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Desetiletá Laura
pøišla témìø o vše,
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PROSTĚJOV Narodila se na Štědrý den, její život však rozhodně nejsou a nikdy nebyly nekončícíVánoce. Postupem času přišla o to
nejcennější, co každý z nás má: její rodina se po požáru domu ve Vrbátkách prakticky rozpadla. Malá holka při něm málem uhořela... Se svými čtyřmi sourozenci následně skončila v Dětském domově v Prostějově. Ke konci loňského roku byla za svoji pomoc
ostatním oceněna v projektu Dětský čin roku. A přitom se musí učit pomáhat zejména sobě samé. Na jinak běžnou podporu těch
nejbližších se totiž příliš spoléhat nemůže.„Naši se pořád hádají. Nechci dopadnout jako máma...,“ svěřila se Laura.
(mls)

NEJEN O TOM BYL NÁŠ OBSÁHLÝ ROZHOVOR, KTERÝ JSME S ČERSTVĚ
DESETILETOU DÍVENKOU VEDLI, A VY SI JEJ MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 12
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razných osobností. Minulou středu byla ve svém bytě nalezena bez
známek života ředitelka Domova pro seniory
v Jesenci a bývalá prostějovská zastupitelka
Zuzana Bratterová,
členka ČSSD. V pátek
večer pak při amatérském fotbálku zkolaboval a následně zemřel vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu
statutárního města Prostějov Jaroslav Svozil. A do třetice všeho
smutného, nedávno zesnul i bývalý
ředitel Obchodní akademie v Prostě- ÞNíN?H;
MNL;Hí
jově Pavel Sekanina.
28
Jak to, proboha, ten rok jenom začal...?!
(mik)
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rychlý
9HĀHUQtN
Ètyøiatøicet obìtí nehod
Olomoucký kraj (mik) – Čerstvě
vydaná statistika počtu dopravních
nehod v Olomouckém kraji nevyznívá
moc přívětivě. V roce 2019 došlo k pětiprocentnímu nárůstu počtu nehod,
a co je velice podstatné, lidé při nich
umírali. „Stalo se čtyřiatřicet smrtelných nehod, z něhož bylo čtrnáct řidičů motorových vozidel, osm chodců,
čtyři spolujezdci, pět motocyklistů a tři
cyklisté,“ uvedl vedoucí odboru služby dopravní policie Dušan Věženský
z Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje.

FOTO
VEÈERNÍKU

Michal SOBECKÝ

&KÔLSNDMHXz
chronická
Prostějov (mik) – Po dalším týdnu
opět přibylo lidí nemocných chřipkou.
„K pondělí třináctého ledna evidujeme
v Prostějově již 1 699 případů relativní
nemocnosti na sto tisíc obyvatel, což je
oproti předchozímu týdnu o 376 osob
více. Navíc k uvedenému dni registrujeme v rámci Olomouckého kraje už
čtyři případy chronického chřipkového onemocnění s klinicky závažným
průběhem,“ uvedla Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení
pobočky KHS v Prostějově.

Foto: Michal Sobecký
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Večerníku
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K charitě se přidávají další. Rovněž
během uplynulého týdne pokračovala před místním nádražím v Prostějově charitativní akce v podobě
rozlévání polévek bezdomovcům.
Je potěšitelné, že k Miladě Sokolové
s přidávají i majitelé občerstvení, kteří
v sobotu lidem bez domova dovezli
pochoutky s kebabem.
CO NÁS UDIVILO…
Smrt osobností. Prostějovskou
společnost zasáhly v posledních
dnech hned dvě nešťastné zprávy.
Zemřela dlouholetá prostějovská
komunální politička, členka ČSSD
a ředitelka Domova pro seniory
v Jesenci Zuzana Bratterová, zesnul
rovněž bývalý ředitel Obchodní
akademie v Prostějově Pavel Sekanina. Čest jejich památce!
ZACHYTILI JSME

Agentura Letos bude pouze jedno zasedání zastupitelstva 1 801 797

Bezdomovci
v lepší náladì
Prostějov (mik) – Už druhým rokem
je město Prostějov majitelem pozemků
za místním nádražím. Z původních plánů, že ihned dojde k demolici starých
budov, však magistrát zatím ustoupil
z důvodu, že pořád ještě není jasné, co
na pozemku vybuduje. To samozřejmě
uvítali bezdomovci, kteří v polorozpadlých nemovitostech přebývají. „V jednu
chvíli jsem měl už sbaleno, ale teď jsme
rádi, že se už o bourání nemluví. Tak nás
tu asi třicet bydlí dál a rozhodně máme
lepší náladu,“ řekl Večerníku muž bez
domova, který si před místní nádraží
přišel pro teplou polévku rozlévanou
náměstkyní primátora Sokolovou.

9Ì7$1ë
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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 ••
Losos v kaluži. „Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na
smrt,“ napsal scénárista Jiří Hubač. Losos v kaluži je knihou o životě a smrti
psanou z pohledu dvou žen: babičky Milady a její vnučky Báry. Ta se musí
vyrovnat se smrtí své prarodičky, která se o ni celý život starala. Knihu Markéty Lukáškové představilo LiStOVáNí v prostějovském Národním domě.
•• Úterý ••
Krutá pravda o drogách. „Milé děti, strýček Billy vám říká: Nekupujte si
drogy! Staňte se popovou hvězdou a lidé vám je budou dávat zadarmo!“
To, co bylo ve filmu Láska nebeská vtipnou hláškou, je ve skutečnosti
krutá pravda. Ostatně o tom svědčí aktuální případ zpěváka skupiny Mandrage. O distribuci drog se v Prostějově staral Lukáš Šindýlek, který kvůli
tomu skončil před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Po Vánocích bez srdce. „Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce. Ale hned
druhý den jsi je hodila do koše,“ zpívá se ve světovém hitu George Michaela Last Christmas. Stejně se jmenuje i film, na který mohli vyrazit všichni,
kterým se něco podobného stalo.
•• Čtvrtek ••
Pozitivní svět. „Je to tvoje mysl, co vytváří tento svět,“ konstatoval nepálský duchovní vůdce Buddha. K tomu, aby naše mysl byla bystrá a pozitivní
navzdory pokročilému věku, slouží cvičení, na které jste mohli zavítat do
kulturního klubu Duha.
•• Pátek ••
Vlak do nebe dojel do Němčic. „Vlaky, které jedou do nebe, jsou plné
krys. Chlapče, hoď to rychle za sebe a zmiz,“ zpívá Jaromír Nohavica v písni Vlaky, které jedou do nebe. Podobně se jmenoval muzikál s písničkami
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, R. A. Dvorského či Jaroslava Ježka. Vlak do
nebe byl uveden v rámci tradičních divadelních pátků v kině Oko v Němčicích nad Hanou.
•• Sobota ••
Tanec na křižovatce. „Opilí od radosti si sami trochu lžeme, že zkouškou
dospělosti opravdu dospějeme. Tak tanči, lásko sladká, protanči večer celý:
ten bál je křižovatka, dospělí – nedospělí,“ zpíval Karel Kryl v písni Zkouška z dospělosti. Svůj velký večer si prožili studenti CMG.
•• Neděle ••
Poděkování dárcům. „Pokud nejsme vděční za to, co nyní máme, těžko
budeme šťastni, pokud budeme mít víc…“ Vděčnost všem dárcům, kteří
přispěli na zvony do místního kostela sv. Jakuba Staršího, vyjádřili v Kostelci na Hané koncertem kapely Noproblem.

„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.

1 490

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.

Bravo! Téměř dva miliony korun
přinesla letošní tříkrálová sbírka
z celého Prostějovska, čímž byl
zase o něco více překonán loňský
rekord. Konická charita získala
579 028 korun, prostějovská 1
222 769 korun.
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAV
DONUTIL

Foto: internet

Herec, dabér, komik i moderátor.
V těchto rolích známe Miroslava
Donutila. Jako komik a bavič pak
přijel také na Prostějovsko, konkrétně do Určic. V pátek zde potěšil nejen starší generaci diváků.
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ JSEM SE
PROBUDILA,
TAK KOLEM MĚ
BYLYPLAMENY…“
Desetiletá Laura Čurejová vzpomíná
na oheň, který pohltil celý dům její rodiny ve Vrbátkách a ona sama se ocitla v Dětském domově v Prostějově...

MICHAL VOJTUŠ
se narodil 22. června 1990 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. ledna
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.
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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…

ANETA KOMÁRKOVÁ
se narodila 16. srpna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. ledna
2020. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
29 do 30 let, měří okolo 174 centimetrů, má střední až obézní postavu, modré oči a hnědé odbarvené vlasy.

Zdeněk
Milena
Miloš

Zora
Zdroj: meteocentrum.cz
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9.YĚWQpSŐLVWiO V sobotu si bezdomovci pochutnali

9578/1Ì.
Náhlé úmrtí řeší policie
PROSTĚJOV Minulé pondělí
necelých třicet minut po poledni
přistál v Květné ulici v Prostějově
vrtulník Letecké záchranné služby
Olomouckého kraje. V jednom
z domů totiž došlo k náhlému úmrtí člověka, a tak u všeho asistovala
i policie.
„Nejde o žádné cizí zavinění na smrti osoby, což na místě konstatoval
i lékař,“ uklidnil situaci František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„K případu náhlého úmrtí člověka
jsme do Prostějova vyslali vrtulník,

protože v tu chvíli nebyla na stanici
k dispozici sanitka s lékařem,“ objasnil Pavel Lampa, tiskový mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Lidé z Květné ulice i okolí obdivovali pilota, který s vrtulníkem přistál
v těžkých podmínkách. „Posadit vrtulník tak bravurně na zem, to chce
zkušenosti. Vždyť se nádherně trefil
mezi spoustu drátů elektrického vedení i mezi stromy,“ uvedl obdivně
postarší muž, který celé akci přihlížel.
„Muže jsem ale neznal,“ omlouval se.
Co přesně se tedy stalo, zůstává v rodinném kruhu.
(mik)

Ä3URWHSOêSRNUPVLFKRGtLWĜLFHWLOHWtOLGp³
poukazuje Milada Sokolová
PROSTĚJOV Charitativní akce pod
záštitou náměstkyně primátora Prostějova Milady Sokolové probíhala
před místním nádražím také v uplynulém týdnu. Od pondělí do pátku
byly potřebným lidem rozlévány
teplé polévky, v sobotu si dokonce
bezdomovci pochutnali na hutném
guláši z hlívy ústřičné! Ten věnoval
majitel občerstvení z centra města,
který akci hodlá podporovat i nadále.

Michal KADLEC
Na kvalitu polévek rozlévaných bezdomovcům nedala Milada Sokolová ani
tentokrát dopustit. „Byly velmi pestré!
Guláš z hlívy ústřičné, polévky bramborová, gulášová, česnečka... Polévky, které

v Národním domě nakupuji, chutnají
úžasně, kuchaři vaří skvěle a já jim za to
velmi děkuji,“ vzkazuje Milada Sokolová,
náměstkyně prostějovského primátora
a předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějov.
Večerník si právě v sobotu před poledne povšiml, že místo polévky se potřebným lidem před místním nádražím
rozlévá hutný guláš. „Majitel KEBAB
HOUSE v Kravařově ulici se nabídl,
že jeden den v týdnu uvaří polévku či
připraví jídlo jednoduché k vydávání.
Na sobotní poledne tak nachystal úžasný guláš, byl velmi hutný a byla ho plná
várnice. Muži a tři ženy si chodili přidávat
častěji, než tomu bývá v případě polévky.
Vše bylo na místě snězeno,“ usmála se
Sokolová. >>> více čtěte na straně 28

na guláši

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
8UQDQVWRąGFRQNGFPGOFQTC\KNC/KNCFC5QMQNQX¾MDG\FQOQXEčORąGFOÊUVPÊ
P¾FTCåÊUJWVPÚOIWN¾wGO
Foto: Michal Kadlec

3ŐLMďWHVLSURNDOHQGiŐH BUKOVÝ MASAKR 1$+Ă%,729ô
PROSTĚJOV Nový rok nabral
neuvěřitelné tempo – máme
za sebou již polovinu ledna. Ve
většině domácností čtenářů Večerníku již visí naše kalendáře,
ale ne všichni tak učinili. Proto opakujeme, že všichni roční
předplatitelé mají nárok získat
kalendář PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2020 zdarma,
ostatní za 249 Kč.
Z kalendářů máme velikou radost,
zdobí nám kanceláře a obdrželi je
i naši nejbližší. A jelikož si našich
věrných čtenářů vážíme stejně jako
svých bližních, nadělujeme i jim kalendář zdarma. Všichni roční předplatitelé, co si dosud nevyzvedli
svůj kalendář, by tak měli učinit.
Všichni ostatní, kteří o něj mají zájem, si jej mohou stále zakoupit za
cenu 249 Kč.
Ptáte se, proč byste si měli pořídit
zrovna tento kalendář? „Protože si
jeho prostřednictvím připomenete

NEBUDOU!
ozdobí volné místo
krásné okamžiky roku minulého, na zdi,“ vysvětluje marketingová
díky chytrým značkám budete manažerka Aneta Straškrabová.
vždy vědět, kdy Večerník vychází Tak kalendářům hurá hej,
a také vám díky své velikosti (A3) do redakce pro ně pospíchej!

3ą('3/$71§1$52.32ą'-(j7÷/(91÷-,
$1$9«&6'5.<
volejte
SLxWHQDSUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]

„Stoleté stromy kácíme z preventivních dùvodù,“
vysvìtluje první námìstek primátora Jiøí Pospíšil

&ąGXQ\RQM¾EGPÚEJUVCNGVÚEJDWMč
NGåÊ UV¾NG W JTQDč C RQUVWRP÷ UG
DWFG QFX¾åGV 5VCT¾ DWMQX¾ CNGL
\ O÷UVUMÆJQ JąDKVQXC FGHKPKVKXP÷
OK\Ê
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Z toho fakt bolí
oči! V jižní části Městského hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově
probíhá masivní kácení staletých
buků. Až třicetimetrové stromy
padají za oběť dřevorubcům kvůli tomu, že město nechce riskovat
další kalamitu a škody, ke kterým
došlo při vichřici v červenci loňského roku. Magistrát tak nechal
preventivně pokácet třiadvacet
buků. Celou alej...

Michal KADLEC
Večerník se minulý pátek na vlastní oči přesvědčil, že velká buková alej již skoro celá
za své... „Od poloviny prosince 2019 do
konce února probíhá postupné kácení aleje třiadvaceti kusů mohutných buků v jižní
části hřbitova, které bylo povoleno orgánem ochrany přírody z důvodu provozní
bezpečnosti na základě výsledku tahových
zkoušek a závěru znaleckého posudku. Na
jaře 2020 bude provedena obnova, tedy

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

URČICE Miroslav Donutil je známý herec z řady
českých filmů a divadelních prken. Po dvou letech
usilování se jej podařilo pozvat do Určic. A v tamní
sokolovně představil nejen sebe a své dílo: přijel
totiž s pořadem Cestou necestou. „Byla jsem připravená na vše. Mile překvapil, byl ochotný, laskavý, vstřícný a lidský,“ neskrývala spokojenost organizátorka Lenka Buřtová.
O představení hvězdné osobnosti byl obrovský
zájem, sokolovna byla vyprodána za šest dní při
kapacitě 330 míst. Spokojenost tak byla v Určicích
převeliká. „Byl to večer s neopakovatelnou atmosférou. Po celou dobu se rozléhal neustálý smích (QVQ.GPMC$WąVQX¾
František JURA,RTKO¾VQT a po každém fórku následoval zasloužený po- &HO×æO»QHNQDMGHWH
(sob) MLâEU]\QDZZZYHFHUQLNSYF]
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX tlesk,“ uvedla dále Buřtová.

19102411216

Jedním z témat, která jsem otevřel při
lednové návštěvě předsedy vlády Andreje Babiše v Prostějově, byla výstavba
nového integrovaného centra pro hasiče a zdravotnickou záchrannou službu. Tato akce je zařazena v Národním
investičním plánu s požadavky na 330
milionů korun a zahájením prací v roce
2023. Úhrada nákladů bude převážně
na státu a Olomouckém kraji, nicméně
město projektu už nyní také pomáhá
s financováním některých důležitých
dokumentů. Centrum bude tvořit nová
požární stanice a nové výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby.
Těší mě, že tyto složky budou mít lepší
zázemí, které jim umožní ještě efektivněji pomáhat obyvatelům Prostějova
a okolí.

nová výsadba stromořadí včetně celoplošné opravy přilehlého chodníku,“ prozradil
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
„Ke kácení jsme přistoupili po loňské
červencové kalamitě, kdy na hřbitově
během vichřice spadly dva stromy, které způsobily značné škody na hrobech.
Odborná prohlídka navíc prokázala, že
většina těchto buků není v dobrém stavu
a odborníci je sami doporučili vykácet,“
zdůvodnil kroky magistrátu Pospíšil.

www.vecernikpv.cz
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Martin Složil je prostě Potvrzeno! Elitní policista svlékne
P R O ST Ě JOV Letí to.
Už je to dva
roky, co byl
mezi 19 statečných druhé
řady reality show
Robinsonův
ostrov vybrán
Martin Složil
z Prostějova.
Ten nakonec celou
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poškozenéh
bezvìdomí

soutěž vyhrál a zaslouženě si
odnesl výhru 2,5 milionu korun.
Rodák z Hané, která má k moři
dosti daleko, se Robinsonem nestal náhodou. Svědčí o tom jeho
životnístyl,kterýsistáleuchovává.
Robinsonův ostrov vznikal na
filipínském ostrově Caramoan.
Právě na jižní polokouli se Martin
Složil pravidelně vrací i dlouho po
skončení soutěže. Důvod je jasný:
mladý muž z Hané propadl sportu, který v dobách mořeplavce

Jamese Cooka
provozovali pouze domorodci na
Havaji.
Zatímco
koncem loňského
roku surfoval na
Bali, letos se vydal
do Austrálie. A už se
mu po moři a vlnách
pořádně stýskalo.
„Nedokáži vám říct,
jak moc mi chyběl život na pláži, nicméně
se s vámi vsadím, že to
rychle pochopíte z této
fotografie,“ napsal Martin
Složil na svůj Instagram
pod snímek, na němž se
houpe nad žhavým australským pískem.
(mls)

Napsáno
pred
à

18.1. 2010

PROSTĚJOV „Za blbost se platí!“
Přesně tohle má černé na bílém potvrzeno Daniel Vlachynský, který se
už před více jak dvěma roky porval
na diskotéce v Otaslavicích. Urostlý
a svalnatý muž svoji oběť povalil,
zaklekl a následně jí zasadil několik
silných ran do obličeje. Napadený po
brutálním útoku skončil v bezvědomí se zlomeným nosem, zraněnou
čelistí a zlomenou spodinou očnice.
Už loni v únoru prostějovský soud
Vlachynského podmíněně odsoudil na tři roky. Ten se proti rozsudku odvolal. Přesto dlouhý STÍN
MINULOSTI mladého muže
nakonec stejně dohnal: po pravomocném rozhodnutí soudu musel jedenatřicetiletý muž opustit
řady Policie ČR a následně také
armády...
Ke rvačce před sokolovnou
v Otaslavicích došlo 18. června
2017. Celým případem se díky
velké iniciativě příbuzných oběti zabývala Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS),
žalobu následně podal krajský

SRUYDĀFHQDGLVNRWpFHXQLIRUPX

státní zástupce. Soudní dokazování bylo velmi podrobné
a pečlivé. Porota loni v únoru
došla k závěru, že brutálním útočníkem byl Daniel Vlachynský. Zásadní
roli přitom kromě výpovědí řady svědků sehrály také kamerové záznamy,
které zachytily nejen samotnou rvačku, ale i agresivní chování obžalovaného v průběhu celého večera. Ten po
útoku od zraněného odkráčel a o jeho
stav se vůbec nezajímal.
Když došlo na soudní jednání, Vlachynský tvrdil, že se do rvačky vlastně
dostal jen tím, že roztrhával peroucí se
lidi. Jeden z bitkařů prý od někoho dostal pěstí do obličeje, zavrávoral a spadl,
přičemž na sebe strhl i dnes již bývalého policistu. Ten se prý chtěl vymanit
z jeho sevření, a proto jej udeřil do
hrudníku. Takové historce ale Okresní
soud v Prostějově neuvěřil a Vlachynského potrestal „podmínkou“.
Tím to ovšem celé neskončilo, obžalovaný se proti rozsudku odvolal. Krajský
soud v Brně poté verdikt skutečně zrušil, protože obhajoba dodala znalecký
posudek z biomechaniky. Ten původně vyzníval ve prospěch Vlachynského. Krajský soud proto nařídil, aby se
provedla rekonstrukce na místě činu

a aby znalec byl důkladně vyslechnut.
Druhé hlavní líčení se konalo loni
v září, nové důkazy však do případu
nakonec nic nového nevnesly. „Znalec
před soudem své závěry korigoval nebo
z nich zcela ustoupil,“ vyjádřil se pro Večerník soudce Petr Vrtěl, který tak neměl
důvod svůj původní rozsudek měnit.
Přestože se Daniel Vlachynský proti verdiktu opět odvolal, tentokrát již neuspěl.
„Krajský soud v Brně na svém jednání 21.
listopadu 2019 zcela zamítl odvolání obžalovaného a potvrdil původní rozsudek
za těžké ublížení na zdraví. Ten zní na tři
roky s podmíněným odkladem na 3,5
roku spojený se stejně dlouhým zákazem
navštěvovat společenské akce. Zároveň
musí obžalovaný zaplatit zdravotní
pojišťovně náklady spojené s léčením
poškozeného a dále mu uhradit nemajetkovou škodu,“ prozradil Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný. Pro
Vlachynského, který působil jako
osobní strážce ministrů vnitra Milana Chovance či Lubomíra Metnara,
to znamenalo konec nejen u policie.
„Plně si uvědomuji, že to pro něj bude nejcitelnější trest, neboť si na své dosavadní
kariéře velmi zakládal. Je mi také jasné,
že pokud by mohl vrátit čas, tak by se
pravděpodobně choval jinak.

&CPKGN8NCEJ[PUMÚPGFNQWJQRąGFVÊO
PGåUKX[UNGEJN×PQTQXÚTQ\UWFGMRTQ
UV÷LQXUMÆJQUQWFW
Foto: Martin Zaoral

Nicméně v případě, že se dosud poškozenému neomluvil ani neuhradil žádné
peníze v souvislosti se způsobenou újmou na zdraví, nešlo rozhodnout jinak,“
vysvětlil své rozhodnutí Petr Vrtěl.
Již v průběhu soudního procesu bývalý bodyguard opustil policejní složky
a narukoval do armády, odsouzení mu
ale následně vystavilo stopku také v zelené uniformě. Do Armády byl přijat na
kurz základní přípravy ve Vyškově, ale
v průběhu tříměsíční zkušební doby byl
velitelem propuštěn, protože přestal splňovat nutné podmínky pro službu – mít
mj. čistý trestní rejstřík…
(mls)

81F÷XPÊORQFPKMW\CJ¾LKNKCWFKV
Oděvní podnik v Prostějově zažádal o takzvané předinsolvenční
moratorium. Na schválení moratoria byl zapotřebí souhlas alespoň dvou bank. Pro byla pouze
Česká spořitelna, která od začátku vyjadřuje ochotu k dohodě.
Raiffeisenbank a Citibank zastávají opačné stanovisko.
„Oděvní podnik Prostějov počítal
i s variantou, že věřitelé předinsolvenční moratorium nepodpoří.
Vedení společnosti je i nadále přesvědčeno, že zachování výroby a zaměstnanosti je stále reálné i v rámci
insolvenčního řešení v procesu

reorganizace. Půjde jen o jiné mechanismy a posloupnost procesních
kroků. Je důležité, že největší věřitel,
tedy Česká spořitelna, stále podporuje restrukturalizaci vedoucí k záchraně firmy,“ uvedl v této souvislosti Karel Samec, mediální zástupce
Oděvního podniku Prostějov.
Již na začátku roku 2010 bylo rozhodnuto o čtyřdenním pracovním
týdnu. Tento krok tak nesouvisí
s krokem řešení v rámci insolvenčního řízení. „Čtyřdenní pracovní
týden byl zaveden z toho důvodu,
aby výroba byla kontinuálně pokryta a jela naplno bez zbytečných

prostojů. Lidé budou pracovat za 60
procent mzdy jen v den, kdy nebudou v zaměstnání. Jinak samozřejmě
v době, kdy budou v práci, obdrží
plnou výši mzdy. Během prvního
čtvrtletí by pak mělo dojít k přehodnocení,“ vysvětlil Karel Samec.
Zatímco v Oděvním podniku finišuje příprava jarní a letní kolekce na
rok 2010, zahájen byl také audit finančních toků a obchodních smluv
z minulosti. Jak jsme se dozvěděli,
v podniku probíhala řada nestandardních kroků a existuje možnost,
že po skončení kontroly budou informovány orgány činné v trestním

řízení. „Je velkou škodou, že určité
osoby v bývalém vedení společnosti
neměly na mysli jako prvotní zájem
samé společnosti, ale především
jim šlo o jejich osobní zájmy, kdy
tímto zcela evidentně poškozovaly
sám podnik. Bohužel se ukazuje,
že některé osoby se chovaly jako za
bývalého režimu, kdy jim nezáleželo
na lidech, zaměstnancích a dobrém
jménu společnosti, ale uměly co
nejvíce z firmy vytěžit ve svůj vlastní
prospěch,“ řekl Večerníku Petr Dítě,
který zastupuje Oděvní podnik
v oblasti posouzení obchodních případů a finančních toků z minulosti.

jak šel čas Prostějovem ...
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Hned v úvodu roku 2010 to bylo
vůbec poprvé, co se veřejnost naplno dozvěděla o začínajících
obrovských potížích v Oděvním
podniku. Do té doby vedení tohoto českého gigantu pělo jen
samé „ódy na radost“. Před deseti lety tak vlastně de facto začal velký pád OP… Přišlo se na
podivné machinace s majetkem,
s převody peněz na soukromé
účty a řadu dalších nesrovnalostí. A co myslíte, že se stalo?
Bývalý generální ředitel Tuhý
a další funkcionáři obvinění
z hospodářských deliktů vyvázli
od soudu bez jakýchkoliv trestů!
Oděvní podnik Prostějov, kdysi
slavná značka známá po celé
Evropě, je dnes v prachu. A to
doslova a do písmene... (mik)

$ÚXCNQVWJQFP÷RCNÊTGP2GTPwVÚPUMÆP¾O÷UVÊP¾NGåÊMRąKTQ\GPÆOWJKUVQTKEMÆOWEGPVTWO÷UVC2čXQFP÷UG
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V minulém čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si v oblíbené rubrice fotografického návratu
v čase zařádil nepřítel všech tištěných médií. Nezbedný tiskařský šotek totiž neomaleně (ne)přehodil oba snímky, tudíž u Pernštýnského náměstí vyšly starší fotografie. Za toto nedopatření se
omlouváme a dnes přinášíme správný díl našeho dlouhodobého seriálu.
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Kradl jen kvalitní alkohol
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Předminulou neděli 12. ledna
v šestnáct hodin vyjížděla hlídka řešit krádež, která se odehrála
v prodejně v centru města. Za pokladní zónou byl zadržen ostrahou
neznámý muž. Ten si na prodejní
ploše vložil zboží do nákupního
košíku a poté se pokusil z obchodu
odejít, samozřejmě bez zaplacení.
Strážníci zjistili, že dotyčný odcizil celkem jedenáct lahví alkoholu
v celkové hodnotě 4 649 korun.
Při oslovení ostrahou pachateli
jedna z lahví vypadla z košíku a při
dopadu na zem se rozbila. Obchodnímu domu vznikla škoda
vy výši 379 korun. Ostatní zboží
bylo nepoškozeno a vráceno zpět
do prodeje. Ke svému činu se
pachatel na místě hlídce přiznal.
Svým jednáním je třicetiletý muž
podezřelý ze spáchání přestupku
proti majetku. Celá záležitost bude
oznámena příslušnému správnímu
orgánu, kde může být za takové
počínání udělena pokuta do výše
50 000 korun.

Pomohli vstát stařence
Před šestou hodinou ranní v neděli 12. ledna se obrátil s žádostí
o pomoc na tísňovou linku 156
pětadevadesátiletý muž. Jeho
manželka upadla v bytě na zem
a on ji sám nedokázal zvednout.
Hlídka po příjezdu na místo pomohla šestaosmdesátileté ženě
a uložila ji do postele. Na dotaz,
zda je v pořádku, odpověděla, že ji
nic nebolí a pádem si nezpůsobila
žádné zranění. Lékařské ošetření
nepožadovala. V tomto případě
vše dopadlo dobře.

Prodejci lhali strážníkům
V pondělí 13. ledna po patnácté
hodině bylo přijato na linku 156
oznámení o podomním prodeji na
Sídlišti E. Beneše. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala oznamovatele. Ten uvedl, že mu dva
muži nabízeli smlouvu na energie
a chtěli mluvit výhradně s osobou,
která je majitelem plynoměru.
Když je odmítl, odešli do bytového
domu naproti přes ulici. Hlídka na
základě popisu zastihla prodejce
a vyzvala je k podání vysvětlení. Ti
na svou obhajobu uvedli, že v dané
lokalitě kontaktují osoby, které
na to byly upozorněny již v roce
2018 prostřednictvím služby
SIPO. Toto tvrzení se nezakládalo
na pravdě. Oba muži ve věku jednadvacet a dvacet let byli poučeni
o zákazu podomního prodeje na
celém území města Prostějova.
Svým jednáním dvojice porušila
tržní řád města. Jejich protiprávní
jednání projedná příslušný správní
orgán. Ten má možnost za pochůzkový a podomní prodej uložit pokutu do výše 100 000 korun.

Seniorka volala o pomoc
Ve středu 15. ledna v dopoledních
hodinách bylo přijato formou
SMS oznámení o výjezdu hasičů
do bytu, ze kterého je slyšet volání
o pomoc. Na místo byla vyslána
hlídka, která oznámení potvrdila.
Hasiči byt otevřeli a uvnitř nalezli
ležící ženu. Ta upadla a nemohla
vstát. Na místo byla přivolána záchranka a lékař rozhodl o převozu
seniorky na ošetření do nemocnice. Byt strážníci zajistili a klíče předali uživatelce.
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PROSTĚJOVSKO Lidská hyena závislá na drogách! Jinak snad
ani nelze pojmenovat devětatřicetiletou ženu, která v prodejně v centru Prostějova dvakrát okradla seniorky. Samozřejmě
vždy využila nepozornosti nakupujících starších dam a přivlastnila si jejich kabelku či jejich drahocenný obsah. Nyní zlodějce hrozí až tři roky vězení, protože nejde ani zdaleka o její
první lumpárny. Policistům se po zadržení přiznala, že seniorky okrádala, aby měla na drogy.

Michal KADLEC
„V pátek desátého ledna po poledni
byla pracovníkem ostrahy prodejny
v centru města Prostějova při krádeži
přistižena devětatřicetiletá žena. Muž
z ostrahy byl svědkem toho, jak podezřelá využila nepozornosti jednasedmdesátileté ženy a z kabelky, kterou měla
položenou v nákupním vozíku, jí odcizila peněženku. Stačil jí k tomu okamžik, kdy se seniorka otočila od vozíku
k vystavenému zboží. S peněženkou se
zlodějka zmocnila i osobních dokladů
poškozené, platební karty a finanční
hotovosti bezmála 3 400 korun. Před
prodejnou však byla zadržena a na
místo byli přivoláni policisté. Peněženka s obsahem se vrátila majitelce,“
informoval o prvním případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
To ale v případě uvedené darebačky

Minulé pondělí 13. ledna si sedmatřicetiletý muž od policistů převzal
záznam o sdělení podezření z přečinu
krádeže. Uvedený muž si dne 9. prosince loňského roku po dvacáté hodině v prodejně v ulici Újezd v Prostějově vyhlédl hudební nástroj – dětské
elektronické bicí. Se zbožím pak bez
zaplacení vchodem opustil prodejní
prostor, ale byl zadržen pracovníkem
prodejny. Po zadržení přivolanými
strážníky městské policie si jej převzali policisté. Podezřelý chlapík krádež
popřel a věc vysvětloval tak, že si peníze na zaplacení nákupu zapomněl ve
vozidle na parkovišti a chtěl si pro ně
dojít. Zboží v hodnotě 1 490 korun
se vrátilo do prodeje. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Vzhledem
k tomu, že podezřelý byl v posledních
třech letech pro majetkovou trestnou
činnost již pětkrát potrestán, hrozí
mu v případě prokázání viny a odsouzení trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení.

nebylo ještě všechno! „V rámci šetření
případu policisté dále zjistili, že stejná
žena se měla stejného skutku ve stejné
prodejně dopustit také šestnáctého
prosince loňského roku. Odcizením
kabelky s peněženkou, brýlemi a svazkem klíčů poškozené sedmaosmdesátileté ženě způsobila škodu vyčíslenou
na bezmála 3 500 korun. V tomto případě si lup ponechala. K oběma krádežím se žena přiznala a jako důvod
uvedla, že je závislá na drogách a takto
si chtěla opatřit peníze na jejich zakoupení,“ prozradil Kořínek.
Pro své jednání je podezřelá z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. „Protože byla
v minulosti pro majetkovou trestnou
činnost již pravomocně odsouzena,
hrozí jí za nynější jednání trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky,“
prozradil mluvčí prostějovských policistů.

<NQF÷LMC \¾XKUN¾ PC FTQI¾EJ RQVąGDQ
XCNC RGPÊ\G C VCM QMT¾FCNC UGPKQTM[
MVGTÆRąKP¾MWRWD[N[PGRQ\QTPÆ
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„Zase chlastáš,“ vyčetla žena 6WU½zQÉFLEOHVNXU\FKOH
příteli. A dostala od něj pěstí!
PROSTĚJOV K dalšímu násilí mezi
partnery došlo v bytě v okrajové části města. Mladá žena vyčetla svému
partnerovi, že je znovu opilý. A to zřejmě neměla dělat... Muž pod vlivem
alkoholu uhodil svoji přítelkyni pěstí
do nosu, až jí začala téct krev. Strážníci
případ řeší pro přestupek.
„Ve večerních hodinách v neděli 12. ledna řešila hlídka fyzické napadení mezi
partnery. Celý incident se odehrál v bytě
v okrajové části Prostějova. Fyzickému
útoku předcházela výtka ženy vůči jejímu
příteli, že je opět pod vlivem alkoholu. Na
to reagoval třiatřicetiletý muž úderem
pěstí pravé ruky do obličeje o tři roky
mladší přítelkyně. To mělo za následek

krvavé poranění v oblasti nosu. Lékařské ošetření a přivolání sanitky dotyčná
odmítla, poškozená ihned po útoku
odešla ke své matce. Ta hlídce uvedla, že
svoji dceru přece jen odveze na ošetření
do nemocnice,“ popsala incident Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Samotného agresora se strážníkům nepodařilo kontaktovat. „Odešel před jejich
příjezdem neznámo kam. Zjištěné skutečnosti byly předány k dořešení příslušnému správnímu orgánu pro podezření
ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití. Zde může být za takové chování
udělena pokuta do výše dvaceti tisíc korun,“ upozornila mluvčí.
(mik)

]DGUzHOL
GYD]ORGÈMH

PROSTĚJOV Dobrá práce! Strážníci zadrželi muže podezřelé
z trestného činu. Díky okamžitému upozornění od občanů se
hlídka městské policie neprodleně vydala po stopách dvou mužů,
kteří minulý čtvrtek rozbili výkladní skříň na náměstí a vykradli
ji. Za pár minut byli oba chlápci
v poutech!

„V odpoledních hodinách šestnáctého ledna se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil muž s tím,
že sleduje dvojici mužů, kteří rozbili
výlohu v centru města a odnáší z ní
nějaké věci, které ukrývají nedaleko. Na místo byla okamžitě vylána
hlídka. Podle popisu oznamovatele
strážníci podezřelou dvojici zadrželi.
Jednalo se o muže ve věku dvaatřicet a jednatřicet let,“ pochlubila se
úlovkem městských strážníků jejich
tisková mluvčí Tereza Greplová.
Pro podezření z trestného činu byla
na místo přivolána Policie ČR. „Policisté si celou záležitost převzali
k dalšímu šetření,“ dodala Greplová.
(mik)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

FEŤAČKA KAMARÁDCE VYHROŽOVALA,

PROSTĚJOV Po více jak roce došlo na první obžalované
v kauze největší protidrogové
razie za 10 let, o níž Večerník
v minulém roce obsáhle informoval. Třetím do party
k Janu Augustinovi a Lukáši
Šindýlkovi (o jejichž soudním
líčení obsáhle reportujeme
na straně 15 - pozn.red.) byla
družka druhého jmenovaného
Monika Dirdová Zapletalová,
jejímž prostřednictvím se oba
muži seznámili. Narkomanka je
kromě prodeje drog obžalovaná také z nebezpečného vyhrožování. Své celoživotní kamarádce měla napsat, že jí zničí život a připraví o syna... Také tuto
část úterního líčení u Okresního
soudu v Prostějově Večerník
sledoval živě.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Zlodějsišelprý
propeníze...

ŽE JI PŘIPRAVÍ
O
SYNA
Monika Dirdová Zapletalová
Devětadvacetiletá Monika Dirdová Zapletalová se po policejní razii
v Krasické ulici musela přestěhovat
zpět k rodičům. Mladá žena svého
o dvacet let staršího přítele dle jeho
slov ve věznici už pět měsíců nenavštívila, u hlavního líčení na něj však
vrhala zamilované pohledy. Na rozdíl
od něj však zůstává stále na svobodě,
takže si může i nadále dopřávat pervitinu. Právě tento fakt by mohl vysvětlit nervový třes, kterého se v průběhu
hlavního líčení nemohla zbavit.
Dirdová Zapletalová se k prodeji
drog, z něhož je obžalovaná, před
porotou odmítla v úterý 14. ledna
vyjádřit, promluvila pouze ve věci
nebezpečného vyhrožování. „S Martinou se znám od mala. Je pravda,
že jsem jí v afektu něco takového
napsala. Bylo to kvůli tomu, že stále
/QPKMW&KTFQXQW<CRNGVCNQXQWUQFXCEGVNGVUVCTwÊO.WM¾wGOiKPFÚNMGOURQLKNC
bere drogy, a přitom se stará o syna. \¾NKDCXFTQI¾EJ
(QVQ/CTVKP<CQTCN
Myslela jsem to tak, že bych na ni
případně zavolala sociálku, která by ná, proč své kamarádce po sociál- Stejně jako oba spoluobžalovaní
jí dítě mohla odebrat. Nic jiného ních sítích vzkázala, že jí zničí život i ona si na závěrečný verdikt ještě
nějaký čas počká.
v tom nebylo,“ vysvětlovala obvině- a připraví o syna.

k prodeji drog nevypovídala
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StrakavLučníulici
Přes noc z neděle 12. na pondělí 13.
ledna vnikl dosud nezjištěný pachatel na pozemek u rodinného domu
v Luční ulici v Prostějově a z domu
odcizil měděný okapový svod délky
2,6 metru a měděné koleno. Způsobená škoda nebyla dosud přesně
vyčíslena. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže, za což
pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

Nemákameru
anipeníze
Začátkem ledna tohoto roku si
sedmatřicetiletý muž z Prostějova v rámci tematicky zaměřené
„skupiny“ na sociální síti dohodl
zakoupení kamery typu GoPro
Hero 7 s příslušenstvím. Po zaplacení částky 5 700 korun předem se
však kupující zboží nedočkal. Naopak se „prodejce“ stal nekontaktním a svůj profil na sociální síti
odstranil. Policisté věc šetří pro
podezření z přečinu podvodu. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Potřebovalcelousilnici
V sobotu 18. ledna krátce před třetí
hodinou ráno v Prostějově natrefili
policisté na podnapilého cyklistu,
který ke své jízdě potřeboval celou
silnici, protože přejížděl doslova
z jedné strany na druhou. Muže
vyzvali k předložení dokladu totožnosti a také k podrobení se
dechové zkoušce. Při té mu opakovaně naměřili hodnoty přes 2,2
promile alkoholu v dechu. Šestačtyřicetiletý cyklista s naměřenými
hodnotami souhlasil a policistům
uvedl, že během večera a nad ránem vypil čtyři dvanáctistupňová
piva a půl litru bílého vína. Další
jízdu policisté cyklistovi zakázali
a věc oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.

BLAHOPØEJEME!!!

Viktorie STŘEBSKÁ
15. 1. 2020 50 cm 3,65 kg
Určice

PROSTĚJOV Druhé narozeniny
nedávno oslavil prostějovský spolek Mourek. Na mapě se objevil na
podzim roku 2017. „Jsme milovníosvìtlení
v prostìjovì
ci koček,“ říká jednoduše o náplni
sdružení jeho předsedkyně Jana
Seifriedová. Společně se čtyřmi
dalšími nadšenci se stará o to, aby
toulavé kočky nemrzly, nezůstávaly bezdomovkyněmi a zároveň se
snaží o to, aby byly kastrované a problém kočičích tuláků se nezvětšoval.
„Spolek vznikl tak, že mi známý řekl,
že mají ve firemním areálu kočky.
Chtěli jsme tenkrát pomoct s tím, že
kočky odchytíme a vykastrujeme.
Bohužel jsme byli vyhnáni, že neexistuje zvířata jen tak odchytávat.
A tak jsme na to museli jít oficiální
cestou,“ vzpomíná na těžké začátky
Seifriedová.

ce,“ vzkazuje Jana Seifriedová.
Situaci komplikuje fakt, že v celém regionu není útulek pro kočky. Mourek přitom nyní pomáhá na
Prostějovsku, ale také třeba v Lutíně.
„Kupujeme krmení, vyrábíme polystyrenové boudičky. V kdejakém areálu je
naše černá boudička od našeho spolku,“
říká spokojeně. Méně spokojenosti už
nabízí časové možnosti. „S kolegy jsme
vlastně tomu obětovali veškerý volný
čas. Žádostí o pomoc je několik denně.
Ale myslím, že nikdo toho času nelituje.
Já osobně jsem nadšená z toho, že jsme
úžasný kolektiv a že se navzájem doplňujeme.“
Poptávka o odchyt a kastrace koček je
obrovská. „Před založením spolku jsem
dávala na kočičí útulky pětistovku měsíčně z výplaty. A usínala jsem s dobrým
pocitem, že jsem pomohla. Do čeho
jsme se pustili my, to je řehole,“ uvedla se
zřejmou pýchou v hlase. Kromě těchto
aktivit totiž odchycené kočky prochází
taky zdravotní prohlídkou, různými
testy. Až pak případně putují do domácností. Tedy v případě příběhů s dobrým
koncem. „Těch hodně smutných není
víc, ale je jich hodně. Příliš hodně,“ říká
Jana Seifriedová.
Finančně ale zatím spolek stíhá,
kromě magistrátu přispívají i jednotlivci, někteří vesměs pravidelně.
„Vyděláváme si i sami. Děláme dražby,
loni jsme zorganizovali dětský karneval, podpořil nás i herec Matouš Ruml,
Lexa z Comebacku, který pro nás udělal
besedu s autogramiádou. Teď budeme
mít vernisáž v zámecké kavárně. Brněnská malířka Romana Štryncl pomáhá
takto útulkům. Namaluje k dražení pro

i s nepochopením

ke zvířatům

3RYÈVWQÙFKOXS
OD TRAGÉDIE

Nyní spolek funguje na 100, možná
rovnou 120 procent. Kromě krmení
a kastrací pomáhá také s hledáním domovů kočkám. Má to ale jedno „jenže“.
„Největší problémy jsou s prostorem.
Žádali jsme i magistrát, jestli by se něco
nenašlo, bohužel nepochodili jsme.
Město nám ale pomáhá už jen tím, dává
nám každý rok dotaci. Prostory však
chybí,“ deklaruje předsedkyně.
„Měli jsme teď problém, protože jsme
odchytili kočku se sedmi koťaty. Trvalo
dva měsíce, než jsme je udali. A mezitím byl problém s umístěním dalších
nalezenců, protože ‚dočasek‘ není dost.
Strašně rádi bychom našli nové ‚dočaskáře‘. Nestojí je to ani korunu, vše, co po
nich požadujeme, tak je péče o nalezen-

Michal SOBECKÝ

útulek obraz, ten se draží a výtěžek z něj
putuje celý útulku. Budeme mít i hosta,
herečku Naďu Chrobokovou, kterou
lidé znají ze seriálu Ulice jako Květu
Vavruškovou,“ prozradila předsedkyně
spolku k výstavě, která začíná 1. února
a bude k vidění po celý měsíc.
Stejně jako jsou různorodé zdroje
pro spolek, je i reakce lidí, s nimiž
Mourek řeší problematiku koček.
„Setkali jsme se s pánem, který volal, že
jsou u něj kočky od souseda, jednou jim
dal nažrat a teď jsou pořád u něj. Ať si je
laskavě odvezeme. Vysvětlila jsem mu,
že nejsme útulek, že je nemáme kam
dát. Že jim můžeme přivézt krmení,
vykastrovat a poskytnout teplé boudičky. Poslal mě s tím do patřičných mezí,“
vzpomíná Seifriedová na méně příjemnou příhodu. Jindy se naopak Mourkovi podařilo udat během chvíle kočku,
u níž se později ukázalo, že je vážně
nemocná. Paní, která si ji osvojila, však
kočičku Mourkovi nevrátila. Bojuje s ní
do jejího posledního dechu, krmí stříkačkou, platí nemalé peníze za veterinu.
Hlavními cíli spolku pak není jen pomoc kočkám, ale také trochu změnit
myšlení a chování lidí. „Jde nám o to,
aby se nepřemnožovaly kočky ve volné
přírodě. Ale pokud je lidi nebudou kastrovat a budou koťata někde vyhazovat,
nic se nezmění,“ je si vědomá Jana Seifriedová.

se setkává s láskou Prostějov

Lidé pohazují stromky u popelnic.

