat, a když mi to půjde, zahraju si za
béčko první ligu. Tam jsem naskočila
a zjistila, že hraní korfbalu v sobě pořád
mám bez nějakých větších problémů.
Pak mě oslovil kouč áčka David Konečný, že má málo holek a jestli bych
aspoň občas nezaskočila v extralize.
Tuhle výzvu jsem vzala, snažím se pomáhat ´A´-týmu. Moje výkony určitě
nejsou ideální, z dřívějška jsem byla
zvyklá na vyšší tempo. Ale hlavní je,
že mě korfbal stále moc baví, nějak ho
zvládám a postupně se snad zlepšuju.
Ještě potřebuju potrénovat, včetně fyzičky. Zatím to snad v rámci možností
ujde.“ (se smíchem)

SUÕEÈzQ½WDEXONDH[WUDOLJ\SRRGHKUDQÅPNROH
1. Brno
2. Prostějov
3. Č. Budějovice
4. Znojmo
5. Náchod

7
6
7
6
6

5
4
3
2
2

0
0
0
0
0

2
2
4
4
4

171:128
143:116
146:140
113:143
107:153

10
8
6
4
4

%DVNHWEDOLVWN\SRSRVWXSXGRSUYQtOLJ\]DWtPÿHNDMt
QDYtWĚ]VWYtDOHVNYĚOHVHGDŐtPOiGHæQLFtP6..
MAREK SONNEVEND

PROSTĚJOV Loni na jaře se
prostějovské basketbalistky dočkaly historického úspěchu v podobě postupu do 1. ligy žen ČR,
tedy druhé nejvyšší tuzemské
soutěže. Tam mají už pod křídly
Sportovního klubu K2 Prostějov
za sebou dvě třetiny základní části a dosud poznávají vysokou kvalitu startovního pole.
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Hanačky totiž odehrály čtrnáct
střetnutí základní části, aniž by jedinkrát okusily chuť vítězství. V silné konkurenci většinou podléhají
svým soupeřkám o přibližně dvacet bodů, někdy ještě více, občas

menším rozdílem. Zatím nejblíže
k výhře se dostaly doma proti Jablonci nad Nisou, s nímž prohrály
65:72. Je zřejmé, že jediným cílem
pro zbytek sezóny bude prvoligová
záchrana.
1. liga žen ČR 2019/20 – dosavadní výsledky SK K2 Prostějov:
PV – Nusle 53:72, PV – Sparta Praha 61:75, Pardubice – PV 85:45,
Pečky – PV 91:58, PV – USK Praha
B 55:72, PV – Aritma Praha 58:77,
KP Brno B – PV 88:62, Žabiny
Brno B – PV 80:62, PV – Jablonec
65:72, PV – Mladá Boleslav 51:69,
Sparta Praha – PV 70:60, Nusle –
PV 81:60, PV – Havířov 42:75, Havířov – PV 87:45.
1. liga žen ČR 2019/20 – průběžné pořadí po 14 kolech: 1. Mladá
Boleslav 25, 2. USK Praha B 25, 3.
Pardubice 24, 4. Nusle 24, 5. Pečky

23, 6. Aritma Praha 22, 7. Havířov
21, 8. KP Brno B 20, 9. Žabiny Brno
B 20, 10. Sparta Praha 18, 11. Jablonec 16, 12. SK K2 Prostějov 14.
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Parádní výkony odvádějí v žákovské lize ČR U15 mladé basketbalistky SK K2 Prostějov. Základní
fázi nejvyšší soutěže absolvovaly
ve skupině C, odkud čtyři nejlepší týmy postupovaly do následně
vytvořené extraligy hrané od 11.
ledna. A holkám se povedl doslova
husarský kousek, když obsadily právě čtvrté místo a za sebou nechaly
i výběry renomovaných středisek
mládeže z brněnských Žabin či
Ostravy. Tím pádem si teď děvčata

„kádvojky“ zahrají mezi národní
elitou dvanácti nejlepších družstev
republiky své věkové kategorie!
Liga starších žákyň ČR 2019/20,
základní skupina C – výsledky
SK K2 Prostějov: Hradec Králové
– PV 109:48, Vysočina – PV 46:60,
PV – Ostrava 85:82, PV – Havířov
68:64, Žabiny Brno – PV 55:51,
KP Brno – PV 65:58, Kyjov – PV
55:39, PV – Kyjov 56:53, PV – Vysočina 89:29, PV – Hradec Králové
62:71, Ostrava – PV 66:52, Havířov
– PV 52:55, PV – KP Brno 42:28,
PV – Žabiny Brno 47:29.
Liga starších žákyň ČR 2019/20,
základní skupina C – konečné
pořadí: 1. Hradec Králové 28, 2.
Kyjov 23, 3. KP Brno 23, 4. SK K2
Prostějov 22, 5. Žabiny Brno 20, 6.
Ostrava 19, 7. Havířov 18, 8. Vysočina 15.