Roman ŠPAČEK
15. 1. 20120 52 cm 3,50 kg
Prostějov

miminka@vecernikpv.cz.

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

Anežka POSPÍŠILOVÁ
14. 1. 2020 52 cm 4,90 kg
Stražisko

3RP¼KDMÈNRçN¼P Spolek Mourek

Anna SVOBODNÍKOVÁ
12. 1. 2020 49 cm 3,10 kg
Němčice nad Hanou

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:

Anna SNÍDALOVÁ
12. 1. 2020 48 cm 3,65 kg
Němčice nad Hanou

Pondělí 20. ledna 2020

'0ä+

LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW FGUGVK TQMč
,GVQMNKFP¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾
5RQMQLGP¾ DWFG PC \CJT¾FEG LG FQDTÚ JNÊFCé 2ąÊRCFPÚ
\¾LGOEGD[\CPÊO÷NP÷LCMQWFQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷
UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

AGIR

LGéV[ąCåwGUVKNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWMVGTÚ\G\C
é¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV
2CMLG\P÷LXGNMÚOC\GN,GVQCNGXGNMÚRGUXOCNÆOV÷NG
CMF[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ0CXQFÊVMW
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Rą¾VGNUMQW RQXCJQW MCåFÆJQ \ÊUM¾ 5 QUVCVPÊOK RGLUM[
EJEGDÚVMCOCT¾FPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQF
PÚMF÷VGO

COLOMBO

Řidič nezvládl sjezd na centrum Prostějova

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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Alex ŠEVČÍK
9. 1. 2020 52 cm 4,50 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

„Neustále pracujeme na rekonstrukcích a opravách,“
ubezpečuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

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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PROSTĚJOV Před dvěma lety byli
památkáři výrazně proti, aby se na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
vysazovaly další stromy. Z hlediska
historie prý bylo náměstí jen holé
a beze stromů... Jenže rok se s rokem
sešel a radní hodlají v samém centru
Prostějova vysadit hned celou alej
stromů!
„Měli jsme jednat o dosadbě stromů na
náměstí T. G. Masaryka, ale tento materiál byl nakonec stažen z programu jednání rady města. Budeme ještě i nadále
jednat s památkáři o námi naplánovaných úpravách v samém centru Prostějova a doplněný materiál předložíme
na příštím zasedání rady,“ předeslal na
poslední tiskové konferenci rady města
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
prostějovského primátora.
Na otázku Večerníku, o jaký konkrétní
plán dosadby zeleně na náměstí jde
a zda vedení města půjde proti nařízení
památkářů, kteří již před dvěma lety zakázali jakoukoliv výsadbu stromů na náměstí T. G. Masaryka, odpověděl první
náměstek konkrétně. „Chceme z pohledu z radnice na levé straně náměstí vysadit stromovou alej podobnou té, jako je
již na pravé straně. Přejeme si, aby z hlediska výsadby stromů bylo centrum
města symetrické,“ řekl Jiří Pospíšil.
A co na to památkáři? S médii dlouhodobě nekomunikují. „Podle výsledků
posledních jednání už ale tolik neprotestují, takže věříme, že se společně na
výsadbě domluvíme,“ dodal Pospíšil.
(mik)
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ce, a je tomu vždy na dva roky. Tím, že
soutěžíme obrovský objem elektrické
energie, dostáváme se na velmi zajímavé a výhodné ceny,“ vysvětlil první
náměstek prostějovského primátora.
Mnohdy si občané stěžují, že v některých ulicích veřejné osvětlení
pár dní nesvítí, nebo naopak svítí
i přes den. Večerník zajímalo, co
s tím... „Pokud někdo zjistí nesvítící
veřejné osvětlení, tak může závadu
ohlásit na infolinku magistrátu 800
900 001 nebo přímo na nepřetržitý
dispečink správce veřejného osvětlení na telefonním čísle 800 101 109.
Dispečer vyhodnotí rozsah a vážnost
závady, kterou dále předává k řešení
technikům. V případě výpadku jednotlivých svítidel má správce veřejného osvětlení podle smlouvy provést
opravu do pěti dnů od oznámení poruchy, v případě větších poruch je to
do čtyřiadvaceti hodin od oznámení
poruchy. A jestliže svítí veřejné osvětlení přes den, tak je to zcela záměrně
z důvodu provádění kontroly, oprav
a údržby. Součástí kontroly jsou i revize, které se musí provádět takzvaně
pod napětím, proto je nezbytné, aby
bylo osvětlení zapnuto. Po ukončení
prací se samozřejmě ihned vypíná,“
objasnil Jiří Pospíšil.

www.vecernikpv.cz

Ve své obhajobě Lukáš
Šindýlek připustil, že
drogy bral, nicméně popřel, že by je prodával.
„Kupoval jsem je většinou do Jana Augustina.
Opravoval jsem matčin
dům v Prostějově, kam
jsem se vrátil z Olomouce. Býval jsem unavený, a tak jsem potřeboval povzbuzení. Od
Augustina brala i moje
sestra, moje družka Monika, syn i zedníci, co
u mě pracovali,“ hájil se
Šindýlek, který se dále
ve své obhajobě zaměřil na lidi, kterým měl
pervitin prodávat. Převážně naznačoval, že to
byli naopak oni sami, kdo drogy prodával.
„Moniku znám od roku 2013. Měla neustálý problém s penězi, občas něco vyhrála na automatech. Vždy, když se zfetovala,
tak utíkala z domu, několik dní jsem o ní
třeba nevěděl. I proto jsem jí drogy nedával, to bych byl sám proti sobě,“ vyjádřil
se ohledně své družky a spoluobžalované
Moniky Dirdové Zapletalové, jejímž prostřednictvím se také seznámil i s Janem
Augustinem. „On měl pověst proutníka,
myslel jsem si, že s ní něco má, tak jsem
si to s ním potřeboval vysvětlit,“ popsal
Šindýlek jejich první setkání na parkovišti
u Hané.
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řidičů kamionů při ježdění na Ukrajinu,
do Polska či Maďarska,“ vyjádřil se muž,
který si však nedokázal vzpomenout pro
jakou společnost tak činil, ani jaký měsíční příjem mu z toho zhruba plynul. Přitom u něj samého a na účtu jeho bývalé
partnerky, kam měl neomezený přístup,
policisté zajistili bezmála dva miliony korun. Odkud je vzal, nedokázal Šindýlek
spolehlivě vysvětlit.

Vyslechnuto
má být
65 svìdkù!

Během velkého množství nekonečných
výslechů se policistům podařilo shromáždit výpovědi mnoha lidí, kteří od Lukáše
Šindýlka kupovali drogy. On sám popíral,
že by některé znal, u jiných pak nechápavě kroutil hlavou. „Co se týče Jana E., tak
jeho výpověď vůbec nechápu. Jenom
vím, že u něj Augustin bydlel. Gabrielu
S. znám, dělala servírku v Plzeňce v Krasicích. Půjčil jsem jí nějaké peníze, které
mi dosud nevrátila. Martina H. byla kamarádka, vyměnili jsme si nějaké zprávy.
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Týkaly se hlavně sexu,“ komentoval kterou policisté objevili na zahradě
Lukáš Šindýlek některé ze svědků.
domu v Krasické ulici. „Legálně jsem
vlastnil tři zbraně, k nimž jsem nepo.GRYãHIHWRYDO třeboval papíry. Tuhle mi chtěl nabídnout jeden známý, ale já ji odmítl. Kde
Y.UDVLFNp"
se u mě vzala, absolutně netuším,“
Součástí dokazování byly také do- prohlásil Lukáš Šindýlek.
tazy na opravu domu na začátku
Krasické ulice. Ten patřil matce Lu)HĢiFLEXGRXPXVHW
káše Šindýlka a kromě něj i MoniKRXIQČNVRXGX
ky Dirdové Zapletalové v něm bydleli Šindýlkův syn a jeho sestra se Přestože Lukáš Šindýlek neustále měnil
svým přítelem. V objektu se našlo čísla svého mobilního telefonu, podařilo
108 gramů pervitinu, přitom cena se policii zajistit celou řadu odposlechů.
jednoho gramu se pohybuje kolem Na základě nich pak v průběhu nebývale
tisíce korun. „Nevím, kde drogy rozsáhlého vyšetřování vyslechla skutečbyly ani kde se tam vzaly. Mohl si je ně nevídaný počet svědků, jejichž výpotam zapomenout bývalý partner sestry, vědi na policii Šindýlka usvědčují z prokterý tam rovněž bydlel,“ vymlouval se deje drog. Sám obžalovaný však i se svojí
právní zástupkyní trval na osobní účasti
obžalovaný.
Po policejní razii se už tak špatné všech svědků u soudu. Vyslechnuto by
vztahy mezi obyvateli „drogového tak mělo být zhruba 65 svědků! Poddoupěte“ ještě více zhoršily. „Matka statná část z nich je součástí prostějovské
už nechce, abych tam bydlel, a dům drogové scény a nebude úplně snadné je
pronajímá. Monika se mnou před pěti k soudu dostat. Z tohoto důvodu musela
měsíci přestala komunikovat. Dobré soudkyně rozplánovat proces na pět dalvztahy nemám ani se se sestrou a se ších dní.
synem. Na vazbě mě tak nakonec Rozsudek v tomto monstrprocesu by
navštěvovala pouze dcera,“ shrnul tak měl padnout nejdříve v březnu, dle
Šindýlek, který je obžalován i z proti- zainteresovaných však není vyloučeno,
zákonného přechování střelné zbraně, že se vše protáhne až do podzimu.
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FOTOGALERIE

FETOVALA
CELÁ RODINA...
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S Janem Augustinem se už pravidelní čtenáři Večerníku měli možnost seznámit.
Díky tomu vědí, že se nejedná o syna dlouholetého prostějovského komunistického
zastupitele a advokáta Josefa Augustina.
Před více jak pěti lety byl tento devětadvacetiletý mladý muž odsouzen do vězení za
krádeže a podílnictví, ještě předtím putoval
do vazby kvůli prodeji pervitinu. Tehdy
patřil k partě, která pravidelně vyrážela do
jednoho z apartmánů na Červenohor-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohohle kluka prostě
nemá nikdo rád! Syn „vysoce postaveného muže s dominantními sklony“
Jan Augustin nebyl nikdy právě oblíbený ani mezi samými feťáky, kteří jinak
drží basu, a to minimálně do chvíle,
kdy přijdou první problémy. Důvodem
byla nejen jeho přirozená arogance,
s jakou k lidem přistupuje, stejně jako
to, že ostatním narkomanům prodával
výrazně naředěné drogy. Když si přišli
stěžovat, měl nachystanou odpověď:
„Nechceš, nekupuj!“. Recidivista se stal
obžalovaným a zároveň hlavním svědkem, který z prodeje usvědčil Lukáše
Šindýlka, o jehož příběhu referujeme
na jiném místě strany.

Přestože se po propuštění pokusil pracovat, dlouho mu to nevydrželo a opět navázal na svůj starý životní styl. Peníze měl jen
tehdy, když prodal drogy nebo vyhrál na
automatech. Netrvalo dlouho a seznámil
se s Lukášem Šindýlkem. „On na mě žárlil
kvůli Monice, museli jsme si to vysvětlit,“
popsal Augustin, který dle žaloby měl od
o dvacet let staršího muže odkoupit a ná-
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ském sedle. Přestože u soudu předvedl
solidní „divadýlko“, když tvrdil, že se obrátil
na víru, soud mu neuvěřil a poslal jej na 28
měsíců do vězení.

sledně prodat minimálně 350 gramů pervitinu. „To, co je uvedeno, to asi souhlasí.
Bral jsem to i od Lukáše Šindýlka i Moniky
Dirdové,“ potvrdil přímo u soudu Jan Augustin, který mimo jiné přiznal, že drogy
ředil preparátem na kloubní výživu. „Trošku jsem to vždycky nařezal. Poměr záležel
na tom, jak moc jsem aktuálně potřeboval
peníze. Někteří byli nespokojení, tak jsem
jim řekl, že to příště ode mě nemusí brát,“
popsal Augustin, který dle svých slov drogy užíval hlavně proto, aby nemusel spát
a víc toho stihl. „Ti, co to ode mě měli nařezané, ti už spali víc,“ pobavil dlouhodobě
nezaměstnaný Augustin, u něhož byla
rovněž nalezena střelná zbraň. „Byla asi na
zajíce,“ prohodil obžalovaný úsečně.

Recidivista po brutálním
útoku Tomáše
Pospíšila alias Vajgla
MÁLEM ZEMŘEL

Zdánlivě bezstarostný floutek se 27. prosince 2017 stal obětí brutálního útoku, který přežil jen díky dlouhodobé péči lékařů.
Ti mu doslova zachránili život. „Měl jsem
rozraženou lebku a utrženou slezinu, kterou mi museli vzít. Skončil jsem na ‚jipce‘,
několik dní jsem byl v bezvědomí. Nebylo
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Jan Augustin nebyl i díky spolupráci s policisty na rozdíl od Lukáše Šindýlka vzat
do vazby. Nicméně i on má opět nakročeno do vězení, neboť se již víc jak půl roku
nedostavil na schůzku s probační úřednicí,
která má mimo jiné kontrolovat, zda nebere drogy. „Může za to asi celkový syndrom
vyhoření,“ uzavřel zcela lakonicky svoji
výpověď Jan Augustin, který se s největší
pravděpodobností do vězení po rozsudku
opět vrátí. Ten však jen tak nepadne. Jak již
informujeme, vypovídat by mělo zhruba
65 svědků, většinou z řad drogově závislých.
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to příjemné,“ ohlédl se Jan Augustin za okamžiky, kdy se znovu narodil.
Útočníkem byl bývalý nadaný boxer
Tomáš Pospíšil, v Prostějově všeobecně
známý pod přezdívkou Vajgl. Je to přitom
stejný muž, který za volantem pod vlivem
pervitinu v Brněnské ulici zmrzačil majitele květinářství u prostějovského hřbitova. Později byl odsouzen i za napadení tří
mužů v herně. Důvodem konfliktu mezi
ním a Augustinem mělo být hledání ztracené motorky.

Jan Augustin: c'URJ\RGhLQGÙONDMVHPQDÔH]DODSURGDOG½Op

Po více jak roce stráveném ve vazební
věznici předstoupil Lukáš Šindýlek před
soudem značně nachlazený. To ovšem
určitě nebyl důvod, proč hned na úvod
nebyl schopný řádně vysvětlit zdroj svých
příjmů. „Pracoval jsem jako ochranka

Kde vzal
miliony korun?

Jak vyšlo bezprostředně po zatčení najevo, fetoval nejen devětačtyřicetiletý Lukáš
Šindýlek, ale i jeho sestra, syn a fakticky
všichni kolem něj. Spolu s ním před senátem stanula také jeho o dvacet let mladší
přítelkyně Monika Dirdová Zapletalová
(čtěte na straně 5 - pozn.red.), která během líčení marně bojovala s nervovým
třesem. Třetím do party byl nechvalně
proslulý Jan Augustin. Devětadvacetiletý
arogantní muž málem nepřežil brutální
napadení ze strany cikánského boxera
Tomáše Pospíšila známého jako Vajgl.
Jeho důvodem mohlo být mimo jiné i to,
že Augustin ostatním feťákům prodával
drogy „nařezané“ přípravkem na výživu
kloubů.
Lukáš Šindýlek dle obžaloby řadu let prodával pervitin desítkám feťáků. Činil tak
nejen za peníze, ale třeba i za opravu auta,
či práci na rekonstrukci domu své matky
na začátku Krasické ulice, kde žil i se svojí
dcerou a její rodinou. Při policejní razii
u něj bylo zajištěno 108 gramů nebezpečné drogy a také střelná zbraň ráže 9 mm,
kterou přechovával bez povolení. Tohle
vše činil, přestože byl za prodej drog odsouzen k podmínce.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

reportáž

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Tohle je hodně
„povedená“ rodinka! Více jak
rok po svém zatčení stanul
Lukáš Šindýlek před soudem.
Stalo se tak po protidrogovém zásahu, do něhož bylo
zapojeno na sedmdesát policistů. Bezprostředně po něm
obviněný dealer skončil ve
vazbě. V úterý 14. ledna se obtloustlý muž s masivním řetězem kolem krku opět objevil
na veřejnosti. U prostějovského soudu byl obžalován z prodeje drog a nelegálního držení střelné zbraně. Večerník
sledoval jednání naživo!

=(628'1Ì6Ì1ħ«

Ozbrojený drogový dealer Šindýlek u soudu:

Pondělí 20. ledna 2020

Prostějov (red) - Facebookový profil
města funguje už třetím rokem. Založen
byl v srpnu 2016 a jeho sledovanost stále
stoupá. Za dobu existence profilu má 2
512 sledujících, z čehož mají prostějovští radní pochopitelně radost. Největší
zájem vzbudilo například video labutí
přecházejících komunikaci, které lidé
sledovali nejen u nás, ale také v zahraničí.
„Nejvíce sledovanými facebookovými
příspěvky jsou ty kulturně společenské,
policejní či zábavné. Lidé využívají komentáře u příspěvků a získávají od nás
informace, které je zajímají. Vyjadřují tím
souhlas či nesouhlas s danou tematikou,

Sledovanost stoupá

Prostějov (red) – Statutární město
Prostějov získalo Certifikát kvality projektu Smart city/regiony s konceptem
Strategie Smart Prostějov. Soutěž Chytrá
města pro budoucnost je klíčovou svého
druhu v České republice, neboť zachycuje a prezentuje standardně realizovaná
chytrá technologická a procesní řešení ať
již jako jednotlivé projekty, nebo celkové
strategické koncepty. „Propaguje i řešení
definující nové trendy v oblasti SMART
CITY/REGION, které jsou postavené
na kontinuálním rozvoji tohoto prostoru
v souladu s globálními trendy,“ konstatoval Jiří Pospíšil (PéVéko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějov.
„Strategický dokument Smart Prostějov/
Manuál chytrého města je výsledkem činnosti pracovní skupiny, která vznikla napříč
odbory magistrátu a reflektuje požadavky
na udržitelný rozvoj a správu města, což si
klademe jako hlavní cíl. Stěžejní oblasti dokumentu tvoří doprava, životní prostředí,
energetika a informační a komunikační
technologie,“ vysvětlili koordinátoři Smart
Prostějov Václav Lužný a Kateřina Vosičková. „Získaný certifikát kvality projektu
nás nesmírně potěšil, je to pro nás výrazný
impulz do další práce,“ pousmál se náměstek a zároveň předseda pracovní skupiny
Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Prostìjov mezi
&K\WUÙPLPÈVW\

Prostějov (mik) – Nedávno vybudovanou cyklostezku z Prostějova do Žešova
mohou využívat zatím jen cyklisté na
rozdíl od jiných podobných komunikací, po kterých mohou chodit i chodci.
Na tuto nezvyklost upozornila na webu
města jedna z obyvatelek Žešova, která
se ptala, jak je to možné? „Podle sdělení
odboru rozvoje a investic byla cyklistická stezka do Žešova vybudována
za příspěvku Státního fondu dopravní
infrastruktury, který byl určen pouze na
cyklodopravu. Po dobu udržitelnosti zde
musí být pouze cyklostezka. Po skončení
může byt provedena změna dopravního
značení po odsouhlasení Policie ČR,“ vysvětlila Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu.

Stezka bez chodcù

Prostějov (mik) - Tuto středu 22. ledna
se uskuteční v pořadí již 43. jednání Rady
statutárního města Prostějov v tomto
volebním období. Konšelé mají na programu přes sedm desítek bodů. „Projednáme zprávu o činnosti městské policie
a analýzu stavu veřejného pořádku v Prostějově za rok 2019, poté přijdou na řadu
diskuse o projektovém námětu v oblasti
cestovního ruchu a schválení darovací
smlouvy Charitě Prostějov. Čeká nás
rovněž projednání návrhu participačního rozpočtu města, novelizace vnitřních
předpisů na magistrátu a schvalování rozpočtových opatření na mnohé investiční
akce,“ prozradil z programu prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
Na programu jednání radních nebudou
chybět ani majetkoprávní záležitosti.
„Budeme se zabývat pronájmy i prodeji
pozemků včetně pronájmů garážových
stání v městských nemovitostech. Schvalovat budeme rovněž nájmy žadatelům
o byty zvláštního určení,“ přidal první
náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). V závěru programu se budou radní zabývat i přípravami na první letošní jednání zastupitelstva, ke kterému dojde v úterý 4. února.

Radní se sejdou ve støedu

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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podle příslušných ustanovení zákona.
Celkově se jedná o roční navýšení nákladů o 175 135 korun včetně DPH,“
upřesnil Pospíšil.
Večerník však kromě tohoto sdělení o navýšení nákladů zajímalo,
v jakém technickém stavu je vůbec
aktuálně veřejné osvětlení v Prostějově a zda magistrát připravuje v některých ulicích rekonstrukci nebo
výměnu za modernější a úspornější
osvětlení. „Myslím si, že technický
stav veřejného osvětlení v Prostějově
je dobrý a neustále se pracuje na jeho
rekonstrukci a opravách. V Prostějově
máme přibližně 5 000 kusů světelných
bodů a ty jsou v pětadevadesáti procentech osazeny moderními sodíkovými svítidly, která jsou z hlediska pořizovacích a provozních nákladů v ČR
Jiří Pospíšil. „A v tomto trendu budeme pokračovat,“ ujistil.
Ten dále prozradil, jakým způsobem
magistrát dodavatele elektrické energie pro veřejné osvětlení vybírá? „Je
totožný jako dodavatel pro všechna
ostatní místa odběru elektrické energie pro město Prostějov a jeho organizace. Vybírán je na základě vypsané
veřejné zakázky, kterou sami realizujeme prostřednictvím elektronické auk-
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školu, se s vozidlem chtěl otočit. Při
couvání přehlédl na chodníku za vozidlem kočárek. S vozidlem zajel zadními koly až k obrubníku chodníku, zadní
část vozidla tak přesáhla až na chodník.
Tam došlo ke střetu s kočárkem a jeho
převržení,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Kočárek
s patnáctiměsíčním chlapcem v té době
hlídala jeho šestiletá sestra, která střetu již nedokázala zabránit. Matka dětí
v době nehody předávala dalšího sourozence ve školce,“ přidal další podrobnosti mluvčí prostějovské policie.

.KFÆOQJQWX¾PQéPÊUVTQOM[QFNQåKVWD÷å
PÚEJMQPVGLPGTč (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Právě v těchto dnech
jsme svědky situace, kdy i u běžných
popelnic v Prostějově lidé vyhazují
odstrojené vánoční stromečky. Po-

dle magistrátu tak činit mohou, k
tomu jsou pak ještě na sídlištích
rozmístěny speciální kontejnery.
„Velkoobjemové kontejnery jsou každý rok umístěny na velkých sídlištích,
například na sídlišti Hloučela jsou tři
kusy a na Sídlišti Svobody jeden kus.

Občané však můžou vánoční stromky
odkládat i vedle kontejnerů na směsný
odpad, odkud jsou stromky průběžné
odváženy,“ odpověděl na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějova.
(mik)

Lidé pohazují stromky u popelnic. Prý mohou...
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technické parametry veøejného osvìtlení v prostìjovì

nejpoužívanější. V současné době se
zaměřujeme především na výměnu
sloupů veřejného osvětlení a rekonstrukci zemního vedení. Zkoušíme
i LED svítidla, ale pouze lokálně, například v ulici Jungmannova, v Žešově
nebo na cyklostezce v ulici Kralická.
Provoz těchto moderních svítidel
postupně vyhodnocujeme. Celkové
rekonstrukce veřejného osvětlení jsou
realizovány při investičních akcích.
Například v ulici Plumlovská nebo při
revitalizaci sídlišť jako třeba v ulici Tylova nebo na sídlišti Šárka,“ odpověděl

PROSTĚJOV Co si myslet o člověku, který srazí postarší ženu a ujede? Policisté uprostřed minulého
týdne vyhlásili pátrání po zatím
neznámém muži, který při jízdě
na kole na Skálově náměstí srazil
chodkyni seniorního věku a zbaběle z místa nehody ujel, aniž by jí
poskytl jakoukoliv pomoc!
„Ve středu 15. ledna v 17.20 hodin
došlo na Skálově náměstí v Prostějově
k dopravní nehodě dosud nezjištěné-

ho cyklisty a sedmasedmdesátileté
chodkyně. Cyklista měl jet od Kravařovy ulice a po střetu se seniorkou
z místa ujel směrem do ulice Školní.
Žena utrpěla zranění, se kterým byla
převezena do prostějovské nemocnice. Ovlivnění alkoholem u ní policisté
vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Přesné příčiny, okolnosti a míra zavinění, především pak totožnost neznámého cyklisty jsou předmětem dalšího
šetření. „V souvislosti s tímto případem
policisté přivítají jakékoli informace od
případných svědků. S těmi se mohou
obrátit osobně na dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově
nebo telefonicky na číslech 974 781
251, 974 781 580 či na bezplatné telefonní lince 1580,“ vzkazuje mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Zraněnou ženu převezli do nemocnice

6UD]LOVHQLRUNXD]EDEøOHXMHO

Ke zjevnému zranění při dopravní nehodě naštěstí nedošlo. „Matka se synem však lékařské ošetření vyhledala
dodatečně. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ uvedl ještě František Kořínek.
(mik)

3RYÈVWQÙFKOXS
OD TRAGÉDIE
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ničním sjezdu a vyjel mimo komunikaci, kde levou částí vozidla najel na
svodidla, na kterých vozidlo zůstalo
částečně zavěšeno levou částí. Pravou
částí zasáhlo do travnatého porostu
a zde umístěného elektrického rozvaděče,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 130 000 korun. „Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili.
Jeho přestupek vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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Řidič nezvládl sjezd na centrum Prostějova

PROSTĚJOV Všichni řidiči toto
místo znají, jedná se o velice nebezpečný úsek dálnice D46 na estakádě Haná. Ve směru na Prostějov-centrum se v tom místě vyjíždí
z dálnice za absence odbočovacího
pruhu, přičemž dopravní značka
tam doporučuje snížit rychlost na
40 kilometrů v hodině. Toho ale
nedbal šofér, který „zavěsil“ svůj
Citroën na svodidla...
V úterý 14. ledna před třináctou hodinou došlo na sjezdu z dálnice D46
Prostějov - centrum k havárii osobního automobilu Citroën. „Devětačtyřicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost
jízdy úmyslu opustit dálnici po dál-

ąLGLêQDFRXYDOGRNRê¿UNXVSDWQ¿FWLPøVËêQËP Citroën]DYĚVLOQDVYRGLGOD

PROSTĚJOV Uf! Stačil okamžik,
a nehoda v Družstevní ulici se mohla změnit ve strašnou tragédii. Šofér
dodávky se na úzké komunikaci
chtěl otočit, ale zadní částí auta najel
až na chodník. Tam malá holčička
hlídala kočárek s miminkem, do kterého řidič nacouval! Matka byla v tu
chvíli v nedaleké mateřince, kam
vedla další svoji ratolest...
„Ve středu patnáctého ledna po sedmé
hodině došlo v Družstevní ulici v Prostějově k dopravní nehodě dodávky
s dětským kočárkem s dítětem. Devětapadesátiletý řidič automobilu Fiat,
který zde zásoboval místní mateřskou

zpravodajství

PŮVODNÍ

Podle náměstka Pospíšila je tento
požadavek společností ELTODO
a ELTODO OSVĚTLENÍ oprávněný
a je v souladu se smluvním ujednáním
pro Večerník
smlouvy. „Máme připraven dodatek smlouvy s navýšením paušálních
Michal
a jednotkových cen služeb a prací o inKADLEC
flaci ve výši 2,1 procenta s účinností
O navýšení nákladů na veřejné osvět- od 4. ledna 2020. Dodatek smlouvy
lení pro rok 2020 informovali na po- byl již oboustranně podepsán a uveslední tiskové konferenci Rady statu- řejněn prostřednictvím registru smluv
tárního města Prostějov naši konšelé.
náklady na veøejné osvìtlení v prostìjovì
„Ve smlouvě je ujednáno, že tyto ceny
je možno, po dobu trvání smlouvy,
ϰϱϮϮϯϵϳ
upravit o míru inflace,“ okomento- 2016
val důvod nárůstu cen František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
2017
ϯϴϵϰϭϲϳ
města Prostějov. „K navýšení může
dojít vždy za každý kalendářní rok, pokud bude souhrnná inflace za období 2018
ϯϵϱϱϰϵϱ
od minulé inflační úpravy vyšší než tři
procenta,“ přidal první náměstek priϰϳϰϯϮϰϯ
mátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že 2019
nárůst inflace a případná úprava ceny
jsou vyhodnocovány vždy k posledníé¾UVMC X-é
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
mu dni měsíce prosince.

PROSTĚJOV Za náklady na provoz veřejného osvětlení
v Prostějově zaplatí magistrát ročně miliony korun z rozpočtu
města. V letošním roce to bude ale o několik desítek tisíc korun
více. Společnosti ELTODO a ELTODO OSVĚTLENÍ, které zajišťují
veřejné osvětlení v Prostějově, totiž nyní uplatňují nárok na
navýšení paušálních a jednotkových cen podle Smlouvy pro
správu a údržbu veřejného osvětlení. Důvodem je inflace.

„Neustále pracujeme na rekonstrukcích a opravách,“
ubezpečuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

ZA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZAPLATÍ
MĚSTO LETOS VÍCE PENĚZ

zpravodajství
Pondělí 20. ledna 2020

publicistika

ženy, které touží po něčem novém. Naopak muži se do sňatku příliš nehrnou.
Jak jde čas, role se obvykle mění. Muži
se postupem času zklidňují a trvalé
soužití by brali. Jenže čím dál více
„zkušených“ respektive rozvedených
žen sice stále hledá partnera, nicméně zároveň už odmítají s někým
dalším kromě psa či kočky sdílet domácnost. Tímto životním stylem razí
zdánlivě absurdní heslo, že pokud by
spolu manželé nežili, existovalo by
více šťastných manželství...
Najdou se však i výzkumy s úplně
opačnými závěry: ty naopak tvrdí, že ženatí muži a provdané ženy
jsou šťastnější než lidé rozvedení či
svobodní. Že bychom se tedy konečně dočkali tolik potřebné obhajoby
manželství? Ale kdepak! Ono to
totiž může být i tak, že od přírody
„šťastní“ lidé mají větší naději, že
se ožení, a je u nich menší pravděpodobnost, že se rozvedou. Pro
druhého je totiž výrazně jednodušší žít s člověkem spokojeným než
s někým, kdo je věčně nabručený
a nešťastný. Platí to samozřejmě

i naopak: svobodná žena či muž,
které jejich povahy odsoudily k věčné nespokojenosti se vstupem do
manželství, se šťastnější nikdy nestanou. A doufat v něco jiného je
prostě bláhové.
A co z toho všeho vyplývá? Vlastní
manžel či manželka rozhodně nejsou příčinou našeho naštěstí. Tím
jsme vždycky jedině my sami. Pokud
si nás na druhou stranu někdo vezme,
šťastnějším jej to téměř jistě neudělá.
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Hanácké divadlo, prostějovští herci se
oficiálně stali součástí Divadla na provázku.
deset let později se již doba
nesla v duchu revolučního
kvasu po listopadu 1989. Mimo jiné
začal fungovat přípravný výbor organizace Junák, začalo se jednat o obnovení činnosti Československé obce
sokolské, především pak navrácení
jejího majetku. Byla zřízena komise
pro přejmenování náměstí a ulic
a pro obnovení sochy T. G. Masaryka, změna názvů se týkala zhruba dvaceti míst ve městě. Změny
nastaly i ve vedení místního periodika Stráž lidu, šéfredaktorům
bylo dáno vale. Poprvé se setkali na
konferenci místní soukromí podnikatelé. Jednalo se také o rekonstrukci
ONV a MěstNV z hlediska obsazení
funkcí. Dva tisíce spoluobčanů podepsaly petici za okamžitý odchod
sovětských vojsk z republiky. Zástupci místního Občanského fóra se dostali i do Federálního shromáždění,
konkrétně pánové Zikmund, Lebeda a Kohút. Otevřeně se již mohlo
vzpomínat na Jana Palacha. Hodně
nepříjemné bylo ovšem tehdy počasí, kdy teploty dosahovaly až mínus
patnácti stupňů. Byla zřízena přímá
autobusová linka Prostějov – Vídeň.
Okresní knihovna zpřístupnila veřejnosti „libri prohibiti“, tedy knihy až
do listopadu 1989 zakázané, takže se
opět dalo listovat Havlem, Kunderou,
Škvoreckým, Mňačkem, Kohoutem,

Tigridem a dalšími. Smutnou událostí byla rozsáhlá amnestie, která se
v prostějovském regionu týkala 170
osob. Vyplaceno bylo celkem 25 tisíc
korun podpory, třicet z těch, kterých
se týkala, se vůbec nedostavilo na
ONV, řada z amnestovaných putovala velmi rychle zpátky do cel,
jelikož opětně páchala trestnou
činnost.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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Prostějov a v Agrostroji a ve Výzkumném ústavu oděvním začaly
vycházet zaměstnanecké časopisy.
eden 1960 znamenal pro náš
region velké administrativní změny, jelikož byly celostátně
reorganizovány kraje a okresy.
K okresu Prostějov přibylo 24 obcí
z Kojetínska, 33 obcí z Litovelska, 5
obcí z Boskovicka a po jedné obci
z Vyškovska a Moravskotřebovska.
Okres ale přišel o obce Lípy a Třebčín, které spadly pod Olomouc.
Velkých úspěchů dosáhli místní
boxeři. Muži TJ Jiskra postoupili do celostátní ligy a dorostenci
vyhráli tutéž ligu ve své kategorii.
Trenér Miloš Králíček připravoval dokonce mužskou boxerskou reprezentaci na olympiádu
v Římě. Vzpomínkovou knihou F.
Branislava s dřevoryty F. Bělohlávka se vzpomnělo i na nedožité šedesátiny Jiřího Wolkera.
eden 1970 znamenal rozšíření
prostor pro místní muzeum,
kdy mu do správy připadla budova
v Demelově ulici, a sice bývalý kostel
sv. Jiří. Normalizace zuřila i v Prostějově. Město navštívil jeden z jeho
velkých propagátorů Alois Indra
z ÚV KSČ a na okresní konferenci
se tvrdě postavil proti pravicovému oportunismu. V lednu 1980 došlo v Prostějově také ke změnám na
poli divadelním. Vznikla zde profesionální scéna Státního divadla v Brně,
která navazovala na poloprofesionální

Námraza bez povšimnutí
Neèekám vdìk, ale tohle...
Jsou Vrahovice součástí města Prostějova, nebo nejsou? Tak proč se v této Jsem vychovaná tak, že když někomu pomůžu, tak nečekám žádný vděk.
části města neošetřují chodníky, aby na nich po celý den nebyla námraza? Bě- Minulý týden mě na hlavním nádraží požádal jeden trošku podnapilý bezhem předminulého víkendu se v okolí Sídliště Svornosti nedalo vůbec chodit domovec o peníze. Prý by si rád dal z automatu kafe. Dala jsem mu dvacetibez toho, že by hrozilo podklouznutí a pád na zem. Raději jsme chodili po sil- korunu a myslela si, že aspoň vyloudím na jeho tváři úsměv. To ses moc nenicích, které byly sice rovněž neposolené, ale aspoň byla námraza už částečně předala, babo, uslyšela jsem vzápětí! Jak říkám, za pomoc od nikoho vděk
rozjetá auty. To nikoho nezajímá?
Vladislava Pazderová, Prostějov nečekám...
Jarmila Nováková, Prostějov
8zz½GQÅRNUXzQÉNÔLzRYDWN\
Chci reagovat na názor pána z nedávného vydání Večerníku týkající se stavby okružní křižovatky v Olomoucké ulici. Dovolím si s ním nesouhlasit. Nabádá radní, ať se
probudí a něco pro stavbu dělají. Já mám jiný názor a nejsem sama. Dost již bylo okružních křižovatek v našem malém městě. Vždyť to nemá obdobu v celé České
republice! Pokud projíždím městy, tak mají jednu nebo dvě okružní křižovatky na hlavních tazích městem, ne patnáct jako u nás. Pokud jsem dobře počítala, možná jich bude víc. A argument, že to zrychlí provoz, je také totálně mimo. Pokud je křižovatka se semafory, tak máte jistotu, že na zelenou projedete. U kruhových
křižovatek se v době špičky tvoří mnohem delší fronty, protože se řidiči bojí na kruhový objezd vjet, každý zastaví na úrovni křižovatky a rozhlíží se, i když zleva nic
nejede. Nemyslím si tedy, že by stavba dalšího kruháče v centru města prospěla, spíše naopak. Pokud jedu od Brněnské ulice po obchvatu směrem na Kostelec,
divím se, že se mi nezačne točit hlava. Proto nabádám radní k opačnému přístupu. Již žádné kruhové křižovatky neplánovat!
M. Nováková, Prostějov

3URÄPXVÉPSDWÔLWPH]LREHFQÉEO½]Q\"
Po roce 1989 se něco zvrtlo, píše Michal Kadlec ve svém článku K věci. Plně s ním souhlasím. V současnosti je to vidět například na hlavě našeho státu. Jak
absurdní je jeho volání, že chce být prezidentem všech! Přitom bez mrknutí oka dělí národ na své příznivce a blbečky, obecní blázny a idioty. Mezi ty dle
něj zřejmě patřím i já. Miloš Zeman přitom dokáže na potkání urážet kdekoho nevyjímaje Ústavní soud, Senát, neziskové organizace či novináře. Copak
je to za prezidenta, který se bojí vylézt mezi lidi a je zalezlý na Hradě? Asi nikdo z těch, kteří před 30 lety s nadšením a ideály vítali pád komunismu, by si
tehdy dokázal představit, že jednou budeme mít takového demokraticky zvoleného prezidenta. Mít slušného a pravdomluvného člověka v čele státu je
jen jednou z řady šancí, kterou jsme díky sametové revoluci získali, nicméně kterou jsme bohužel nevyužili.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

V

začneme rovnou před sto
lety, kdy došlo v Prostějově
k zásadní události týkající se židovského obyvatelstva. Od 1. ledna 1920 totiž byla židovská obec
oficiálně sloučena s městem, a to
na základě schválení nadřízenými
orgány.
lednu 1950 se na prostějovské radnici konal první
občanský sňatek zapsaný do nově
vzniklé matriční knihy, která byla
na základě zákona zřízena po převzetí matrik od farních úřadů. Zároveň se zjistilo, že se ztratila
městská kronika. A tak byla zřízena nová Pamětní kniha města
a jejím správcem se stal PhDr.
Jan Kühndel, jenž kvůli tomu
odstoupil z funkce ředitele muzea a archivu, jeho nástupcem
se stal PhDr. Josef Kvíčala. Vznikl také tzv. Velký Prostějov, což
bylo spojení Prostějova, Držovic, Krasic a Vrahovic. Do rukou
města se také dostal místní zámek,
kde bylo zrušeno muzeum MUDr.
Ondřeje Přikryla, tyto sbírky pak
převzalo muzeum okresní. Vznikla Československá automobilová
doprava, národní podnik - závod

A

Pro čtenáře Večerníku je tady
opět listování kronikami, nyní zcela logicky zaměřené na
všechno, co se stalo v lednu
před desítkami let. Snad z nich
vyplyne i nějaké to poučení.

LEDNOVÉ POHLEDY DO KRONIK

Je neuvěřitelné, na co vše už nejrůznější vědci přišli! Obvykle je to něco,
co se někomu hodí k tomu, aby to
potvrdilo jeho životní styl. Nedávno
jsem se například dočetl, že zatímco
mužům manželství prospívá, ženy
bývají nejšťastnější, pokud zůstanou
svobodné a bezdětné. Nemusí se totiž
starat nejen o děti, ale ani o manžela.
Místo toho se mohou věnovat vlastní
kariéře, pečovat o sebe, bavit se, sportovat, vzdělávat se a hodně cestovat.
Tohle úžasné zjištění vědců mi přijde
jako perfektní návod k tomu, abychom
samým štěstím vymřeli...
V mládí chtějí žít v manželství zejména
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BYLI JSME
U TOHO
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www.vecernikpv.cz

seriál večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH

Tento Hostinec U Anděla musíte
hledat ve vnitrobloku ohraničeném
Brněnskou a Tylovou ulicí na jedné straně, resp. Dobrovského ulicí
a Tetínem na straně severní a jižní.
Z objektu bývalé samoobsluhy vznikl sportovní klub hráčů kulečníku
a hned za rohem, ve stejném domě
se nachází náš dnešní cíl, k němuž
jsme zavítali ještě v příjemném podzimním čase. Oficiálně sídlí v ulici
Tylova, i když adresa Dobrovského
by se zdála logičtější. Příprava na
hodnoticí návštěvu začíná pravidelně hledáním informací na internetu. Vlastní stránky hostinec nemá,
podařilo se nám pouze najít pár ne
právě aktuálních fotografií na webu
mapujícím hospody ve světě – a to
bylo všechno...

1FGZVGTKÆTW
MKPVGTKÆTW
Takže jsme se vypravili k Andělovi
naslepo. Již venku nás uvítala za-

hrádka s několika menšími a dvěma
velkými stoly, kde najde za pěkného
počasí místo pár desítek hostů. Posezení je to příjemné, z větší části pod
stromy, které zajistí konzumentům
piva v létě příjemný stín. V době
naší návštěvy byl sice podzim již
v plném proudu, ale neobvyklé
teplo vylákalo ven nejen kuřáky, ale
i hosty, kteří zaskočili „na jedno“.
Na vstupních dveřích jsme si přečetli, že otevřeno je denně od 11
dopoledne do 11 hodin večer a že
provozovatelem je stejná společnost, která provozuje i hostinec
stejného jména v Melantrichově
ulici, takže jsme se těšili na to, co
nás čeká uvnitř.
Hostinec má dvě části navzájem
propojené. Vstupujeme do té větší,
přímo naproti se nachází výčep, jinak je prostor zaplněn stoly, kolem
stěn se táhne souvislá lavice. Místa
mezi stoly moc není, pokud je plně
obsazeno, má i štíhlý člověk co
dělat, aby se protáhl na svoje místo. Spočítali jsme, že u stolů najde
místo asi 40 hostů. Ty jsou pokryty
barevnými ubrusy, jinak je vybavení
standardní.

5

EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ
Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek a čistota
v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr
z několika malých jídel k zakousnutí. Sty-
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brýle o síle 1,5 dioptrie, tedy naše
oči nejsou ještě tak špatné, brýle zapomenuté doma by nám ale nebyly
nic platné. U sousedního stolu měli
stejný problém, nechávali kolovat
brýle jedničky, ty jim ale vůbec nepomohly. Vyřešili to stejně jako my,
0CDÊFMCP¾RQLč neobjednali si nic... Pokud vás zajíCLGLKEJMXCNKVC má nabídka nealkoholických nápojů, tak těch byla plná chladicí skříň
Na tabuli vedle výčepu zhlédnete hned vedle výčepu. Ujišťujeme, že si
nabídku piva. Již venku jsme si pře- ten svůj určitě vyberete.
četli, že můžeme mít i nefiltrované
0÷EQ
pivo z tanku. Chvíli jsme váhali,
ale potom jsme zvolili jedenáctku
M\CMQWUPWVÊ
a černé Krušovice.
Zvažovali jsme, jestli si nedat „paná- Výše popsaný problém jsme měli
ka“, jako se tomu dělo u sousedních i s přečtením jídelního lístku. Vhodstolů. Snažili jsme se přečíst nabíd- ným natočením tak, aby na něj doku – podle délky příslušné části padalo co nejvíc světla, a usilovným
lístku – dost širokou, ale ztroskotali soustředěním na klíčová slova jsme
jsme na kuriózní překážce. Lístek odhalili, že jeden oddíl obsahuje
byl sice na každém stole k dispo- několik druhů pizzy a podařilo se
zici, ale byl vytištěný tak titěrnými nám ještě přečíst „utopence“. Škoda...
(jinak to nelze nazvat) písmenky, Nabídka byla určitě širší. Nechtělo se
že nebylo v našich silách jej přečíst. nám objednávat naslepo a tak jsme to
Oba používáme v těchto případech nakonec vzdali.

-XCNKVC
UGTXKUW
V tomto ohledu není co vytknout.
Dostali jsme pivo, které jsme si objednali a na které jsme nemuseli dlouho
čekat. Ale přesto nám něco důležitého chybělo. Alespoň minimální
náznak úsměvu a pár slov ze strany

lové vybavení. Bez obav, že si trhnete ostu- danky a brambůrky se nepočítají...
Prostředí WC je na hraně použiteldu, lze sem pozvat i vzácné hosty.
nosti. A tak stěží zde strávíte příjemný
večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit
DOBRÉ
jednou a v krizi stačí.
Průměr po všech stránkách. Dva až
VYHNĚTE SE
tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží,
k pivu dostanete i něco málo k zakous- Pivo mizerné, stejně jako vzhled lokálu
a čistota záchodů. Najíst se není
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čisz čeho, obsluha nevlídná a neotota sociálních zařízení ujde i v pozdějchotná,
jako bonus mohou sloužit obších hodinách. Ale jakoby tomu něco
těžující opilci. Hospoda akceptovatelná
málo ve všech směrech chybělo...
snad jen jako první pomoc před smrtí
z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle
SNESITELNÉ
pryč.
Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří otráveně, v naWWW.VECERNIKPV.CZ
bídce nic k zakousnutí - sklá-
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Ve druhé části jsme zahlédli automat na šipky a stůl, u kterého skupina mladých Vietnamců hrála nějakou veselou karetní hru. Tato část
je menší, odhadujeme její kapacitu
na 20 až 30 míst.
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Letos poprvé, ale v celkovém součtu již po dvaašedesáté pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který vloni vyvrcholil speciálním dílem monitorujícím vánoční atmosféru
i nabídku ve zdejších kavárnách. A nyní jedeme dál! S potěšením můžeme oznámit, že také
v tomto roce se budeme na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika dívat na zoubek
jak regionálním restauracím, tak místním hostincům a čas od času vám přineseme i nějaký
ten bonus. Zpočátku letopočtu 2020 se tak bude dít v každém lichém čísle, přičemž začínáme právě dnes.
Než se ale pustíme do reportáže, zopakujme si, že celá sonda gurmánství je rozdělena právě
na dvě samostatné, ovšem ruku v ruce souběžně probíhající části. Vedle hodnocení restaurací
a hostinců vám připravujeme i nějaké to překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánského podniku, klasické„zahrádky“ a přinesli už také první ze sérií kavárenských dílů nebo
ku příkladu prozkoumání Hanáckých slavností či vánočních trhů. V neposlední řadě máme
za sebou dva comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy a předloni jsme poprvé představili silvestrovské menu v zahraničí. V posledních číslech loňského roku jsme se vypravili
do oblíbených restaurací a hospod v regionu Prostějovska.
Připomeňme si ještě historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se
premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme víceméně v pravidelném rytmu
střídání, který naruší jen letní prázdniny či mimořádné události.
Naše nejnovější cesta vedle ještě v době pokročilého podzimu do hospůdky U Anděla. Možná
si vzpomenete, že jsme už kdysi navštívili hostinec stejného jména v Melantrichově ulici
a líbilo se nám v něm. Bylo to před dvěma lety a dostal od nás tři a půl hvězdy. V Prostějově
ovšem existuje ještě jeden hostinec stejného jména. Nachází se na místě poněkud ukrytém,
a kromě lidí bydlících v blízkém okolí o něm, jak jsme si ověřili, téměř nikdo neví. A přitom se
nejedná o žádnou zapadlou malou místnost s pípou a několika místy u stolu… Také jste už
zvědaví, jak všechno dopadlo?
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech jedenašedesát doposud zveřejněných dílů.
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Pondělí 20. ledna 2020

Hostinec U Anděla v Tylově ulici je místem, kam mají lidé z blízkých paneláků opravdu blízko. Musíme však přiznat, že nás ničím
zvlášť nezaujal. Ani nabídkou alespoň jednoho prémiového piva,
ani něčeho k zakousnutí – možná tam i něco měli, ale... Navštívili
jsme obyčejné hospody, které skoro nic nenabízely, ale díky vstřícné
obsluze si vysloužily půl hvězdy navíc, zde tomu tak bohužel nebylo.
Hostinci U Anděla udělujeme

2,5

hvězdy

slečny obsluhující i výčepní zároveň
by vytvořilo příjemnou atmosféru.
Pečlivě jsme sledovali její obličej,
stejně kamenný byl celou hodinu pro
všechny, nejen pro nás, kteří jsme se
zde zastavili poprvé a možná naposledy. No, nejsou všichni lidé stejní, ale
v hostinci příjemné chování nějak víc
očekáváme a hodně nám chybělo.
Poznámka: Už chápete, proč jsme
se nezeptali, co se píše v jídelním
a nápojovém lístku, když jsme ho
nemohli přečíst?

5JTPWVÊ
EGNMQXÚ
FQLGO

Hospůdka se nachází v místě, kde
až tak mnoho lidí pěšky jen tak nechodí. Ale pokud se chcete zastavit
na kus řeči s kamarádem, kterého
jste právě po letech potkali, klidně
vejděte dovnitř. Na úplné gurmánství to není, obsluha také nebyla
/ÊUVQ
nejpříjemnější, ale z nabídky piva si
vyberete to, které vám sedí, a když
×NGX[
budete skromní, mít silné dioptrie,
Na toalety se vchází ze zadní části a jejich dostanete i něco málo k zakousnutí.
úroveň je velmi dobrá, a to, jak co se týče Štamgastům radit nemusíme, ti jsou
vzhledu, tak vybavení. Dokonce máte tam zjevně spokojeni.

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQt
které jsme QDYäWtYLOLYPLQXOpPGtOH
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VÁNOCE NEJEN V KAVÁRNÁCH?
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k dispozici teplou vodu, to bývá výjimečně. Čistota byla bezchybná.
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

U PŘEHRADY ROSTE OBŘÍ STŘEDISKO PRO
REKREACI POLICISTŮ
Historicky nejvìtší policejní projekt
YNUDMLY\UģVWiSREOtçSOiçH89UELĀHN

MOSTKOVICE Tohle prostě nelze přehlédnout! Snad každého
z výletníků procházejících se kolem plumlovské přehrady nedaleko
pláže U Vrbiček ohromí velkolepé stavební práce probíhající v rekreačním areálu, jenž v minulosti patřil okresnímu národnímu výboru
(ONV). Jak Večerník zjistili, pozemek s chátrajícími objekty odkoupilo
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, které se zde pustilo do
své historicky největší investice v kraji. Na konci příštího roku by se zde
mělo otevřít nové policejní školicí a rekreační středisko. Náklady na
jeho výstavbu se odhadují až na 90 milionů korun.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

zjistili jsme

Konice nabídne wifi zdarma
Konice (sob) - S příjemnou novinkou zejména pro mladší generace přišla radnice v Konici. Městský úřad se
rozhodl široké veřejnosti poskytnout
možnost, jak se připojit k internetu
na některých prostranstvích města.
A to zdarma. „Wifi bude financovaná
z evropských peněz. Výsledek se posílá přímo poskytovateli, kterému se
uhradí náklady,“ prozradil starosta Konice Michal Obrusník. „Připojení je
bez hesla. Lidé ho nově mohou využít
třeba na autobusovém nádraží, na náměstí nebo v budovách úřadu,“ uvedl
k nové službě pro obyvatele a návštěvníky města. Projekt zatím není nijak
časově ohraničený. Konice se tímto
krokem přidala třeba k Prostějovu, který už možnost bezdrátového připojení
v centru města nabízí.

Cyklostezka u pøehrady
zná stavitele
0GFCNGMQRN¾åG78TDKéGMD[UGXDWFQWEPWO÷NKwMQNKVCTGMTGQXCV
RQNKEKUVÆ \ EGNÆJQ MTCLG 2Q\QTPQUV MQNGOLFQWEÊEJ LKå P[PÊ UVTJ¾XCLÊ
TQ\U¾JNÆVGTÆPPÊ×RTCX[
ZHQVQ2QNKEKGè4CéVGP¾ą8GéGTPÊMW

pro Večerník

jediní v republice nemáme
v současnosti vlastní školicí a rekreační středisko,“
potvrdila Večerníku Jitka
Dolejšová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Kromě rekreace budou prostory využity také ke zmíněnému vzdělávání
policistů při školeních. „To vnímáme
jako jednu z priorit. Aktuálně si musíme
prostory za tímto účelem pronajímat.
Investice vložená do vybudování vlastního školicího zařízení tak do budoucna ušetří policii řádově miliony korun,“
vysvětlila Dolejšová s tím, že zařízení
bude sloužit také k rekreačním účelům
pro celé policejní rodiny.
Práce odstartovaly už na podzim loňského roku. „Dokončení první etapy

Martin ZAORAL
Plumlovská přehrada patří k turisticky
nejatraktivnějším místům v celém Olomouckém kraji. Svědčí o tom rozhodnutí vedení krajské policie vybudovat
zde nové středisko. Areál, kde si dříve
užívali funkcionáři a zaměstnanci prostějovského ONV, budou po celkové
modernizaci využívat strážci zákona.
„Využili jsme nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
k odkoupení pozemku a budovy v dané
lokalitě. Jde o chátrající objekt, který
bude po rozsáhlé rekonstrukci sloužit
zaměstnancům Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. K tomuto
kroku bylo přistoupeno po řadě jednání
s přihlédnutím ke skutečnosti, že jako

Plumlov (mls) - Zahájení stavby cyklostezky podél severního břehu plumlovské přehrady je za dveřmi. Město
na základě výběrového řízení vybralo
v prosinci firmu SPH Stavby s. r. o.
z Bystřice nad Pernštejnem, která bude
výstavbu realizovat za vysoutěženou
cenu 23 403 030 korun bez DPH. Stavět se má začít co nejdříve.
rekonstrukce je naplánováno do konce příštího roku, v jejímž rámci bude
proinvestováno zhruba pětašedesát
milionů korun. Konečná částka by pak
neměla přesáhnout devadesát milionů.
Objekt by měli policisté a zaměstnanci
dostat do užívání do konce roku 2021
a v průběhu následujícího letopočtu jej
již plně využívat,“ poskytla Dolejšová
pár základních čísel. „Svým rozsahem
jde o největší projekt od počátku vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,“ dodala.

V Ludmírovì øádil çKiħ

LUDMÍROV Celé hnízdo kontejnerů na tříděný odpad bylo
zničeno ohněm. Podle hasičů
a policistů sběrné nádoby někdo
zapálil úmyslně. Ludmírovští tak
přišli úplně o čtyři zcela spálené
kontejnery, další dva byly ohněm
výrazně poškozeny.
„V pondělí třináctého ledna krátce po
půlnoci došlo k požáru kontejnerů na
tříděný odpad v obci Ludmírov. Jako
pravděpodobnou příčinu požáru vyšetřovatel hasičského záchranného
sboru uvedl úmyslné zapálení. Kdo,
nebo co za požárem stojí, bude před-
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Fotograf z Kostelce vystavuje
v Bratislavì
Kostelec na Hané (mls) - O úspěchu
výstavy Odhalená Kabala kosteleckého
fotografa Vladimíra Bruntona při její
pražské premiéře jsme už psali. Od 8.
ledna je stejná expozice k vidění také
v hlavním městě Slovenska, a to konkrétně ve Středoevropském domě fotografie.

Mìsto nabízí
kalendáøe i tašky
Němčice nad Hanou (mls) - Padesát
let od povýšení Němčic nad Hanou
na město si tento rok připomínají na
jinu regionu. Město při této příležitosti
vydalo kalendář a nechalo zhotovit látkové tašky s místními motivy. Obojí se
dá sehnat v městské knihovně.

mětem šetření policistů obvodního
oddělení v Konici. Ti věc šetří pro
podezření z přestupku podle zákona
o požární ochraně,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Jak dodal, škoda způsobená
úplným zničením čtyř kontejnerů
a poškozením dalších dvou nebyla
dosud přesně vyčíslena.
(mik)
<M¾\WFQ.WFOÊTQXCRąKPGUN\CVÊOPG
\P¾OÚåJ¾ąMVGTÚRQFNGJCUKéč\CR¾NKN
MQPVGLPGT[PCVąÊF÷PÚQFRCF

ZHQVQ2QNKEKGè4

&KRYDWHONUiOtNŢ]0\VOHMRYLFY\IRXNO6ORYiNŢPSUHVWLæQtWLWXO
„Mým hlavním cílem není pekáč,“
směje se Tomáš Ondrouch
MYSLEJOVICE Chovatelské Nagano! Úspěch srovnatelný s tím,
pokud by hokejisté vyhráli olympiádu v Kanadě či ragbisté mistrovství světa na Novém Zélandu,
může slavit Tomáš Ondrouch
z Myslejovic. Chovatel Zemplínského králíka se jako první občan
ČR může těšit z titulu „Majster“
Slovenska. V chovu národního
plemene SR je to skvělý a dosud
nepředstavitelný výsledek.

Martin ZAORAL
6QO¾w1PFTQWEJUVKVWNGOd/CLUVGT
54qXQDQTWEJQXCVGNUVXÊRNGOGPG
<GORNÊPUMÚMT¾NÊM
(QVQYYY\GORNKPUM[MTCNKME\

Jedenatřicetiletý Tomáš Ondrouch je
lesní inženýr, který toho však o chovatelství ví opravdu hodně. U sympatického mladého muže by přitom jen
málokdo čekal nadšení, s jakým dokáže

hovořit o bodovém ohodnocení svých
králičích svěřenců. Vzhledem k jeho zápalu se nelze divit, že se svými svěřenci
slaví jeden úspěch za druhým. Nejenže
se uplynulý rok se svým Zemplínským
králíkem stal mistrem ČR na celostátní
výstavě v Přerově, ke konci roku dokázal získat titul Majster Slovenska přímo
v Mekce chovatelů tohoto plemene na
východním Slovensku.
„Po pravdě řečeno moc jsem nečekal,
že by mi to Slováci pustili. Je to pro
ně prestižní záležitost a v minulosti
to vždycky vyhrávali výhradně oni,“
okomentoval senzační výsledek Tomáš Ondrouch, který chová zhruba
patnáct dospělých králíků daného
plemene. Počet mláďat se pak u něj
šplhá i k šesti desítkám. „Mým hlav-

ním cílem není dostat králíky na pekáč! Mám je hlavně na prodej jako
mazlíčky pro děti. Ti lepší králíci pak
putují na výstavy, ovšem pár je jich
i na maso. Ostatně tento druh králíka
váží kolem pěti kil,“ vysvětlil s úsměvem Tomáš Ondrouch.
Při posuzování zvířat dle chovatele
hraje hlavní roli kvalita srsti, hmotnost, tvar a celkové zdraví. „Pro kvalitní chov je zásadní vědět něco o genetice. Každý králík má totiž vždy
nějakou svou chybičku. Vy však musíte zkřížit ty, jejichž geny se vzájemně
doplní tak, aby se chyby co nejvíce
eliminovaly. Jen tak může vzniknout
,GFGP\ąCF[QEGP÷PÚEJwCO
nový šampion. Dále se o něj samoRKQPč\/[UNGLQXKEX[PKM¾MT¾U
zřejmě musíte hodně starat a správně
PQWUTUVÊCM[RÊ\FTCXÊO
jej krmit,“ prozradil Ondrouch, který
(QVQYYY\GORNKPUM[MTCNKME\
dbá o propagaci krásného králičího
plemene i na Prostějovsku.
v Konici, odkud si odnesl Čestnou telství, a to mě chytlo. Určitě se mu
Na začátku loňského roku ho před- cenu. „Řadu let jsem dělal dobrovol- budu věnovat i nadále,“ ujistil Tomáš
stavil například na Okresní výstavě ného hasiče, pak jsem přešel k chova- Ondrouch.

19041810474
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Podezřelým ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je dvaačtyřicetiletý
muž z Prostějovska. Jako řidiče
osobního motorového vozidla jej
v pátek 17. ledna hodinu před půlnocí ve Ptení zastavila a kontrolovala policejní hlídka. Policisté řidiče vyzvali k provedení dechové
zkoušky na alkohol, při které mu
byly opakovaně naměřeny hodnoty přes 1,5 promile alkoholu
v dechu. S naměřenými hodnotami řidič souhlasil a ke svému
ovlivnění alkoholem uvedl, že po
osmé hodině večer vypil dvanáctistupňové pivo a panáka destilátu. Následně se podrobil také
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve. Policisté řidiči
zakázali další jízdu a zadrželi jeho
řidičský průkaz. Za uvedený trestný čin lze podle trestního zákoníku uložit, mimo jiné, až roční trest
odnětí svobody.

Ptením projížděl opilý

V týdnu od 6. do 10. ledna proběhla celorepubliková dopravně
bezpečnostní akce zaměřená především na chodce. Na Prostějovsku akci realizovali policisté dopravního inspektorátu. Ti kromě
preventivního působení řešili také
25 dopravních přestupků. Jeden
přestupek řízení pod vlivem alkoholu k dořešení postoupili příslušnému správnímu orgánu. Zbylých
24 přestupků vyřešili uložením
pokut v příkazním řízení v souhrnné výši 7 800 korun. Z uvedeného
počtu bylo 13 přestupků chodců.
Ve dvou případech neužili povinné
reflexní prvky a v jedenácti přecházeli přes přechod na signál semaforu „Stůj!“

Hřešili řidiči i chodci

.521,.$
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KRALICE NA HANÉ Nedal přednost a zavinil zranění mladé ženy.
Předminulou neděli 12. ledna po
čtrnácté hodině došlo v křižovatce
v Kralicích na Hané k dopravní nehodě dvou osobních automobilů.
Viník nehody se po nárazu přetočil
s autem přes střechu.
„Devětatřicetiletý řidič Škody Fabie
do křižovatky z vedlejší komunikace
vjel v době, kdy tudy po hlavní komunikaci řídil osmapadesátiletý muž automobil značky Kia. V důsledku toho
došlo k nárazu Kie do levého boku
Škody. Škodovka se po nárazu přetočila přes střechu a zastavila se v poloze
na kolech částečně mimo komunikaci,“ popsal hrůzostrašně vypadající
nehodu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Při nehodě spolujezdkyně z Kie utrpěla zranění, se kterým byla převezena

do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sto čtyřicet tisíc korun. Alkohol
u obou řidičů policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

klikni na
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jsme ji v sobotu dopoledne, okamžitě
jsme ji vyhlásili rozhlasem. Navzdory
nehodě nám voda tekla po celý den,
zřejmě nějaká ve vodojemu ještě zůstávala,“ prozradil Večerníku starosta
Drahan Milan Marek s tím, že občané byli mimo jiné upozorněni, aby
v průběhu dne šetřili vodou.
Následky havárie nakonec neměly
na obyvatele větší dopad, a to i díky
tomu, že na pomoc přispěchali hasi-

či. „Obě naše cisterny rozvážely vodu
ze sítě před havárií do vodojemů za
místem havárie. Dá se říct, že jsme
nějaký čas dělali trubky, tedy samozřejmě vodovodní trubky,“ uvedli
s úsměvem hasiči z Protivanova na
svém facebookovém profilu. Během
soboty hasiči tímto způsobem převezli asi 100 kubíků vody. „Představovalo
to deset otočení obou našich cisteren,“
přiblížili.

1D÷EKUVGTP[JCUKéč\2TQVKXCPQXCD[N[QXÊMGPFWXRQJQVQXQUVK
Foto: JSDH Protivanov

Vznikající územní plán zatím pracuje
se dvěma variantami. Tou první je plocha za Ohrozimskou ulicí, druhou pak
pozemek nedaleko pláže U Lázničků,
přes silnici. „Co se týká Ohrozimské ulice, zde by šlo o desítky míst, možná ke
stovce. Naopak parkoviště u přehrady by
bylo mnohem větší, zhruba kolem dvou
set padesáti míst,“ prozradila starostka

Michal SOBECKÝ

PLUMLOV Nemalá diskuse se
strhla v Plumlově při debatování
nad územním plánem města. O setkání z pondělí 6. ledna informoval
Večerník již v minulém čísle, dnes
přidáváme podrobnosti. Jedním
z hlavních témat byla možnost vzniku záchytného parkoviště na okraji
města. Na potřebnosti se přítomní
shodli, problém s nedostatkem parkovacích ploch zejména během konání kulturních akcí je trvalý. Otázkou zůstává, kde by mělo parkoviště
vzniknout.

města Gabriela Jančíková. Reálnější je
aktuálně pro město první z možností.
„Určitě bychom dříve stavěli v Ohrozimské ulici. Výhodou také je, že velká část
potřebných pozemků už je v majetku
města,“ souhlasí Jančíková.
Návštěvníkům Plumlova v současné
době slouží menší plochy v okolí autokempu Žralok, dále před čtyřmi lety
upravené parkoviště v centru města
nebo menší parkoviště přímo u zámku. Větší plocha však chybí, pokud se
dočasně nevyužívá prostor na okraji
Soběsuk. „Kdyby měla vzniknout nová
plocha pro parkování, tak by to bylo
jedině dobře. Otázka parkoviště se probírala opakovaně, padlo několik možností, kde ho udělat. Pokud by vyhrála
ta počítající s Ohrozimskou ulicí, bylo
by to skvělé,“ nechal se slyšet kastelán
zámku v Plumlově Pavel Zástěra. Zatím však není jasné, kdy by k vlastnímu
budování mělo dojít. Může se tak stát,
že několik let ještě návštěvníkům města
budou odstavné plochy chybět.

8V÷EJVQOÊUVGEJW\PCéM[Q\PCOWLÊEÊMQPGE2NWONQXCD[XDWFQWEPWOQJNQX\PKM
PQWVQFUVCXPÆRCTMQXKwV÷
Foto: Michal Sobecký
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Omezení dodávek vody se dotklo
Protivanova, Nivy, Repech, Bousína,
Drahan a Otinovsi. „Prasklo potrubí
v zemi, které přivádělo vodu do vodojemu zásobujícího výše zmíněné obce.
Do večera by se nám vše určitě mělo
podařit dát do pořádku,“ informoval
v sobotu odpoledne Luděk Škaroupka, který má provoz vodovodu Drahanské vrchoviny na starost.
Zpráva se rychle roznesla. „Dostali

Martin ZAORAL

DRAHANSKO Mimořádnou událost řešili o uplynulém víkendu na
Drahansku. Kvůli závažné a rozsáhlé poruše byla v obcích na Drahanské vrchovině omezena dodávka
vody. Dle provozovatele vodovodu
se vše podařilo opravit během jediného dne.

zjistili jsme

O náhradu se postarali hasiči
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„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na padesát tisíc
korun. Alkohol u řidičky policisté na
místě vyloučili provedenými decho-

vými zkouškami. Její přestupek pak
vyřešili na místě uložením pokuty
v příkazním řízení,“ přidal policejní
mluvčí.
(mik)

&XCEGVKNGV¾ UNGéPC \C XQNCPVGO O÷NC wV÷UVÊ X PGwV÷UVÊ -TMQNQOPQW PGJQFW RąGåKNC
\TCP÷PQWLKCNGRąGXG\NCUCPKVMCFQwRKV¾NW
(QVQ2QNKEKGè4
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Komunitní centrum v Konici vzniklo
po kompletní rekonstrukci bývalé totálně zchátralé sokolovny. Veřejnosti
bylo představeno v polovině loňského
prosince v rámci oblíbených Vánočních
trhů. Jeho podoba se setkala s veskrze
pozitivním přijetím, mnozí zároveň
vyjadřovali obavy o budoucí využití
rozlehlé budovy. To souvisí s faktem, že
přijetí osmnáctimilionové dotace z Mi-

Martin ZAORAL

KONICE Budou se v Komunitním
centru v Konici konat plesy, nebo
budou muset maturanti místního
gymnázia kvůli stužkování i nadále
dojíždět do Jesence, kde mají „normální“ kulturák. Tak to jsou stále
otázky, které zaměstnávají obyvatele Konice. Odpovědět nejen na tyto
záležitosti mělo veřejné setkání,
které se konalo ve čtvrtek 16. ledna
právě v prostorách Komunitního
centra, kam si našla cestu zhruba
šedesátka místních.

nisterstva pro místní rozvoj na potřebnou rekonstrukci bylo spojenou
s řadou omezení. Tím největším
je, že město v objektu nebude
moci pořádat komerční akce
a ani ho za tímto účelem nebude moci pronajímat. Jak se tu za
této situace budou moci konat třeba
právě bály? „To stále přesně nevíme.
Teoreticky se tu plesy sice konat mohou, ale kvůli podmínkám dotace se
na nich nesmí nic prodávat. A to ani
vstupenky. Takže ještě uvidíme, jak to
bude, musíme se na to zeptat na ministerstvu,“ zareagoval na přímý dotaz
Večerníku starosta Konice Michal
Obručník.
Na druhou stranu už v nadcházejícím
týdnu by se v centru mělo rozjet cvičení pro ženy. Další aktivity jsou závislé na tom, kdy se v centru objeví nábytek a další vybavení. „Peníze na tuto
investici už máme přislíbeny z dotace.
Kdy je skutečně dostaneme, však zatím
nevíme,“ přidal konický starosta.

Lidé během čtvrtečního setkání byli
seznámeni s možnostmi využívání
centra, představeny jim byly konkrétní projekty. „Vycházeli jsme přímo
z návrhů občanů. Díky tomu by zde
měla fungovat například hudební zkušebna, kroužky fotografování či ručních prací. Velký zájem je o tanečně
pohybové aktivity a cvičení pro ženy.
K dispozici zde budou i ping-pongové
stoly. Probíhat u nás budou také různé
workshopy a přednášky na téma zdravé životosprávy či péče o životní prostředí. Jsme také již domluveni s lek-

Hudební zkušebna i ping-pong

torem paměťových dovedností, který
pochází z Konice,“ představila jednotlivé možnosti využití Jitka Klemsová,
vedoucí komunitního centra, které
spadá pod konickou radnici.
Smyslem komunitního centra je to,

že by mělo být přístupno úplně všem.
„Budeme se snažit začlenit i ty, kteří
třeba kvůli špatné finanční situaci či
zdravotnímu omezení stojí na okraji
společnosti,“ potvrdila Klemsová, která je zároveň také sociální pracovnicí.

5GVM¾PÊQJNGFP÷FCNwÊJQX[WåKVÊ-QOWPKVPÊJQEGPVTCX-QPKEKUGRąÊOQXRTQUVQT¾EJ
QRTCXGPÆUQMQNQXP[MQPCNQXGéVXTVGMNGFPC
(QVQ,KVMC-NGOUQX¾

Na ples do
komunitního
centra? Asi jen
bez vstupenky!

Dívka jela rychle, skonèila v nemocnici RKOHGQØEXGRXFQRVWLRSUDYHQ¦VRNRORYQ\

*NCFPCCMEKPGJTQ\KN.KFÆUGOQJNK\CMQWUPQWV
VąGDCFQVTWDKéGM

když vystoupila Míja alias Michaela
Slouková. Rodačka z Vyškova, která žije
v Doloplazech, je stále více oblíbenou
zpěvačkou dětských písniček. A potvrdilo se to i v Tištíně, kde zaujala široké
publikum. „Je to paráda, miluju ji,“ jásal
malý Robert. „Míja opravdu nadchla,
byla to dvouhodinová párty. Poté došlo
na tombolu a volnou zábavu,“ neskrývala spokojenost Leona Skřeková.
Snad jediná věc, která mohla pořadatelům pokazit zábavu, byl nepořádek. Děti
si totiž osvojily pravidlo Kdo netrousí
konfety, jako kdyby nežil. A dodržovaly
ho věru důsledně. Pořadatelé tak uklízí
možná ještě teď...

&÷VKXCMEK5QMQNQXPCX6KwVÊP÷UGD÷JGOwKDąKPGMFQUVCNCFQUNQXCFQQDNGåGPÊ

Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Michal Sobecký a 1x foto: Facebook

PROSTĚJOV Zřejmě nezkušenost,
ale podle všeho hlavně nepřiměřeně rychlá jízda. Každopádně mladá dívka nezvládla minulý čtvrtek
jízdu za volantem škodovky po silnici z Určic na Prostějov a skončila
s autem na střeše v poli. Lékaři zraněnou ženu převezli do nemocnice.
„Ve čtvrtek šestnáctého ledna deset
minut před půl osmou ráno došlo
mezi Určicemi a Prostějovem k havárii osobního automobilu. Dvacetiletá
řidička Škody Fabie nepřizpůsobila
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky
a v levotočivé zatáčce dostala smyk.
V důsledku toho neovladatelný automobil vyjel vlevo mimo komunikaci,
kde se převrátil na střechu. Řidička
při havárii utrpěla zranění, s nímž byla
*Tč\QUVTCwP÷ X[RCFCLÊEÊ PGJQFC UG PG převezena do prostějovské nemocQDGwNC DG\ P¾UNGFMč 5RQNWLG\FM[P÷ nice,“ konstatoval František Kořínek,
ąKFKéG XQ\KFNC -KC OWUGNC DÚV UCPKVMQW tiskový mluvčí Krajského ředitelství
RąGXG\GPCFQPGOQEPKEG
Policie Olomouckého kraje.

ZHQVQ2QNKEKGè4
Ke zranění dalších osob nedošlo.

Řidič na křižovatce nedal
přednost, způsobil zranění
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jjak
akk vypadaly
vypaadaly šibřinky
šiibřiinkky na tišt
tištínském
tínské
k m pparketu...
ké
arrkettu...

ky. Tedy hlavně děti, které ve velkém
vyrazily na parket běhat, skákat, tančit
a pošťuchovat se. K tomu nemohla chybět hudba určená právě pro malé uličníky. Velkou roli ale hrály masky. Ukázalo

chlebíčky nebo trubičky. Zkrátka pro každého něco a přítomní to ocenili. „Jsem tu
poprvé, pro mě je všechno takové nové.
Vypadá to zatím dobře. Hlavně ten program pro malou je super,“ nechala se slyšet Jana Božičevičová.
Nadšení byli ale také organizátoři. I když
se museli pořádně otáčet. Lidi byli úplně všude, akce byla ohromná a slavila
úspěch. „Super, máme plno,“ jásala za
organizátory Leona Skřeková. Od patnácti hodin nastal vrchol programu,

Děti se vyřádily na šibřinkách
plných masek

se, že na jihu Prostějovska jsou velmi
kreativní. Na parketu tak byli k potkání
hroch, princezny, pirát, beruška, dinosaurus a mnoho dalších a dalších kostýmů.
I dospělí ale měli co dělat. Spolu u stolu
probrali novinky, život, čekala na ně také
tombola, v níž nebyly zdaleka jen hračky,
ale třeba myš k počítači a další zajímavé
výhry. O tombolu nebyl malý zájem, snad
i proto, že vstupné na akci bylo dobrovolné a ceny na místě lidové: kdo totiž dostal
hlad, nemusel váhat: čekaly jej například

&÷VK UG QFRQNGFPGO FQUNQXC RTQTQEJPKN[ 6ąGDC XG 6QODQNC"6CPGOčåGEJ[D÷V
XwWF[RąÊVQOPÚEJ MQPHGV¾EJ C FCNwÊEJ URQNGéGPUMÚEJ %GP[O÷N[FQMQPEG\FCVPÆQEJT¾PEG
RąÊLGOPQUVGEJ
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Máte děti, které rády masky? Nebo jen
rády skotačí? V neděli odpoledne pro ně
na Prostějovsku nebylo lepší místo než
sokolovna v Tištíně. A co že se tam dělo?
Budovu zaplnili zájemci o dětské šibřin-

TIŠTÍN Plesová sezóna je tady. A nejen ta, ale přichází také
řada společenských akcí jako šibřinek, tedy i masek a kostýmů.
Jedním takovým centrem pro dětské kratochvíle se uplynulou
neděli stal Tištín. Tamní sokolovna praskala ve švech, dle místních takový nápor rok a půl opravená budova zase tak často
nezažívá. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

1D'UDKDQVNXĆHxLOLRYËNHQGXKDY¿ULL

Pondělí 20. ledna 2020
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

region
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www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

Pondělí 20. ledna 2020
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Oceněná Laura Čurejová z Dětského domova v Prostějově
se otevřeně rozhovořila o požáru i problémech v rodině Paní učitelkou bych asi být nechtěla,
nejsem zas tak chytrá jako ona. Já bych
PROSTĚJOV Je naprosto nor- jsme byli u babičky na Slovensku, „Šlo o to, že každé dítě mělo domální, že si plně neuvědomujeme u tety v Dubanech nebo doma ve Vr- spělého, nějakou známou osobhodnotu čehokoliv, dokud o to bátkách. Slavili jsme Vánoce jak u nás, nost, která mu pomohla přečíst
chtěla být spíš kadeřnicí. Svým kamarádkám
nepřijdeme. Mladá dívenka Laura tak u babičky. A dělali jsme to, co nás příběh, jenž napsal. Nic víc v tom
Čurejová (na snímku) už v životě napadlo. Když jsme byli na Vánoce nebylo. V den vyhlášení jsme spolu
ztratila hodně: dům, v němž žila u rodičů, bylo víc veselo.“
strávily asi sedm hodin. Paní Jitka
Dianě a Elišce dělám účesy, které se jim líbí.
s rodiči totiž kompletně shořel yy Bylo na nich i něco horšího?
byla milá, padly jsme si do oka a dá
a ona i se čtyřmi sourozenci skončila v Dětském domově v Prostějově. Co jí však přesto zůstalo, je víra,
že lidé kolem ní jsou spíše hodní
a že i oni sami toho občas musí
zvládat víc než to, na co jim jejich
síly stačí. I proto jim pomáhá. Za to
byla oceněna v 15. ročníku projektu Dětský čin roku 2019 v kategorii
2 Příběhy – pomoc ostatním, při
níž se její patronkou stala herečka
Jitka Čvančarová. Posléze dívku
přijal na radnici i prostějovský primátor František Jura. Jenže ze záře
reflektorů se Laura velmi rychle
dostala zpět do relativního přítmí
dětského domova v Lidické ulici.
Nejen o tom byl náš rozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Letos to bylo přesně deset let,
co ses na Štědrý den narodila. Jak
jsi vlastně prožila vánoční svátky?
„Vánoce byly dobrý až na to, že jsem
byla nemocná a kašlala jsem. Jinak
jsme si hráli, rozdávali si dárky a dívali na pohádky. Mojí oblíbenou je
Anděl Páně, takže jsem ráda, že jsem
mohla vidět oba díly.“
yy Co jsi pod stromečkem?
„Docela dost dárků, například tablet.
Mám v něm takovou aplikaci, která
se jmenuje TikTok. Díky ní můžu
natáčet videa, která mně pak někdo
lajkuje, abych věděla, jestli jsou dobrá nebo ne. Už jsem natočila video se
svým bratrem Fabíkem. Nejdřív se
v něm bijeme a pak se skamarádíme.“
(úsměv)
yy Jaké to je mít narozeniny přímo
na Štědrý den?
„Je to dobrý, ale na druhou stranu
toho pak dostanete strašně moc a nevíte, co máte dělat jako první.“
yy A není ti líto, že tvoje narozeniny tak trochu zapadnou?
„Já sice mám narozeniny na Štědrý
den, ale slavím je většinou později.
Třeba letos jsme si po Novém roce
vyrazily s tetami z domova a dalšími dětmi do cukrárny, kde jsme je
oslavily. Podobně jsem to dřív měla
i doma.“
yy Mohla bys srovnat Vánoce prožívané s rodinou s těmi tady v domově?
„U nás to bylo úplně jinak. Někdy

„Třeba to, když se naši hádali...“
yy A pak vám shořel dům. Co si
z toho dne pamatuješ?
„Tehdy nás tam bydlelo sedm dětí
a máma s tátou. Vím, že to bylo večer, táta se sourozenci šli ven a když
jsem se probudila, tak kolem mě byly
plameny. Zůstala jsem v domě jako
poslední. Táta se pro naštěstí vrátil
a vynesl mě. Když jsme spolu běželi
mezi plameny, popálila jsem se. Ještě
teď mám na ruce jizvu.“ (ukazuje popáleninu - pozn. red.)
yy Podařilo se zjistit, jak požár
vznikl?
„Já to přesně dodnes nevím. Jen si
vzpomínám, že jsme ten večer měli
zapálenou svíčku. Tak to možná
mohlo být od ní. Dům shořel kompletně, už tam není. Na jeho místě
pak postavili cukrárnu.“
yy Po požáru jste i se třemi sourozenci skončili v Dětském domově
v Prostějově. Proč?
„Protože táta neměl peníze na nové
bydlení, takže nás museli dát sem do

se říci, že se z nás staly kámošky.“
(úsměv)
yy Jste ještě v kontaktu?
„Už ne, od té doby jsme spolu nemluvily. Já sama na herečku ani nemám
telefon, nicméně teta Jaruška, která se
o nás stará, kontakt má.“
yy Nebyla to ovšem tvoje první
podobná zkušenost…
„Už předtím jsem posílala obrázek
do soutěže Romanu sumo. Tehdy
každé dítě mohlo napsat příběh
nebo něco namalovat. Já jsem nakreslila náš dům, jak hoří. Skončila
jsem druhá, měli jsme pak jet na
předání cen, to jsme ovšem bohužel
nestihli.“
yy Byla jsi oceněna hlavně za to,
že pomáháš ostatním. Jak?
„Třeba svému osmiletému bráchovi
s úkoly do školy, když teta nemá čas.
Nebo pomáhám přímo tetě s malýma dětma a jejich oblékáním. Také
čtu pohádky dalšímu bráškovi Andrejkovi, který má šest let. Tetám pak
pomáhám vařit a uklízet.“

-iE\FKFKWčODDE\VLQiVWiWDY]DOGRPĥ
DURGLÿHVHXæQHKiGDOL$OHMHVWOLMHWRUHiOQp
WDNWRQHYtP-DNQiPVKRĝHOGĥPWDNVHWR
KRGQč]KRUäLOR5RGLÿHXæWDG\GORXKRQHE\OL«
6HVYêPSĜtEČKHPY\KUiOD/DXUDýXUHMRYiNDWHJRULL
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„Většinou se mě ptají, jak se to
GtYHQNDSĜHGVHERXMHGHQYHONêVHQ stalo, že jsem se tady ocitla. Ale

domova. Rodiče se pak sami přestěhovali k tetě do Duban. Tam bychom
se už nevešli...“
yy Co vlastně dělají tvoji rodiče?
„Táta chodí do práce, dělá výkopy.
Máma je doma, dřív se starala o nás
děti a uklízela. Občas jí pomáhali
starší sourozenci.“
yy Jak tě napadlo přihlásit se do
soutěže Dětský čin roku?
„Bylo to díky paní vychovatelce
z družiny, se kterou jsme jakoby kámošky. Bavily jsme se o tom, že bych
se mohla přihlásit, tak jsem si řekla, že
bych to mohla zkusit. Společně jsme
můj příběh napsaly a poslaly ho.“
yy Tvojí patronkou se při vyhlašování výsledků soutěže stala známá
herečka Jitka Čvančarová. Co to
vlastně obnášelo?

yyCo vaříš?
„Jedna teta z domova mě naučila
upéct buchtu, která je dobrá s jahodami a šlehačkou. Kromě toho každou
neděli jdeme nakoupit a vaříme. To
třeba loupu brambory, krájím cibuli
a tak.“
yy Proč to všechno děláš?
„Ve skupině je nás osm a když je na
nás pouze jedna teta, má toho často
hodně. Navíc si myslím, že se mi tohle všechno bude jednou hodit i do
budoucna.“
yy Pomáhá naopak někdo na
oplátku tobě?
„Třeba právě ti mladší kluci mně občas pomůžou. Řeknu Fabikovi, aby
pověsil prádlo, a on to udělá. Kromě
toho mám tady v domově kamarádku
Dianu, které je jedenáct let, která mi
taky dost pomáhá. Když něčemu ve

škole nerozumím, tak mi to vysvětlí,
nebo mi půjčuje věci, když je zrovna
nemám.“
yy Jak ti vůbec jde škola?
„Celkem dobře, jediným problémem
jsou pro mě teď vyjmenovaná slova. (pousměje se) Ve škole mě baví
všechno, ale ze všeho nejvíc výtvarka. Ve třídě je nás dvacet sedm, ale
paní učitelka je hodná a zvládá nás.“
yy Pomáháš mladším s úkoly
a umíš jim vysvětlit, co je potřeba.
Napadá mě: dokážeš si představit,
že bys sama byla paní učitelkou?
„To asi ne. Nejsem zas tak chytrá
jako ona. Já bych chtěla být spíš kadeřnicí. Svým kamarádkám Dianě
a Elišce už teď dělám účesy, které se
jim líbí.“
yy Jak přijímají tvoji spolužáci, že
žiješ v dětském domově?
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DOHMiQHPŵåX]DSRPHQRXWQDFKYtOHNG\NROHPPQHE\O\SODPHQ\DMiVHEiODRVYŵMåLYRW
=ŵVWDODMVHPYKRštFtPGRPĨMDNRSRVOHGQt.G\åSURPQHSšLãHOWDWtQHNDEĨåHOLVSROXPH]L
SODPHQ\SRSiOLODMVHPVH1DUXFHPL]ŵVWDODVWRSDSRKRštFtFKSODPHQHFK3RSRåiUXMVHP
MiDPRMLWšLVRXUR]HQFLVNRQĚLOLY'ĨWVNpPGRPRYĨY3URVWĨMRYĨNGHMVHPPRFVSRNRMHQi
1DãODMVHPVLPH]LGĨWPLKRGQĨNDPDUiGŵ
'YDQHMVWDUãtVRXUR]HQFHVLY]DODEDELĚNDNWHUiåLMHQD6ORYHQVNX2GWpGRE\PRML
PDPLQNXWpPĨšQHYtGiP7DWtQHN]DQiPLREĚDVFKRGt
ęDVWRSšHPêãOtPMDNMHPDPLQFHNG\å]ŵVWDODVDPDDQHPiĚDVQDYãWtYLWVYpGĨWL-iMVHP
WHĜYHOPLVSRNRMHQi0iPNDPDUiG\FKRGtPGRãNRO\NGHVHPLOtEtPiPKRGQRXSDQt
XĚLWHONXWHW\NWHUpVHRPQHVWDUDMt9'ĨWVNpPGRPRYĨMVHPUiGD0iPUiGDYãHFKQ\GĨWL
VHNWHUêPLWDPE\GOtP7HWiPSRPiKiPKODYQĨVPHQãtPLGĨWPLNWHUpWXPiPH+ODYQĨVH
VWDUiPRSĨWLOHWpKR$QGUHMHNWHUpKRVSUFKXMLREOpNiPDOHWDNpSRPiKiPPODGãtPXEUDWURYL
V~NRO\2EĨPDĚWXSRKiGN\SURWRåHXåXPtPĚtVW%DYtPQHPDORYDWREUi]N\NWHUpUiGD
UR]GiYiPSURUDGRVWFKRGtP]StYDWStVQLĚN\EDELĚNiPNWHUpåLMtYGRPRYĨGŵFKRGFŵ
EOt]NRQiV-HQMHPLREĚDVVPXWQRSRPDPLQFHNWHURXMVHPMLåGORXKRXGREXQHYLGĨOD
0RMHSšHGVWDYDåHVHREMHYtVGiUNHPYGHQPêFKQDUR]HQLQMHDVLSRXKRSRXKêVHQ

jinak jsou hodní. Mám mezi
nimi i kamarády, třeba Pavla.
Ten sice většinou zlobí, ale pak jej to
přejde. Je to pro mě kámoš, protože
mi půjčuje věci, nebo mě uklidní,
když jsem smutná. Vzájemně se navštěvujeme, nebo se potkáme někde
na městě. Byli jsme spolu jednou
bruslit na kluzišti u Zlaté brány.“
yy Setkáváš se i s rodiči?
„Ano, ale už tady dlouho nebyli. Naposledy v polovině listopadu, když
měl brácha narozeniny. Doufám, že
ještě přijdou, když jsem teď měla narozeniny já. Těším se na ně.“
yy Vím, že tě navštěvuje hlavně
táta. Proč ne máma?
„Tam je ten problém, že máma je
jiná... Když se opije, tak je úplně
mimo. Navíc mívá u sebe i léky, protože je na tom mentálně špatně.“
yy Jak tomu bylo dřív?
„Když jsme ještě bývali doma, tak

Foto: Martin Zaoral

byla celkem v pohodě. Ale jak nám
shořel dům, tak se to hodně zhoršilo.
Táta se spíš musí starat o ni. S ní to
asi dobře nedopadne, zničila si život.
Jednou musela do nemocnice a tam
zjistili, že má něco s ledvinami.“
yy Kdy přišel ten zlom?
„Pamatuji si, že jednou se rodiče pohádali tak, že máma řekla, že odchází
k babičce na Slovensko. Táta jí volal,
ale ona to nezvedala. Takže si myslel,
že jej opustila natrvalo. Začal ji hledat,
ale podařilo se mu to až po měsíci. Byla
u našeho strejdy na Slovensku. Když to
táta zjistil, tak mu volal, a on mu řekl, ať
si pro ni přijede. Táta tedy dorazil a začali se hádat, proč utekla a že mu měla
rovnou říct, že s ním nechce být. Máma
mu odpověděla něco špatného a od té
doby začaly hádky.“
yy Co by sis přála do budoucna?
„Já bych chtěla, aby si nás táta vzal domů
a rodiče se už nehádali. Ale jestli je to reálné, tak to nevím... Tak se aspoň pokusím, abych nedopadla jako máma.“

vizitka
LAURA ČUREJOVÁ

YtWĚ]ND/DXUDþXUHMRYi
OHW
=ã3URVWĚMRY
Foto: www.detskycinroku.cz

✓ narodila se 24. prosince 2009 v Prostějově
✓ do šesti let žila ve Vrbátkách,
kde chodila do mateřské školy
✓ po požáru rodinného domu na jaře
2015 skončila v Dětském domě v Prostějově
✓ její rodiče žijí u příbuzných v Dubanech
✓ má celkem šest dalších sourozenců,
nejmladšímu Fabriziovi je 8 let,
nejstaršímu Michalovi 20 let
✓ kromě dvou nejstarších, kteří žijí na Slovensku,
jsou všichni v prostějovském domově
✓ v současné době je žákyní třetí třídy ZŠ Dr. Horáka
✓ mezi její záliby patří malování, plavání a bruslení,
ráda pomáhá ostatním
zajímavost: kromě úspěchu v Dětském činu roku už uspěla také
v soutěži Romano sumo, do níž nakreslila obrázek jejich hořícího
domu ve Vrbátkách

Pondělí 20. ledna 2020
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Konická Charita získala 579 028 korun, prostějovská 1 222 769 korun

PROSTĚJOVSKO Lakomci nemají rádi nikoho, nejhůř se však
chovají k sobě samým... To však
určitě neplatí pro všechny, kteří se aktivně zapojili do letošní
Tříkrálové sbírky. Ta v regionu
opět překonala rekord z loňska.
A to výrazně! V konickém i prostějovském děkanátu to bylo
o více jak 88 tisíc korun. O navýšení se znovu postarala města.
Třeba v Prostějově se vybralo
147 tisíc korun, což je o 12 tisíc
korun více, přestože skupinky se zde sháněly na poslední
chvíli a bylo jich méně než loni.
&QWNKE-QUVGNEGPC*CPÆX[TC\KNQ
O celých osm tisíc korun víc se TGMQTFPÊEJ  UMWRKPGM \CRQLKN UG
K OÊUVPÊ UVCTQUVC (TCPVKwGM *QT¾M
letos vybralo také v Kostelci na
Foto: Facebook
Hané. Tohle vše potvrzuje pozitivní skutečnost: nejenže se v relativně teplém počasí.
máme dobře, zároveň nezapo- Přestože se v posledních letech pravidelně daří překonávat historické rekormínáme myslet i na druhé.