Extraliga starších žákyň ČR
2019/20 – výchozí pořadí před
startem: 1. Sadská 12, 2. Hradec
Králové 12, 3. Tygři Praha 12, 4.
Horní Počernice 9, 5. Kyjov 9, 6.
Sparta Praha 9, 7. Plzeň 8, 8. USK
Praha 8, 9. SK K2 Prostějov 8, 10.
Karlovy Vary 7, 11. KP Brno 7, 12.
Litoměřice 7.
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Své o rok starší parťačky výsledkově napodobily i dívčí basketbalové
talenty SK K2 Prostějov v žákovské
lize ČR U14. Holky z Hané obsadily v základní skupině E třetí pozici,
která jim zajistila postup do jedné ze
dvou osmičlenných grup extraligy
startující 18. ledna. Což znamená, že

v tomto případě se kolektiv „kádvojky“ dostal mezi šestnáct top družstev
naší země dané věkové kategorie!
Liga mladších žákyň ČR 2019/20,
základní skupina E – výsledky
SK K2 Prostějov: PV – Žabiny
Brno A 54:61, PV – Žabiny Brno B
76:25, PV – Kyjov 71:59, PV – KP
Brno 72:36, Žďár – PV 34:100, Hradec Králové – PV 93:47, PV – Zlín
97:33, Zlín – PV 21:102, Žabiny
Brno B – PV 44:71, Žabiny Brno
A – PV 70:58, KP Brno – PV 44:55,
Kyjov – PV 44:49, PV – Hradec Králové 54:81, PV – Žďár 52:22.
Liga mladších žákyň ČR
2019/20, základní skupina E –
konečné pořadí: 1. Hradec Králové 28, 2. Žabiny Brno A 26, 3. SK
K2 Prostějov 24, 4. KP Brno 22, 5.
Kyjov 19, 6. Zlín 19, 7. Žabiny Brno
B 15, 8. Žďár 15.
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Foto: archiv J. Hrubana
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„V šedesátých a sedmdesátých
letech minulého století byly samozřejmě jiné časy i jiný volejbal.
Ten dnešní se vyznačuje hlavně
silou a razancí, zatímco tenkrát byl
z mého pohledu rozmanitější. Nehrál se v uzavřených prostorách, ale
venku, na antuce se sluncem do očí
a s větrem různé síly i směru. Nebyly to krátké chvilky mezi podáním,
přihrávkou a útokem. Míč zůstával
déle ve hře a tím se kladl větší důraz
na jeho příjem v poli, nahrávku i následný útok. Servis nebyl jen smečí
nebo padajícím listem jako dnes, ale
používala se také „šavle“ – tedy podání bokem k zadní čáře, či „svíčka“
neboli podání do co největší výšky
nad hrací plochou, což umožňovala
absence střechy. K tomu se přidávaly
záměrné rotace i vliv větru, kterými
vznikaly překvapující variace přinášející ještě náročnější příjem. Při
něm bylo hřiště živější „rybičkami“,
tedy vybíráním balónu skokem s následným dopadem na antuku, i bez
různých ochran loktů a kolen ještě
bezbolestným,“ pustil se exkluzivně
pro Večerník do srovnání let minulých a současných Jaroslav Hruban.
Jak dále zavzpomínal, při příjmu
míče po podání i ve hře se nekompromisně netolerovaly dnešní
„dvojáky“ ani tažené balóny. „Postavení hráčů na hřišti bylo nejprve
dáno tím, že všichni hráli všechno,
což zvyšovalo náročnost. Nahrávač musel umět blokovat, smečař
nahrávat nebo být dobrý i v poli,“
podotkl. „Do této volejbalové doby
jsem naskočil já. Psal se rok 1965,