YÙVOHGHNVEÉUN\]DSRVOHGQÉFKOHWQDNRQLFNX
 

 

Letos neměla Tříkrálová sbírka takového tahouna, jakým byl loni Šubířov.
V malé obci se loni po rozsáhlém silvestrovském požáru podařilo vybrat
pětinásobně více než v předchozím
roce. Konkrétně to bylo závratných
134 korun na hlavu! Tento rok se
nejen v Šubířově, ale i v ostatních obcích vše vrátilo do „normálních“ kolejí.
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1(-7ĆËNU¿ORYÇVEËUN\
1HMY\vvÉÄ½VWND
QDMHGQRKRRE\YDWHOH

1. Rakůvka
2. Hačky
4. Březsko
5. Buková
5. Stínava
….
Konice
Prostějov

123,45 Kč
89,80 Kč
71,15 Kč
66,66 Kč
65,58 Kč
32,32 Kč
3,36 Kč

1HMYÉFHY\EU½QR

1. Konice
90 249,00 Kč
2. Ptení
40 617,00 Kč
3. Lipová
33 280,00 Kč
4. Čechy pod 31 316,00 Kč
Kosířem
5. Laškov
27 159,00 Kč

Koledníci se mohou tìšit
na bazén i na kino

Snad ještě spokojenější mohou být
zástupci prostějovské Charity, kde
v 253 pokladničkách nashromáždili
celkem 1 222 769 korun. Jak vyplývá ze statistik, výtěžek zde výrazně

  

toval spokojený ředitel konické Charity
Marek Navrátil.
V každém z regionů vždy zůstává
něco přes polovinu vykoledované
částky. Na Konicku by tentokrát výtěžek 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.
Všichni koledníci z Konicka se mohou
opět sejít v sobotu 25. ledna od 14:00
do 16:00 hodin na konickém kluzišti,
kde si budou moci zdarma zabruslit. Při
této příležitosti bude vyhlášen nejmladší a nejstarší koledník, stejně jako skupinka, která si vykoledovala nejvíce
peněz.

  

 

  

 

 

 

 

 

V malých obcích lidé opět přispívali statisticky nejvíce

Martin ZAORAL



 

Nejštědřejší letos byli lidé z Rakůvky
Složení první pětky obcí s nejštědřejšími obyvateli je tak víceméně tradiční. Dle našeho
exkluzivního průzkumu byli lidé
nejštědřejší v Rakůvce, kde všichni včetně novorozenců věnovali
průměrně 123 korun. Loňské
druhé místo obhájily Hačky a třetí skončilo Březsko. Zajímavostí
určitě je poměrně vysoký výnos
v Bukové, která se svými 295
obyvateli rozhodně nepatří k nejmenším obcím v regionu. Do první pětky se po roční pauze vrátila
také Stínava.
Dodejme ještě, že přímo ve městě Prostějov bylo vybráno 147 tisíc
korun, což je sice celkově logicky
nejvyšší částka ze všech míst regionu, nicméně na hlavu to vychází
pouze něco přes tři koruny...

 

 

  

 

 

 

dy, letos byly výnosy ještě výrazně vyšší.
„Tentokrát jsme měli sto dvacet kasiček,
PŮVODNÍ
jejichž prostřednictvím jsme vybrali celREPORTÁŽ
kem 579 028 korun. Je to o 3 185 korun
pro Večerník
více než loni. Cítím obrovskou vděčnost ke všem, kteří přispěli, a zároveň
Martin
bych chtěl moc poděkovat všem koledZAORAL
níkům. Jsem rád, že se nám i nadále daří
zachovávat důvěru veřejnosti. Výsledek
I tentokrát při Tříkrálové sbírce sbírky vnímám jako povzbuzení a zárochyběl sníh, koledníci opět vyrazili veň závazek pro naši další práci,“ konsta-

KONICKO Čím menší obec, tím
štědřejší lidé. I tak by se dal shrnout bližší pohled do statistik
Tříkrálové sbírky na Konicku.
Přestože v Konici výnos ze sbírky
meziročně opět vzrostl o bezmála devět tisíc korun, i tentokrát se
potvrdilo, že ve výnosu na jednoho obyvatele nemají maličké
obce konkurenci.

  

 











 

každým rokem roste. „Jsme velice
vděčni za štědrost lidí i ochotu koledníků. Přestože jsme letos měli o sedm
pokladniček méně, vybralo se o pětaosmdesát tisíc korun víc. Problémy
byly zejména přímo v Prostějově, kde
nám do toho vstoupila nemoc, a vše se
muselo řešit na poslední chvíli. Jsme
rádi, že nám výrazně pomohlo Cyrilometodějské gymnázium. Přestože i tak
bylo pokladniček v Prostějově méně,
nakonec se tu vybralo 147 tisíc korun,
což je o 12 tisíc více jako loni. Velký
skok jsme zaznamenali také v Kostelci
na Hané, kde se konečná částka zastavila na 72 tisících, což je o osm tisíc
lepší výsledek než před rokem,“ shrnul
koordinátor sbírky v prostějovském
děkanátu Vít Forbelský, který měl radost i z faktu, že poprvé měli vlastní
kasičku i v Srbcích a zájem o ni projevili také v Seloutkách. „Obzvláště
na vesnicích se najde opravdu spousta
skutečně obětavých lidí. Nicméně do

Zdroj: Charita Prostějov
koledování musí být chuť. Pokud si vedení některé obce řekne, že chce udělat
sbírku, jen aby u nich konečně nějaká
byla, a pak někomu nařídí, aby to zorganizoval, tak to obvykle nedopadne
dobře,“ připojil svoji zkušenost se
získáváním nových dobrovolníků Vít
Forbelský, který na závěr ještě jednou
upřímně poděkoval všem účastníkům
koledy za to, že byli ochotni obětovat
nejen peníze, ale i svůj volný čas ve prospěch potřebných.
Výtěžek z Prostějovska půjde na dvě
hlavní věci: jednak to bude pořízení
auta na elektřinu na cesty 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. Koledníci z Prostějovska
se pak za odměnu sejdou 26. dubna
v aquaparku ve Vyškově či 13. června
v letním kině v Mostkovicích.
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Mnozí Prostějované docílí v tomto týdnu svých plánů, zavládne tak
mezi nimi oprávněné uspokojení. Další z nás vyvinou také určitou snahu, ale některým se nepovede ani polovina z toho, co si naplánovali. Ne
všichni tak budou mít důvod k radosti.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zažili
jste už lepší období, ale ani v těchto
dnech si nebudete mít na co stěžovat. Snad jen na neúměrné požadavky nadřízeného, který vás v práci
bude honit jako nadmuté kobyly.
Vyrovnáte se s tím.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Chcete
stihnout úplně všechno a tím se
dostanete do časové tísně. Z toho
vyplynou i různé chyby, kterých se
dopustíte ve spěchu. Neplánujte si
tedy toho tolik, pečlivě si rozvrhněte své síly a možnosti.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete
potřebovat zvednout sebevědomí a
toho se vám dostane od člověka, od
kterého byste to nejméně očekávali.
Z nepříliš oblíbené osoby se tak stane
kamarád, jehož radami se začnete řídit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Uspěchaný čas vám nebude přát k navázání
nových známostí. Během tohoto
týdne se tedy zaměříte hlavně na
vyřizování svých vlastních problémů, což zvládnete zcela hravě. O
víkendu vás čeká milé překvapení.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dejte na varování svých blízkých, pokud se
nechcete dostat do finančních problémů. Okolo vás se to hemží zajímavými obchodními nabídkami,
ale jen některé jsou poctivé a lukrativní. Buďte opatrní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Prožijete celkem rušný týden a o vaši
společnost bude zájem nejen mezi
přáteli a známými, ale i obchodními
partnery. Místo na výsluní si budete
užívat, ale pozor, ať stejně rychle nespadnete z hrušky dolů.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nemáte
zrovna hádavou povahu, ovšem
tentokrát se slovním sporům nevyhnete. Naštve vás hned několik
věcí, které se nebudou vyvíjet podle
vašich představ. S lidmi, kteří za to
mohou, si to budete vyříkávat.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nejednejte zbrkle a ukvapeně. Během následujících dní můžete dostat zajímavou
nabídku na změnu zaměstnání. Pečlivě si ale vše prostudujte, mohli byste
naletět. Nehleďte pouze na peníze.

Â
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Čeká
vás běhání po úřadech, u kterých máte
spoustu menších restů. Pokud stihnete
vše vyřídit během pracovního týdne,
víkend budete mít klidný a romantický.
Pokud ne, čeká vás trápení.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až
20. 1. Doma máte nepořádek, ale
uklízet se vám nechce ani náhodou.
Budete tedy muset zapojit partnera
nebo v nejlepším případě své potomky. Čeká vás důležitá návštěva,
tak ať nemáte ostudu!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nevycházíte příliš s penězi, takže se
logicky budete ohlížet po dalším
výdělku. Naskytne se vám jedinečná možnost brigády, při které by ani
moc neutrpěl váš volný čas. Neváhejte a berte to.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dostanete
se do situace, kdy budete raději vyhledávat samotu místo společnosti.
Máte recht, ukliďte se někam do
kouta a nenechávejte se nikým vyrušovat. Týdenní relax vám rozhodně neuškodí.

Pondělí 20. ledna 2020
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PRAHA, PROSTĚJOV Problémy se spuštěním eNeschopenek v
prvních dnech hlásí kromě lékařů
i někteří zaměstnavatelé. Hospodářská komora nejčastěji eviduje
špatné zkušenosti zaměstnavatelů
se vstupem na ePortál ČSSZ. Některé firmy si ale stěžují i na to, že
nedostávají automatickou notifikaci nebo informace o eNeschopenkách přes kanál VREP (APEP),
přestože si přes něj komunikaci s
ČSSZ dohodly.
„Proto mne překvapuje, že ministryně
práce a sociálních věcí první pracovní
den v lednu pořádá tiskovou konferenci, na které se slávou oznamuje,
že eNeschopenky fungují skvěle a
stanou se dle jejích slov miláčkem lé-

kařů, ale zaměstnavatelů ani lékařů se
se na jejich zkušenosti se systémem
eNeschopenek ani nezeptala,“ uvedl
předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo
Hlaváč s tím, že na Hospodářskou komoru se kvůli nefunkčnosti systému
hned první pracovní dny v lednu obraceli jak zaměstnavatelé, tak i sami
soukromí lékaři, které Hospodářská
komora zastřešuje.
Navzdory tomu, že většina zaměstnavatelů zatím praktickou zkušenost
s fungováním eNeschopenek nemá,
protože v prvních lednových dnech
neevidovali zaměstnance v dočasné
pracovní neschopnosti, a řada firem
hlásí i dobrou zkušenost s fungováním eNeschopenek, asi pětina firem

v rámci ankety uvedla, že má potíže
například se vstupem na ePortál
ČSSZ.
Firmy si ale stěžují i na to, že nedostávají automatickou notifikaci, nebo
na to, že nedostávají informace o
eNeschopenkách přes kanál VREP
(APEP), přestože si přes něj komunikaci s ČSSZ dohodly. Přibližně každá osmá firma dodala, že informace
dostává jen od samých nemocných
zaměstnanců stejně jako před spuštěním eNeschopenek.
Bleskové šetření k eNeschopence
proběhlo od 6. do 13. ledna, odpovědělo celkem 107 firem různých velikostí od mikro po velké firmy ze všech
krajů ČR.
(tisková zpráva HK)

REALITY
3OXPORYVNi3URVWČMRY Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
info@realitypolzer.cz
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nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZUBNÍ
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

HYGIENA

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Signal Family Care Daily
white zubní pasta 75ml

34,90

29,90

-

19,90

29,90

29,90

Odol Whitening
zubní pasta 75ml

22,90

29,90

-

29,90

29,90

26,90

2GRO3HUOLÿND6SHFLDOLVWDQD
RFKUDQXPOpÿQëFK]RXENĥPO

23,99

-

31,90

29,90

29,90

22,90

Parodontax Whitening
zubní pasta 75ml

109,90

-

-

139,90

79,90

109,90

9DGHPHFXP]XEQtSDVWD
Natural White 75ml

-

-

-

39,90

29,90

-

6HQVRG\QH5HSDLU 3URWHFW
zubní pasta s fluoridem 75ml

119,90

-

119,90

119,90

139,90

-

Naše
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RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 
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Zuby slouží hlavně k uchopování, oddělování a rozmělňování potravy, v neposlední řadě také k obraně i útoku. Nejen z těchto důvodů je třeba o chrup
pravidelně a správně pečovat. Základním úkonem je čištění, proto se vyplatí
vědět, že nejlevnější pastu značky Signal Family Care Daily white zakoupíte
v Kauflandu, pro Odol Whitening a Odol Perličku jakožto specialistu na
ochranu mléčných zoubků se vypravte do Penny marketu. Parodontax Whitening i Vademecum zubní pastu Natural White nabízí nejvýhodněji Tesco.
A Sensodyne Repair & Protect, což je zubní pasta s fluoridem, jsme objevili
za nejnižší cenu hned na třech místech.
Vše pro bílé zuby!
Průzkum byl proveden ve středu 15. ledna.

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

6PUªLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'N GRNRQþHQtV SODWQêPVWDYHEQtP
SRYROHQtPNNV SUĤMH]GHPDGtOQRX&HONRYiYêPČUDSR]HPNXP2
3(1%±% SRGRNRQþHQt 
&HQD.´

2 6 7$ 71Ë
3URVWÁMRYXO5HVVORYD3URGHME\WXY 29SDWURP2YODVWQt
SO\QRYpÒ7SĤYRGQtXGUåRYDQêVWDYVNOHS3(1%±*&HQD.´

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.

3ą('3/$71§1$52.
32ą'-(j7÷/(91÷-,$1$9«&6'5.<
YROHMWH
SLxWHQDSUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]

Pronájem garáže za Družbou. Pouze
dlouhodobě. S elektrickým proudem.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095
Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. T:602775607
Prodám byt 2+1 v OV cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552
Koupím starší dům v Prostějově a okolí
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Jen
slušné jednání. Svoboda J.,
tel.: +420 776 879 904
Prodám garáž v Plumlově.
Tel.: 704 221 276
Měním životní styl – koupím dům
nebo chalupu. 732 715 302
Se synem sháním ke koupi byt.
Mobil 732 307 348

Volejte: 739 322 895
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.þ
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BYTY – PRODEJ:
3Y5HVVORYDXO29SDWURP
.´
3YXO-=U]DYkKRGUXªVWHYQmSDWURP .´
NN3Y+DYOm´NRYDXO29SDWURP .´
*$5Éæ²352'(-
3Y9UDKRYLFHXVmGO6YRUQRVWL
.´
BYTY – PRONÁJEM:
NN3Y7*0
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3Y5DLVRYDXO
.´PÁVmFLQNDVR
3YXO-.XFKDÏH
.´PÁVmFLQNDVR
*$5Éæ²3521É-(0
SDUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

OD 20. DO 26. 1. 2020

Volejte: 723 335 940
3OXPORYVNi
.þLQN
NN2ORPRXFNiP
.þLQN
3OXPORYVNi
.þLQN
3URVWČMRY
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.þ
Volejte: 739 322 895
7\ORYDP]DĜt]HQê
.þHODSO\Q

Pronajmu byt 32 m2, přízemí, kauce.
Tel.: 727 875 306

3URGHM FKDW\ 3ĜHP\VORYL
ce. .OLGQi ORNDOLWD QD NUDML
REFH X OHVD =GČQi FKDWD
SRVWDYHQi  3R]HPHN
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&HQD.þ
7HO  
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]YDQi ýXEHUQLFH 3R]HPHNMHRSORFHQêXGUåRYDQêEH]GĜHYLQ3ĜtVWXSNSR]HPNXSROiYFHSĜHVSRWRN$NWXiOQČSR]HPHNVORXåLO
MDNR]DKUDGDGOH~]HPQtKRSOiQXYKRGQêSURYêVWDYEX
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7HO  
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz
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Právě tolik nabídek
najdete rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrbátky
směr Lešany, od trafostanice u č. 160 103, 279.
Dne: 11. 2. 2020 od 7:30 do 15:00 - pravá strana po křižovatku, dále Dne: 12. 2. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky ulice k obchodu po č. 81 a 82 včetně hodin. Vypnutá oblast: část obce ve
- jednostranně ulice od č. 97 po č. uličky po č. 77 a dále oboustranně směru od Blatce a Duban ohraničená
277, dále č. 45 a 112.
část podél hlavní silnice směr náves čísly 44, 104, 119, 32, 30.
Obec: Ohrozim
a Lešany.
Obec: Bedihošť
Dne: 12. 2. 2020 od 7:30 do 15:00 Obec: Vrbátky
Dne: 12. 2. 2020 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 12. 2. 2020 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Ohrozim - celá ulice za kostelem hodin. Vypnutá oblast: část obce ve Komenského (mimo č. 1, 61, 63),
po č. 196 a 198, pod kostelem - levá směru od PV a Štětovic ohraničená B. Němcové. Jednostranně ulice
strana návsi po hlavní komunikaci čísly: 115, 45, 120, 187, 61, 258, Prostějovská od č. 3 po č.183.
a dále oboustranně po konec obce 257, 102, 211, 293, 259, 220, 193,
E.ON Distribuce a.s.

KOUPÍM
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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel, tel.:
608 805 775, www.gupv.cz. PO až PÁ
10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
Koupím tento servis, ale i podobné a porcelánové figurky. Tel. 605138473

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Dne 23. ledna 2020
by se dožil 95 roků
a dne 1. února 2020
si připomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Jana BOUDY
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkují dcery a syn s rodinami.

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

Dne 23. ledna 2020
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Jaroslava MELKY.
Vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 12. ledna 2020
uplynulo 10 let od úmrtí
paní Anny MELKOVÉ
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
„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.

16011421482

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

ZVÍŘATA
Daruji roční kočičku. Přítulná.
Tel.: 702 981 528

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

9=320(ŀ7(
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Dne 15. ledna 2020
uplynul 2. rok od úmrtí
paní Dobromily ROLNÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná, manžel,
syn a dcera s rodinou.

WHO
PRE

Dnes, tj. 20. ledna 2020
tomu je 15 let od úmrtí
milovaného syna, srdíčko
pana Mojmíra KLIMEŠE.
Dne 28. ledna 2020
uplyne 13 let od úmrtí maminky,
paní Vlastimily KUBEŠOVÉ
z Hamer.
Zapalte svíce, kdož jsme je milovali,
vzpomeňme na hezké chvíle, jenž jsme
s nimi prožívali. S láskou a úctou
mamka a dcera Vlasta.

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

Dne 22. ledna 2020
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
paní Zdeňky MOŽÍŠOVÉ
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel, dcera s rodinou a syn.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

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

Dne 21. ledna 2020
by se dožil 80 let
pan Jaroslav KOVÁŘ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera Věra a Irena
s rodinami.

Dne 23. ledna 2020
vzpomeneme 4. smutný rok,
co nás opustil
pan Emil EGG
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera s rodinou.

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

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

Dnes, tj. 20. ledna 2020
vzpomínáme 3. smutné výročí,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička,
teta a kamarádka
paní Marie ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Marie
a syn František s rodinami.

Dne 21. ledna 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan HLAVINKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manželka
Květoslava, syn Květoslav
s rodinou, syn Antonín
s rodinou a dcera Jana
s rodinou.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 24. LEDNA 2020 V 10.00 HODIN

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

Jsou lidí, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

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

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 15. ledna 2020
tomu byly 4 roky,
co nás navždy opustil
pan Ladislav VYROUBAL

.ÿ
15021020132

Dne 21. ledna 2020
vzpomeneme 1. výročí, kdy nás
navždy opustil náš drahý a milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček, bratr, strýc,
švagr a tchán,
pan František KALOUS.
Jménem zarmoucené rodiny
manželka Danuška, syn Petr
s rodinou, dcera Pavla s rodinou,
dcera Iveta s rodinou, dcera
Dana a syn Zdeněk.

Dne 21. ledna 2020
si připomeneme
10 let od úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Zdeňka KLEMEŠE.
Za tichou vzpomínku děkujeme,
dcera a syn s rodinami.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Odešel jsi od mamky večerní tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi jak si osud přál,
však v mém srdci žiješ napořád.

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

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

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

Dne 21. ledna 2020
uplyne 10 roků od úmrtí
paní Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel s celou rodinou.

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

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

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

FINANCE

Přestalo srdíčko tlouci,
přestala ústa se smát,
budeme, tatíčku drahý,
stále na Tebe vzpomínat.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 16. ledna 2020
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí úmrtí
paní Stanislavy FRYSOVÉ
z Ondratic.
Za vzpomínku děkují manžel,
syn a vnoučata.
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řádková inzerce/vzpomínky

www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. ledna 2020

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bohumil Klos 1935
Držovice
Anna Janíková 1931
Prostějov
Jana Sedláková 1957
Vrbátky
Jarmila Smékalová 1932
Smržice
Jiří Preis 1941
Prostějov
Jan Pospíšil 1933
Brno
Zdeňka Urbanová 1951
Smržice
Milada Bělková 1932
Ivaň
Marie Jurníčková 1944
Určice
František Blumenstein 1940 Vrahovice
Růžena Ježková 1929
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 20. ledna 2020
Pavel Liška 1970 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Jančík 1942 Hamry 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 22. ledna 2020
Dagmar Makovcová 1950 Čelechovice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 23. ledna 2020
Lubomír Šenk 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Řepka 1945 Ivaň 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Kozák 1952 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Pátek 24. ledna 2020
Dagmar Abrahamová 1936 Čelechovice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

a dnes, tj. 20. ledna 2020
tomu je 1 rok,
co nás navždy opustila
paní Růžena VYROUBALOVÁ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají dcery Jitka a Blanka
a syn Jiří s rodinami.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Zdeňka Věncková 1933
Prostějov Pátek 24. ledna 2020
Jaromír Orlík 1947
Prostějov František Krejčí 1931 Čechovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Karla Jelínková 1955
Dětkovice Bc. Zuzana Bratterová, LLM 1968 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Prostějov Eleonora Lexmanová 1932 Prostějov
Antonie Goláňová 1935
Prostějov Vít Švec 1951
Josef Dohnal 1937
Čehovice Naděžda Dostálová 1935 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Stanislav Růžička 1957
Suchdol Pondělí 20. ledna 2020
Jaroslava Kresová 1957
Vyškov Hana Kurfürstová 1968 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme prodavače nebo prodavačku na Hledám práci, denní směna, na úklid
provozovnu v Prostějově. Praxe v oboru nebo do kuchyně. Tel.: 605 194 786
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.
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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20010820023

8=É9ħ5.$
ìÉ'.29e
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-(93É7(.
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Pondělí 20. ledna 2020

Hledáme pomocnou kuchařku – kuchaře do restaurace, ranní odpolední směna,
zkrácená pracovní doba 4 pracovní dny,
mzda 23.000 – 28.000 Kč. Hledáme
pokladní, ranní – noční směna, mzda
22.000 – 27.000 Kč. Informace po-pá
8-15hod na tel.:777 776 470

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Projektanti
Kuchař/-ka
Manipulační dělníci
vevýrobě
Asistent/-ka
Šič/-ka
Uklízeč/ka

27 000 Kč
17 800 Kč

pružná prac. doba ÚSO s maturitou
jednosměnný
střední odborné

Kvalifikace

GRÉZA, Prostějov
Kuchyně J&S, Kralice na Hané

14 600 Kč
18 000 Kč
16 100-25 000 Kč
7 500-8 000 Kč

dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

SIMPLY CONSULT, Ptenský Dvorek
OFFICE SYSTEM, Prostějov
mpp mens production, Prostějov
MECHANIKA, Prostějov

základní+praktická
střední odborné
nižší střední
základní+praktická

Firma

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Nabídka volného pracovní místa - Traktorista, obsluha zemědělských strojů.
Místo výkonu práce: Plumlov. Průměrná mzda 40 000 Kč + další benefity.
Nástup možný ihned. Informace na tel.
čísle: 604 243 751

20010310012

20010920032

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20011510074

20011710086

WWW.
9(&(51,.39&=

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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I třetí číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 23. 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

Lidická ulice
Lenka KATOVSKÁ, Olomouc
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Šustr
Vlaďka ZAVADILOVÁ, Prostějov
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na skipass.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZATANCUJ
Pavel ŠOBR, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 6, 8, 8
Pavla HORTOVÁ, Konice
Výhercezískává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na cvičení.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
Nechceš míti lejno v ruce? Zavolej si Fofrcuce.

18120761378

X[JT¾NC
Jakub HLAVÁČEK,
Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400Kč.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VNLDUHiOX

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.

190551560555

NA PLES...DO VÝŠOVIC

19080260843

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SICHA, POUTI, SVRCH, KVÁDRO, ORCHIDEJ, BOUT, LODI, HLTAN,
LEČA, KALINA, AVOKÁDO, KMET, ORTEL, JUDO, KŮLNA, RYBA,
INAK, SKVOST, VIDMO, DOLET, ČINY, HARPUNY, JOLKA, CHUTĚ,
META, KRYCHTA
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MPpQR

1DãWtS
QRXWL
VLþiVW
QRK\

=iPHN
X7UXW
QRYD

6RXþiVW
EDUYLY

2MH
VORYHQ

=QDþND
QLWX

2EURYVNê
FL]RNUDM =QDþND
WXNX
QêVWURP

äHQVNp
MPpQR

.yG
,VODQGX

+ĜHEtN
GRERW\

2VWUi
VNiOD
ýOHQ
YOiG\

2NROR

9GČþQRVW

=QDþND
KOLQtNX

=QFXN
URYLQHN

&LWRVO
WURXEHQt

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili nového předsedu mladých
konzervativců, který pochází z Prostějova...

9ODVWQLW
KUDþNX

7DNWR
190551560555

7LVNRYê
RGERU]N
0XåVNp
MPpQR

[VQtåH
QêWyQ

(VKRS

&LWU\FK
SRK\EX
2]QGLD
YêURENĤ

'H]LQ
IHNþQt
SURVWĜH
GHN

9ROQRVW
NQLåQČ

5DPSD
DQJOLFN\

3RVLO\
3RGYêS
WHFK]NU

=QDþND
WDPSyQĤ
7\SGČWV
YDQLþN\

Výherce získá VSTUPENKY
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BÁDEJTE, KDO SE
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Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDZHOOQHVVVOXåE\

Výherce získá VSTUPENKY
YKRGQRWČ.þQDSOHV

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VNLDUHiOX
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TIP 9HîHUQtku
PLESOVÁ SEZÓNA V PLNÉM PROUDU
KDY: PÁTEK 24. LEDNA A SOBOTA 25. LEDNA 2020, 20.00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÉ SÁLY PROSTÌJOVSKA
Smím prosit? Tuto větu uslyší téměř
každá žena, jež oblékne plesové šaty
a vyrazí do víru společenského dění
v doprovodu elegantně oblečeného
muže. Letošní plesová sezóna se již
naplno rozjela a čeká nás další víkend
nabitý různorodými bály, ze kterých si
vybere sebenáročnější návštěvník.
V pátek je možné v prostějovském regionu navštívit Hasičský ples v sokolovně
v Dobromilicích, který pořádá tamní
sbor dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu zahraje skupina Merkur, k zakoupení bude občerstvení i tombola.
V kulturním domě v Kralicích na Hané
se uskuteční XII. reprezentační ples neziskové organizace Prostějov venkov,

kde zahraje hudební skupina Na ostro.
Pro návštěvníky bude připraven bohatý
kulturní program. Těm, kterým během
tance vyhládne, přijde k chuti zakoupené
občerstvení. Ve stejný den se uskuteční
také Reprezentační ples firmy Koutný.
Sobotu si pro uspořádání plesu vybralo
více organizací včetně obcí. Mezi takové
patří Sokolský ples v sokolovně v Dubanech a ve Vřesovicích či Sportovní ples
TJ Sokol Čechy pod Kosířem. Spolek rodičů při Základní škole Čelechovice na
Hané pořádá 1. reprezentační ples tamní základní školy. Na programu bude kapela Banda Band Konice, šerpování žáků
9. třídy a bohatá tombola. Domácí kuchyně uspokojí všechny zájemce a o ná-

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

$9»STA
$9»
STA9<
9<
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. ledna
17:30 DOKONALÁ LEŽ
drama/krimi USA
20:00 ODLOŽENÝ PŘÍPAD
HAMMARSKJÖLD
historický dokument
Dánsko/Norsko/Švédsko/Belgie
úterý 21. ledna
15:00 TINTORETTO
– REBEL Z BENÁTEK
italský dokument
19:00 DAN PŘIBÁŇ: TRABANTEM
NAPŘÍČ TICHOMOŘÍM
životopisný road movie ČR
21:00 PÁRTY HÁRD
česká komedie
středa 22. ledna
17:30 PŘÍPAD MRTVÉHO
NEBOŽTÍKA
krimi komedie ČR
20:00 KRÁLÍČEK JOJO
válečné drama USA/ČR/Nový Zéland
čtvrtek 23. ledna
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
česko-slovenská romantická komedie
20:00 DALEKO OD REYKJAVÍKU
drama Island/Dánsko
pátek 24. ledna
15:30 DOLITTLE
dobrodružná komedie USA
17:30 KRÁLÍČEK JOJO
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
20:00 FILMOVÝ KVÍZ
sobota 25. ledna
15:30 DOLITTLE
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
20:00 KRÁLÍČEK JOJO
neděle 26. ledna
10:00 VELKÉ PŘÁNÍ
animovaný film Mexiko
15:30 ZLATÉ PÍRKO
česká pohádka
17:30 DALEKO OD REYKJAVÍKU
17:30 BEST OD 2019: STAŘÍCI
road movie ČR/Slovensko
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 26. ledna
14.00 a 16.00 JAK KAŠPÁREK
S HONZOU VYZRÁLI NA ČERTY
loutkové divadlo

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 22. ledna
14:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné hudební drama USA/VB
sobota 25. ledna
15:00 KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
pásmo pohádek ČR
17:30 LVÍ KRÁL
animované drama USA
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
americký akční thriller

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
do 31. ledna
NIKDY NIKDE NIKDO NIC
výstava grafičky Oľgy Moravcové
DEVICES
výstava fotografického dua Lenky
Glisníkové a Karolíny Matouškové

poje nebude nouze v koktejlovém baru.
Sbor dobrovolných hasičů Hrochov
pořádá Hasičský ples v sále kulturního
domu v Lipové taktéž v sobotu. Pro
všechny věkové kategorie bude hrát kapela No problem. I tam se můžete těšit
na bohatou tombolu a lahůdky z domácí
kuchyně. Zajištěn bude rozvoz zdarma
do mnoha obcí v okolí. Obec Vranovice-Kelčice také pořádá v tento den ples, a to
v Restauraci u Toma. Zatančit si budete
moci na písně kapely Novios a vyhrát
ceny v bohaté tombole.
Naleštěte střevíce, vyžehlete košile
a vzhůru do tance! Nabídku plesů
a reportáže z uplynulého víkendu
najdete na straně 25

aneb, co se kde
děje…
divadlo Point
Husovo nám. 91, Prostějov
čtvrtek 23. ledna
19:00 CHARLEYOVA TETA

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 21. ledna
10:00 SETKÁNÍ SENIORŮ
čtvrtek 23. ledna
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
17:00 SKAUT, SPISOVATEL,
PŘEKLADATEL
přednáška Vladislava Rašky připomene
prostějovského rodáka Miloše Zapletala
(podkrovní sál)
do 28. února
KOLUMBIE
výstava fotografií Matěje Ptaszeka
(Galerie Na Půdě)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
středa 22. ledna
10:00 NÁVŠTĚVA
PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE
do 12. února
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Z HRADU DO ZÁMKU
pondělí 20. ledna
výstava Alexandry Dětinské
19:00 VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
do 1. března
Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, KDYŽ TEN DĚLÁ TO
Andrea Daňková, Vasil Fridrich/Petr A TEN ZAS TOHLE
Vančura (Agentura Harlekýn Praha) výstava uměleckých děl
středa 22. ledna
19:00 CANTARINA CLARINETE
Špalíèek
4. abonentní koncert
Účinkují: Hana Tauchmanová, Renata
Uprkova 18, Prostějov
Raková, Jana Černohouzová a Věra Kes- do 23. února
třánková - klarinety
VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
neděle 26. ledna
výstava
19:00 TEĎ NE! ANEB NA TOHLE
TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Zámek
Konice
Hrají:Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana
Kotrbatá, Filip Čapka/David Punčochář, Ka- do 31. ledna
mil Halbich (Činoherní studio Bouře) VÝSTAVA ILUSTRACÍ A KOMIKSŮ

Mìstské divadlo
Prostìjov

Sportcentrum
-DDM
Vápenice 9, Prostějov
sobota 25. ledna
15:00 KARNEVAL
na téma pohádky Ledové Království

WWW.VECERNIKPV.CZ

do 7. února
ORÁKULUM BAREV
výstava Viktora Krejčíře

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

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 21. ledna se od 17:00 hodin
koná seminář „EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI“
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 23. ledna se od 9:00 uskuteční v rámci Tvořivé dílny pro nevidomé „PLETENÍ Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Akademie seniorů pořádá v úterý
21. ledna ve 14:00 hodin PROSTĚJOVSKÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ. Sraz
u vchodu do Městského divadla v Prostějově, v plánu procházka po náměstí za
poslechu příběhů některých prostějovských domů.
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

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).

<<< www.vecernikpv.cz

akce v regionu...
Kladecká lyže
Tělovýchovná jednota Sokol Kladky pořádá veřejný závod
Kladecká lyže, který byl zařazen do
soutěže Jihomoravský lyžařský pohár
XIX. ročník. Závod v obřím slalomu se
v neděli 26. ledna bude konat v celkem
sedmi věkových kategoriích od těch
nejmladších až po muže. Prezence
bude probíhat od 8:00 hodin, start
nejmladší kategorie je naplánovaný
na 9:30 hodin. Prvních šest závodníků v každé kategorii obdrží diplomy.
Podle počtu účastníků a počasí bude
závod pořádán na jedno či dvě kola.

Otužování ve Stínavě
s Pavlem Novým
Obec Stínava a Sbor dobrovolných hasičů Stínava zvou na 5. ročník otužileckých
radovánek ve stínavských tůních. Akce se
bude konat v neděli 26. ledna od 13:30
hodin. Účast přislíbil i herec Pavel Nový.

20. ročník Zimního
putování na Kosíř
TJ Sokol Čelechovice na Hané pořádá 20.
ročník Zimního putování z Čelechovic
do Čelechovic přes vrchol Kosíře. Akce
se bude konat tuto sobotu 25. ledna, start
bude připraven v sokolovně v Čelechovicích na Hané od 8:30 do 11:00 hodin
v sokolovně. Všichni účastníci obdrží diplom a výbornou perníkovou medaili. Od
13.00 hodin bude připraveno posezení
v Hospodě u Cukrovaru se zelňačkou,
gulášem a dalšími dobrotami.

Košt pálenek a slivovice
v Kostelci
Město Kostelec na Hané pořádá II. ročník
Koštu pálenek a slivovice, který se bude
konat v sobotu 25. ledna od 15:00 hodin
v sokolovně v Kostelci na Hané. Odborní
porotci z řad soutěžících a návštěvníků
budou porovnávat a hodnotit přihlášené
vzorky pálenek. Každý z porotců bude
hodnotit všechny vzorky v jedné z celkem
šesti kategorií, kterou si vybere.

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
úterý 21. ledna
17:00 VÝSLEDKY NEJNOVĚJŠÍCH
ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA PROSTĚJOVSKU

BASKETBAL
pátek 24. ledna
20.00 BC Orli Prostějov – BK Pardubice (17. kolo 1. ligy mužů, Sportcentrum-DDM Prostějov)
sobota 25. ledna
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – SK
UP BCM Olomouc (Minižáci U 11, Národní sportovní centrum, Za Velodromem, Prostějov)
14.00 BCM Orli Prostějov – Jiskra
Kyjov (3. kolo Žákovské ligy U15-sk.
C, Národní sportovní centrum, Za Velodromem, Prostějov)
16:30 K2 Prostějov – DBAK (3. kolo
Extraligy starších žákyň U15, Národní
sportovní centrum, Za Velodromem,
Prostějov)
neděle 26. ledna
10.00 BCM Orli Prostějov – BK
Opava „B“ (4. kolo Žákovské ligy U15-sk. C, Národní sportovní centrum, Za
Velodromem, Prostějov)
10:00 K2 Prostějov – BK Loko Karlovy Vary (4. kolo Extraligy starších žákyň U15, Národní sportovní centrum,
Za Velodromem, Prostějov)

FLORBAL
neděle 26. ledna
8.30 SK K2 Prostějov – FBS Olomouc
10 (4. kolo Olomoucké ligy elévů, hala
RG a ZŠ města Prostějova)
10.00 SK K2 Prostějov – FBC Mohelnice 9 (4. kolo Olomoucké ligy elévů, hala
RG a ZŠ města Prostějova)
11.30 SK K2 Prostějov – FBC Traweko
Lipník (4. kolo Olomoucké ligy elévů,
hala RG a ZŠ města Prostějova)
13.00 SK K2 Prostějov – Stars Florbal
(4. kolo Olomoucké ligy elévů, hala RG
a ZŠ města Prostějova)

Přednáška PhDr. Pavla Fojtíka ohledně současného stavu archeologického
výzkumu na Prostějovsku. Tentokrát
seznámí posluchače s nejzajímavějšími archeologickými objevy učiněnými
v oblasti geografického srdce Moravy
v průběhu roku 2019.

LEDNÍ HOKEJ
pátek 24. ledna
17.45 SK Prostějov 1913 – Orli Znojmo
(9. kolo ligy dorostenců-nadstavbová
část, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 26. ledna
11.15 a 13.15 SK Prostějov 1913 – Metropolia Silesia (4. kolo ligy mladších
a starších žáků, 2. část, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
15.15 SK Prostějov 1913 – HC Zubr
Přerov (9. kolo ligy 5. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)

LUKOSTØELBA
středa 22. ledna
16.00 halový turnaj (klání pro
žáky a žačky, areál Lukostřelby Prostějov)

STOLNÍ TENIS
sobota 25. ledna
11.00 TJ Sokol Ondratice – TTC
Šumperk (13. kolo divize, sokolovna
Ondratice)
17.00 TJ Sokol Ondratice – TTC Mohelnice (14. kolo divize, sokolovna
Ondratice)

TENIS
pondělí 20. a úterý 21. ledna
9.00 Mariňák Cup (závěrečné boje v halovém turnaji mladších žáků v sérii ČTS
202, areál TK Prostějov, Za Kosteleckou
ulicí)
sobota 25. ledna
8.30 Marry Cup (první ze série
halových turnajů amatérských hráčů
ve čtyřhře, areál TK Prostějov, Za Kosteleckou ulicí)
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Nejvìtší hvìzda
BK Olomoucko nepøišla na
zápas a porušila smlouvu

Foto: Martin Zaoral

Máte rádi divadlo?
3DNMDNRNDzGÙURN
nevynechejte festival
strana 23

JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Uplynulou středu pozvali prostějovští občanští demokraté a nezávislé
osobnosti několik aktivních Prostějovanů do Národního domu, aby jim
předali šeky, které podpoří jejich neziskové projekty. Zrealizovali tím originální nápad „vrátit“ Prostějovanům
částku, kterou získali jako odměnu za
práci v orgánech městských společností.
Více čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Prostějovský tenista Petr Hájek
dohrál na turnaji v egyptské Káhiře ve
čtvrtfinále. V tom nestačil dvaadvacetiletý Čech na Sanchéze Izquierda ze Španělska. S o dva roky mladší nasazenou
dvojkou uhrál jen čtyři gamy - 1:6, 3:6.

Foto: www.bkolomoucko.cz

PROSTĚJOV Bez rozloučení a jakéhokoli vysvětlení opustil Javonte Douglas tým BK Olomoucko.
Nejužitečnější hráč minulého ročníku Kooperativa
NBL a opora výběru sídlícího v Prostějově tak
chyběl během posledních zápasů v sestavě
Benáčkova výběru. „Klíčový hráč basketbalového
týmu BK Olomoucko Javonte Douglas se nezúčastnil oficiálního utkání Kooperativa NBL Děčín
– BK Olomoucko bez jakékoliv omluvy a komunikace s vedením klubu. Podle neověřených informací odcestoval bez vědomí klubu do USA a doposud se nezúčastňuje klubových tréninků a aktivit, porušuje smlouvu a s nikým nekomunikuje.
BK Olomoucko se snaží situaci objasnit a řešit,“ zní
oficiální vyjádření vedení hanáckého klubu.

CO PŘESNĚ SE STALO? A VRÁTÍ SE OPORA
DO ŘAD TÝMU? ČTĚTE NA STRANĚ 38

SERVIS PRO ŽENY

ƔƔPoprvé v novém roce vám přinášímeradyatipynejenproněžnápohlaví.
A opět si zacvičíme i uvaříme...
strana24

➢

KAM NA HORY?

ƔƔ Paní Zima se konečně přihlásilo
o slovo a my jsme pro vás připravili
tematický okruh informací
dvoustrana26-27

ROZKOL U JESTŘÁBŮ
ƔƔ Hokejoví diváci zmizeli z tribun
a věrní fanoušci už toho mají dost!
Proti čemu protestují?
strana 29

BK Olomoucko čeká boj

o postup do Final Four

PROSTĚJOV Basketbalisté
BK Olomoucko mají stále
šanci, že si po roce zahrají
finálový turnaj Českého poháru a budou mít možnost
obhajovat bronzovou medaili. Stačí, aby ve čtvrtfinálovém střetnutí porazili USK Praha. Klíčový zápas se hraje již zítra, tj. v úterý 21. ledna na
palubovce haly Sportcentra DDM. Úvodní rozskok je plánován na 18.00
hodin.
„K postupu jsme blízko a současně stejně daleko jako náš soupeř. Pohár
je něco jiného než liga. Rozhodne jediný duel, tudíž momentální forma.
Čtyřicet minut plus případné prodloužení. To jsou situace, ve kterých se
nedá najít favorit. S nadsázkou lze říci, že bude důležité, jak se hráči obou
týmů vyspí,“ říká kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.
Vysokoškoláci disponují zajímavou sestavou. Důležitou roli v ní hrají
draví mladí basketbalisté, ovšem pod taktovkou zkušených hráčů, které
reprezentuje především Michal Mareš. Velkou kvalitu mají také zahraniční posily. Lídrem je hlavě Raheem Appleby, rozehrávač s nebezpečnou střelou.
„Největší předností našeho soupeře je však kolektivní výkon. Vysokoškoláci hrají týmově, což potvrzuje skutečnost, že hned pět hráčů má
dvouciferné průměry ve střelbě. Jsou nebezpeční tím, že se protivník nemůže soustředit na dvě nebo tři hvězdy. Je zapotřebí pokrýt celou pětku,
která je zrovna na palubovce,“ uvědomuje si Benáček, který přesto věří,
že Olomoucko využije domácí prostředí. „Do finálového turnaje se po
roce opět chceme probojovat. Tým na to sílu rozhodně má. Budeme se
snažit hrát rychle a agresivně. Tímto způsobem můžeme USK zastavit,“
plánuje kouč BK Olomoucko.
(lv)

vs.

ní akcí pořádaných obchůdkem pro
seniory Filemon & Baucis. Přijďte si
s nimi společně vypít kávičku či bylinkový čaj, sníst nějakou tu dobrotu
a dozvíte se, kam se všude podívali,
jak se jim tam líbilo a kam se vydají v
nejbližší době. Třeba příště vyrazíte s
nimi!
(ans)

ƔƔ Na trati Olomouc - Nezamyslice bude v úterý 21. ledna od 8:00 do
13:00 hodin výluka traťové koleje
v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice
a ve dnech 22. a 23. ledna od 8:00 do
13:00 hodin výluka traťové koleje
v úseku Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.
ƔƔ Basketbaloví junioři BCM Orli
Prostějov se zúčastnili premiérového
ročníku turnaje německé akademie
v Mnichově IBAM Invitational 2020
a s bilancí 1:2 obsadili 3. místo.

=$-,67÷7(6,129,1< 359÷7(ò
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ƔƔ Olomoucký kraj se v roce 2018 stal
externím aplikačním garantem projektu
„Inovace prevence kriminality ve městech založená na mapování míst strachu“,
který realizuje katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Smyslem projektu je zaznamenat místa strachu, která zmapují sami
občané žijící v daných lokalitách.

Naleznete
uvnitř

ŠLÁGR VEČERNÍKU – BASKETBAL

seniorù
lečností Filemon & Baucis na rok
letošní.
Akce se uskuteční v úterý 21. ledna
v deset hodin dopoledne v podkrovním sále Městské knihovny
Prostějov. Odchodem do důchodu
život rozhodně nekončí. Nevěříte?
Důkazem jsou senioři, kteří se účast-

Číslo 3•Ročník 24
Pondělí 20. ledna 2020

Ladislav VALNÝ

Setkání aktivních
PROSTĚJOV Člověk je tak starý,
jak se cítí. Že je toto tvrzení pravdivé, o tom vás určitě přesvědčí
akce Setkání seniorů, která se
uskuteční u příležitosti ohlédnutí
za aktivitami, jež proběhly v loňském roce. Dozvíte se také tipy na
zajímavé výlety plánované spo-

18042710444

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Objednávejte na predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042, 582 333 433
či prostřednictvím formuláře na www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

22

þ(6.ê32+É5å(1²þ7957),1É/(87.É1Ì

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/21$'67$9%<

9.3URVWčMRY²7-6RNRO)UëGHN0tVWHN

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²6.+RUiFNi6ODYLD7ĝHEtÿ
Branky:äiOþtN +UGLQND5DþXN +UQtþNR &KOiQ äiOþtN +UGLQND5DþXN 
.UHMþtN +XVD 1RX]D 0XãND 0-DQGXV 7-DQGXV .UHMþtN 0XãND 
±%LWWQHU 3VRWD.UDWRFKYtO 3RGODKD 0DOHF 5R]KRGÿt Obadal, Cabák –
.RPtQHN.UiĐ9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL 391.
+XI±+UGLQND0-DQGXV+XVD+UiGHN&KXMDF0XãND%ĜH]iN±+UQtþNR5DþXN
äiOþtN±.UHMþtN'LYtãHN1RX]D±7-DQGXV3RFKREUDGVNê&KOiQ±.QDS2XĜDGD
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

2

-HNHO±.RZDOF]\N6]DWKPiU\ýHMND*ORYHU-HQiþHN+RUW3DGUQRV±9RGQê1HG
YtGHN)HUGD±3VRWD%LWWQHU.UDWRFKYtO±0DOHF9iFODYHN3RGODKD
7UHQpĝL5DGHN1RYiND-DURVODY%DUYtĜ

0\VOtPæHKUiÿĥQiPFK\EčORYtFQHæVRXSHĝL
SĝHVWRMVPHXWNiQt]YOiGOLYHOLFHGREĝH /DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend



VWUDQD

9.3URVWčMRY².UiORYR3ROH%UQR
2B.: 7URMN\7+
Doskoky: $VLVWHQFH)DXO\

92

2VWUDYDY\KUiOD]DVORXåHQČ
3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

3URVWĨMRY7íHEtġ 7:2
 YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\12. kola: +DYtĝRY²/LWRPčĝLFH
1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Branky: 30. Kotala (BamEXOD 5 9HVHOê  ±  0 .DGOHF 9RåHQtOHN 
 6WUHMþHN 9RåHQtOHN  'LYiFL   þHVNp
%XGčMRYLFH ² 6ODYLD 3UDKD SS  
0:0 - 0:1). Branky: (QGiO 0LFKQiþ$OOHQ 
-.OR] âLPiQHN%DEND ±9OþHN -DU%URå 
%tOHN 9OþHN 02QGUiþHN'LYiFL
3RUXED²9VHWtQSS  
Branka: =GHQČN'LYiFL &KRPXWRY
²3ĝHURYSS  %UDQN\43.
+ODYD /DQJ6WORXNDO ±3ãXUQê 7'ROHåDO
1DYUiWLO 7'ROHåDO 3ãXUQê 'LYiFL 
-LKODYD²%HQiWN\Q-  %UDQ
ky: 6NRĜHSD 3HNU-3RKO 3HNU )URQN
ýDFKRWVNê ,OOpã ýDFKRWVNê 3ROHWtQ±
%XNDþ'LYiFL .DGDė²)UëGHN0tV

VHW
VHW




5R]KRGÿt.DYDODD6SiþLOþDV 110 minut.
'LYiNĥ 350.

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi6WPSHORYi=DWORXNDORYi
 1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi 
OLEHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\'YRĜiþNRYi
:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

6HVWDYD%UQD
&DUSHQWLHU  .YDSLORYi  3DYOtNRYi 
8KOHQNR3RGKUi]Ni*UDERYVNiOLEHUR
'LJULQRYi 6WĝtGDO\ -XGORYi  %XNRYVNi 
.XQtNRYiâORXIRYi
7UHQpĝL0DW~ã.DOQêD,YDQD=EXURYi

&+$1&(/,*$
WHN  %UDQN\7UHIQê äR
ORERY-0OOHU äRORERY 7UHIQê&KORXED 
:iJQHU -0OOHU7UHIQê ±.OLPãD .DIND
+DPDQ   0LNXOtN %DUWNR 0$GiPHN  
-$GiPHN .DXNLþ 0DUW\QHN   - 0LFKiOHN
(UHW 0RWORFK   .DIND 7RPL   6]WXUF
(Mikulík, Motloch). 'LYiFL 6RNRORY²ÓVWt
Q/  %UDQN\0=DGUDåLO
âYHF3ĜLQGLã 9UiQD 8UEDQ6WĜtEUQê 
2VPtN .YHUND6WĜtEUQê âYHF 0=DGUDåLO
9RGLþND ±2%OiKD .UXåtN3ãHQLþND 'L
YiFL

.223(5$7,9$1%/
'DOätYëVOHGN\NROD
+UDGHF.UiORYp'čÿtQ 
  1HMYtFH ERGĥ Sedmák 16, Pekárek
/RãRQVNê3HWHUND.URXWLOâLãND
 3RPLNiOHN D 9XNRVDYOMHYLþ SR   USK
3UDKD6YLWDY\  
1HMYtFHERGĥ6HKQDO0DULþ0DUHã
$SSOHE\3UROHWD6OH]iN'RGG
2 %ULHQ   ÓVWt QDG /DEHP  .ROtQ 
 1HMYtFHERGĥ Houška
6YHMFDUâRWQDU'XUKDP,JUX
WLQRYLþ  *UDQLþ   3DUGXELFH  2SDYD
     1HMYtFH ERGĥ
3ĤOSiQ  9\RUDO  3DYORYLþ D 6ODQLQD SR
*QLDGHN.OHþND-XUHþHNDâL
ĜLQD %UQR2VWUDYD 
  1HMYtFH ERGĥ .UDNRYLþ  )DUVNê
1RYRWQê1HZNLUN3%RKDþtN
Calloway 9.



11. kolo Ligy juniorù - nadstavba
Prostìjov - Karviná
7:6 (3:2, 2:2, 2:2)

20. kolo:

Å&KWčOLMVPHPtWYtFEDORQSRGNRQWURORX´

Branky: 3. Vyroubal (Píchal), 4. Mikeš (Pokorný,
9OþHN   9\URXEDO 3RNRUQê   0LNHã
(Taršinský), 39. Taršinský (Mikeš), 50. Mikeš
(Taršinský), 51. Mikeš (Tábor) – 6. Plánka, 19.
3OiQND %RJiU .UXO   3OiQND %RJiU  
+ODGLO.UXO.ULãþiN 3OiQND 5R]KRGÿt
'ROHåHO ± +RUiN 3DYHO 9\ORXþHQt  QDYtF
Hladil 10 minut osobní trest, Chmiel 10 minut osobQtWUHVW.UXO YãLFKQL.DUYLQi PLQXWGRNRQFH
utkání. 9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY 'XEVNê  3ĜHFHFKWČO  ± 3RNRUQê
)RMW 9OþHN -LĜtþHN *U\F ± $ ýHUQê 9\URXEDO
Machalík, Tábor, Mrázek, Taršinský, Píchal, Mikeš.
Trenér:0LFKDO-DQHþHN
.DUYLQi %LHUQDW ± 6HURLV]NRYi *UHQG]LRN
.XODZLDN +HF]NR =HOLQD 3OiQND ± âNRUStNRYi
+ODGLO3RSHN%RJiU.UXO3DMRQN.ULãþiN0DQ
drysz, Chmiel.
Trenér:-DURVODYâWRXGHN
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'RKUiYNDNRODSiWHNOHGQDKRGLQ
7ĜHEtþ%HQiWN\Q'RKUiYNDNRODSRQGčOtOHGQDKRGLQ
/LWRPČĜLFH±ýHVNp%XGČMRYLFH
 NROR QDGVWDYE\ VWĝHGD  OHGQD 
KRGLQ )UêGHN0tVWHN%HQiWN\  
-LKODYD±6RNRORY  .DGDĖ±7ĜHEtþProsWčMRY²ÓVWtQDG/DEHP
NRORQDGVWDYE\VRERWDOHGQDKRGLQ
3URVWčMRY²6RNRORY  -LKODYD±.DGDĖ
7ĜHEtþ±%HQiWN\Q-)UêGHN0tVWHNÒVWtQ/

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

%HQiWN\3URVWĨMRY
2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Branky: 33. Chrtek (Duda, Buchtela), 54.
:LHQFHN +DYOtQ 'ORXKê  ±  &KOiQ 3RFKR
EUDGVNê1RYiN 1RX]D'LYtãHN 5DþXN
äiOþtN +XVD +UQtþNR5DþXN %ĜH]iN
5DþXN +UQtþNR  5R]KRGþt 3DYORYLþ 9DOHQWD
±6HGOiþHNâLPiQ9\ORXÿHQt9\XæLWt
2VODEHQt'LYiFL 350.
6HVWDYD %HQiWHN äDMGOtN ± .ROPDQQ äĤUHN
%XFKWHOD+DYOtQ%XNDþ.XQVW$XEUHFKW±-LUXã
3DELãNDâSDþHN±'XGD&KUWHN3UĤåHN±:LH
QFHN 'ORXKê âDIDĜRYVNê ± .ĜHSHOND 'UiEHN
7UHQpĝL9DOGHPDU-LUXãD$QWRQtQ1HþDV
6HVWDYD3URVWčMRYDâWĤUDOD±%ĜH]iN+UGLQND
+UiGHN+XVD0XãND0Ui]HN&KXMDF±1RYiN
&KOiQ3RFKREUDGVNê±äiOþtN5DþXN+UQtþNR±
1RX]D'LYtãHN/.UHMþtN±.QDS
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

0čOLMVPHXWNiQtSRGNRQWURORX"
/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

STRANA 35
'DOätYëVOHGN\NROD 6ODYLD3UDKD²3ĝH
URY      %UDQN\  %tOHN -
'ROHåDO âPHUKD .XEtN.XĢiN 5\]iN
-'ROHåDO9UGORYHF -'ROHåDO 9UGORYHF 
±ýtS +HMFPDQ.XEHã 1DYUiWLO .ULVO
Pšurný). 'LYiFL 3RUXED²+DYtĝRY
(0:0, 0:2, 1:0). Branky: 59. M. Hlinka (Husák,
*ĜHã ±0DOLQD 'RNWRU&LKOiĜ '.UHQ
åHORN %DPEXOD  'LYiFL   &KRPXWRY
²/LWRPčĝLFH  %UDQN\
6XFKê &KUSD6HHPDQQ +ODYD 6HHPDQQ
6WORXNDO +ODYD 6WORXNDO3LWXOH ±9RåH
nílek (M. Kadlec). 'LYiFL 9VHWtQ²þHV
Np%XGčMRYLFH  %UDQN\
âLPiQHN -.OR]3êFKD &KULVWRY 3URNHã
/\WY\QRY (QGiO 01RYiN*LOEHUW 'LYi
FL ÓVWtQ/²-LKODYD  
Branky: .UOLã 2%OiKD-+DYHO 3ãH
QLþND 6YRERGD6HYHUD 6YRERGD 76 ±
6NRĜHSD ,OOpãýDFKRWVNê 6NRĜHSD $
=HPDQ-3RKO 6NRĜHSD ýDFKRWVNê 
3ROHWtQ $QGČO3HNU /LFKDQHF '.ROiĜ-
3RKO   3HNU 6WDQČN 3LHJO  'LYiFL  
6RNRORY².DGDėSS  
Branky:  7 5RKDQ  .YHUND 76  
9UDFRYVNê .YHUND2VPtN .YHUND âDIiĜ
%HGQiĜ  ±  +RPHU :iJQHU 'XEVNê  
äRORERY &KORXED-0OOHU -0OOHU /
Chalupa, Chlouba). 'LYiFL 653.

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 ý%XGČMRYLFH     
 &KRPXWRY
     
 3ĜHURY
     
 9VHWtQ
     
 /LWRPČĜLFH
     
 +DYtĜRY
     
 6ODYLD3UDKD      
 3RUXED
     
------------------------------------------------------------------- -LKODYD
     
 3URVWčMRY      
 )UêGHN0tVWHN      
 7ĜHEtþ
     
 %HQiWN\Q-      
 ÒVWtQ/
     
 .DGDĖ
      
 6RNRORY
      

"%UQRQDQiVXPt]QRYXVHWRSRWYUGLOR
9tWČ]VWYtMVPHXERMRYDOL

BASKETBAL

HOKEJ

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 34
'DOätYëVOHGN\NROD 9VHWtQ²+DYtĝRY
(1:1, 0:0, 3:0). Branky: %ĜH]LQD -'UWLQD'
7ĤPD %ĜH]LQD '7ĤPD3HFKDQHF 3UR
FKi]ND *RUþtN-'UWLQD '7ĤPD 3HFKD
QHF-'UWLQD ±/%HGQiĜ (1ČPHF 'LYiFL
 &KRPXWRY²þHVNp%XGčMRYLFH 
1:2, 1:3). Branky: âWRFKO +ODYD /OHZHOO\Q
+ODYDäRYLQHF 5XGRYVNê -6NOHQiĜ6XFKê 
±(QGiO %DEND9\GDUHQê %HUiQHN (Q
GiO0LFKQiþ 9\GDUHQê %DEND0LFKQiþ 
&KULVWRY 3URNHã%DEND âLPiQHN 3êFKD-
.OR] ='ROHåDO'LYiFL /LWRPčĝLFH²
3ĝHURY  %UDQN\30. M. Kadlec
.RUNLDNRVNL9RåHQtOHN 6WUHMþHN 0.DGOHF
.RUNLDNRVNL .DQJDV 0+DYHOND ±.X
EHã 3ãXUQê7'ROHåDO 7'ROHåDO 1DYUiWLO
3ãXUQê *RLãýtS +HMFPDQ.XEHã 'L
YiFL 6ODYLD3UDKD²3RUXED 
2:2). Branky: âPHUKD -DU%URå.XĢiN -
'ROHåDO +RYRUND9UGORYHF âPHUKD .XĢiN
02QGUiþHN âPHUKD 9UGORYHF.XĢiN ±
6LNRUD *ĜHã+XViN 6LNRUD =GHQČN1HMH
]FKOHE *XPDQ 7-iFK\P+XViN 'LYiFL
 %HQiWN\Q-²6RNRORYSS 
- 1:0). Branky: 'âSDþHN -LUXã3DELãND 
'âSDþHN5'XGD%XFKWHOD 3DELãND ±
âYHF 0=DGUDåLO3ĜLQGLã âYHF6WĜtEUQê
âDIiĜ+RXGHN 'LYiFL 7ĝHEtÿ²-LKODYD
  %UDQN\âĢRYtþHN 1HGYt
GHN %LWWQHU 1HGYtGHN6]DWKPiU\ %LWWQHU
6]DWKPiU\ 1HGYtGHN 1HGEDOâĢRYtþHN ±
3HNU 3LHJO3ROHWtQ )URQN ,OOpã 3HNU
$QGČO3ROHWtQ 'LYiFL ÓVWtQ/².DGDė
  %UDQN\â%OiKD 0OOHU
3ãHQLþND 2%OiKD9LOGXPHW] 76 
Klikorka (Vildumetz). 'LYiFL 311.




VWUDQD

Foto: NH Ostrava

=iSDVUR]KRGO\GYD
QDäHVWXSLGQtIDXO\"

VHW
VHW

3
1

5R]KRGÿt9RQGUiþHN1HMH]FKOHE-HGOLþND'LYiFL

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
0RUJDQ0DOLN-RVLSRYLþ,JRU6HKQDO0DUHN.RXĜLO5DGRYDQ'HGHN-LĜt*RJD
1RUZD0LFKDO9iĖD)UDQWLãHN9DãiW9LNWRUâWČSiQ'RPLQLN.OHSiþ(ULN
Tréner:3UHGUDJ%HQiþHN

Branky:  0RWORFK =DKUDGQtþHN (UHW  
.OLPãD  +UHKRUþiN +UDFKRYVNê .DXNLþ  ±
 7 -DQGXV 0 -DQGXV +UGLQND   'LYtãHN
(Nouza, Vachutka). 5R]KRGÿt)LDOD.RSHþHN±
*DQþDUþtN.RQYLþND9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL 934.
6HVWDYD )UëGNX0tVWNX Loubal – Haman,
%DUWNR =DKUDGQtþHN 0LFKiOHN - $GiPHN 0
$GiPHN +UDFKRYVNê ± .DIND .OLPãD 7RPL ±
+UHKRUþiN6WXFKOtN0LNXOtN±6]WXUF.DXNLþ0DU
W\QHN±(UHW0RWORFK0DWČM
7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDUD-R]HI'DĖR
6HVWDYD3URVWčMRYD +XI±+UGLQND0-DQGXV
+XVD 'UWLO +UiGHN 0XãND &KXMDF ± +UQtþNR
5DþXNäiOþtN±.UHMþtN'LYtãHN1RX]D±7-DQ
dus, Pochobradský, Vachutka – Chlán, Knap,
2XĜDGD 7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

6HVWDYD)UëGNX0tVWNX
8KURYi  âSURFKRYi  +DGiþNRYi 
âQHOO\RYi%RURYFRYi-XUþtNRYiOLEHUR
7HSHURYi 6WĜtGDO\ 3OXKDĜRYi  3HWURYi 
*U\JDURYi5DGLYRMHYLþRYi
7UHQpĝL-DURVODY9OND$OH[DQGUD'HGNRYi

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2



)UĄGHN0tVWHN3URVWĨMRY
3:2 (0:2, 2:0, 1:0)



/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD
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NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

VHW

0ĤåHPHEêWVSRNRMHQtMDNVYêVOHGNHP
WDNSĜHGHYãtPVSRVWXSHPGR)LQDO)RXU

1+2VWUDYD%.2ORPRXFNR






5R]KRGÿt.DYDODD0RåQiUþDVPLQXW'LYiNĥ 300.
9ëVOHGHNSUYQtKRXWNiQtSRVWRXSLO3URVWČMRY

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi6WPSHORYi=DWORXNDORYi
1RYi.R]PtN.RSiþRYiOLEHUR
6ODYtNRYi6WĝtGDO\:HLGHQWKDOHURYi
'YRĜiþNRYi 7UHQpĝL Lubomír Petráš

D/XNiã6ĢDKXOLDN



6HVWDYD7ĝHEtÿH

VHW
VHW

3
0

7

6HVWDYD3URVWčMRYD
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9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

NROR/LJ\POz½NÕ'QDGVWDYED
Opava - Prostìjov
1:12 (0:5, 1:3, 0:4)
Branky:+DUWPDQQ âLPHþHN ±5DLV5DLV
âSLþiN 0XGUOD )LDOD 0XGUOD .RQþLFNê 
 0XGUOD .RQþLFNê   3tWU  3tWU .XPVWiW 
0XGUOD .RQþLFNê .XPVWiW 3tWU.RQþLFNê 
 .XPVWiW )U|PO   )U|PO .XPVWiW  
âSLþiN 5R]KRGÿt -DQiþ &\JDO 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
2SDYD Kremer – Dudek, Harasim, V. Suchánek,
3ROiãHN±+DUWPDQQ9L]DXHU/6XFKiQHN5LFKWHU
&LPLQJD-6XFKiQHN0D\3ãHQiNâLPHþHN9i
FODYHN
Trenér:-LĜtäĤUHN
3URVWčMRY âWRXUDþ ± â 3DOiQHN )U|PO âSLþiN
0DWČMND±73DOiQHN.RQþLFNê3tWU0XGUOD5DLV
Fiala, Hejcman, Kumstát.
Trenér: Filip Smejkal.

KORFBAL
(;75$/,*$'263Č/ê&+þ5

10. kolo:

1iFKRG3URVWĨMRY

14:26 (6:12)

5R]KRGÿt0LOLFKRYVNêDâXKDM'LYiFL 50.
1HMYtFNRäĥ1iFKRGD1RYiNRYi
*+XUGiONRYi7+XUGiONRYiD.ROiĜRYi
6HVWDYD D NRäH 3URVWčMRYD Tichý 11, VyURXEDOâQDMGU*DOtþHN1/RUHQFRYi
.ĜtåNRYi/HãDQVNiâWHIiNRYi
7UHQpĝL'DYLG.RQHþQêD0DUWLQ8KHUND

-VHPKRGQčVSRNRMHQëVWtP
MDNYëERUQčMVPHWHQWRGĥOHæLWë
]iSDV]YOiGOL


'DYLG.21(ý1éWUHQpU6.5*

STRANA 39

SUĥEčæQiWDEXONDSRNROH
%UQR
    
3URVWčMRY
    
ý%XGČMRYLFH     
=QRMPR
    
1iFKRG
    

1+2VWUDYD
2ORPRXFNR

97:92

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD
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0)..DUYLQi²6.3URVWčMRY

3

(2:0)

2

Branky:/LQJU  6DQWRV3HWUiĖ
±6PpNDO.RXGHOND]SHQDOW\%H]
åOXWêFKNDUHW'LYiFL 43.

6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\
6HVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD  3HND  ± 3DãHN  %LROHN 
Machynek, Hloch, Lutonský – Kiška (63.
6PpNDO  'LWWPHU  =DSOHWDO  3ROiN
 .RXGHOND  6ODPČQD  3HUQDWVN\L 
Matoušek - Kroupa (46. Píchal).
Trenér:3DYHOâXVWU

6HVWDYD.DUYLQp
3DVWRUQLFNê  1HXPDQ  ± 1GHIH (GXDUGR
 6WURSHN  -DQHþND  5XQGLü  ýRQND
 0RUDYHF  ± +DQRXVHN %XNDWD  -HDQ
Mangabeira) – Ba Loua (46. Putyera), Lingr (46.
.XEDOD 9XNDGLQRYLü 3HWUiĖ ±.UVWRYVNL
Trenér:-XUDM-DUiEHN

3DYHOâ8675WUHQpUHVNiþND

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
1\PEXUN  +UDGHF .UiORYp  
 1HMYtFHERGĥ-%RKDþtN
+DQNLQV  'DOWRQ .Ĝtå D 5RJLþ SR  âD
IDUþtND33XPSUODSR/RãRQVNê6WD
PHQNRYLþ   2VWUDYD  2ORPRXFNR 
 1HMYtFHERGĥ Newkirk
&DOORZD\+ROVH\53XPSUOD
0RUJDQ  -RVLSRYLþ  6HKQDO  .RXĜLO
 .ROtQ86.3UDKD 
  1HMYtFH ERGĥ 'XUKDP  0DFKDþ
 *UDQLþ  .UHIIW  ýtå  ,JUXWLQRYLþ
$SSOHE\0DULþ0DUHã3UROHWD
 'čÿtQÓVWtQDG/DEHPSS 
 1HMYtFHERGĥ PomikáOHN$XWUH\âLãNDD)HãWUSR6YHM
FDU  +RXãND  ýDPSDUD  %DåDQW 
%URZQD3HFNDSR 2SDYD%UQR
 1HMYtFHERGĥ Bujnoch
-XUHþND=EUiQHN*QLDGHND.OHþND
SR6WHJEDXHU)DUVNê.UDNRYLþ
 6YLWDY\  3DUGXELFH   
 1HMYtFHERGĥ0DUNR-HOtQHN
6OH]iN&UDQGDOOD3XUãOSR9\RUDO
.RKRXW3RWRþHN

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
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NRORVRERWDOHGQDKRGLQ
6YLWDY\2SDYD3DUGXELFH.ROtQ86.3UDKD
'ČþtQÒVWtQ/1\PEXUN+UDG.UiORYp2VW
UDYD2ORPRXFNR%UQR.

TENIS
08å,
$XVWUDOLDQ2SHQ
.YDOLÀNDFHGYRXKUD²NROR5RVRO±/DPD
VLQH )UDQFLH :ROI 86$ ±.ROiĜ ý5 
2. kolo:5RVRO ý5 ±/RUHQ]L ,WiOLH 
    3. kolo:5RVRO±0DU
WtQH] âSDQČOVNR 
å(1<
+REDUW
'YRXKUD ² NROR .ULVWêQD 3OtãNRYi ±
6WRMDQRYLþRYi 6UEVNR 2. kolo: KristýQD3OtãNRYi±&DEUHUDRYi $XVWUiOLH 
$GHODLGH
'YRXKUD²NROR6WUêFRYi±3HUDRYi 86$ 


VWUDQD

FOTBAL

FUTSAL
2NUHVQÉVRXWÈz
$ULVWRQ  ± 2WLQRYHV  'DQLHO ± 2UDQJH
2WLQRYHVýHFK\S.2UDQJH±$ULV
WRQ1H]DP\VOLFH±'DQLHO=DYDGLO
ND2WLQRYHVýHFK\S.±1H]DP\VOLFH
'DQLHO±=DYDGLOND

3UĥEčæQiWDEXOND

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



























 
 
 
 
 
 
 
 
 




VETERÁNI
Haná ± .REHĜLFH  =DYDGLOND ± 5HOD[
.REHĜLFH±6NDONDâWLND3URVWČMRY
± +DQi  %H[LP 3DOHWWHQ ± 5HOD[ 
6NDOND ± =DYDGLOND  âWLND 3URVWČMRY ±
%H[LP3DOHWWHQ
3UĥEčæQiWDEXOND
 5HOD[3URVWČMRY    
 %H[LP3DOHWWHQ     
 +DQi
     
 .REHĜLFH
     
 6NDOND
     
 =DYDGLOND      
 âWLND3URVWČMRY     

3ą('3/$71§
1$52.
32ą'-(j7÷/(91÷-,
$1$9«&6'5.<
volejte

SLxWHQD
SUHGSODWQH#
YHFHUQLNSYF]

7,363257/,*$VN'
2. kolo:

3URVWĨMRY.DUYLQi

2:3 (0:2)

'DOätYëVOHGN\NROD .DUYLQi3RKURQLH






2VWUDYD
.DUYLQi
3URVWčMRY
3RKURQLH

Tabulka:































3ÔÉSUDYQÙ]½SDV

6LJPD2ORPRXF3URVWĨMRY
0:2 (0:1)
Branky:.RXGHOND]SHQDOW\3HUQDWVN\L

6HVWDYD2ORPRXFH0DQGRXV 7UH¿O ±6ODGNê
âWČUED%HQHã.HUEU âtS ±=DKUDGQtþHN=P
U]Oê'DQČN *U\JDU $GDPHF7H[O 6SiþLO 
– Yunis.
Trenér:5DGRVODY/iWDO
6HVWDYD3URVWčMRYD0XFKD±%LROHN6WĜtå6FKXV
WHU  +ORFK  6HþNiĜ ± .RXGHOND 3ROiN 'LWWPHU
Batelka – Píchal, Kroupa. 2SRORÿDVHVWĝtGDOL%UpGD
+ORFK6PpNDO6ODPČQD7HSOê0DFK\QHN.LãND/X
tonský, Zapletal, Pernatskyi.
Trenér:3DYHOâXVWU

Å=iSDVVHVNOiGDO
]HGYRXUR]GtOQëFKSRORÿDVĥ«´


3DYHOâ8675WUHQpU3URVWČMRYD



6WUDQD

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

NROR

3URVWĨMRY.3%UQR 3:1


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\ NROD 2ORPRXF  )UëGHN0tVWHN
  1HMYtFHERGĥ%XUEHOMXNRYi6WUXã
NRYi%HåDQGROVNiâQHOO\RYi3OXKDĜRYi
âSURFKRYi 9.%UQR2O\PS3UDKD  
1HMYtFHERGĥ0LN\VNRYi-DQHþNRYi:RORZL
F]RYi'HQ\VRYRYi.RPiUNRYi6WDĖNRYi
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2O\PS  3ĜHURY .UiORYR 3ROH  /LEHUHF  
ãWHUQEHUN3URVWčMRY)UêGHN0tVWHN2VWUDYD9.
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NĚMČICE NAD HANOU Na lásku není nikdy pozdě! I když není vůbec jisté, že se dožijete
příštího rána... To bylo zřejmě hlavní poselství humorně laděného retro muzikálu Vlak do nebe, který se 17. ledna stal prvním letošním představením cyklu Divadelních pátků v kině Oko
v Němčicích nad Hanou. Představení se mohlo těšit ze solidní divácké kulisy, v publiku se sešlo
několik desítek lidí, mladších 30 let však mezi nimi bylo jen pomálu.

Původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Co byste dělali, kdybyste se na hranici
života a smrti potkali se svojí životní
láskou? A jak by vám bylo, pokud byste se dozvěděli, že sice nakonec budete
žít dál, ale právě kvůli záchraně vlastního života se s ní musíte rozloučit?
I o tom všem byl příběh muzikálu Vlak
do nebe, který byl zasazen do období
parních lokomotiv a swingové hudby.
Svým pojetím mohl připomínat kdysi
velmi populární film Rebelové, jen
příběh byl v tomto případě poněkud
hlubší a výprava zase výrazně chudší.
Vybrané písničky však byly stejně dobré, ne-li lepší. Během představení jich
zaznělo opravdu hodně. Některé byly

vtipné jako například Dva roky jezdím
bez nehod, jiné rozverné jako třeba
Dívka v rytmu zrozená, další hloubavé
jako Loudá se půlměsíc, ale všechny
do jedné měly nádherné, věkem prověřené melodie. Příkladem byla určitě
i ukolébavka Summer time, která se
sice do příběhu vůbec nehodila, ale
byla tak pěkně podaná, že to diváci
tvůrcům jistě prominuli.
Všech tří rolí, tedy mladíka, který havaroval na motorce, láskou zklamané
mladé ženy, která si sáhla na život,
a úředníka těšícího se na opětovné
shledání se svojí zesnulou manželkou,
se zhostili členové opery Moravského
divadla Olomouc. O živý hudební
doprovod se na elektronický klavír
postaral jazzman a skladatel Richard
Mlynář, na housle jej v některých
skladbách doprovodil autor muzikálu
a jeho režisér Tomáš Zindler, který se
zároveň zhostil role výpravčího. Lidem
se zejména jednotlivé písničky moc lí-

bily a na závěr každé z nich zazněl samostatný potlesk.
Ke konci představení si pak všichni
mohli společně s účinkujícím zazpívat skutečně nadčasovou píseň pánů
Voskovce, Wericha a Ježka Život je
jen náhoda. „Snad všechny vybrané
písně byly parádní. Jsou to shodou
okolností přesně ty, které si doma
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Retro muzikál nabídl jednoduchý
SŐtEĚKVHVSRXVWRX~æDVQëFKStVQt

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

*PGFPC×XQF\C\P÷NJKV/KNCPC%JNCFKNC&XCTQM[LG\FÊODG\PGJQFQDUCJWLÊEÊKUV¾NGCMVW¾NPÊTÚOdCUHCNVOKwWOÊRQFMQN[
MNKéMWLKOG\KXÚOQN[q
Foto: Martin Zaoral

zpívám při umývání nádobí. Zaznělo
jich opravdu hodně, což bylo trošku
na úkor samého příběhu. Ten byl
sice velice jednoduchý, ale vlastně
obsahoval všechno podstatné: lásku,
humor i naději, že navzdory zklamání
můžeme vždy své životy naplnit ně-

čím smysluplným,“ zhodnotila jedna
z odcházejících divaček.
Vlakem do nebe Divadelní pátky
pro letošní sezónu rozhodně nekončí. Jejich další díl přinese 7.
února od 19:30 hodin hudebně
zábavný pořad V rodině velí a vlád-

ne muž, s nímž do Němčic zavítají
sólisté operety Divadla J. Myrona
v Ostravě. Sezónu pak 6. března zakončí mini muzikál Vrabčák Edith
složený z francouzských šansonů
v podání dvou herců a jednoho klavíristy.

jjak
ak a kkdo
doo vvyrazil
yrazzil naa vl
vlak
lakk ddoo nnebe...
ebee...

3x foto: Martin Zaoral

#8JNCXPÊTQNK/CTKGUGRąGFUVCXKNCéNGPMCQRGT[/Q 8 TQNK XÚRTCXéÊJQ JTCLÊEÊJQ PC JQWUNG UG RąGFUVCXKN 4GVTQOW\KM¾N8NCMFQPGDGUGVGPVQMT¾VX0÷OéK
TCXUMÆJQFKXCFNC1NQOQWE2GVTC<KPFNGT
TGåKUÆTCCWVQTOW\KM¾NW6QO¾w<KPFNGT
EÊEJOQJNV÷wKV\GUQNKFPÊFKX¾EMÆMWNKU[

Do divadla Není kámen jako kámen, Cantarina
Clarinete

na Dlouhého ukázalo SURVWØMRYVN¦PX]HXP Y\VWRXSª
Y3URVWØMRYØ

PROSTĚJOV Michal Dlouhý se vrací na prkna Městského divadla
v Prostějově, tentokrát dokonce hned dvakrát v jednom týdnu. Poprvé se tak stane dnes, tj. v pondělí 20. ledna, podruhé tomu bude
v neděli.
Na počátku hry pražského divadla Vím, že víš, že vím je pouhý omyl. Soukromý detektiv si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá pod
pokličkou zdánlivě všedních dní všedního manželského páru středních
let? Mnoho všelijakých drobných tajemství, která vedou k nedorozumění a vzájemnému odcizení. Co se stane, když člověk začne na svůj život pohlížet očima těch druhých? Vědět, znamená pochopit a pochopit
dává šanci napravit... Po boku Michala Dlouhého se představí Simona
Stašová či Andrea Daňková.
V doprovodu činoherního Studia Bouře bude Michal Dlouhý hlavní
hvězdou divadelní hry Jeana-Clauda Islerta Teď ne! aneb Na tohle teď
není ta pravá chvíle. Když se daří, tak se daří a zrovna v tu nejméně vhodnou dobu. Své o tom ví i Frederik, úspěšný muž dobrého postavení, jenž
vlastní prosperující firmu a životem prochází s krásnou ženou po svém
boku. Všechno je skvělé až do dne, kdy srazí autem bezdomovce. V ten
moment se roztočí kolotoč pochybností o jeho životě. Jak to dopadne?
Na to se přijďte podívat sami!
Poslední vstupenky jsou stále k dispozici na pokladně divadla nebo online na jeho webových stránkách za cenu 390 Kč. Přijďte strávit neděli 26.
ledna od 19:00 hodin v dobré divadelní společnosti.
(ans)

PROSTĚJOV Tvoření, tvoření
a zase tvoření. Muzeum a galerie
Prostějovska už dávno nenabízí
jen exponáty a vernisáže. Ale také
workshopy. Jeden z nich uspořádalo v úterý 14. ledna ve své hlavní
budově. A bylo se na co těšit. Děti
si mohly přijít vyzkoušet právě
práci s kamenem, dozvěděly se ale
také o dávné historii i současnosti
planety Země. Muzeu se tak opět
podařilo dát dohromady poznávání a tvoření.
„Kreativní odpoledne zatím nejsou
tolik v povědomí veřejnosti. Účast
by tak mohla být vyšší. Tentokrát si
ale nestěžujeme, zájem byl docela
velký,“ poznamenala ředitelka muzea
Soňa Provazová.
Kreativní odpoledne jsou v programu
muzea teprve od září. Konají se každý měsíc, na to příští si proto zájemci
musí počkat. Nicméně mají se na co
těšit. „Připravíme ho totiž i pro dospělé a jako téma jsme zvolili restaurová-

&QD[ F¾XPQ OKPWNÆ" 9QTMUJQR RąGPGUN OCNÆ P¾XwV÷XPÊM[ OW\GC \R÷V X éCUG
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ní a konzervování. Tedy věci využitelné i v domácnosti. Budeme se bavit,
jak třeba uchovat stříbro, sklo nebo
dřevo,“ vysvětlila Soňa Provazová.

Také příští tvořivé odpoledne
proběhne druhou středu v měsíci,
a to 12. února od 15.00 do 17.00
(sob)
hodin.

PROSTĚJOV Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete je čtveřice
půvabných dam vystupujících na
nejrůznějších akcích. Nyní míří do
Městského divadla v Prostějově,
aby oslnily místní publikum. Nechte se ve středu 22. ledna v 19:00
hodin okouzlit melodickými tóny.
„Zpívající klarinety“, jak se dámy
v překladu nazývají, je propojení
hráčských kvalit a pěveckého nadšení. Zvuk klarinetu dokáže údajně
vystihnout takřka každou náladu, tj.
ať budete jakkoliv naladěni, z představení odejdete jistě spokojeni. Klarinety vás také provedou širokým
spektrem repertoárů – barokním,
klasicistním, romantickým, populárním i jazzovým. Hana Bahníková, Jana
Lahodná, Jana Černohouzová a Věra
Kestřánková se vám dostanou pod
kůži.
(ans)

Z VÝSTAVY

9SURVWĨMRYVNpP]iPNXVHSíHGVWDYXMHWHQSOXPORYVNĄ
PROSTĚJOV V prostorách Městské galerie Prostějov v zámku na Pernštýnském náměstí se koná výstava fotografií s tematikou plumlovského zámku s názvem Pojďte s námi na zámek. Soubor vystavených
fotografií různých autorů byl použit na ojedinělý
kalendář pro rok 2020.
Výstava probíhá od čtvrtka 9. ledna, kdy se uskutečnila
slavnostní vernisáž, a spolupracovali na ní fotografové z Prostějova i okolí se studenty Střední školy designu a módy Prostějov pod vedením Venduly Burgrové
a Pavlíny Novotné. Celý projekt vznikl pod vedením
Edity Lachmanové a záštitu nad výstavou převzala ná-

městkyně primátora Prostějova pro kulturní oblast Milada Sokolová. „
Výstavu považuji skutečně za nádhernou a vše poukazuje na to, že prostějovský a plumlovský zámek byly historicky propojeny. Vždyť Pernšejnové a Lichtejnšejnové
vlastnili jak panství v Plumlově, tak i Prostějově. Ostatním zhlédnutí výstavy vřele doporučuji, snímky plumlovského zámku i celý kalendář jsou nádherné,“ sdělila
Večerníku Milada Sokolová.
Výstava je otevřena až do 30. ledna a navštívit ji můžete
od pondělí do soboty v čase od 13.00 do 21.00 hodin.
(mik)

-CNGPF¾ąKLGFPQVNKXÆX[UVCXGPÆUPÊOM[RNWONQXUMÆJQ\¾OMWLUQWUMWVGéP÷MT¾UPÆ
CQLGFKP÷NÆ
2x foto: Michal Kadlec
-CNGPF¾ąKLGFPQVNKXÆX[UVCXGPÆUPÊOM[RNWONQXUMÆJQ\¾OMWLUQWUMWVGéP÷MT¾UPÆCQLGFKP÷NÆ

2x foto: Michal Kadlec
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servis pro ženy

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku PROMĚNA IMAGE
má za sebou již padesát dílů, jednapadesátý je za dveřmi a nezadržitelně frčíme dál! Nejen ženy,
ale i muži si zaslouží péči. A my se
o vás postaráme přímo královsky.
Jak to vidí
Tentokrát
čekáme aspiranty pro
únorový díl.
KAPITÁNKA
Co musíte udělat? Stačí na e-mail:
vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava).
Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku v ulici Vápenice 19.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
JE V PÁTEK 14. ÚNORA 2020!

HLASTE SE DO
129252è1ª
3520ö1<
IMAGE

„Než začnete někoho léčit, zeptejte se
ho, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je
nemocný.“
Hippocrates

Motto na tento týden:

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Milé čtenářky
a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím
v prvním vydání
této tematické
strany v roce
2020. Doufám,
že jste si přes
sváteční období
pořádně odpočinuli a nabrali
spoustu sil do
nového letopočtu, v němž vám
budeme každý
měsíc opět přinášet váš oblíbený
SERVIS nejen PRO ŽENY. Pro
jeho první letošní pokračování
jsme stejně jako loni vyzpovídali
numeroložku Annu Hanákovou,
která prozradí, co vše nás čeká,
čemu se máme vyhnout a také na
co se připravit. Ani v novém roce
nebude chybět tolik oblíbený seriál
PROMĚNA IMAGE, který zná již
jednapadesátou vítězku. Tradičně
neschází ani další díl cvičení a recept na něco dobrého.
Do nového roku přeje mnoho
zdraví, štěstí, lásky i hodně radosti
a co nejméně starostí.
Aneta Křížová

www.vecernikpv.cz
Pondělí 20. ledna 2020

Luna přináší ‚ženskou energii‘ a na
nás je, jak své emoce zpracováváme.
Letos si můžeme vice posílit své ‚kořeny‘. Luna bude po nás chtít, abychom si uvědomili, kým jsme a jaké
je naše místo na světě. A to může být
pro určitou část lidí velkým zvratem.“
yy Podle čínského kalendáře
vstoupíme již brzy do roku Krysy.
Co to pro nás znamená?
„Ano, pětadvacátého ledna 2020
převezme vládu kovová Krysa, jejíž
náboj je pro letošní rok kladný, tedy
jangový. Krysa je znamení aktivní
a komunikativní, bystré. Element
kovu dává Kryse ze všech živlů vlastnost být nejpilnější a zároveň nejcitlivější. Ze všech typů Krysy má právě
ta kovová nejvyšší stupeň emoční inteligence, a tak nám poskytne i mnoho nových příležitostí a šancí. Emoce
a city budou kulminovat a na nás
bude je správně vyhodnotit.“
yy Máte pro nás nějaká doporučení nebo na čem bychom měli letos
pracovat?
„Mimo stabilitu domova je čas dát do
(QVQCTEJÊX#*CP¾MQXÆ

pořádku své tělo, neboť naše tělo je
hmota. Tedy dbát na své zdraví, lépe
plánovat, netlačit pouze na výkon,
ale na kvalitu. Nelpět na někom či na
něčem je krokem vpřed. V pravou
chvíli si odpočinout, než nás zastaví
vlastní zdraví. Být vědomě tady a teď.
Dopřejme si pobyt v přírodě, meditaci, procházku či sport. Ptejte se sami
sebe ‚co mohu udělat‘, ne ‚co musím
udělat‘. Přeji všem, ať je rok 2020 rokem radostným, rokem plným zdraví
a štěstí.“

I v novém roce 2020 pokračuje
seriál PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. V lednu máme před sebou
už jednapadesátý díl, jehož prostřednictvím splníme sen další
z vás. A jako tradičně nepůjde jen
o změnu vizáže, ale vybrané ženě
vykouzlíme úsměv, nevšední pocity, radost z příjemně strávených
chvil. Vždy se totiž snažíme dodat
navíc i trochu tolik potřebného
sebevědomí. Pro vítězku nebo vítěze (ano, hlásit se mohou i muži!)
je tak pokaždé připraven velmi
pohodový a oddechový den. Na
koho se usmálo štěstí tentokrát?
První vítězkou letošního roku se
stala šestnáctiletá Ema Drmolová
z Prostějova. Ema je studentkou

5 žloutků
250 g moučkového cukru

Poleva:

cukru krupice
másla
mletých oříšků
hrubé mouky
bílků
bal. prášku do pečiva

Ingredience

200 g
200 g
150 g
150 g
5
½
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4. Nyní se opět zvedneme na
lokty a na špičky, opět držíme záda
v jedné rovině, zatáhneme břicho
a hlavu držíme v prodloužení těla.
Jakmile se cítíme zpevněně, tak začneme s mírným výskokem dávat
nohy od sebe a k sobě (viz. foto).
Tato série cviku je výborná na
zpevnění vnitřního stabilizačního
systému. Během cvičení nezapomínejte na protažení a pravidelné
dýchání.

A já už se zase těším na příště!

=$=1÷/2

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 1/2020 - Moučníky
na plech, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

2. Následně se zvedneme na lokty
a na špičky, zadek držíme v jedné
rovině se zády, zatáhneme břicho
a hlavu držíme v prodloužení
těla. Nyní začneme dávat boky do
stran (viz. foto). Na každou stranu
provádíme cvik desetkrát, postupně můžeme počet navyšovat.