7åXTQEGX[JT¾NKRTQUV÷LQXwVÊXQNGLDCNQXÊFQTQUVGPEKVWTPCLX*NWwQXCPGEJW8[wMQXCXVÆVQUGUVCX÷UVQLÊ\NGXC$CTPGV
$WMXC*TWDCPC#ODTQåXRQFąGRW\NGXC2GMC8GTWÿ¾M5CUÊPC#NDTGEJV
Foto: archiv J. Hrubana
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když trenér Vladimír Ječmínek doplňoval tehdejší družstvo dorostenců Agrostroje Prostějov a přišel do
hodiny tělocviku, kterou jsme jako
základní škola Kollárova měli na
hřišti Sokola II U Kalicha. Vybral
si mě a Ludvu Povýšila, čímž začalo
naše působení v tomto kolektivním
sportu. Já na to vzpomínám dodnes, protože mi volejbal dal hodně
i do života: týmovou spolupráci,
bojovnost a snahu o dosažení co
nejlepšího výsledku,“ pokračoval ve
vzpomínkách Hruban.
Tenkrát před více než padesáti lety
hráli dorostenci TJ Agrostroj oblastní přebor, kde se povedlo v roce
1966 vybojovat prvenství a tím
postup výš. „Za celou sezónu jsme
všechna utkání vyhráli a pouze jedno prohráli s Teslou Brno, ale ta
skončila až za námi druhá horším
poměrem setů. Poté jsme působili v Jihomoravské krajské soutěži,
tam se nám během roku 1968 také
dařilo výborně a ziskem prvního
místa v konečné tabulce se podařilo postoupit do dorostenecké ligy,“
prozradil jeden z členů.
Tehdejší úspěšné družstvo tvořili
Josef Albrecht, František Opletal,
Oldřich Barnet, František Ambrož,
Jaroslav Řičánek, Ludvík Povýšil,
Zdeněk Krupa, Jiří Sekanina, Ivo
Šípek, Jaroslav Hruban, Miroslav
Jiránek, František Peka, Jaroslav
Sasín, Ladislav Bukva, Pavel Navrátil, Pešák, Veruňák, Soldán a trenér
Vladimír Ječmínek.
Právě v té době se postupně začal
uplatňovat jiný systém hry přecházející na větší specializaci volejbalistů k jednotlivým herním
činnostem. „Šlo hlavně o takzvaného vbíhavého nahrávače. Stál
u jednoho kůlu nebo u střední čáry
v poli, po podání soupeře mohl
vběhnout do středu hřiště pod síť
a nahrát smečaři na útok. Také se
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

začaly používat ´rychlíky´ z nízké nahrávky před sebe či za hlavu,
většinou tyto kombinace přinášely
útočný bod. Rovněž úspěšné byly
vystřelené nahrávky nízko nad
sítí, které měly soupeře překvapit,
a rychlé smeče většinou soupeř
nestihl dobře zablokovat. Celkově
však byly výměny stále o dost delší než v současnosti a neexistovaly
zápasy odehrané třeba za pouhou
hodinu. Dnešní volejbal – a zejména mužský – se odehrává ve smyslu
co nejtvrdších úderů do soupeřova
pole, případně co největší rány do
protihráče. Pokud se to nepovede,
míč letí do sítě nebo do autu. Vzápětí podává protivník a zase dává
strašnou ránu. Pokud se mezitím
podaří něco vytvořit, tak je to jen
krátká mezihra a balón je hned zase
na zemi. S odstupem času mohu
říct, že při našem boji o dorosteneckou ligu, během následného
působení v ní i na mnoha různých
turnajích to bylo před těmi padesáti
lety úplně jiné. Včetně třeba zázemí,
které jsme na hřišti U Kalicha měli
spartánské s šatnou v dřevěném přístavku a s hráčským vybavením, co
kdo sehnal. Ale dresy jsme měli klubové TJ Agrostroj Prostějov v barvě
modré a žluté, se znakem i číslem.
Přeprava na venkovní utkání probíhala dle dostupných možností, to
znamená vlakem, autobusem nebo
i v nákladovém prostoru dodávkového automobilu Š1203. Za odehrané zápasy jsme pak samozřejmě
nedostávali žádnou finanční ani
jinou odměnu. Měli jsme však dobrý pocit ze sportu i z případného
vítězství,“ poskytl Jaroslav Hruban
Večerníku podrobné srovnání doby
minulé a současné.
V dorostenecké lize tehdejší výběr
působil tři sezóny do roku 1971.
„Někteří kluci postupně odcházeli
na vojnu či na vysoké školy, tímto
způsobem se hráčský kádr průběžně obměňoval vlastně už od konce
šedesátých let. Nakonec přišel sestup zpátky do krajského přeboru
a tím konec zlaté éry mužského,
respektive chlapeckého volejbalu
v Prostějově,“ dodal Hruban.
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PROSTĚJOV Už před časem se Večerník jednou věnoval slavnému postupu volejbalových dorostenců TJ Agrostroj Prostějov
do nejvyšší národní soutěže roku 1968 a jejich následnému tříletému působení mezi českou elitou. Dnes tohle téma otevíráme
ještě jednou, a to konkrétně osobními vzpomínkami člena tehdejšího týmu Jaroslava Hrubana.
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