1. V tomto cviku se položíme na
břicho (viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

BYLI JSME
V tomto okénku
U T O H O se budeme již
po jedenašedesáté společně věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře či například kyčlí dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Po Vánocích se tak zaměříme na zpevnění vnitřního stabilizačního
systému...

LXI.
DÍL

ky www.vecernikpv.cz a rubriku
Servis pro ženy, kde najdete videa 3. Poté se vrátíme do výchozí poi fotografie z našich z předchozích zice, takže si opět lehneme na břicho (viz. foto) a začneme se poproměn. A nejen to!
malu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

vé
Poc houtko
øezy

novější ‚EMO‘. Co se týče pleti,
tak používám různou kosmetiku
a líčím se. Ve svém volném čase
chodím ráda do fitka, trávím čas
s přítelem, s kamarády, poslouchám
hip hop nebo si ráda čtu,“ prozradila
o sobě mladičká vítězka.
Co všechno na novoroční vítězku
čeká? Vydáme se na poradenství
a výběr outfitů do RV FASHION,
zaskočíme pro brýle do Optiky
Wagner, dále přijde na řadu hýčkání
v kosmetickém salónu a líčení a pomyslnou korunu celkové změně ‚nasadí‘ účes. Vše za přítomnosti Jiřího
Slečky z George Vision, který proměnu natáčí a fotografuje.
Jak to všechno dopadne? To se
dozvíte už v pondělí 27. ledna,
kdy se můžete těšit na reportáž
a video z lednového dílu PROMĚNA IMAGE. Nezapomeňte
také sledovat internetové strán-

R ecept pro vás

Gymnázia Jiřího Wolkera a do proměny se hlásí, protože podle vlastních slov preferuje změny. „Nemám
ráda stereotyp, snažím se v životě
podstupovat různé změny, posledně jsem si třeba sama ostříhala vlasy.
A tak se těším, co mi přinese vaše
PROMĚNA IMAGE. Předpokládám, že to bude asi šok v dobrém
slova smyslu,“ smála se naše lednová vítězka. „Jsem asi připravená na
jakoukoliv změnu, nebojím se snad
ničeho, mám ráda jak výrazné oblečení, tak výrazné barvy vlasů,“ pokračovala s jasným odhodláním.
A jak o sebe Ema pečuje? „Ráda vynikám, takže chodím momentálně
asi výrazně oblékaná, oblíbila jsem
si styl ‚E girl‘, který vzešel z aplikace ‚Tik tok‘. Tento styl je něco jako

(0$'502/29É
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nás, zda máme možnost ‚nastavit si
hranice‘ pozitivněSOKOLEK
či negativně.“
yy Co znamená číslo 2020 podle
numerologie?
„Provází jej především energie Luny,
což odpovídá našemu vnitřnímu
světu a cítění. Energie čísla dvě jsou
o dualitě, spolupráci a také o tom, že
ten vnitřní a venkovní je třeba mít
pokud možno v rovnováze. Hlavní
energii pak nese číslo čtyři, to je o stabilitě, budování, trpělivosti jít krok za
krokem. Pokud projevíme aktivitu, je
možno si posílit pozici vlastní stabilizace v oblasti hmoty, tedy bydlení,
finance i zdraví.“
yy Dočkáme se nějakých zlomů či
zvratů?
„Tady bych řekla jak ‚kdo‘, letošní rok
nepřeje ‚zbytečnému‘ utrácení financí. Naopak je možné, že se lidé budou
více stěhovat či sestěhovávat. Lunu,
která vládne tomuto roku, si můžeme
představit v pozici úplňku a novu.

UDGª$QQD+DQNRY
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Pohodový postup v poháru přes Frýdek-Místek podpořil
CVIČENÍ
3ĆHGSRYøóSURURNSRGOH$QQ\+DQ¿NRYÇ
Prostějov těžce vybojovaným vítězstvím v lize nad Brnem
PRO TĚLO

Letošní rok zahajujeme stejně
jako v tom předešlém rozhovorem s Annou Hanákovou ze studia Cesta změny – Salon Charme
v Melantrichově ulici. Tato žena je
mistrem Reiki, věnuje se numerologii, kterou propojuje i s dalšími
naukami jako s výkladem karet,
prací s čakrami a jejich harmonizací, prací s energiemi. Věnuje
se také poradenství a vzdělávání
v oblasti životního stylu, rozvoji
osobnosti, vztahům a mnohému
dalšímu. V exkluzivním interview
se zaměříme na to, co nás čeká
v tomto roce.
yy Jaký bude letopočet 2020?
„Budeme mít možnost více prožívat
své životy, tedy vnímat čas pomaleji,
než tomu bylo v roce 2019. Energie
Luny je ‚poddajná‘ a bude přát dohodám, spolupráci, rodinám. Půjde
i o změny v našem myšlení, neboť
myšlenka je silná energie. Je jen na

www.vecernikpv.cz
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3:1

Hanačky v úvodu bleskově otočily z 0:1 na
4:1, ale pak hostující družstvo hru i skóre
vyrovnalo (6:6) a svádělo s favoritem rov-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V posledních letech
se málokdy stane, že by prostějovské
volejbalistky dokázaly porazit Královo
Pole vyloženě hladce. Nedošlo k tomu
ani uplynulou sobotu v rámci 19. dějství UNIQA extraligy, i tentokrát svedly
oba soubory dramatickou řežbu s výsledkem dlouho balancujícím na tenké
hraně. Nakonec slavila tři cenné body
domácí družina, ač prohrávala 0:1 na
sety a ve čtvrtém 8:14 či 15:19.

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

VK PRO
KP BRN

dopádně Šternberk nemá vůbec špatný mančaft, spíš právě naopak. A volejbalově jde nahoru, proto si na něj
musíme dát tím větší pozor,“ varoval
kouč žen Prostějova Lubomír Petráš
před náročností sobotního duelu.

vs.
Kneiflová, nastupuje i odchovankyně
VK Pavla Meidlová.
„Rozhodně nechci snižovat kvalitní
výkon Šternberka, ale my jsme v posledním vzájemném utkání zahráli
velmi unaveně a soupeři tím dost
pomohli. Věřím, že tentokrát předvedeme na jeho hřišti mnohem lepší
výkon a půjdeme za vítězstvím. Kaž-

yy Jaké bylo střetnutí proti Královu
Poli?
„Z naší strany hodně vydřené vítězství.
Vyrovnaný zápas jako na houpačce, rozhodovaly maličkosti. A my jsme to vyloženě ubojovaly.“
yy Možná jasnější vývoj mače jste si
zkomplikovaly zbytečně ztracenou
úvodní sadou. Co se v jejím závěru
stalo?
„Tuším, že jsme vedly o dva tři body, ale
utekla nám koncovka. Jestli se dobře pamatuju, dostaly jsme tam eso, hůř si přihrávaly, nesložily útoky na zem a soupeřky to otočily. Hlavně jsme však v celém
prvním setu udělaly spoustu laciných

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

chyb v mezihře, tím se zbytečně poztrácelo dost bodů. Na hřišti nám vznikaly
zmatky, dívaly jsme se s holkama po
sobě a dávaly si přednost.“
yy Od druhého dějství jste se zvedly?
„Ještě začátek byl hrozný, ale od stavu
0:5 už jsme se zlepšily. Povedlo se nám
ustát přihrávku, tím šel nahoru útok,
přitlačily jsme i podáním a srovnaly se
v obraně. Právě obranu však měly Brňačky výbornou, překonat ji bylo někdy
strašně těžké. Naštěstí jsme to nakonec
umlátily.“
yy Jenže ve čtvrté sadě jste nabraly
výraznou ztrátu a hrozil tiebreak, ne?
„Jasně, tam to s náma nevypadalo dobře.
Zase jsme si nechaly soupeřky ujet v jednom postavení a dlouho pak prohrávaly
o víc bodů. Ale my i tak pořád bojujeme,
což je naše výhoda. Nikdy nevěšíme
hlavy, stále se snažíme ztrátu dorovnat,
nepříznivý průběh otočit. Tentokrát to

Tereza Slavíková (na snímku), která se koncem minulého roku
hodně trápila na přihrávce, zatímco s příchodem nového letopočtu šla v této klíčové činnosti nahoru. Především poslední dva
duely s Frýdkem-Místkem a KP Brno vyšly klubové odchovankyni mnohem lépe než předchozí, proto naše volba pro interview
padla v sobotním odpoledni právě na tento zdejší talent.

nic nevzdáváme!“

nocenný boj (11:11). Nic nerozhodlo ani
odskočení domácích na 15:12, neboť soupeřky využívaly každého jejich zaváhání,
kterých dělaly obhájkyně ligového stříbra
spoustu především v mezihře. Když pak
výběr KP z 20:17 vyrovnal i s pomocí esa
na 22:22, nastalo drama, jež třemi závěrečnými body za sebou včetně dalšího esa
lépe zvládly právě Jihomoravanky – 23:25
a 0:1.
Znejistělým plejerkám VK vůbec nevyšel
ani vstup do druhé sady, startovací šňůra
protivnic na 0:5 je poslala výrazně dolů.
Z krize se však rychle zvedly a vlastním
povedeným úsekem zanedlouho téměř
srovnaly (6:7). Od té chvíle se oba týmy
přetahovaly o každou výměnu, přičemž
Královo Pole útočně táhla kanadská
ranařka Carpentier, zatímco Petrášovu
mančaftu pomohlo naskočení střídající
nahrávačky Dvořáčkové. Každopádně
brněnská děvčata lépe podávala a zásluhou této zbraně otočila z 12:11 na 12:14.
Trápící se Prostějovanky ale nic nevzdávaly, načež průběh samy obrátily (17:16).
A vzápětí při účinném servisu zmíněné
Dvořáčkové klíčově utekly pětibodovou
sérií ze 17:17 na 22:17. Koncovku si poté
pohlídaly – 25:19 a 1:1.
Zkraje třetího dějství se Kalného svěřenkyně vrátily k předchozímu dobrému

„První dva sety jsme hráli dobrý volejbal, další průběh ovlivnilo zranění naší nové
ukrajinské smečařky. Bez ní jsme začali mnohem víc chybovat jako ve většině utkání
této sezóny. Přesto se nám povedlo ve čtvrté sadě utéct do slibného náskoku, měli
jsme obrovskou šanci ji získat. Bohužel však holky stále nedokážou pochopit, že musí hrát odvážně bez strachu až do úplného konce bez ohledu na momentální skóre.
Proto jsme výrazné vedení ztratili, soupeř do toho v závěru víc šel a utkání dopodával.“

0DWÖv.$/1¹ – Královo Pole Brno

„Znovu se potvrdilo, že Brno proti nám hrává dobře. Pomohla mu nová Ukrajinka, zejména na přihrávce. Zatímco my jsme měli ze začátku problémy v obraně i v útoku a dělalihodněchybvmezihře.Meziholkamanastávalnahřištikomunikačníšum,taképroto
jsme v koncovce ztratili první set. Od druhého ale šel náš výkon nahoru, zlepšili jsme
zakončení,přitlačilinaservisu.Anepříznivýprůběhsepodařilootočitvčetněčtvrtésady,
kde jsme si zbytečně nechali hosty utéct a pak se bojovností vyhrabali z velké ztráty.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
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výkonu (4:5), leč na Petrášově partě
byla přece jen znát rostoucí herní jistota.
Zejména Nová úspěšně zakončovala,
Kopáčová cizelérsky ulívala, celý kolektiv
zkvalitnil obranu a záhy nabral slibný náskok 10:6. Brněnská ekipa dál bojovala
(13:11), jenže pak se jí zranila ukrajinská
posila Uhlenko. Dámy v modrých dresech získaly za dané situace markantní
převahu a po trháku na 23:14 nebylo co
řešit – 25:17 a 2:1.
Definitivně zlomit odpor vzdorujících
Brňanek ovšem dalo pořádně zabrat.
Výše postavený celek tabulky srážely ne-
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Prostějov (son) - Své hráčské zastoupení měl volejbalový oddíl VK Prostějov
v úvodní fázi kvalifikace mistrovství Evropy kadetek 2020. S reprezentací České
republiky startovala na turnaji v chorvatském Zadaru Andrea Píchalová coby
jedno ze dvou týmových liber. Mladé
Češky vyhrály základní skupinu, když
porazily Rakousko 3:0 (23, 16, 23), domácí Chorvatsko 3:1 (14, -20, 14, 21)
i Kypr 3:0 (17, 6, 5). V semifinále však
vůbec nestačily na Slovensko 0:3 (-18,
-12, -16) a následně podlehly i v duelu
o třetí místo Slovinsku 0:3 (-18, -17, -20).
Andrea absolvovala celé zápasy proti Rakušankám a Kypřankám, střídala ve „federálním derby“ se Slovenkami. Výběr
ČR každopádně ze čtvrté příčky na ME
nepostoupil a účast na evropském šampionátu zkusí vybojovat ve druhé kvalifikační části na přelomu dubna a května,
pravděpodobně v domácím prostředí.
V širší nominaci pro plánovanou přípravu, která odstartuje prvním tréninkovým
kempem od 19. do 22. března v Dobřichovicích, je z prostějovského vékáčka
kromě libera Andrey Píchalové ještě
smečařka Simona Marešová.

Kadetky ÈR nepostoupily,
Andrea Píchalová v akci

Prostějov (son) - UP Olomouc versus
Dukla Liberec a Olymp Praha proti
VK Prostějov. Tak vypadají semifinálové dvojice Českého poháru žen
2019/2020, jehož závěrečný turnaj Final
Four proběhne o víkendu 8. a 9. února
v městské sportovní hale Brno ve Vodově ulici. Olomoucké obhájkyně postoupily už dříve, o hladkém průniku vékáčka
máme podrobné informace. Co další
dvě čtvrtfinálové odvety? Severočešky si
po úvodním vítězství 3:2 v Přerově pohlídaly postup na vlastním hřišti docela
v pohodě, když Hanačky zdolaly 3:1.
Větší drama se strhlo mezi Olympem
a Ostravou, neboť Pražanky potřebovaly
doma otočit těsnou venkovní porážku ze
severu Moravy 2:3. Což se jim podařilo
vítězstvím 3:1 a staly se tím prostějovskými soupeřkami pro semifinále.
„Máme velkou radost, protože jsme splnili jeden z našich důležitých cílů v této
sezóně. Na Final Four se budeme připravovat co možná nejlépe,“ řekl spokojený
hlavní trenér PVK Stanislav Mitáč.
ČESKÝ POHÁR ŽEN 2019/20
Výsledky čtvrtfinále: Volejbal Přerov –
Dukla Liberec 2:3 (25, 15, -17, -17, -10)
a Dukla Liberec – Volejbal Přerov 3:1
(20, -21, 11, 20), TJ Ostrava – Olymp
Praha 3:2 (21, 23, -16, -19, 10) a Olymp
Praha – TJ Ostrava 3:1 (23, -19, 16, 17).
Program Final Four v Brně – sobota
8. února (časy budou teprve určeny):
semifinále UP Olomouc – Dukla Liberec, Olymp Praha – VK Prostějov. Neděle 9. února: 15.00 hodin o 3. místo,
18.05 hodin finále.

Pohárové Final Four
zná svoje obsazení

RYCHLÝ
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Pondělí 20. ledna 2020

Kapitánce prostějovských volejbalistek Michaele Zatloukalové se
proti Královu Poli moc nedařilo, a tak ji zkraje druhého setu vystřídala mladá oddílová odchovankyně Klára Dvořáčková. Okamžitě
začala střílet odvážně rychlé nahrávky, tempo vékáčka tím viditelně vzrostlo navzdory občasným logickým chybám z nezkušenosti.

Odvážná Dvořáčková to střílela

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

vat. Šanci však určitě máme, myslím, že
s Olympem jsme výkonnostně srovnatelné. Ony mají výhodu větším počtem
zkušených hráček, my zase můžeme být
bojovnější. Každopádně rozhodne jediné utkání, což je vždycky loterie.“
yy Jak jste překonávala osobně horší
období prosincového trápení na příjmu?
„To bylo fakt špatný, skousávala jsem
to těžko. Na trénincích přitom moje
přihrávka nebyla vůbec zlá, docela mi
šla. Potom však přišel zápas, já začala
být nervózní a zase jsem příjem kazila.
Nepomáhalo ani časté sezení u videa
a zkoumání příčin, spíš ten problém
bývá v hlavě. Prostě jsem si nevěřila.“
yy Teď už je to lepší, že?
„Snad jo. Naposledy s Frýdkem-Místkem jsem měla přihrávku hodně dobrou, slušně jsem ji ustála i dneska proti
Brnu. Třeba jsem tím své trápení prolovynucené hrubky, a jakmile holky v ze- mila a zlepšení mi vydrží dál do příštích
lenobílé kombinaci přitlačily podáním, utkání. Musím být sebevědomější, nerázem nasadily k pronikavému úniku (ze bát se.“
7:6 na 8:14). Zdálo se tudíž, že gradující
mač plný dlouhých pohledných výměn
směřuje do tiebreaku. Avšak na plac se
vrátila domácí kapitánka Zatloukalová,
společně se všemi parťačkami působivě
zabraly a mohutným finišem z 15:19 bitvu urvaly ve svůj prospěch – 25:22 a 3:1!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku UNIQA extraligy s dalším programem najdete na
straně 22

„Určitě, po takovém průběhu jsou přímo zlaté!“
yy Ve čtvrtek jste postoupily přes
Frýdek-Místek z pohárového čtvrtfinále. Byla to úleva?
„Přesně tak, oddechly jsme si. Byly jsme
totiž favoritky, ale v letošní sezóně je to
hrozně vyrovnané a každý může porazit
každého. Proto jsme si na Frýdek musely dát pozor, hrát naplno bez podcenění. Nakonec jsme je přehrály v obou
čtvrtfinálových zápasech, odveta doma
proběhla docela v klidu. A můžeme se
chystat na Final Four Českého poháru.“
yyV brněnském semifinále narazíte
na Olymp Praha. Budou postupové
naděje padesát na padesát?
„Uvidíme, netroufnu si předem odhado-

znovu vyšlo. Pomohly jsme si tlakem ze servisu i zakončení a soupeřky pak začaly víc chybovat,
asi se projevilo taky zranění jejich
ukrajinské posily.“
PROSTĚJOV Po výsledkově špatném prosinci zavládl u volej- yy Nakonec tedy velmi cenné tři
balistek VK Prostějov vítězný leden. Zásluhu na tom má i libero body?

že pořád bojujeme a nikdy

Tereza Slavíková: „Naše výhoda je,

Tým vékáčka nemá z aktuální sezóny
na město vyhlášené známým automobilovým závodem do vrchu Ecce
Homo příjemné vzpomínky. Těsně
před Vánocemi tam vyvrcholila jeho
prosincová série porážek, když se do-

mácí družstvo tenkrát vzepjalo k výbornému výkonu a favoritky porazilo
3:1 (17, -22, 19, 21). Do té doby byly
Sokolky v tabulce poslední, ale hned
po Novém roce senzačně skolily i vedoucí Šelmy Brno rovněž 3:1 a poskočily na osmé místo.
Výběr TJ tvoří z poloviny zahraniční
hráčky, přičemž běloruská univerzálka Aliaksandra Karabinovich, americká blokařka Olivia Kofie, švédská
smečařka Amanda Sifferien a izraelské libero Katrina Zilberman patří
do základní sestavy. Tu doplňují nahrávačka Nicole Šmídová (hostující
z prostějovského klubu), smečařka
Veronika Schandlová a střeďačka Ema

Proti Královu Poli to byly nervy s úspěšným obratem

Úvod nadstavbové části UNIQA extraligy ČR 2019/2020 poslal prostějovské
ženy na Královo Pole, s nímž to nikdy
není žádná selanka. Tradice dramatických vzájemných bitev se potvrdila i tentokrát, neboť plánovaný tříbodový zisk
stál VK spoustu sil a zrodil se tradičním
obratem k výsledku 23:25, 25:19, 25:17,
25:22.
Domácí kolektiv si zadělal na problémy
ztraceným závěrem úvodní části, kde
promarnil vedení 20:17 i 22:20. Ve druhém dějství naopak otočil z 12:14, třetí
díl měl bezpečně pod kontrolou. Ve čtvrtém to však už vypadalo na tiebreakové
prodloužení, leč přes četné chyby stále
naplno bojující Prostějovanky nepoložily ani výrazně nepříznivé stavy 8:14, později ještě 15:19. Finální zvrat v jejich režii
měl energii propukající bouře.
„Brno na nás umí. Připadá mi, že si proti
nám věří víc, než když hraje s jinými výkonnostně srovnatelnými družstvy. My
jsme chvílemi opravdu příliš chybovali
a nehráli dobře, potom zase šli volejbalově nahoru. Cením si toho, že holky
pořád bojují a ani velká ztráta neznamená, že by to zabalily. Právě tohle nám pomohlo k vítězství za tři body, které jsou
tentokrát opravdu vydřené,“ uklidňoval
zjitřené nervy trenér Petráš.
Hanácká parta se ziskem 36 bodů posunula na třetí místo extraligového pořadí
po 19. kole, ovšem čtvrtá Ostrava (35)
má odložené střetnutí s osmým Šternberkem (16) k dobru. Pátou příčku
upevnil Liberec (33) suverénní rozborkou posledního Přerova (8). Šestý zůstal
pražský Olymp (29), jenž si ani neškrtl
na palubovce vedoucích Šelem Brno
(49). A druhá Olomouc (47) vzdor
komplikacím ve třetí sadě přehrála devátý Frýdek-Místek (12).
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jedno z mnoha hanáckých derby přinese o nejbližším
víkendu pokračování nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2019/2020. Volejbalistky VK Prostějov nastoupí ve 20. kole soutěže
na palubovce TJ Sokol Šternberk,
nelehké střetnutí odstartuje v sobotu 25. ledna od 17.00 hodin.

VOLEJBALISTKY3521¨l1¥32/29,¤.<
MAŠÍRUJÍ NOVÝM ROKEM VÍTĚZNĚ Do Šternberku v sobotu za výhrou

exkluzivní rozhovor...

JEDNIČKA
VK PODLE
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ŠANCE NA SENZACI?

Ženy VK Prostějov bez větších problémů zvládly čtvrtfinálovou sérii Českého
poháru 2019/2020, papírově slabší Frýdek-Místek porazily venku 3:1 a následně
doma 3:0. Dle očekávání tak postoupily do závěrečného turnaje Final Four, který
se již potřetí za sebou uskuteční v brněnském Králově Poli na palubovce tamní
Městské sportovní haly ve Vodově ulici o víkendu 8. a 9. února.
U příležitosti čtvrtečního postupu jsem si vzpomněl na odvážnou prognózu jednoho
z věrných fanoušků vékáčka. „Naše holky tentokrát pohár vyhrají. A až se jim to povede, tak doufám, že napíšeš, jak jsem to předem uhodl,“ prozradil mi pan Matoušek už
někdy v prosinci svůj možná až nečekaně optimistický tip. Teď po vyřazení Severomoravanek jsem se nad jeho slovy zamyslel a řekl si: proč by to vlastně nemohlo vyjít?
V semifinále Hanačky narazí na Olymp Praha, který je momentálně v extraligové tabulce o tři místa a šest bodů za nimi. Což při současné vyrovnanosti českých soutěží
pochopitelně neznamená, že by byl výrazně horší. Spíš je po výkonnostní stránce
srovnatelný s tím, že má výhodu několika zkušených plejerek ve svém středu. Vékáčko naopak může těžit z energie, dravosti, touhy. Klíčové bude, nakolik ustojí přihrávku a zvládne nervozitu. Projít přes PVK však rozhodně lze.
V takovém případě už by prostějovský tým stál ve finále proti lepšímu z dvojice
Olomouc – Liberec. Umím si představit, že Dukla v momentální formě klidně UP
setne. Ať ano či ne, ani závěrečný soupeř nebude nijak nepřekonatelným favoritem, neboť skutečný hegemon teď tuzemské scéně chybí. A v jedné rozhodující
bitvě přemoct úpéčko (nebo Severočešky) rozhodně je v silách volejbalistek VK,
samozřejmě při odvedení vysoce kvalitního výkonu.
Takže za necelé tři týdny vzhůru za senzací!

Marek
Sonnevend
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„Frýdek-Místek se povedlo ve čtvrtek porazit docela v pohodě. Nejdůležitější je, že jsme
tím splnily jeden z cílů této sezóny – dostat se do semifinále Českého poháru. Sice nám
utekl začátek, ale ztrátu jsme brzo dohnaly a od té doby měly utkání pod kontrolou.
Od stavu 2:0 na sety si zahrály holky, které tolik nenastupují, což je taky dobře. A rády
můžeme být i za to, že jsme zvládly všechny tři zápasy za sebou proti stejnému soupeři.
V sobotu s Brnem šlo o mnohem těžší zápas, je to hodně vydřené vítězství a po takovém
průběhu tři velmi cenné body. Dělaly jsme zbytečné chyby, naopak soupeřkám se dlouho
dařilo. I proto nám utekla koncovka úvodního setu, nepříjemnou ztrátu jsme nabraly
taky ve čtvrtém. Ale společně jsme bojovaly a obrátily to, proti Brnu už tradičně. Byť překonat jeho obranu bylo někdy strašně složité, zvedaly občas až neskutečné míče. Naštěstí
jsme zůstaly bojovné a trpělivé až do úplného závěru, což se nám vyplatilo. Vyšlo taky
moje střídání s Klárkou Dvořáčkovou. Naskočila, když se nedařilo, a týmu pomohla.
Teď pojedeme do Šternberka odčinit prohru, kterou jsme tam utrpěly před Vánocemi.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

5

Za necelé tři týdny nového roku
stihly volejbalistky Prostějova
odehrát už pět duelů – a všechny vítězně! Nejprve zdolaly
Ostravu 3:1, poté si hned třikrát za sebou poradily s Frýdkem-Místkem (v poháru 3:1
+ 3:0, v lize 3:0) a naposledy
přemohly KP Brno 3:1.

aneb názor
Michaela Zatloukalová

Věřte nebo ne, ještě nikdy ve dvanáctiletých dějinách volejbalového oddílu VK
Prostějov se nestalo, aby jeho ženský A-tým začínal i končil jeden soutěžní ročník
ve stejném složení bez jediné personální
korektury. Premiérově je tahle možnost
reálná až nyní.
V některých sezónách od roku 2007 coby
data klubového vzniku byla hráčská fluktuace poměrně častá jak směrem ven, tak
dovnitř. Jindy se měnilo jen málo, ale přece. Aspoň k jednomu střídání stráží však
došlo dosud pokaždé, pokud počítáme
období od startu daného ročníku extraligy
do jeho konce.
Tentokrát je však soupiska hráček naprosto stabilní a neměnná, ačkoliv mladá
smečařka Lenka Knorová dlouhodobě
laboruje na marodce se zdravotními problémy. Jedenáct dalších Hanaček prochází
aktuální sezónou statečně, zatím i úspěšně. „V minulosti jsme měli jiné finanční
možnosti, a když vznikl s kádrem nějaký
problém, řešil se někdy příchodem či odchodem, výměnou a podobně. Teď přistupujeme k záležitostem složení družstva
skromněji, žádné posilování neplánujeme.
Holky hrají dobře a mají naši plnou důvěru, hlavně ať vydrží zdravé,“ řekl Večerníku
sportovní ředitel VK Miroslav Čada.

Poprvé beze zmìny?

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

V novém kalendářním roce 2020 je teprve devatenáctiletá smečařka ze Slovenska jednoznačně nejlepší prostějovskou hráčkou, což potvrdila i v obou
střetnutích uplynulého týdne. V poháru proti Frýdku-Místku dala 16 bodů včetně 2 es při vysoké
úspěšnosti útoku 61 procent a s výbornou
přihrávkou 67 procent, celková užitečnost
+13. V lize s KP Brno zaznamenala 21
bodů, z toho byly 2 bloky i esa. A byť její
úspěšnost jak v zakončení, tak na příjmu
citelně klesla, stále pomáhala také skvělou
obranou v poli s úhrnnou užitečností +15.
Prostě forma jako hrom!

Karolína FRIÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Pohodový postup v poháru přes Frýdek-Místek podpořil
Prostějov těžce vybojovaným vítězstvím v lize nad Brnem

www.vecernikpv.cz

Severomoravanky v každé ze tří sad nejprve vzdorovaly (v první i třetí dlouho
19:17, ve druhé kratší dobu 17:13),
načež domácí tým jejich odpor nekompromisně zboural. Zatroubil do útoku,
přestal zbytečně chybovat a koncovky
jednoznačně ovládl. Po venkovní výhře
3:1 tedy nebylo o průniku favorizované-

Marek
SONNEVEND

ho souboru dál žádných pochyb.
„Náš výkon nebyl celou dobu ideální, ale
jakmile šly sety do rozhodující fáze, měli
jsme jasně navrch. Holky možná překonaly určitou nervozitu z toho, že šlo o pohárové Final Four, kam jsme moc chtěli
postoupit. A teď je tenhle důležitý dílčí cíl
splněn, s čímž panuje spokojenost,“ oddechl si kouč vékáčka Lubomír Petráš.
V závěrečném turnaji ČP na půdě brněnského Králova Pole narazí se svými
svěřenkyněmi 8. února na Olymp Praha. „Z mého pohledu to bude padesát
na padesát. S Olympem jsme hráli vyrovnaně už v přípravě a pak i v extraligovém utkání doma, nestačili jsme na
něj pouze v Praze. Má výhodu zkušenějšího kádru i bodové tahounky Denysové, my zase můžeme být dravější.
Klíčové bude ustát jejich kvalitní servis
na přihrávce, rozhodne momentální
forma,“ odtušil Petráš tři týdny před
Final Four.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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VK Prostějov – Přerov 3:1 (-23, 15,
20, 18) a 3:0 (23, 23, 10)
V předehrávce předposledního dvoukola extraligové základní části si prostějovský mančaft U17 nadělal zbytečné
starosti tím, že v Národním sportovním
centru PV ztratil hned zahajovací sadu
z vedení 23:18. Od té chvíle však svěřenkyně Aleše Nováka již nezaváhaly,
dalších šest setů včetně dvou těsných
v odvetě získaly pro sebe. A udělaly tím
zřejmě rozhodující krok k obsazení čtvrté příčky, jež by následně znamenala pro

KADETKY

o tři bodíky zpět.
1. liga juniorek ČR, základní skupina
E 2019/20 – pořadí po 18. kole: 1.
Zlín 42, 2. Šlapanice 42, 3. VK Prostějov
39, 4. Uherské Hradiště 20, 5. Znojmo
13, 6. Břeclav 12.

Olomouc – VK Prostějov B 3:2 (-22,
18, 12, -22, 9) a 3:1 (24, -15, 26, 16)
Žákovský výběr VK měl tentokrát reálnou šanci výrazněji zabodovat v první
lize U17 na půdě kadetek UP, které jsou
za nimi poslední v tabulce. Z vyrovnaných utkání však holky vytěžily jediný
punkt na své konto, neboť jim v odvetném mači o fous utekly těsné koncovky
dvou dramatických sad.
1. liga kadetek ČR, základní skupina
F 2019/20 – pořadí po 16. kole a pře-

67$5h©l.<1¨$

první nadstavbový turnaj účast v prostřední výkonnostní grupě.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B 2019/20 – pořadí po 16. kole
a předehrávkách: 1. Šternberk 47, 2.
Brno 33, 3. Ostrava 29, 4. VK Prostějov
25, 5. Uherské Hradiště 15, 6. Přerov 1.
Olomouc C – VK Prostějov C 3:0
(17, 8, 22) a 3:0 (8, 17, 21)
Také před béčkem starších žákyň prostějovského oddílu se rýsovala možnost
výsledkově uspět, když zajížděl na palubovku vrstevnic olomouckého úpéčka.
Leč ty je herně předčily a v kadetském
KP tak „upevnily“ nejnižší post děvčat
vékáčka sbírajících v této soutěži zkušenosti.
Krajský přebor kadetek – pořadí po
16. kole: 1. Šternberk B 41, 2. Kroměříž
juniorky 37, 3. Přerov B 36, 4. Uničov
33, 5. Olomouc B 15, 6. Olomouc C 15,
7. Česká Třebová 14, 8. VK Prostějov C
7.
(son)
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dehrávkách: 1. Frýdek-Místek 48, 2.
Zlín 35, 3. Nový Jičín 24, 4. Frenštát 23,
5. VK Prostějov B 12, 6. Olomouc 8.

vs.

Obecní ples

25. ledna

25. ledna

Hasičský ples

Myslivecký ples

Sportovní ples

25. ledna

25. ledna

Hasičský ples

Obecní ples
25. ledna

25. ledna

kulturní dům v Lipové
SDH Hrochov

Restaurace u Toma
Obec Vranovice-Kelčice

Sokolovna Vřesovice
TJ Sokol Vřesovice

sokolovna Čelechovice na Hané
ZŠ Čelechovice na Hané

Sokolovna Dubany
TJ Sokol Dubany

Kulturní dům Kralice na Hané
Prostějov venkov o.p.s.

sokolovna Dobromilice
SDH Dobromilice

Společenský dům Prostějov
Koutný Prostějov

hostinec U Posledního Mohykána
SDH Vojtěchov

sokolovna ve Ptení
Myslivecký spolek Ptení

sál kulturního domu
Obec Skřípov

Multifunkční budova Čechy pod Kosířem
TJ Sokol Čechy pod Kosířem

25. ledna

Sokolský ples

Sokolský ples
1. reprezentační ples
ZŠ Čelechovice na Hané

25. ledna

25. ledna

XII. Reprezentační ples

Hasičský ples

24. ledna

Reprezentační ples
firmy Koutný Prostějov

24. ledna
24. ledna

25

začátku osmdesátých let minulého století. „Ty první plesy si pamatuji ještě jako
dítě, když se jich rodiče účastnili. Bylo
to ještě za komunistů,“ zavzpomínala
před Večerníkem Iveta Buková, která
má v rámci čelčického zastupitelstva na
starost kulturu v obci. A sedmatřicátý
ročník Reprezentačního plesu sama organizovala. „Tuto tradici se snažíme dodržovat i v dnešní době, někdy se to daří
lépe, jindy hůře. Dneska tady zatím není
opravdu moc hostů, ale oni ještě určitě
dojdou. Vždyť je teprve něco po deváté
hodině a na půlnoc máme nachystanou
bohatou tombolu,“ usmívala se čelčická
EXKLUZIVNÍ
zastupitelka a hlavní pořadatelka akce.
reportáž
V tu chvíli komornější prostředí v sále
pro Večerník
kulturního domu v Čelčicích nahrávalo těm, kteří to při živé hudbě chtěli
Michal
na tanečním parketu pořádně rozjet.
KADLEC
„K tanci a poslechu nám hraje skupiObecní ples má v Čelčicích letitou tra- na Merkur, a ti hosté, kteří zatím přišli,
dici a jeho novodobá historie sahá až do mají parket jen a jen pro sebe. Všechny

ČELČICE Slabší účast sice pořadatele určitě mrzela, nicméně zcela jistě nebyla na škodu. V pořadí již sedmatřicátý
Reprezentační ples obce Čelčice
v místním kulturním domě byl
skvěle připraven a ti hosté, kteří
na něj zavítali, určitě své účasti
nelitovali. Obzvláště když na
půlnoc byla připravena bohatá tombola. A u toho prostě
Večerník nemohl chybět.

klikni na
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3x foto: Michal Kadlec
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jjak
ak se plesalo
pleesaaloo v čelčicích…
čeelči
č cííchh…
či

níků z Taneční školy Šárky Milarové.
„Máme připravené i další novinky.
Lidé zde mají malý fotokoutek, kde se
mohou zvěčnit. Navíc naši kuchaři připravili hostům skvělé večerní menu, například zvěřinový guláš nebo šípkovou
omáčku. K dispozici je i další bohaté
občerstvení,“ dodala ještě Iveta Buková.
Večerník odjížděl z čelčického plesu těsně před dvaadvacátou hodinou, když
do místního kulturáku dorazila další
skupinka hostů. „Je to pro nás lepší,
když je tady méně lidí. Aspoň si pořádně zatrsáme,“ prohodil mladší muž
z Čelčic.
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hosty plesu vítáme už u vchodu, dámy
dostávají vdoleček a pánově frťana slivovice. V tombole máme jako první cenu
televizi, kterou pro tento účel zakoupila
obec,“ okomentovala akt Iveta Buková.
Hosté čelčického plesu během přestávek tleskali vystoupení dvojice taneč-
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K pořádání plesu v Jesenci se vedení
LIGA:
PROTI
KP před pěti
obce
poprvé
odhodlalo
23¨7272¤(1¹%2lety. „Máme největší sál široko daleko, v průběhu roku se tady koná přes
čtyřicet akcí. Přesto jsme si na zastupitelstvu řekli, že bychom zde mohli
uspořádat i náš ples. Hned první ročník byl velmi úspěšný, proto jsme se
rozhodli pokračovat. Každý rok nám
hraje výborná konická kapela Kreyn,
zároveň máme připraven i doprovod-

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

FOTOGALERIE

„S tím jsme spokojeni,“ komentoval
Bečvář, kterého jsme se zeptali, jaký
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
podíl návštěvníků tvoří místní a kolik
U TOHO
jich do Jesence přijíždí. „Tak místní na
sebe většinou vzali roli organizátorů.
Nic z toho nemají, takže jim náleží
alespoň dík. Samozřejmě že jsou tady
někteří i jako hosté, ale většina spíše
přijela odjinud,“ prozradil starosta.
Budou v Jesenci v pořádání plesů pokračovat? „Určitě bychom rádi. Uvidíme, ovšem, zda nám EET nevystaví
stopku,“ reagoval Dominik Bečvář.
Rozlehlý jesenecký kulturák ani po
skončení 5. ročníku Společenského
plesu na dlouhou dobu neosiří. Už
tuto sobotu se v jeho prostorách bude
6CPGéPÊMčO X ,GUGPEK JT¾
konat ples konické farnosti, následoNC XÚVGéP¾ MQPKEM¾ MCRGNC
vat bude maturitní ples konického
-TG[P(QVQ/CTVKP<CQTCN
gymnázia. Plesovou sezónu pak uzaný program. Letos je to kromě orien- Jesence Dominik Bečvář.
vře charitativní ples celého konickétální taneční skupiny Jahanara také V sobotu si do místního kulturáku ho děkanátu, na nějž zamíří zejména
barmanská show,“ prozradil starosta našly cestu více jak dvě stovky lidí. věřící.

pěti lety. A nelitují!

společnost

3:0

Jako na vlnách rozbouřených vod

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Žádné drama se nekonalo při obsazování posledního
čtvrtého místa v závěrečném turnaji Českého poháru žen 2019/2020.
Odvetné čtvrtfinále soutěže patřilo
podle předpokladů prostějovským
volejbalistkám, které ve své hale
Sportcentra DDM proti Frýdku-Místku s přehledem získaly dva
sety potřebné k postupu a následně
dovedly k jasnému vítězství celý
čtvrteční zápas.

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

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:4,

SOK FM

se pohyboval průběh vstupní sady.
Začátek měly lepší Severomoravanky (1:4), zatímco Hanačkám chyběl
důraz i přesnost. Zanedlouho tyto ingredience do své hry přidaly a za pár
minut otočily vydařenou pasáží z 3:6
na 10:7. Aby hned vzápětí vlastními
chybami umožnily soupeřkám získat
vedení zpět - 10:11. Děj plný zvratů
ale pokračoval, a pokud favoritky zvládaly přihrávku, měly převahu - 16:13.
Nicméně hostující družstvo nic nevzdávalo, trpělivým pojetím s dobrou
obranou v poli se dlouho drželo na
dostřel - 19:17. Teprve v závěru při
účinném servisu Kopáčové domácí
tým zlomil odpor TJ čtyřbodovou sérií – 25:19 a 1:0.
Ještě start druhé části byl vyrovnaný
(3:2), než papírově silnější vékáčko
pořádně zatlačilo. Na smeči i podání
výrazně zabodovala Fričová a pomohla svému mančaftu k trháku na 9:3,
leč Petrášovy svěřenkyně nedokázaly
kvalitní výkon udržet trvale. Dílčího
výpadku Sokolky okamžitě využily
k dotažení (10:7), a když samy nekazily, tak zvládaly obhájkyně pohárového
stříbra částečně trápit (12:9, 17:13).

obou celků se na palubovku vrátila
houpačka se skóre podle toho, kdo
právě vyráběl hrubky (0:2, 4:2, 4:5,
8:5, 8:8). Frýdek pak ještě pozlobil
korekcí z 15:11 na 16:15, až od tohoto stavu přestaly holky v růžovém
váhat. Zvýšily obrátky, zvedly defenzivu i ostatní činnosti a zbytek duelu
bez větších problémů dorazily – 25:17
a 3:0.

„Projevila se zejména útočná kvalita Prostějova, který dominoval po ubráněných
míčích. Opakovaně je skládal na první pokus, zatímco my jsme po úspěšné defenzivě dokázali bodovat jen málokdy. Ve všech setech se nám dařilo dost dlouho
držet vyrovnaně, ale koncovky patřily domácímu týmu, neboť pokaždé přidal,
a my jsme neměli hráčku schopnou častěji pokládat balóny na zem. Navíc hodně
chybujeme v situacích, kdy bychom neměli. A to soupeř trestal.“

Jaroslav VLK s7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN

„Měli jsme trochu rozpačitý úvod se čtyřmi vlastními chybami, přece jen udělat
poslední krok bývá nejtěžší. Naštěstí jsme ale vývoj utkání rychle otočili, zapnuli
hlavně v útoku a kromě chvilkových výpadků byli herně lepší. Za rozhodnutého
stavu dostaly na obou stranách prostor holky z lavičky, zápas se pak jen dohrával.
Přesto jsme jednoznačně zvítězili a můžeme být spokojení jak s výsledkem, tak
především s postupem do Final Four.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
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Na víc to však nestačilo, postupně se
rozjíždějící prostějovská mašina si tenhle set i zásluhou útočného příspěvku
Nové pohlídala v suverénní koncovce
– 25:14 a 2:0.
V ten moment děvčata VK potvrdila
očekávaný postup do Final Four a jejich kouč logicky dal prostor mladicím
z lavičky, stejně jako jeho trenérský
protějšek Vlk. V obměněném složení

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Uplynulý pátek 17.
ledna se konal tradiční maturitní
ples Obchodní akademie, jenž hostil
Společenský dům. A hned u vchodu
bylo patrné, že si organizátoři dali na
celé akci opravdu záležet. Do přípravy se zapojili snad všichni. A protože
k nejoblíbenější zábavě plesu patří
bezpochyby tombola, tak bylo zapotřebí něco ruliček na okamžité výhry.

ků slávy cestou pro svou šerpu. Po společném přípitku s třídním učitelem či
učitelkou propuklo plesové veselí.
Taneční parket se zaplnil a nejen studenti, ale i jejich učitelé, rodinní příslušníci či kamarádi ukázali, že si výjimečný den chtějí naplno užít. „Jsem
velice spokojená, a pokud žáci vynaloží takové úsilí a připraví se na maturitu
stejně, jako připravili dnešní ples, tak se
nebojím, že by neuspěli,“ smála se ředitelka Eva Lošťáková.
Hudba se rozléhala celým centrem a ti,
kteří zrovna neměli náladu na tanec, se
mohli občerstvit u některého z mnoha
stánků. Fantastické palačinky provoněly celé předsálí a po pořádné porci
si přišli na své jak milovníci vína, piva,
tak i ti, co nepohrdnou míchaným nápojem, a to i nealkoholickou verzí.
Celý večer provázelo veselí a hudba
hrála dlouho do noci. A protože jako
všechno, i ples jednou skončí, tak se
studenti musí na čas vzdát zábavy
a pořádně zabrat na takzvanou zkoušku dospělosti.

=$=1÷/2

Jakmile se sál společenského centra
zaplnil a šatny praskaly ve švech, došlo
na představení tříd, konkrétně tedy 4.
A a 4. B, po kterém následovalo to, na
co se maturanti celé dlouhé čtyři roky
těšili a na co čekali. Na řadě bylo totiž
stužkování – každý ze studentů si za
obrovského potlesku užil pár okamži-

Michal PELIKÁN
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Michal PELIKÁN

tů, ať už to byly ženy, muži, čtyřhry, nebo
i skupiny nad 110 let ve čtyřhře. Jak bývá
obvyklé, panovala příjemná atmosféra.
Ke každému sportu patří samozřejmě i
rivalita, a protože ani tenis není výjimkou,
tak zavládla také, leč mírná, jen v podobě
vtípků na úrovni kamarádství. Pro všechny účastníky byla hned u vchodu na
hotelovou recepci připravena velká tombola, takže nemuseli smutnit ti, kteří se
neumístili v roce 2019 v žádné z kategorií
ligy rekreantů. Měli tak ještě šanci „spravit
si chuť“.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení k dobré náladě všech účastníků
Vše začalo vyhlášením kategorií rekrean- přispěla i skupina Q-styl, která nenechala

PROSTĚJOV V Hotelu Tennis Club
se uplynulý pátek 17. ledna konal při
příležitosti vyhlášení vítězů rekreantů
v amatérských ligách za rok 2019 tradiční ples pro všechny příznivce tenisu
a jejich blízké. Hosté se začali scházet
už před sedmou hodinou večerní a na
recepci na ně čekaly krásné hostesky,
které všechny postupně zavedly k nádherně nazdobeným stolům nacházejícím se v kongresovém sálu hotelu, kde
taky celý ples probíhal. A u toho prostě
Večerník nemohl chybět!

v klidu sedět jediného hosta. Celý večer
všichni tančili a ukázali tak, v jak výborné
kondici jsou i mimo tenis. S nastupujícími ranními hodinami se pomalu, ale
jistě účastníci začali rozcházet ke svým domovům, avšak s výbornou náladou, protančenými střevíci a ti šikovnější, možná
šťastnější i s nějakou cenou. „Průběh a výkon sezóny hodnotím kladně, avšak už to
není to, co to bývalo, lepší už to asi nebude.
Každopádně ples se vydařil, hlavně proto
tady jsme,“ s úsměvem komentoval svou
uplynulou sezónu Petr, jeden z účastníků.
K uplynulé sezóně rekreačních tenistů
se Večerník vrátí v rámci podrobného
ohlédnutí v příštím vydání.
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VK Prostějov – Zlín 2:3 (19, 11, -21,
-21, -12) a 3:0 (17, 11, 21)
V přímých bitvách o čelo prvoligové
skupiny E mohly Hanačky přeskočit své
soupeřky, pokud by je dvakrát porazily
za tři body. Oba vzájemné duely měly na
takové triumfy slibně rozjeté, ale zatímco odvetu přesvědčivě dorazily, v úvodním střetnutí jim suverénní vedení 2:0
na sety nestačilo. A hostující družstvo
výsledek otočilo. Tím zůstalo na vedoucí pozici, výběr vékáčka U19 setrval třetí

JUNIORKY

PROSTĚJOV Po vánoční a novoroční pauze se už znovu naplno rozjely
volejbalové soutěže mládežnic ČR
2019/2020. Z nadějí VK Prostějov
potěšily hlavně kadetky, které zvládly důležité derby souboje s rivalským
Přerovem.

Extraligové kadetky v derby dvakrát porazily Přerov,
prvoligové juniorky se o něco přiblížily vedoucí pozici

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

V Českém poháru žen 2019/20 Hanačky potřebovaly zdárně dorazit frýdecko-místecký trojboj, tedy nezaváhat proti
TJ Sokol ani ve třetím vzájemném duelu
za sebou. A čtvrteční odvetu čtvrtfinále
skutečně zvládly, svůj očekávaný postup
stvrdily vcelku pohodovým triumfem
25:19, 25:14 a 25:17.

ÈP: JASNÉ VYØAZENÍ
SOKOLEK

PROSTĚJOV S příchodem kalendářního roku 2020 nastartovaly volejbalistky VK Prostějov vítěznou sérii. Po sváteční pauze zatím nenašly přemožitelky a výsledkové úspěchy během ledna jim vytvářejí dobrou pozici původní zpravodajství
pro Večerník
v obou národních soutěžích.

JESENEC To byla exotika! Když
člověk přijížděl uplynulou sobotu
v noci do Jesence, musel si připadat jako ve Skandinávii – všude
sníh a mráz. Jakmile však vstoupil
do místního kulturáku, náhle se
skokem přesunul na dvůr orientálního vladaře. Bylo to díky prostějovské taneční skupině Jahanara,
která se postarala o doprovodný
program Společenského plesu.

V Jesenci spustili tancovačku před
VOLEJBALISTKY MAŠÍRUJÍ NOVÝM ROKEM VÍTĚZNĚ

Pondělí 20. ledna 2020

téma večerníku

Nepříjemný propad zvýraznila pondělní těsná prohra,
návrat na desáté místo následně zařídila dvě jasná vítězství

www.vecernikpv.cz
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Zároveň je potřeba, abyste lyžovali
dostatečně dobře na to, abyste zvládali věnovat pozornost dítěti i okolnímu
provozu na sjezdovce. V tomto smyslu
se hodí, pokud například umíte jezdit
ze svahu pozadu. Zásadní pak je, jaký
máte k dítěti vztah. Při domácí výuce
totiž můžete narazit na to, že dítě má
obvykle větší respekt z cizích lidí než z
vlastních rodičů, které už má za ty roky
„prokouknuté“. I to však lze bez problémů překonat.

Musíte mít
oèi všude

Není nad to, když své dítě něco učíte. Díky tomu s ním aktivně trávíte
čas, což je obohacující pro obě strany. Platí to i pro lyžování, které většinu děti baví samo o sobě. Přesto
ne každý rodič je právě nejlepším
učitelem. Proč?
Zásadní je, aby si dítě ze začátku dokázalo užít různých zimních radovánek a
mělo zimu rádo. Pak bude mít do lyžování samo chuť – to je více než polovina
budoucího úspěchu. Zásadní problém
však může vyvstat i na vaší straně. Můžete sice umět skvěle lyžovat, ale pokud
jste cholerici, kteří šílí, jakmile něco
nejde dostatečně rychle a hladce, pak
můžete mít při výuce velký problém.
Stejně jako to, pokud jste zatím nezvládli naučit dítě samo obouvat boty či hrát
„Člověče, nezlob se!“.
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„Když na to přijde, taky skáču...
Skáču dobře, skáču rád!“ vytahoval se chlubivý spekulant
Puleček v legendární komedii Anděl na horách. Od dob,
kdy na zimní rekreaci vyrazil
revizor pražských elektrických
drah Gustav Anděl, se toho
na horách změnilo opravdu
hodně. Zejména v posledních
letech neuvěřitelným způsobem přibylo nejrůznějších
služeb a ubylo přírodního
sněhu. Abyste se orientovali v
nabídce jednotlivých moravských skiareálů, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
tematickou stranu.
Texty připravil:
Martin Zaoral

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE
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Pokud jste i přesto odhodlaní do toho
jít, pak už by vám nic nemělo bránit.
Každé dítě totiž přistupuje k lyžování
intuitivně a na spoustu věcí si přijde

Styl mu
nezkazíte

samo. Vy jeho „styl“ tak příliš pokazit ani nemůžete. Jsou-li děti alespoň
trošku pohybově nadané, učí se velmi
rychle.

¸67<

lyžuje samo bez pomůcek, na které by
si rychle zvyklo a následně vždy očekávalo nějakou pomoc. Samozřejmě že
je vhodné začínat na rovinkách a mírnějších svazích, kde si dítě klouzání a
$yO\zXMH
zastavování vyzkouší. Postupně lze dle
samo
jeho schopností přejít na náročnější
Nejlepší pak je, když dítě od začátku terény.
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Foto: archiv M. Zaorala

Marek
SONNEVEND

Pokud si navzdory těmto radám, nejste
jisti v kramflecích, není nic jednoduššího než potomka umístit do některé
z lyžařských škol, jejichž nabídka se v
posledních letech neskutečným způsobem rozšířila. V takovém případě
však musíte počítat s tím, že budete
chudší nejen o nějakou tu korunu, ale
také o nezapomenutelné zážitky.

/\zDÔVN½vNROHMH
WÅzÔHvHQÉ

Výuka lyžování u nejmladších je mnohem více o koordinaci, rozvíjení všeobecných pohybových dovedností a
obratnosti. Nechte děti v tomto věku
pouze lyžovat. Můžete jim ukázat,
že nejsnáze zastaví rozšířením stopy
nebo pluhem, ale ve většině případů
na to děti přijdou sami. Jednoduše nějak zastaví a vaším úkolem není jejich
zastavení korigovat do své technické
představy o lyžování, ale pochválit je za
to, že vůbec zastavili.

6WDÄÉNG\zQÈMDN
zastaví

lu www.hokej.cz na nevstřícnost protivníka prostřednictvím zklamaných
příspěvků. Aby večer vyjel na prostějovský led v téměř kompletním složení, scházelo mu jen několik mužů.
Celý případ tak vyzněl spíš jako třebíčský alibismus.
„Moc jsem to nepochopil. Soupeři
chyběli dva útočníci a jeden bek, což
my řešíme každé utkání a nikam netelefonujeme. Třeba dnes jsme postrádali pět kluků z důvodu nemoci, tím
pádem jsme nakonec byli víc oslabení
než Třebíč,“ upozornil hlavní trenér
elhákáčka Ladislav Lubina bezprostředně po hladce zvládnutém střetu.
„O odložení zápasu jsme vůbec
neuvažovali, protože v případném
náhradním termínu bychom třeba
nemohli nasadit ještě víc svých hráčů, zatímco soupeř by si klidně mohl
povolat iks posil z Komety Brno.
Navíc Horácká Slavia má už teď dvě
odložená utkání a chtěla přidat ještě
třetí, ale kdy by se uskutečnilo? My
prostě hrajeme své zápasy v řádných
termínech bez ohledu na momentální marodku, nehledáme žádné jiné
cestičky,“ zdůraznil Lubina s tím, že
klub brzy vydá oficiální stanovisko
ke vzniklé kauze.
To znělo následovně: „Rádi bychom
se vyjádřili k dnešní žádosti Třebíče
o přeložení zápasu. Za normálních
okolností bychom soupeři vyhověli, ale podle předložené soupisky
k utkání se domníváme, že k žádosti
o odložení nebyl žádný důvod. I my
se dlouhodobě potýkáme s marodkou a v dnešním utkání nám chybělo pět hráčů základní sestavy kvůli
chřipkové epidemii. V sestavě už minule scházeli Štůrala, Mrázek, Krejčí,
Meidl a Novák. Tímto bereme celou
záležitost za uzavřenou.“
S postojem LHK za daných okolností
nelze než souhlasit. A to i přesto, že třebíčský klub přispěchal ve čtvrtek s dalším prohlášením a informací, v níž reklamují, že jim chybělo ne pět, ale devět
hráčů… „SK HS Třebíč vyšla v letošní
sezóně pětkrát vstříc svým soupeřům
s žádostí o náhradní termín pro dané mistrovské utkání i z důvodů, že měly jejich
týmy hráče v jiném zápasovém programu jako program reprezentací, Liga mistrů či Spengler cup. V těchto případech
šel náš klub vždy sportovní cestou,“ uvedl Radek Novák, trenér a sportovní
manažer SK HS Třebíč.
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„Fanoušci mají na naši
hru i poslední porážky
nějaký názor, což je
jejich právo.“

Výrok:

Ve středu 22. ledna od 18.00 hodin
Jestřábi přivítají Ústí nad Labem, půjde
o střetnutí 44. kola soutěže. Což znamená uzavírku poloviny nadstavbové
části. Slovan dosud nasbíral o čtyřiadvacet bodů méně než LHK, je až
čtrnáctý a z posledních dvanácti duelů

vyhrál jen dva. Role favorita tudíž jednoznačně bude na domácí straně.
Což platí také pro sobotu 25. ledna, kdy
Hanáci nastoupí znova v důvěrně známém prostředí zimního stadionu Prostějov. Utkání s posledním Sokolovem
začne v 17.00 hodin a maximálně va-

rovným mementem je pro ptačí dravce
minulý propadák doma proti tomuhle
outsiderovi 1:4. Navíc momentálně
Baník zvítězil dvakrát za sebou, bodoval dokonce třikrát v řadě (Kadaň
4:3pp, Ústí 4:1, Benátky 3:4pp).
„Už mnohokrát jsme se během letošní
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PROSTĚJOV Po delší době si prostějovští hokejisté užili aspoň jeden
volný den, odpočívali včera. Během
tohoto týdne totiž mají na programu „pouze“ dva prvoligové zápasy,
shodou okolností i aktuálního losu
oba na vlastním ledě.

sezóny na vlastní kůži přesvědčili, že
ani trochu není možné kohokoliv podcenit. S tímto vědomím musíme jít na
Ústí i Sokolov a svými výkony navázat
na dva poslední zápasy, které se nám
víceméně povedly,“ přál si kouč elhákáčka Ladislav Lubina.
(son)

Dvakrát doma: ve středu s Ústím, v sobotu proti Baníku

Vše odstartovala 15. ledna dopoledne
žádost Horácké Slavie o odložení duelu, která kvůli údajné chřipkové epidemii v hráčském kádru SK doputovala
k LHK. Vedení hanáckého klubu se
však rozhodlo prosbu odmítnout, ačkoliv v domácí sestavě chyběla hned
pětice nemocných plejerů.
Načež si hostující oddíl postěžoval na
svých webových stránkách i na portá-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Prvoligové dění
rozvířily tahanice mezi hokejisty
Prostějova a Třebíče ohledně (ne)
odloženého středečního souboje
těchto dvou soupeřů. Jestřábi nakonec oblíbeného soka smázli 7:2, ze
strany poražených přitom zaznívaly
jen výmluvy.

aneb kdo byl ve skutečnosti víc oslaben…

Oficiální počet diváků, kteří ve
středu dorazili na zápas Chance
ligy mezi Prostějovem a Třebíčí.
V klubových dějinách Jestřábů jde
za mnoho uplynulých let o suverénně nejnižší návštěvu v hledišti
při soutěžním duelu, takže neslavný rekord...

yy Věděli jste v kabině, že protivník
chtěl duel odložit kvůli chřipkové epidemii?
„Samozřejmě jsme se to dozvěděli, ale
hosté nakonec přijeli skoro v plné sestavě.
Chybělo jim jen několik hráčů, což nám
taky, možná ještě víc. A oba mančafty hrály na tři pětky. Nevím, jestli to byl nějaký
taktický tah soupeře, nebo o co mělo jít.“
yy Řešili jste nějak údajné oslabení
Horácké Slavie v rámci předzápasové
přípravy?
„Vůbec ne, soustředili jsme se víc sami na
sebe. Viděli jsme, že jsou skoro komplet,
a spíš jsme nechápali, proč vypisují na
internet, jak jim chybí čtvrtá lajna. Když
nám scházela taky – a nikam jsme si pře-

dem nestěžovali. Ani se nesnažili nic odkládat.“ (nechápavě kroutí hlavou)
yy Po sérii tří porážek máte konečně
vítězství. Dá se říct, co jste tentokrát
zlepšili?
„Je zajímavé, že zrovna proti Třebíči
vždycky hrajeme to, co máme. Už minule
u nich jsme při vítězství 7:0 předvedli parádní výkon a napadalo nám to do brány,
dnešní zápas dopadl podobně. Asi jde
o našeho oblíbeného soupeře.“ (úsměv)
yy Myslel jste po dvou dosažených trefách na hattrick?
„Když dáte dva góly, tak na hattrick samozřejmě myslíte. (směje se) Ale nepoštěstilo se.“
yy Můžete přiblížit své pocity z týmově dosud nepovedeného ročníku?
„Teď v rozjeté sezóně se to hodnotí těžko... Já osobně sice dávám góly i dělám
kanadské body, za což jsem rád, vlastně
tady od toho jsem. Skoro ve třiceti letech
je však pro mě mnohem důležitější, aby to
šlo mančaftu. A po téhle stránce se nám
bohužel nedaří, sezóna je strašně složitá
a blbě se o ní mluví. Není to sranda z hodně aspektů, všechny ani nechci rozebírat.

Mě osobně nejvíc štve, že teď hráváme
před prázdným zimákem. Což musíme
spolknout a makat, abychom urvali předkolo play-off. Pak se lidi do hlediště snad
vrátí.“
yy Tentokrát jste si vítěznou děkovačku udělali v podstatě sami pro sebe, že?
„Fanoušci mají na naši hru i poslední porážky nějaký názor, což je jejich právo. My
jsme si po utkání zařvali děkovačku i tak.“
yy Chápete naštvání příznivců z kotle?
„Jak říkám, mají na to právo. V Kadani
jsme neměli prohrát, ale oni doma porazili i jiné soupeře včetně Jihlavy. Může se
to stát, čímž však neomlouvám náš špatný
výkon na ledě tohoto soupeře.“
yy Od začátku soutěže se ve vašem kolektivu protočilo už více než čtyřicet
hokejistů. Zřejmě není snadné se stále
sehrávat s novými parťáky, ne?
„Stěžovat si nebudu, ale jednoduché to
fakt není. Mladí kluci, kteří tu jsou celou sezónu, občas dostanou čouda, na
druhou stranu se jim snažíme pomáhat
a podporovat je. Pořád máme nějakou

marodku, dál naskakují noví hráči, kteří
mají svou kvalitu. Nezbývá než držet tým
pohromadě, jak jen to jde. Každopádně
nás moc mrzí pád do spodní nadstavbové skupiny, protože úroveň hokeje v ní je oproti horní
osmičce výrazně nižší. Za
což si můžeme sami.“
yy Jak vnímáte pokračující boj o předkolo vyřazovací fáze?
„Bude to těžké, no… Potřebujeme zase udělat
delší vítěznou šňůru jako nedávno.
A zbytečně neprohrávat. V neděli
máme po delší
době volný den
na odpočinek,
následně musíme
jít zápas od zápasu až do konce
nadstavby. Jinak
nepostoupíme!“

2:5

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Už napoprvé v tomto ročníku Chance ligy zahráli hokejoví
Jestřábi v Benátkách nad Jizerou
skvěle, před půlkou října tam triumfovali 8:2. Tentokrát v sobotním
souboji 13. kola skupiny o postup
do předkola play off Chance ligy sice
nebyli tak dominantní, ale přesto
měli znovu navrch a odvezli bezpečné vítězství třígólovým rozdílem.
Domácí však do utkání určitě nevstoupili špatně. Od samého začátku
se usadili před Štůralovou bránou
a hned v úvodu hosté museli třikrát
vyhodit na icing. O to studenější byla

HC BEN
LHK PV

akce LHK ze 3. minuty, kdy Chlán dostal kotouč k bližší tyčce – 0:1. Vyrovnat mohli Benátečtí o chvíli později
při přesilovce, kromě Havlínovy střely
si v ní ale nic nevypracovali. Naopak
za vlastní klecí přišel o puk Buchtela,
zkušený Nouza vyjel před Žajdlíka
a červené světlo svítilo podruhé – 0:2.
S pojizerským týmem obdržené trefy určitě zamávaly a soupeř zlobil, ze
svých šancí ale nezvýšili Žálčík s Krejčíkem. Na druhé straně byla Kolmannova rána na poslední chvíli přizvednuta do ochranné sítě. V závěru
první třetiny byl za faul potrestán Havlín a přesilová hra se ptačím dravcům
překlenula do druhé části, leč gólem ji
nezhodnotili.
Ostatně v početních výhodách se
příliš nedařilo ani HC. Přesto ve 33.

čtyři vteřinky po návratu vyloučeného
Mušky na led Duda cizelérsky našel
Chrtka a ten poprvé překonal velmi
dobrého Štůralu – 1:2. Chvíli poté šel
na trestnou lavici Chlán a domácí ždímali svého soka, který však odolával.
Naopak následně vyloučeného Jiruše
brzy napodobil Kunst a před hosty
stála poměrně dlouhá dvojnásobná
přesilovka. Tu využili, když po Račukově akci zakončoval Divíšek a puk
zřejmě skončil ve svatyni, neboť hlavní rozhodčí s jejím uznáním nepochybovali – 1:3.
Hned v úvodu třetí periody byl potřetí v zápase poslán na trestnou lavici
Chlán, jenže ani tentokrát se Severočechům přesilovka nepovedla. Za
zmínku stál jen závar, při němž Duda
nepřetlačil Štůralův beton. Následně

¸67<75(1§5č
¸67<

se blýskl sólovým průnikem Buchtela, kem se touš odrazil k Březákovi, který Statistiky z utkání, ostatní výsledky
kterého vychytal Štůrala. Na opačném propálil vše, co mu stálo v cestě – 2:5. a průběžnou tabulku s dalším prograkonci kluziště neuspěl po akci Račuka
(son) mem Chance ligy najdete na straně 22
Hrníčko ani chvíli poté Nouza. Hrníčko měl další příležitost v 50., i tentokrát si ale Žajdlík poradil. Stejně jako
proti Žálčíkovi a Nouzovi, Pochobradský ve vyložené pozici pro změnu
9DOGHPDU-,58hs+&%HQ½WN\QDG-L]HURX
minul bližší tyč. Čtvrtý zásah nepřidal „Musím být hodně kritický, nezvládli jsme ho ve svých hlavách. Začátek
ani Divíšek chytrou tečí. Načež v 54. zápasu jsme trošku podcenili a nechali si dát dvě laciné branky, poté ztrátu
minutě vypálil od modré čáry Havlín doháněli. Opět jsme však nevyužili sedm přesilových her a vrátili se tak míla Wiencek přesně tečoval mimo Štů- ovými kroky zpátky. Musíme si sednout a střetnutí rozebrat, protože jsme
ralův dosah – 2:3. Liberecké farmě tak to nebyli my. Teď máme den volna, poté se připravíme na další utkání.“
svitla šance na bodový zisk, leč jedno/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
branková ztráta měla doslova jepičí „Do zápasu jsme dobře vstoupili, dostali se do dvoubrankového vedení
život. Po pohledné kombinaci exbe- a nějakým způsobem zápas kontrolovali. Bohužel jsme se nevyvarovali
náteckých hráčů Hrníčko našel Husu toho, čeho jsme se chtěli vyvarovat: na mysli mám zbytečná vyloučení.
a ten pokořil Žajdlíka mezi betony Myslím si, že jich bylo příliš moc. Také jsme potom inkasovali, čímž
– 2:4. Závěr patřil v pohodě hrajícím domácí snížili na 1:2. V tu chvíli nám určitě bylo úzko, ale naštěstí jsme opět
Jestřábům. Po akci Račuka s Hrníč- odskočili a průběh kontrolovali až do konce.“

Na Benátky se Jestøábùm venku daøí, podruhé je vyloupili

yy Podle výsledku bylo střetnutí na
pohodu, ne?
„Na pohodu bylo hodně díky Hufíkovi
(brankáři Danielu Hufovi – pozn. red.),
který nás v první třetině perfektně podržel.
Spoustu toho pochytal, my jsme ve druhé
části i se štěstím odskočili na 5:0 a zbytek
utkání si pak už pohlídali. Celkově tak zápas vypadal jasnější, než ze začátku byl.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Ať se hokejovým Jestřábům zrovna daří, nebo ne
(v případě aktuálního ročníku platí spíš druhá varianta), mohou se
téměř vždy spolehnout na svého top kanonýra. Devětadvacetiletý
útočník Lukáš Žálčík (na snímku) sází góly jako saláty na jaře bez
ohledu na okolnosti, třeba ve středu proti Třebíči dal při vysokém
triumfu 7:2 další dva. Načež se upřímně rozpovídal na různá témata. Nejlepší střelec Chance ligy mluvil o triumfu 7:2, alibismu
Třebíče, své formě, týmovém trápení i zlobě fanoušků.

„Děkovačku jsme si udělali i bez fanoušků...“

2TQUV÷LQX t ·UVÊ OKPWN¾ UG\ÐPC
FQOC  C  XGPMW  C 
CMVW¾NPÊ UG\ÐPC FQOC  XGPMW
UPC
2TQUV÷LQX t 5QMQNQX OKPWN¾ UG
\ÐPC PGWVMCNK UG CMVW¾NPÊ UG\ÐPC
FQOCCXGPMWC

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

gólu nám bylo trochu úzko. Pokaždé
jsme však rychle zareagovali dalším
odskočením, což rozhodlo. Podstatné
teď je, aby si kluci uvědomili, že tímto
vítězstvím zdaleka nic nekončí,“ shrnul
Ladislav Lubina.
Pohled na stávající pořadí prvoligové skupiny o 9. až 16. příčku mu dává za pravdu:
9. Jihlava 70 (2), 10. Prostějov 63 (0), 11.
Frýdek-Místek 59 (4), 12. Třebíč 59 (3),
13. Benátky 50 (3), 14. Ústí 39 (0), 15.
Kadaň 28 (1), 16. Sokolov 27 (1).

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

VEČERNÍKU
Kauza neodložený zápas mezi LHK a HS 391
3URVWøMRYVNR
NDP0#*147
QDKRU\

26

200117110087

lední hokej

Nepříjemný propad zvýraznila pondělní těsná prohra,
návrat na desáté místo následně zařídila dvě jasná vítězství

www.vecernikpv.cz

TOMÁŠ ŠTÙRALA

-

Druhou periodu pondělního
střetnutí na kluzišti Frýdku-Místku Hanáci totálně prospali. Rysi
je během prostřední části přestříleli 17:3, chvílemi je doslova drtili a skóre vyrovnali z 0:2 na 2:2,
čímž nastartovali celkový obrat
výsledku.

Mizerná tøetina
YH)UÙGNX

Ve středu proti Horácké Slavii
i v sobotu na ledě Benátek Jestřábi ani jednou neinkasovali ze
soupeřových přesilovek, navíc
sami v nižším počtu hráčů dvakrát skórovali. Oproti předchozím utkáním šlo při hře v oslabení o výrazné i vítané zkvalitnění.
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Zlepšená
oslabení
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HOKEJOVÉ

Mezi hokejovými mantinely

Jak využít dvojnásobnou přesilovku? Bleskově jednoduše!
Borci elhákáčka použili ideální recept v 7. minutě domácího
souboje s třebíčskými mátohami. Při hře pěti proti třem
vyhrál kapitán Marek Račuk
buly přímo za sebe na obránce
Františka Hrdinku, který puk
okamžitě poslal doprava na
nachystaného Lukáše Žálčíka. Snajpr neváhal, mohutně
napřáhl a pohotovou bombou
z první dva metry za kruhy
nádherně zavěsil do levého
vinklu.

Nejkrásnější
akce

-

třetiny zvýšili tempo, my na to nedokázali
reagovat a přišel obrat. Rozhodly přitom
dvě branky soupeře z přesilovek po našich stupidních faulech, zatímco my jsme
neproměnili ani největší tutovky,“ rozčiloval se kouč ptačí letky Ladislav Lubina.
O dva dny později se vedení třebíčského
klubu snažilo odložit vzájemný duel kvůli
údajné chřipkové epidemii svého kádru.
Což Jestřábi odmítli, sami nastoupili bez
pěti nemocných plejerů, a přesto spekulující Horáckou Slavii vypráskali 7:2. „Po
třech porážkách v řadě je hodně důležité,
že jsme konečně zvítězili. Tři body jsou
tím cennější, že se nám podařilo přehrát

přímého konkurenta v boji o desítku.
Sami se potýkáme s marodkou, ale kluci
zabojovali a za úspěchem tentokrát pevně
šli,“ potěšil Lubinu středeční progres.
Zatímco po frýdecko-místeckém zaváhání byl rozčarován zbytečnou bodovou
ztrátou, tak smetení horáckého celku nechtěl navzdory jednoznačnému skóre nijak přeceňovat. „Podržel nás gólman Dan
Huf, lépe jsme proměňovali šance. Jedním
vydařeným zápasem však nic nezměníme,
musíme makat pořád. Aspoň se držíme ve
hře o předkolo play-off,“ pronesl Lubina.
Průběžně musí látat sestavu nejen vinou
různě početné marodky, ale rovněž tím,
že spousta z více než čtyřiceti hokejistů naskočivších během tohoto ročníku za elhákáčko už momentálně působí někde jinde.
„Po hráčské stránce samozřejmě nejsme
v optimální situaci a z hlediska koncepční
práce s týmem to není jednoduché, jenže
musíme dělat prostě tak, jak to jde,“ pravil
prostějovský trenér smířeně.
V sobotu se svými svěřenci vyplenili Benátky nad Jizerou 5:2, ačkoliv nastoupili jen
s deseti útočníky. Mezi tyče se ovšem vrátil
uzdravený brankářský matador Tomáš
Štůrala a též díky jeho kvalitnímu výkonu
Jestřábi naložili na svá křídla tříbodový
import, v jejich situaci nesmírně potřebný.
„Štůry zachytal výborně, základ výhry
jsme položili velice dobrým vstupem.
Škoda, že jsme si pak utkání sami zkomplikovali zbytečně častým vylučováním,
dvakrát po dotažení soupeře na rozdíl

/NCFÚ×VQéPÊM,GUVą¾Dč2GVT%JN¾PUVąÊNÊ
PCDT¾PW6ąGDÊéGRąKXÊV÷\UVXÊ.*-PCF
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Foto: Marek Sonnevend

3:2

Bylo jasné, že třetí perioda nabídne od
obou celků všechny zbývající síly a to
nejlepší, co hráči umí. Ukázali se Hrehorčák, Bartko a Tomi, na druhé straně zase
Husa s Nouzou, leč žádná střela do svatyně neprošla. Ve 48. minutě byl vyloučen
Knap, Hrehorčák v přesilovce přejel kruh
a z blízkosti propálil Hufa mezi betony
– 3:2. Domácí i pak tlačili, chvíli potom
netrefili odkrytou bránu Tomi ani Kafka. Následně začali být aktivnější Hanáci
a posledních pět minut duelu stále jen
útočili, zatímco sok urputně bránil. Když
navíc Jestřábi sáhli téměř dvě minuty před
závěrečnou sirénou k odvolání gólmana,
napětí se dalo krájet. Power play však
k ničemu nevedla a rysí tlupa tak těsné
vítězství uhájila.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

9ODVWLPLO:2-1$5s+&)UÙGHN0ÉVWHN
„Nám jednoznačně ujel začátek utkání. Zaspali jsme ho, vstoupili do zápasu
laxně. Tam to smrdělo, že jsme mohli dostat ne dva, ale pět gólů. Od druhé
třetiny už jsme předváděli hodně zlepšený výkon a vše zlomila branka na
1:2. Potom přesilová hra s vyrovnáním díky puku dotlačenému do brány,
ještě jsme tam měli další šance. V poslední třetině rozhodla naše další
proměněná přesilovka a samozřejmě parádní výkon mladého gólmana,
teprve šestnáctiletého Tomáše Suchánka. Podržel nás výbornými zákroky.“
/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Myslím si, že jsme výborně začali první třetinu a dostali se díky tomu do
dvougólového vedení. Věděli jsme však, že ve druhé části domácí přeřadí
na vyšší rychlostní stupeň, což se taky potvrdilo. A poměr střel 17:4 avizoval, co se pak stalo v závěru téhle třetiny, když soupeř vyrovnal na 2:2. Ve třetí
části jsme chtěli vrátit vedení na svou stranu, ale bohužel v oslabení sami
inkasovali. Řekl bych, že zápas rozhodly dva naše stupidní fauly.“
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První šanci měl sice hned ve 2. minutě kapitán LHK Račuk (nepřelstil Jekela), ale
poté převzali iniciativu hbití plejeři SK. Huf
musel v rychlém sledu likvidovat zakončení Bittnera i Psoty zblízka a zanedlouho
i tutovku Nedvídka po akci Vodného.
Vzápětí však šli Horáci dvěma fauly do tří,
načež Jestřábi dvojnásobnou přesilovku

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Oba týmy nastoupily
do středečního duelu 12. kola skupiny
o postup do předkola play off Chance
ligy ČR 2019/2020 personálně oslabené s jedním podstatným rozdílem.
Zatímco hosté řešili hlavně touhu zápas odložit, domácí se věnovali vlastnímu střetnutí. A díky tomu výrazně
lepší hokejisté Prostějova vyprovodili
třebíčské muže sedmigólovým debaklem. Stejně jako o pár dnů zpátky
v Třebíči. Smutným vysvědčením zápasu však byla návštěva. Do hlediště
dorazilo pouze 391 diváků, což je nejmenší prvoligová návštěva za existence klubu pod hlavičkou Jestřábů.

bleskově využili. V 7. Račuk vyhrál buly,
Hrdinka posunul za kruhy Žalčíkovi a ten
nádhernou bombou vymetl levou šibenici – 1:0. Ve zbytku úvodní třetiny pak byli
opět mnohem nebezpečnější nositelé bílé
hvězdy, leč všechny jejich pokusy vychytal
skvělý Huf. A když jej Psota ve 13. minutě
překonal, rána se otřela o pravou tyč.
Mač zlomily dvě slepené trefy ptačích
dravců zkraje druhé periody. Hned ve 21.
ujel při oslabení do brejku Hrníčko, kterého sice tísnil Kowalczyk, ale rychlý útočník
se přes něj procpal do brankoviště a dost
lacino překonal chybujícího Jekela – 2:0.
O dvě minuty později po další zahozené
ložence hostů (konkrétně Szathmáryho)
vypálil od modré Hrdinka a puk se šťastně
od pozadí clonícího Žálčíka odrazil k pravé tyčce mimo Jekelův dosah – 3:0. Ještě
před polovinou utkání zase několikrát zahrozil soupeř (Kowalczyk, Psota, Ferda),
načež hanácká parta definitivně zničila
jeho odpor. Ve 34. vzal rychlý kontr dvou
na jednoho do vlastních rukou Krejčík,
jenž z levé strany zavěsil k bližší tyčce – 4:0.
A za pouhých 44 sekund podobnou situaci vyřešil též individuálně Nouza, který
procedil Jekela na bližší tyč tentokrát
zprava – 5:0! Sólo T. Janduse v oslabení
strážce svatyně naopak zmařil, na opačné
straně Hufa už podruhé zachránila brando sítě – 6:1. Sedmý hřebík do rakve HS
zatloukl v čase 58.01 při početní převaze
Krejčík tím, že křížnou přihrávku Žálčíka
do ohně procpal natřikrát za ležícího Jekela – 7:1. Úplně poslední slovo však měli
vyslanci z Vysočiny, špatnou rozehrávku
elhákáčka ztrestal pouhé dvě vteřiny před
závěrečnou sirénou pohotový Podlaha –
7:2.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Třebíč chtěla odložit zápas kvůli své marodce, a když jsme to odmítli, řešila
to přes média... Potom sem přijela skoro v kompletní sestavě a začala velice
dobře. Nás v první třetině podržel brankář a díky proměněné šanci jsme šli
brzy do vedení, které jsme dalšími využitými příležitostmi během druhé části
výrazně zvýšili. V poslední třetině přišlo za rozhodnutého stavu polevení,
jak je naší tradicí. Proto jsme si museli vzít time-out, abychom tlak soupeře
přerušili. Celkově to však byl z naší strany kvalitní výkon vzhledem k tomu,
že jsme nastoupili bez pěti nemocných hráčů. Tedy víc oslabení než hosté.“
5DGHN129.s6.+RU½FN½6ODYLD7ÔHEÉÄ
„Začátek utkání od nás nebyl špatný, pak jsme se ale dostali do zbytečného
oslabení a v něm hned inkasovali. Ve druhé třetině jsme obdrželi branky
po velkých individuálních chybách. Třetí část jsme chtěli odehrát slušně
a dali aspoň dva góly, což je pozitivní. Situace ohledně marodů je čerstvá,
ale věřím, že se kluci co nejdříve uzdraví a budeme zase v plné síle. Chtěl
bych poděkovat Kometě, že nám vyšla vstříc a měli jsme k dispozici alespoň
v roli dvojky mladého brankáře Kubíka z její juniorky.“
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ková konstrukce po jedovce Kratochvíla.
Jenže do poslední části domácí vstoupili
až moc bohorovně, za což je ve 43. potrestal dorážkou z bezprostřední blízkosti
Bittner – 5:1. Třebíč tlačila, proto si prostějovský kouč Lubina vzal oddechový
čas. Pomohl, neboť jeho svěřenci se
vzpamatovali a deset minut před koncem
nevinné nahození M. Janduse od pravého mantinelu prošlo díky hrubce Jekela

Zápas sledovalo nejménì divákù v historii LHK Jestøábi
LHK PV
HS TŘE 7:2

'UXKÛFKVHGPUDQGRWĆHEËêVNÇKRNRæLFKX

Třetí porážku za sebou v Chance lize
utrpěli prostějovští hokejisté. Během
pondělního střetnutí 11. dějství výkonnostně nižší grupy sice vedli na
ledě Frýdku-Místku dvoubrankovým
rozdílem, ale slibnou výhodu promarnili špatnou druhou polovinou zápasu. Protivník otočil na konečných 3:2
a uvrhl zplihlé ptačí opeřence do ještě
větší deprese.
Domácí nevkročili do utkání vůbec dobře, od začátku byl aktivnější soupeř. Hned
se také dostal do první šance, ale při svém
debutu za Rysy skvěle zakročil šestnáctiletý
gólman Suchánek. Kvality ukázal i později,
například po úniku Žálčíka nebo střele M.
Janduse. Přesto Jestřábi otevřeli v 7. minutě
skóre. Ránu M. Janduse vyrazil Suchánek, leč obránce před ním nebyl pozorný
a dovolil doklepnutí T. Jandusovi – 0:1.
Další nebezpečná akce přišla ve vlastním
oslabení, kdy jeden z hostů ujel obraně,

HC FRM
LHK PV

ale pukem netrefil klec. Zanedlouho promarnil výhodnou pozici Žálčík. Nejnebezpečnější akci Severomoravanů měl na
svědomí Hrehorčák, který se skvěle protáhl mezi dvěma zadáky, ovšem zakončení
z velkého úhlu si pohlídal Huf. A v přesilovce na sklonku zahajovací třetiny přišla
kombinace LHK finalizovaná vyraženou
jedovkou Nouzy i následnou dorážkou
Divíška – 0:2.
Z úvodu druhé části však šlo jasně poznat, že v kabině HC se o přestávce asi
hodně promlouvalo do duše. Hráči byli
jako vyměnění, nedělali kiksy v obraně,
zakončovali mnohem přesněji a vytvářeli
si lepší příležitosti. Ve velké šanci se ocitl
Szturc pálící nad. Následně Eretův pokus
vytěsněný Hufem nedoklepl domácí plejer do úplně volné kasy. Jenže frýdecko-místečtí dál tlačili a v čase 36.11 se jejich
útočné snahy vyplatily. Velká chyba hostů
na modré čáře poslala dopředu Zahradníčka, který tváří v tvář obránci rychle přihrál nalevo na Motlocha a ten se nemýlil
– 1:2. Poté Rysi řádili v početní výhodě,
až z velkého závaru Klimša procpal zblízka kotouč za záda Hufa – 2:2. Vzápětí se
ještě utrhl do brejku Martynek, ale sólo
neproměnil.

Dvoubrankový náskok u třinecké farmy nestačil

Třináctého ledna večer se nálada v táboře
elhákáčka dostala na bod mrazu. Hanáci
totiž podlehli potřetí za sebou, konkrétně ve Frýdku-Místku 2:3. „Když jsme
už jednou konečně začali dobře a získali
dvougólové vedení, tak se nám ho bohužel nepovedlo udržet. Domácí od druhé

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Rozporuplná sezóna hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov vyplněná především negativními zážitky dál pokračuje.
Tentokrát do temnoty pondělně přenesené z předchozího týdne
zasvitla trocha nadějného světla díky vysokým triumfům ze
středy i soboty. Váhavý favorit se tím vrátil na klíčový desátý post
Chance ligy mužů ČR 2019/2020, ovšem patnáct kol před koncem nadstavby není absolutně nic vyhráno.

Tohle prostějovský hokej snad ještě nezažil. Jestřábi zničili Třebíč 7:2,
ale pozápasovou děkovačku dělali takřka jen sami pro sebe. Skupina
fanoušků z kotle FOP 1913 totiž hned po skončení duelu rychle opustila hlediště na protest proti předchozím bídným výkonům LHK. A hráči
tudíž zpívali„Táhneme na hokej!“ skoro sami, pouze s minimální podFRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
porou několika desítek ostatních věrných příznivců.

'ÈNRYDÄND VNRUR EH]IDQGÕ

ZAUJALO NÁS

Stabilní oporu mezi tyčemi potřebuje každý hokejový tým jako sůl, ten prostějovský nevyjímaje. V aktuální sezóně však
Hanáci tuhle podmínku úspěchu citelně postrádají,
ačkoliv brankáři samotní pochopitelně nemohou za
všechno. Teď zrovna ptačí letce pomohl návrat zkušeného Tomáše Štůraly z marodky, neboť pětatřicetiletý matador naskočil v sobotu na ledě Benátek
nad Jizerou, za záda pustil jen dva góly a vychytal
řadu šancí soupeře i vítězství svého mužstva 5:2.
Jen tak dál, Štůry!

SEZÓNA 2018-2019

J

KLADKY Velmi dobrý víkend prožili v lyžařském
areálu v Kladkách. Přestože byl v provozu stále pouze kratší z obou vleků, do areálu dorazilo relativně
velké množství lidí.
„Díky víkendovému sněžení a následnému předpokládanému poklesu teplot věříme, že by se nám v průběhu
nadcházejícího týdne mělo podařit zasněžit celý 700
metrů dlouhý svah,“ vyjádřil se za provozovatele Jiří
Křeček.
Tuto neděli 26. ledna bude areál hostit závod v obřím slalomu Kladecká lyže. „Provoz sjezdovky pro
běžné návštěvníky to během celého dne nijak zásadněji
neomezí, závody by měly skončit zhruba do oběda,“
upozornil Křeček s avízem, aby případní zájemci aktuálně sledovali internetové stránky skiareálu.
(mls)
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PROSTĚJOV Po nedávném úmrtí Pavla Sekaniny, dlouholetého ředitele Střední ekonomické školy, současné Obchodní
akademie, zemřely minulý týden další dvě významné osobnosti Prostějova. Předsedkyně místního sdružení ČSSD a ředitelka Domova pro seniory v Jesenci Zuzana Bratterová byla ve
středu nalezena bez známek života ve svém bytě. K dalšímu
neštěstí došlo v pátek 17. ledna večer. Při fotbalovém střetnutí
zkolaboval a náhle zemřel dlouholetý vedoucí odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu Jaroslav Svozil!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
S dlouholetým ředitelem současné Obchodní akademie Pavlem
Sekaninou se jeho rodina a přátelé
rozloučili předminulý týden. „Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili
upřímnou soustrast při ztrátě našeho milovaného. Velký dík patří také
současné paní ředitelce Obchodní
akademie Evě Lošťákové za tichou
vzpomínku,“ vzkázala přes Večerník
manželka zemřelého společně s dcerou Pavlínou a dalšími členy rodiny.
Během minulé středy pak zasáhla prostějovskou veřejnost další
smutná zpráva. Ve svém bytě byla
nalezena mrtvá Zuzana Bratterová, bývalá manželka nedávného náměstka primátora Prostějova Pavla Smetany. Podle

informací Večerníku předsedkyně
místního sdružení ČSSD a ředitelka
Domova seniorů v Jesenci zemřela
v noci z úterý na středu ve spánku.
„Pracovníci jeseneckého domova ji
začali ráno shánět, protože nepřišla
do práce. Zalarmovali policii a ta ji
našla mrtvou. Zuzana se několik let
léčila s rakovinou, tato nemoc mohla být i příčinou její smrti. Tělo paní
Bratterové bylo převezeno na soudní pitvu, kterou policie nařídila,“
prozradil Večerníku důvěryhodný
zdroj, který si nepřál být jmenován.
„Nemohu o tom dost dobře mluvit,
jsem z její nečekané smrti zdrcena.
Zuzka byla duší naší sociální demokracie a předsedkyně místního
sdružení snad dvacet let. Byly jsme
dlouholeté kamarádky. Vážila jsem
si jí také proto, že dovedla nazývat věci pravými jmény a vždycky
a za každých okolností si za svými
názory stála,“ svěřila se Večerníku
Alena Rašková, bývalá primátorka
a současná náměstkyně primátora
Prostějova. „Vím, že byla těžce ne-

mocná, ale netušila jsem, že to vezme tak rychlý konec. Zuzana nám
všem bude hrozně moc chybět, je to
pro nás citelná ztráta,“ hlesla smutně.
„Úmrtí paní Bratterové byl pro mě
velký šok! Nejenže jsme se pravidelně vídaly při různých společenských
a kulturních událostech, ale naposledy jsme se viděly při předávání
dárků ze Stromu splněných přání,
které jsme zajišťovaly coby Okrašlovací spolek města Prostějova pro
klienty Domova seniorů Jesenec.
Paní Zuzana byla dáma s přímými
názory a mnohým z nás bude velmi chybět,“ napsala Večerníku také
další náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
Večerník na toto smutné téma hovořil i s bývalým prostějovským
primátorem. „Zuzana Bratterová
zemřela relativně mladá, o to víc
mě její smrt zasáhla a šokovala.
Smrt ale byla pro ni vzhledem k její
těžké nemoci milosrdná, zemřela ve
spánku. Byla opravdovou osobností v celé komunální politice a bude
nyní na sociální demokracii, aby za
ni našla náhradu, což bude velice těžké,“ uvedl Miroslav Pišťák, kterého
doplnil současný prostějovský primátor František Jura. „Za celé město
bych chtěl rodině paní Bratterové
vyjádřit upřímnou soustrast. Vím,
co znamenala pro kolegy ze sociální
demokracie, a já osobně jsem si této
paní vážil i za to, co všechno dělala
v sociální oblasti pro potřebné lidi.“

Karnevalový rej ve Sportcentru
PROSTĚJOV Sobota 25. ledna
bude patřit dětem! Od 15:00 do
17:00 hodin se ve Sportcentru
(Dům dětí a mládeže na Vápenici)
sejdou princezny, kovbojové, berušky, vodníci, supermani a další
postavičky. Konat se totiž bude

karneval ve stylu pohádky Ledové
království. Děti čeká tanec i zábavné úkoly.
Kromě tance a soutěží s ním spojených bude pro všechny připraven
doprovodný program po celé budově. Zábavné kvízy královny Elzy,

Anino pexeso či ledové kuželky jsou
jen malým výčtem připravených aktivit. Chybět nebude ani fotokoutek,
malování na obličej a zdravé občerstvení. Zábava to bude velkolepá,
mračit se nebude ani ten největší
bručoun, tak hurá na karneval. (ans)
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Bohužel všem smutným oznámením nebyl v uplynulém týdnu
konec. V pátek večer při sportování zemřel dlouholetý vedoucí
odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu Jaroslav
Svozil! „Další šok, který velice těžce rozdýchávám. Jardovi se při fotbale udělalo špatně a zkolaboval.
Byl na místě mrtev. Ano, měl už
hodně přes šedesát let, v poslední
době často marodil, ale rozhodně
to nevypadalo, že měl výraznější
zdravotní potíže,“ pronesl smutný primátor Prostějova František
Jura. „Jardu znám strašně moc
dlouho a za dobu mého působení
na radnici jsme spolu řešili neje-

den složitý úkol v sociální oblasti.
Velmi jsem si jej vážil pro jeho pracovitost, obětavost a zkušenosti, se
kterými si hravě poradil s každým
úkolem. Dělal věci, které nebyly na
první pohled vidět, ale ocenily je
stovky lidí, kteří se ocitli v nouzi.
Dokázal také ve spoustě věcí poradit nebo si je vzít za své a vyřešit
je. Z jeho odchodu je mi velice
smutno,“ pravil osudem řádně
pohnutý exprimátor Miroslav
Pišťák. „Měla jsem jej ráda pro
jeho čestnost a láskyplnost. Nic,
opravdu nic ze sociální oblasti pro
něj nebyl problém, a to jsem s ním
úzce spolupracovala už od roku
2009. Když jsem se v pátek večer

V sobotu si bezdomovci pochutnali...
<<< pokračování ze strany 3
PROSTĚJOV V plánu náměstkyně
primátora i všech jejích pomocníků a pomocnic při této charitativní akci je, že zbylý teplý pokrm se
vždy převeze do Azylového centra
v Pražské ulici, kde si pochutnají
i osamělé maminky s dětmi. Mi-

nulý týden k tomu ovšem došlo je
výjimečně. „Bohužel se tak stalo
pouze jednou. Jak avizovali kolegové, kteří připravují pokrmy každou
neděli pro lidi bez domova již od
měsíce září, komunita bezdomovců se rozrostla a je tomu skutečně
tak. Dokonce jsme museli požádat
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Rudolfovo pekařství, které nám již
druhým rokem zdarma dodává pečivo, aby dva pecny krájeného chleba rozšířilo na tři,“ vysvětlila Milada
Sokolová. „Ač dochází pro jídlo
lidé kolem třicítky, převažují muži
a ženy v seniorním věku,“ dodala.
(mik)

HLEDEJTE A VYHRAJTE!

-DNÙMHQ½]HYILOPXYDQJOLFNÅPMD]\FH"

6RXWÈzQÉRW½]NDRGYÈYVWXSHQN\QDILOP
RQHZRPDQVKRZ 3RWYRUD

dozvěděla, že při fotbale upadl na
zem a už se nezvedl, nemohla jsem
tomu uvěřit. Jak pečoval o ostatní
lidi v Prostějově, tak zřejmě nepečoval o své vlastní zdraví,“ dodala
Alena Rašková, která s Jaroslavem
Svozilem úzce spolupracovala jako
primátorka, tak i předtím a potom
coby náměstkyně primátora pro sociální záležitosti.
Poslední rozloučení se Zuzanou
Bratterovou se uskuteční v pátek 24. ledna ve 12.30 hodin
v obřadní síni prostějovského
hřbitova. Pohřeb Jaroslava Svozila nebyl ve chvíli uzávěrky tohoto vydání Večerníku ještě
stanoven.
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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.

www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. ledna 2020
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Marek SONNEVEND
KOSTELEC NA HANÉ Euforického úspěchu v domácím prostředí městské sportovní
haly dosáhli nejmladší házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK. Zdejší oddíl uspořádal třetí ročník jednoho z největších turnajů přípravek v miniházené na území České
republiky – a družstvo pořádajícího klubu Hanácké pohár 2020 suverénně vyhrálo!
O herní převaze kosteleckých talentů nad všemi
devatenácti soupeři ve starší věkové kategorii „miníků“ svědčí, že ve finále smetli Náchod jednoznačným poměrem 20:10. „Po prosincovém třetím místě v Chorvatsku je to náš další vynikající výsledek,

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
6PUzLFHÄHNDMÉ
QDSRVLO\
Smržice (sob) – Zatím klidná situace
panuje během zimní přestávky ve Smržicích, které se budou chystat na tvrdý boj
o udržení v I.B třídě Olomouckého KFS.
Tým začne trénovat 29. ledna. „Nejprve
to bude jeden trénink týdně, pak budeme postupně přidávat, abychom se
dobře nachystali,“ uvedl trenér týmu Ivo
Zbožínek. K přípravě samozřejmě patří
i přátelské zápasy. „Utkáme se s Plumlovem, Otaslavicemi a Mostkovicemi. Co
se pak týká kádru, extra změny zatím nejsou. Nějaké hráče ale naťukáváme,“ nastínil Večerníku jednání lodivod Smržic.
Ostrý start jarní části sezóny čeká jeho
svěřence 29. března, kdy doma přivítají
Kožušany, třetí tým tabulky.

/LSRY½]Q½UR]SLV
SÔ½WHOVNÙFK]½SDVÕ
Lipová (sob) - Aktuálně nejúspěšnější
z regionálních týmů Prostějovska Lipová
zná rozpis přípravy. Jak už dříve prozradil
trenér Pavel Růžička, hráči během ní
využijí místní tělocvičnu, ale také umělé
trávy v Prostějově. Nově však klub zveřejnil také pořadí a časy přípravných zápasů.
První odehrají 22. února s 1.SK Prostějov U19, následovat budou Boskovice
(6. 3.), Slatinice (8. 3.) a Všechovice (14.
3.). „V zimní pauze nás čeká maximálně
doplnění kádru, určitě ne žádné výraznější změny,“ uvedl Růžička.

na celý tým jsem moc hrdý. A myslím, že jsme celý
dvoudenní turnaj zvládli na jedničku i organizačně,“ řekl Večerníku sice vyčerpaný, ale šťastný trenér
výběru HK a současně ředitel významného klání
Patrik Coufal.

Foto: Marek Sonnevend

rubriky
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PROSTĚJOVDoslovatristnídivácká
atmosféra panovala během středečního duelu Chance ligy mezi hokejisty
LHK Jestřábi a Třebíče na prostějovském zimním stadionu. Několik stovek příznivců v hledišti většinu času
jen mlčky přihlíželo, a to včetně pár
desítek fanoušků z jindy hlučného
kotle Fans of Prostějov 1913.
Ti v ochozech umístili velký transparent s nápisem TRHAČI REKORDŮ. Rozvinout chtěli ještě druhý, ale
protože obsahoval hrubě sprosté slovo, členové ochranky z pořadatelské
služby jim v tom i za cenu menší potyčky zabránili. Hned po skončení zápasu
pak „ultras“ opustili svůj sektor a vítěznou děkovačku po triumfu 7:2 si tak
hráči udělali v podstatě sami pro sebe,
jen s podporou přibližně padesátky
nejvěrnějších diváků mimo kotel.
Následně ve čtvrtek 16. ledna vydali
Fans of Prostějov na svém oficiálním
facebookovém profilu tohle vysvětlující prohlášení:
„Rádi bychom se vyjádřili k tomu, co
se s naším klubem v posledních dnech
a týdnech děje. Mančaft před sezónou
tipovaný na semifinále, ve kterém má
většina hráčů nadstandardní prvoligo-

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Po Baníku řádně potrápili fotbalisté
1.SK Prostějov i olomouckou Sigmu. Co potrápili, dokázali ji porazit
2:0. O branky se postarali Koudelka
z penalty a Pernatskyj. Následně sice
prohráli v Ostravě s Karvinou, nezanechali ale špatný dojem. Prostějovu
se zatím v přípravě velmi daří, a tak je
jedna otázka nasnadě: podaří se na
tyto výkony navázat i v sezóně?
DEBAKL:

Pouhých 391 diváků si našlo cestu
do ochozů zimního stadionu při zápase Jestřábů s Třebíčí. Už tak nízké
návštěvy se ještě zmenšily, návštěv2T¾\FPÆUGFCéM[6QċPGLUOWVP÷LwÊ×MC\UQWéCUPÆJQRTQUV÷LQXUMÆJQJQMGLG0CUVąGFGéPÊ\¾RCUU6ąGDÊéÊFQTC\KNQRQW\G nost stadionu utkání hledá nové
FKX¾Mč#CPKX÷VwKPC\PKEJPGLGXKNCQF÷MQXCéMWtD[ċRQXÚTC\PÆOXÊV÷\UVXÊtUGDGOGPwÊ\¾LGO Foto: Facebook dno. Navíc kotel na protest nejenže
nefandí, ale už ani na utkání nechové podmínky, nás od začátku sezóny minutě. O přestávce vytahujeme na se- nás to bavilo. Co se děje na ledě nás dí. Stejně jako řada jiných fanoušků,
nemile překvapuje. Naši podporu měl dačky transparent Trhači rekordů smě- odteď absolutně nezajímá. Jsme věrní a to včetně těch, co jezdívali pravidlouho. Co se ale děje od rozdělení řovaný našim hokejistům. Proč zrovna svému klubu a městu, těm děláme re- delně na výjezdy. Jak tohle skončí?
soutěže, to je silné kafe i na nás.
trhači? Každého to asi napadne. Trhači klamu, za ty bojujeme. Ne za těch pár
ĠÌ6/2
Chápeme, že ne vždy se daří. Ale pravi- Kadaň (stejně jako Sokolov) u nás žoldáků, co po sezóně půjdou o dům
delně prohrávat s Kadaní a totální ne- před Vánoci poprvé vyhráli venku dál.“
zájem většiny hráčů na ledě hrábnout, a v sobotu proti nám dokonce poprvé Vedení LHK Jestřábi do uzávěrky
kterým vyhnali průměrně 1000 lidí od 1. března 2017 uhájili čisté konto.
vydání na dotaz Večerníku k této
z tribun, repre opora v brankovišti, co Rozhodli jsme se tedy, že tento tým situaci a vůbec až drastickému
Tohle se často nevidí. Prostějovský
v pátek před zápasem slaví v baru a pak už je nám volný. Ostudy jste už napá- úbytku diváků na tribunách nere- fotbal se opět může spolupyšnit
dostane 3 kusy zápěstím od modré chali dost. Nečekejte děkovačky, po- agovalo. Za dané situace tak bude prestižním oceněním. Deník
atd., atd. Tohle odmítáme podporovat. křiky typu hoši bojovat apod. My si zajímavé sledovat, co z fanouškov- Sport dal jako každoročně dohroVčera na zápas přicházíme asi v 10. to na tribunách uděláme takové, aby ského hlediska přijde dál... (son) mady výběr největších českých
fotbalových talentů a na krásném
23. místě se umístil Patrika Sla0/É'(þ1$3591Ì00Ì67ħ"61$'
6+$/$0,6(52=75+/3<7(/
62805$.35267ħ-296.e+2+2.(-(
měna, aktuálně hráč eskáčka na
3ì(6721(086Ì67$Ġ,7
Zlatá éra? Snad. Pokud ano, vypadá to, že konVeřejná finanční podpora je čas od času – zejména
hostování ze Zlína.
ke konci roku, ale také na jaře – velkým tématem. Nedostatkové zboží nejen v prostějovském sportu? čí. Prostějovský hokej v posledních letech sbíral
A to nejen pro sportovce, ale také pro politiky. Není Vhodné sportovní zázemí pro halové aktivity, zní jed- dobrá umístění v 1. lize. A dával vzpomenout na
9ă52.
divu. Úředníci a následně politici rozdělují desítky noznačná odpověď. Za posledních dvacet let město ne- slavné, dávno minulé časy. Něco tomu však chyaž stovky milionů. Jejich rozhodnutí přitom může bylo schopno postavit adekvátní sportovní halu, což je bělo: zásadní týmový úspěch. Ten se měří hodně
pomoci rozvoji jednoho klubu nebo celého odvět- samo o sobě dost smutná vizitka. Zvlášť pak při pohledu podle toho, jak se tým popere s play-off. V případě Jestřábů to až na atraktivní sérii se Vsetínem
ví, stejně jako nechat v problémech a bezvýznam- do okolí.
nosti (zde jsou samozřejmě finanční prostředky jen V průběhu posledních deseti let v blízkém okolí Prostě- byly spíše jasné záležitosti a rychlý konec. Jenže
jedním z faktorů) jiné.
jova vznikala tolik potřebná sportoviště, která splňovala co bychom nyní za něj dali.
Velmi často se pak veřejná správa zaklíná slovy slovíčko „víceúčelová“. Příkladem mohou být Němčice Jak se totiž ukázalo, heslo „za vším hledej trenéra“
Basketbalový rozehrávač BK Oloo podpoře mládeže. Ne vždy je ale tato podpora nad Hanou, Kostelec na Hané, ale také z doby nedáv- v případě Jestřábů neplatilo. Ano, Jiří Vykoukal
moucko ADAM GOGA neskrýval po
měl
před
svým
koncem
na
střídačce
šňůru
providět tak, jak by si dané oddíly zasloužily. Zvlášť nější Senice na Hané a další menší města. Ukázalo se
porážce v Ostravě velké rozladění…
v porovnání s profesionálními mužskými celky. Po- zde, že když se chce, jde to. Tato města a městečka získa- her. Ovšem výsledky s papírově slabšími, často
suďte sami: Krajský úřad Olomouckého kraje ne- la prostory pro sportovní i kulturní události, čehož prá- mnohem slabšími protivníky, ještě odpovídaly
.20(7$
dávno zveřejnil výši dotací, které přiřkl sportovním vě zejména v Němčicích nad Hanou nemálo využívají. kvalitám prostějovského týmu. Nyní už však ani
klubům. Už při zběžném pohledu přitom zarazí Cena? Většinou v okruhu 50–70 milionů korun. A staví to neplatí: po slabém rozjezdu v boji o 9. a 10.
místo přišla vítězná čtyřzápasová série. Nicméně
některé částky: Například LHK Jestřábi Prostějov se další podobná zařízení.
získal 1,25 milionu korun. Přitom klub má „pouze“ Prostějov je naopak úplně jiná liga. Město se skoro pak se Jestřábi opět propadli: výsledek 0:3 s Kamužskou kategorii, o mládež se zde nejedná. Nao- padesáti tisíci obyvateli a celou řadou klubů, které by daní a ztracení vedení 0:2 s Frýdkem-Místkem
pak SK Prostějov 1913, který počtem dětí vykazuje sportovní halu s hřištěm 40x20 metrů využily, zůstává rozhodně nesvědčí o herní pohodě. Pokud přitříciferná čísla, dostal výrazně méně – 850 tisíc.
s jedinou městskou halou pozadu. Přitom futsal, háze- tom Jestřábi potřebovali zabrat, je to nyní: na 10.
I zdánlivě spravedlivý dotační systém založený na ná, korfbal, florbal by si rozhodně větší výběr zasloužily, místo se stále třesou Benátky, Třebíč a FrýdekFoto: internet
-Místek. Stačí málo a sezóna Jestřábů dopadne
bodování má určité trhliny. V podmínkách získání nedostatečné zázemí brání jejich rozvoji.
dotace je třeba kladen důraz na mládež, finanč- Město svou malou činností v tomhle směru nakonec katastrofálně.
Prostějovská tenistka si musí na
ní náročnost sportu i úspěchy klubu. Člověk by dokázalo to, o čem někteří sportovní skeptici jen mluví: „A co bylo dál? Jenom vítr,“ zpívá skupina Jelen
premiérový titul z okruhu ITF ješz toho mohl usoudit, že velkou částku získají třeba na prvním místě už v hledáčku klubů často nejsou pení- s Janou Kirschner. I to v následku hrozí Jestřátě počkat. Osmnáctiletá hráčka TK
lukostřelci z Prostějova. Mají drahé vybavení, dis- ze. Ale to, aby měly vůbec kde hrát a trénovat. Těžko říct, bům: drtivou většinu hráčů má klub jen na hostoAgrofert neuspěla ani podruhé ve finávání nebo na střídavé starty, výsledky nejsou a naponují početnou mládeží. A navíc velmi úspěšnou. co z toho je vlastně horší.
lovém duelu, tentokrát prohrála titulohlas se šušká o jeho finančních problémech. Zdá se
Jenže tento oddíl získal jen drobky v podobě desívý zápas na turnaji v egyptské Káhiře.
zkrátka,
že
profesionální
hokej
v
Prostějově
je
opět
tek tisíc korun. Otázka, zda jsou podmínky získání
Sisková podlehla nasazené jedničce
:::9(&(51,.39&=
jednou ve slepé uličce.
dotace dobře nastavené, je tak nasnadě.
Nizozemce Burgerové 1:6 a 5:7.

23

„TAKHLE BY
721(ð/2´

ANNA SISKOVÁ

621'$
0,&+$/$
62%(&.e+2

fotbal

-DQ.28'(/.$

PODLE

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

POSILY 1. SK
PROSTĚJOV
POD
DROBNOHLEDEM

Ostrava (sob) – Nepříliš pochvalné
komentáře si na svou práci během
utkání vyslechli rozhodčí. Trenérům
Prostějova se nelíbilo (ne)pískání
některých zákroků, po jednom z nich
požadovali v prvním poločase penaltu. Pravdou je, že s pískáním sudí dost
otáleli. A čároví opakovaně (a na obě
strany) špatně odmával aut.

5R]KRGÄÉVHÄLQLOL

Ostrava (sob) – Tak tohle se úplně
nepovedlo. Možná si někteří z vás vzpomenou na přeřek Ondřeje Zamazala
v přímém přenosu, kdy „vylepšil“
příjmení někdejšího hokejového
obránce Aleše Píši. Něco podobného
se povedlo v Ostravě. Hlasatel z Davida
Píchala udělal Davida Opíchala.
Výbuch smíchu fotbalové střídačky
a následné žertíky na sebe nenechaly
dlouho čekat.

'DYLG3ÉFKDO'RQ-XDQHP

Ostrava (sob) – Do Ostravy přijeli hráči
eskáčka nově oblepeným a upraveným
autobusem. Štěstí jim ale moc nepřinesl.
Co hůř. Po cestě, na níž bylo mírně
řečeno vlhko a blátivo, dostal vůz nový
háv. A ne zrovna slušivý...

1RYÙDXWREXV3URVWÈMRYDQÕ

RYCHLÝ
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Přesně tolik diváků
si našlo cestu na
mač mezi Karvinou
a
prostějovským
eskáčkem. Těžko
se divit. Hrálo se
na neutrální půdě
v Ostravě a venku
bylo počasí, že by
psa nevyhnal.
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Baník, Olomouc a pomyslné čtyři
body? Kdo by to řekl. Prostějov nicméně
v zápasech ukázal, že dokáže být
nebezpečným, těžko překonatelným
soupeřem. Obral dva favority a ruku
na srdce, příprava nepříprava, tyto
výsledky se cení. Dojem však trochu
pokazil třetí duel. S Karvinou to od
začátku skřípalo, eskáčku se nedařilo
s míčem projít na půli soupeře. A ten,
i když nevyprodukoval mnoho střel,
byl rozhodně nebezpečnější. Snad to
bylo ostravskou zimou, kdy i průměrný
tuleň by se nejradši zabalil pořádně do
oblečení, snad absencí nových posil jako
Stříž, nebo Teplý. I přes zlepšení ve druhé
půli, marná sláva, nestačilo to: sok byl
tentokrát rychlejší, silnější na balónu
a dařilo se mu více míčů posílat do vápna. Střet s dalším prvoligistou tak kouči
Šustrovi určitě ukázal největší neduhy.

Michal SOBECKÝ
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Po znojemském Jakubovi Teplém,
který zůstává prozatím v kádru, je
další novou tváří pětadvacetiletý
záložník či obránce Michal Stříž,
který je odchovance Sigmy Olomouc a naposledy nastupoval za
Vítkovice. „Věřím, že on bude jeden
z těch hráčů, co nás posílí. Musí být
ale zdravý a musí nás o svých kvalitách přesvědčit,“ uvedl k nováčkovi
v týmu Pavel Šustr. Pětadvacetiletý
záložník už si za Prostějov také
zahrál, a to proti Sigmě. Do sobotního zápasu v Tipsport lize proti
Karviné už ale nenastoupil. „Měl
problém se zadním stehnem, dostal
volno. Předpokládám, že se zpět
do přípravy vrátí hned od začátku
nadcházejícího týdne.“ K příchodu
levonohého hráče se vyjádřil také
předseda eskáčka František Jura.
„Je to zkušený, a přitom mladý hráč.
Odehrál už sedmasedmdesát zápasů
ve druhé lize a vstřelil deset branek.
Slibujeme si tak od něj, že přinese
do týmu kvalitu a právě zkušenosti,“
vyjádřil se.
Dalším novým jménem je Jakub
Matoušek. Také on je odchovancem
olomoucké Sigmy a v podzimní
části sezony oblékal dres Vítkovic,
prostějovského konkurenta ve F:NL.

klikni na

FOTOGALERIE

Ten se poprvé objevil v zápase s Karvinou a hned byl hodně vidět. „Jakuba
Matouška bych přirovnal třeba ke
Slaměnovi, je to mladý energický hráč,
dravec. Se Střížem mají společné to,
že je zde možnost jejich pokračování
ve Vítkovicích. Tam se to mění z hodiny na hodinu. Ale například zmíněný
Michal Stříž nám ale sdělil, že by radši
působil v Prostějově,“ uvedl František
Jura.
Tým sužují v poslední době také
zranění a bolístky. Hned několik hráčů
se potýká se zdravotními problémy
a v Karviné se musel kouč Šustr obejít hned bez několika jmen. Problémy
vedle Stříže hlásil další novic Teplý,
nenastoupil ani Aleš Schuster, který si

0:2

OLOMOUC-ŘEPČÍN,
PROSTĚJOV Velmi povedený vstup do
přípravy zaznamenali svěřenci trenéra Pavla Šustra. Po remíze s ostravským Baníkem z předminulého
víkendu dokázali fotbalisté Prostějova uplynulou středu zaskočit také
olomouckou Sigmu, a to dokonce
vítězstvím! Prvoligový sok sice měl
ve středečním hanáckém derby na
hřišti tréninkového areálu Sigmy
v Řepčíně mírnou převahu, ale Muchu nepřekonal ani z penalty. A tak
aktivní Prostějov trestal. Koudelka
se na rozdíl Yunise ze značky pokutového kopu nemýlil a druhou trefu
přidal ukrajinský legionář Pernatskyi.
Do utkání vyběhla v dresu Sigmy komplet nová jedenáctka hráčů, ve které se
objevil i slovenský záložník Martin Adamec ze druhé polské ligy. Chyběli naopak zranění Nešpor a Reichl. To kouč
eskáčka Šustr měl k dispozici jednadvacítku hráčů, chyběli jen Sus, Rolinc

SIG OL
1.SK PV

a Šteigl. Naopak poprvé se představila
nová posila: Michal Stříž z Vítkovic.
Prostějov stejně jako předchozí duel
s Baníkem začal i proti Sigmě aktivně.
Dostával se do pološancí, napadal, vytvářel si lokálně tlak. První velkou šanci měla ale Sigma: v 16. minutě jeden
z hráčů domácích poslal hlavičkou míč
do břevna. O tři minuty později vyústil
dobrý presink v následný faul domácího Beneše a nařízený pokutový kop.
A Jan Koudelka byl při jeho exekuci
nekompromisní - 0:1. Zejména pak
Píchal byl v dalších minutách hodně
vidět, jedna z jeho pumelic těsně minula tyč. Eskáčko se snažilo na soupeře
vyzrát rychlými kontry, ale nedařilo se
je využít. Stejně jako penaltu na druhé
straně. Po faulu na Zahradníčka se k ní
postavil Yunis, ale Mucha jeho střelu
dokázal vyrazit! Podobně jako se později ze hry na straně Prostějova opakovaně neprosadili Koudelka a Píchal.
Střely jim vesměs nesedly a pro brankáře domácích Mandouse tak nepředstavovaly vážné ohrožení. Prostějov ale
celkově byl aktivnější než soupeř, ne
pouze střelecky. Kaňkou na prvním poločase tak bylo jen zranění Aleše Schustera, který musel být střídán.

OSTRAVA Do třetice všeho
dobrého? Tentokrát ne. 1.SK
Prostějov se potřetí za sebou v přípravě utkal s prvoligovým týmem. A zatímco
s Baníkem Ostrava remizoval
a nad olomouckou Sigmou
vyhrál, tentokrát zažili svěřenci trenéra Šustra hořkost
porážky. V tréninkovém areálu Vista v Ostravě–Zábřehu
podlehli ve svém druhém vystoupení dobře a organizovaně hrající Karviné po boji
2:3. Pro Severomoravany to
byla už rozlučka s letošním
ročníkem zimní ligy a se ziskem 5 bodů obsadí pouze
vinou horšího skóre druhé
místo. Vítězem grupy se stal
Baník Ostrava. Dohrávka
druhého kola mezi sekáčkem a nováčkem slovenské
nejvyšší soutěže FK Pohronie
na tom nemůže nic změnit.

1.SK PV
MFK KA

2:3

Do sobotního utkání Tipsport ligy
vyběhl v základní sestavě Karviné testovaný útočník ze Severní
Makedonie Mario Krstovski a po
změně stran také druhý novic Filip
Kubala. Prostějovský 1.SK přivezl
jeden nový přírůstek, na levém křídle kmital exolomoucký Matoušek,
naposledy působící ve Vítkovicích.
Vedle něj dal ale kouč Šustr šanci
dorostenci Dittmerovi a do hry
vyrukoval se zbrusu novou stoperskou dvojicí Machynek - Hloch.
Naopak pouze na lavičce zůstaly
opory typu Koudelky či Píchala,
zcela absentovali Schuster, Sus či
Rolin a nepředvedly se ani posily
Teplý, Stříž, Batelka.
Na trávníku tréninkového centra
Baníku Ostrava Vista začaly padat
góly brzy. Do vedení šel favorit,

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáž z místa
pro Večerník

když Hanousek našel nahrávkou po
ose nabíhajícího Lingra, který tváří
v tvář Brédovi nezaváhala – 0:1. Následovala nepříliš záživná pasáž hry.
To mohl změnit Čonka, nicméně
jeho centr nenašel adresáta. V 10.
minutě ale mohlo být veselo na druhé straně. Matoušek zachytil rozehrávku soupeře a snažil se ji přetavit
v gól. Brankářem byl však faulovaný,
a i když se střídačka Prostějova hněvala, pískotu pokutového kopu se
nedočkala. Celkově se útočné hody
zrovna nekonaly, k vidění byla spíše okopávaná než fotbal... Až před
přestávkou se hra trochu rozjela.
Nejprve byli diváci svědky nehezké
srážky Vukadinoviće s Matouškem.
Chvíli nato se aktivní Matoušek prezentoval nepříliš důraznou hlavičkou z vápna. Po Bakutově pokusu,
nebezpečné hlavičce Ba Loui se prosadil až brazilský stoper Eduardo,
který v poslední minutě první půle
hlavičkou zužitkoval rohový kop
Vukadinoviće – 0:2.
Druhý poločas nezačal pro Prostějov
dobře. Obměněný tým eskáčka (na
hřiště se dostali Koudelka, Biolek,
Zapletal a Píchal) se ne a ne dostat
do protiakce. Náznak vyprodukoval
v 53. minutě Lutonský, ale byl přistižen v ofsajdu. To Karviná prostřídala hned osm hráčů a Krstovski v 55.
minutě dostal dobrou nahrávku, jeho
střelu ale Bréda vyrazil do bezpečí.
Karviná byla i nadále nebezpečná,
prostějovský gólman se musel chvíli
poté vypořádat s další šancí, která se
zrodila na hranici vápna. 56. minuta
už ale znamenala gól. Všechno začalo
dlouhým autovým vhazováním Ndefeho, prodloužením Putyery, následně zbklokované střely Mangabeiry
a přiťuknutí Hanouska právě střelci
tří podzimních gólů, který z otočky levou nohou umístil střelu k tyči
– 0:3. V 60. minutě letěl do vápna
naopak dobrý centr Matouška, ale
nakonec z toho střela nebyla, ovšem
Prostějov se domáhal odpískání hry

3DYHOh86756.3URVWÈMRY
„Pozitivní je, že jsme chtěli daleko víc kombinovat a hrát, to byl náš cíl mít balón pod
kontrolou. Někdy to šlo lépe, jindy hůře. Kluci na to obecně nejsou moc zvyklí, byli
zvyklí hrát jednodušší fotbal. Teď se naopak chceme někam dostat kombinací. Ne
vždy to šlo, ale pozitivem je, že se o to hráči pokouší. Karviná byla lepší, jsem rád, že
jsme se nevzdali a utkání ještě zdramatizovali.“
-XUDM-$5%(.0)..DUYLQ½
„Hráli jsme na dvě party a myslím, že to byla dobrá a konečně hlavně vítězná partie. Především s výkonem v první půli jsem byl spokojený, ale i po změně stran se
v naší hře objevovaly věci z tréninku. Mrzí mě pouze lacině obdržené góly, které byly
zbytečné. Pozitivní jsou tři vstřelené góly, ale to nic nemění na situaci, že útočníka
stále hledáme.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

zakončení domácích. Prostějov v závěru utkání aspoň trochu napravil dojem. Postaral se o to Koudelka, který
využil faul Mangabeiry a z nařízené
penalty snížil na konečných 2:3. Víc
branek už v utkání nepadlo. A promrzlí diváci tak tentokrát byli svědky
těsného vítězství Karviné, která však
byla většinu času lepším týmem.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku skupiny D Tipsport
ligy najdete na straně 22

&CXKF2ÊEJCNO÷NXGFTWJÆORQNQéCUGQUX÷åKVéKPPQUVRTQUV÷LQXUMÆJQ×VQMW-CTXKP¾
LGLCNGMPKéGOWOQEPGRWUVKNC
Foto: Michal Sobecký

rukou. Marně. To Hanousek připravil možnost pro spoluhráče, míč zavadil o boční síť branky. Následovalo
v 63. minutě další střídání Prostějova
a záhy se eskáčko dočkalo snížení.
Centr ze strany našel Koudelku, jehož ránu brankář Neuman vyrazil
jen ke Smékalovi, který doklepl míč
do sítě – 1:3. Poté se udála rošáda
i v brankovišti, Brédu zde nahradil
Peka, který si zachytal v 77. minutě,
kdy nadvakrát úspěšně zneškodnil

OSTRAVA Dal branku z penalty, druhý gól připravil. Za jeden
poločas toho stihla prostějovská sedmička hodně. Ani na bod
to však tentokrát ve druhém utkání skupiny D Tipsport ligy
nestačilo a Karviná dokázala výhru uhájit, byť nakonec hubenou. Sobotní vystoupení v ostravském Zábřehu hodnotil Jan
Koudelka (na snímku).

olomouckého gólmana Trefila. Ke
vstřelené třetí brance byli hosté blízko ještě několikrát, v samém závěru trefil dokonce Stříž tyč! Ï tak se
ale eskáčko radovalo z první výhry
v přípravě, která navíc v hanáckém
derby obzvlášť chutnala.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

5DGRVODY/7$/6.6LJPD2ORPRXF
„Náš výkon ve druhém zápase byl špatný, neplnili jsme, co jsme si řekli. Postavili jsme
mladší hráče a hráče, kteří nedostávají tolik šancí, a to bylo na hřišti vidět. Chyběly
nám náběhy za obranu i pohyb. Přesto musím mladé hráče pochválit, pracují dobře
a šanci budou určitě dostávat.“
3DYHOh86756.3URVWÈMRY
„Zápas se skládal ze dvou rozdílných poločasů. V tom prvním nám scházel lepší
pohyb a větší odvaha, soupeř nás hodně přehrával na míči. Přesto jsme dokázali
skórovat. Ve druhé půli jsme pak částečně změnili rozestavení. Dokázali jsme se
daleko lépe pohybovat a dostat soupeře pod tlak. Dobře jsme také rozehrávali,
díky tomu jsme si vytvářeli spoustu šancí. Z pohledu přístupu hráčů a jejich ochoty
vyzkoušet si věci, které děláme na tréninku, zápas hodnotím pozitivně.“

Michal
SOBECKÝ
sledku rozhodlo?
„Asi ten druhý gól, co jsme dostali
na konci prvního poločasu. S takovým soupeřem je to pak těžké dohánět. Jsme ale v přípravě a je třeba
zkoušet ty věci, co trénujeme. Někdy to je dobré, někdy špatné... Ve

yy Jak hodnotíte zápas? Co o vý-

druhém poločase jsme začali špatně,
neměli jsme vůbec balón. Pak jsme
dostali na 3:0, ale snížili jsme, trochu se chytli, bylo to o trochu lepší. Ale v té hře jsme nebyli. Nehráli
jsme úplně to, co jsme chtěli a měli.
Zkoušeli jsme některé věci, ale moc
to nešlo. Pořád je to ale příprava, je
tedy potřeba zkoušet.“
yy Měli jste problémy s rychlostí
a napadáním Karviné.
„Po dvou zápasech s Baníkem a se
Sigmou je to zase něco trochu jiného. On každý tým hraje jinak. Ta
rychlost tam je, těžko by nebyla,

jestliže hrají první ligu. Je prostě
vidět, že v týmu je kvalita a umí situace řešit. My se učíme tak, aby to
dobře fungovalo a mělo úroveň. Asi
to bylo vidět.“
yy V utkání jste proměnil penaltu. Věděl jste dopředu, kam míč
brankáři pošlete?
„Mám to jak kdy, ale jelikož šel gólman o trochu dřív, tak jsem mu to
dal na druhou stranu. Podobné to
bylo i v Olomouci proti Sigmě. Jsem
rád za každou branku.“
yy Jak byste srovnal herní systém
za Oldřicha Machaly a nového
kouče Pavla Šustra? V čem jsou
pokyny jiné?
„Neřekl bych, že by to bylo extra
něco úplně jiného. Ty úkony jsou
pořád stejné, je to prostě fotbal.
Úkoly má každý stejné, měli jsme je
stejné před půl rokem i teď. Musíme

k tomu dobře přistupovat. Nechci
hodnotit trenéry, je to hlavně o nás.
O tom, jak ke hře budeme my přistupovat. Myslím si, že tři přípravné
zápasy ukázaly, že to, co chceme dělat, děláme. Navíc pořád máme měsíc a půl do mistráku. Takže to půjde
už jen nahoru.“ (směje se)
yy Jsou dosavadní výsledky v přípravě povzbuzením do jarní části
soutěže?
„Na povzbuzení je ještě brzo, když
máme začátek ledna. Pro nás je dobře, že jsme jednou vyhráli, ale spíše
se soustředíme na to, jak chceme
hrát a co předvádíme za hru. Ty
výsledky nejsou zas tak důležité.
Samozřejmě nám to pomáhá v naší
práci. I když vyhrát se Sigmou a remizovat s Baníkem je skvělé.“
yy Takže důležitější hra než výsledky?

„V těch přátelácích samozřejmě chceme vyhrát, to ano, ale zkoušíme věci, učíme se ty
věci. Učíme se hrát, jak
bychom měli, aby nám
to co nejvíce pomohlo.“
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„Nehráli jsme to,
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
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PROSTĚJOV Příprava „áčka“ 1.SK
Prostějov je v plném proudu. Hráči
jsou pod bedlivým dohledem trenéra Pavla Šustra a nemají chvíle
oddechu. Trénink mají, s výjimkou
dnů zápasů, prakticky každý den.
Během nich Pavel Šustr postupně
zkouší hráče, zjišťuje jejich možnosti, kvality i slabiny. „Pořád je
to ve stádiu, kdy zjišťuji, co hráči
zvládnou. Není to ale určitě tak, že
by někdo propadl,“ řekl po třetím
přípravném zápase Pavel Šustr.
Ten se musí vyrovnávat už nyní s marodkou. Proti Karviné do hry nezasáhl Aleš Schuster, který se zranil. Stejně
tak musel postrádat Jakuba Teplého
a Michala Stříže, také vinou zdravotních potíží. V kádru se dále neobjevil
ani Jiří Batelka, třetí z posil. Je pak
otázkou, s jakou sestavou tedy půjde
do akce Prostějov v posledním třetím
utkání zimní Tipsport ligy. V něm
se utká se slovenským Pohroniem.
Vzhledem k situaci ve skupině „D“ se
už bude hrát „jen“ o třetí příčku, i ta by
však eskáčko lákala. Utkání se odehraje už zítra, tj. v úterý 21. ledna od 10.30
tradičně v ostravském tréninkovém
centru Vista.
Také v tomto týdnu odehrají fotbalisté
Prostějova ale zápasy dva. Už v pátek
je čeká tentokrát „klasický“ přípravný
zápas, mančaft z Hané bude zajíždět
do slovenské Dubnice. Vyhlížet tak
může skoro 150 kilometrů dlouhý výjezd na západní Slovensko. Zajímavostí pak je, že výčet slovenských soupeřů
tím nekončí. Prostějov se totiž v únoru utká také se Senicí a Skalicí. (sob)

na Slovensko

a výjezd

v Tipsport lize

skupiny

čeká završení
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DOTAHOVANÍ Eskáčko
TIPSPORT LIGA: MOCNÉ
NA KARVINOU NESTAČILO
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Ve druhé půli více hrozili
hosté. Do samostatného
úniku se dostal aktivní
Píchal, Mandous ho však
znovu vychytal. V 63. minutě se opět Píchalovi podařilo tečovat centr Sečkáře už přímo
do sítě Hanáků, díky jeho postavení
v ofsajdu ale branka neplatila. A když
v 69. minutě po dobré nahrávce
Koudelky Píchal přestřelil, mohla
Sigma vyrovnat, ale zajímavou příležitostí pohrdla. Stupňující se tlak
Prostějova se vyplatil v 73. minutě,
kdy si na centr naběhl Pernatskyi
a hlavičkou překonal střídajícího

vyrabovalo Sigmu!

z přátelského zápasu proti Sigmě odnesl
tržnou ránu na hlavě. „Má tam, dva stehy. Nic vážného to není, ale v případě
hlavičkových soubojů nepříjemná věc.
Nebyl důvod riskovat,“ shrnul situaci
kolem jednoho z veteránů. Dalšími absentujícími jsou Martin Sus, Jan Šteigl
či Jakub Rolinc. Jejich zdravotní stav je
zahalen tajemstvím.
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éGPQ
Foto: Michal Sobecký
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Eskáčko si připsalo CENNÝ SKALP,

V úvodních třech přípravných duelech zaznamenalo eskáčko po
jedné výhře, remíze i prohře, což je
určitě vzhledem ke kvalitě soupeřů
velmi slušná bilance. Nicméně v 1.
SK Prostějov nadále vyhlíží nová
jména. Pár jich už sice na Hanou
dorazilo, avšak kádr není zdaleka
uzavřen. Ostatně to ani současné
příchody. Naopak z jednoho z nich
už je i odchod. Defenzivu měl
původně vyztužit Jiří Batelka z Jihlavy, kmenový hráč brněnské Zbrojovky. Nicméně zatím se v přípravě
jen mihl a už se v ní navíc neukáže.
„Viděl jsem přípravu, a jak hrál v zápasech. Nepřesvědčil mě, že by mohl
být oporou. Ten kluk potřebuje
hrát, domluvili jsme se tedy, že
u nás skončí a zkusí to třeba ve třetí
lize,“ zdůvodnil rozhodnutí trenér
Šustr. Batelka za Prostějov odehrál
pouze dva přípravné zápasy, a sice
s Baníkem Ostrava a se Sigmou Olomouc.

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO

První tři zápasy prostějovských fotbalistů? Bilance tří jedniček

A MATOUŠEK. ZŮSTANOU?

DO KÁDRU NOVĚ ZAMÍŘILI STŘÍŽ

PROSTĚJOV Tři přípravné zápasy má za sebou druholigový tým
1.SK Prostějov. Účastník Fortuna:Národní ligy pod vedením nového
trenéra Pavla Šustra a jeho asistentů Hunala s Vybíhalem v nich
ukázal, že se s ním musí v lize počítat. Středeční triumf v hanáckém derby má totiž zvuk a ani těsná porážka s dalším prvoligistou
Karvinou na tom nemůže nic změnit. Co je hlavní, v herním projevu
MATÚŠ začíná být vidět trend současné doby: pokus o presink, rychlé naČONKA padání a kombinační styl hry.

HRÁČVEČERNÍKU
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„Koudy“ opět ukázal, jak je pro Prostějov důležitý a že roste
v lídra týmu. Ze zápasů s olomouckou Sigmou a s Karvinou si
odnesl hned dvě branky, shodou okolností obě padly z penalt.
Byly to chvíle, kdy na sebe vzal zodpovědnost. V zimní Tipsport
lize si navíc připsal i jednu asistenci. V přípravě na sezónu
mu tak nadále nechybí elán a rychlost, chybí tomu
snad jen častější střelba.

Ja
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Dalibor Svrčina prozradil smělé cíle i touhu prorazit mezi muži
PROSTĚJOV Další dobrou sezónu, v níž zaznamenal několik
velkých úspěchů, má za sebou
talentovaný prostějovský tenista
Dalibor Svrčina (na snímku). Rodák z Ostravy se již delší dobu připravuje v klubu TK Agrofert a patří mezi největší naděje nastupující
generace. V sedmnácti letech bojuje v juniorské kategorii a začíná
se prát o úspěchy mezi muži. Na
turnajích nižší kategorie získal
první cenné body a na žebříčku
ATP se dostal na konci roku 2019
do první tisícovky nejlepších hráčů světa, konkrétně na 979. místo.
V pořadí juniorů ITF do 18 let vystoupal až na osmé místo. „Myslím, že můžu být spokojený, i když
sezóna byla proměnlivá. Chvíli
to nešlo, ale poslední měsíce byly
dobré,“ ohlédl se za minulou sezónou tenisový talent a nahlédl i trochu do budoucnosti, kdy jej právě
letos čeká přechodová sezóna do
mužské kategorie.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Jak jste viděl uplynulých dva-

náct měsíců?
„Začátek byl skvělý. v Austrálii to šlo.
Ale pak se přestalo dařit. Můj tenis
nebyl dobrý, někdy se to prostě tak
stane. Člověk se tomu nesmí poddat. Je třeba věřit, že přijdou lepší
dny, a to se stalo. Došlo ke zlomu na
juniorských turnajích. Výkony šly

Začátek loňského roku byl skvělý, ale pak
se přestalo dařit. Člověk se však tomu nesmí
poddat. Je třeba věřit, že přijdou lepší dny...
Ke zlomu došlo na juniorských turnajích.
Výkony šly nahoru a druhá polovina roku byla dobrá.
nahoru a druhá polovina roku byla
dobrá. Ale musím přiznat, že byl
hodně dlouhý a docela brzy jsem se
začal těšit na Vánoce a přestávku.“
yy V závěru sezóny jste se poprvé
v kariéře na mužském turnaji
v Monastiru dostal do semifinále.
Byl to příjemný pocit?
„Hrát mužské turnaje je něco jiného
než startovat v těch juniorských. Je
to úplně jiný level! Zápasy jsou hodně těžké, musíte si najít jiný rytmus.
Postupně se tak všechno učím. Na
konci minulého roku jsem si zahrál
poprvé čtyři zápasy v řadě, podařilo
se mi porazit žebříčkově mnohem
lépe postavené hráče. To je velké povzbuzení.“
yy V dobrém světle jste se prezentoval také v průběhu extraligy
smíšených družstev. Čekal jste, že
se představíte hned ve čtyřech zápasech?
„Ono si to částečně vynutily okolnosti. Naše sestava měla problémy
se zdravím. Jirka Lehečka nemohl
hrát kvůli poraněnému zápěstí, absentovat musel také Jiří Veselý a tím
se v sestavě uvolnilo místo. Rozho-

dovalo se mezi mnou a Davidem
Poljakem.“
yy Hned první dvouhra byla vítězná. Cítil jste nervozitu?
„Možná na začátku prvního setu.
Pak už jsem se soustředil výhradně
na zápas. Z bodu jsem měl radost,
škoda že se nepodařilo přidat další
ve druhém střetnutí s Přerovem.
Mohl pomoci k postupu do finále.“
yy Účast v souboji o titul byla ve
hře i v závěrečné čtyřhře, v níž jste
hrál společně se Zdeňkem Kolářem. Co chybělo k vítězství a zisku
rozhodujícího bodu pro Prostějov?
„Zápas došel až do super tie-breaku, takže chyběl opravdu kousek.
Myslím, že jsme odehráli dobrou
čtyřhru, soupeř však zahrál mimořádně. Stačil kousek a z vítězství 5:4
jsme se mohli radovat. Třeba to vyjde za rok.“
yy Vraťme se o pár měsíců zpět.
Výkony i perspektiva vás posunuly do daviscupového týmu. Co
jste říkal na první nominaci v životě před utkáním proti Bosně
a Hercegovině?

čil jsem na nule, to není špatné.“
(úsměv)
yy Nakonec ale přišla také drobná
komplikace v podobně zranění.
Nepokazilo to dojem z premiéry
v týmu?
„Při tréninku jsem chtěl doklouznout
za míčem, ale povrch byl hrozně
hrubý, noha se zastavila a skončilo to
podvrknutým kotníkem. Už mě to
potkalo, tentokrát nešlo ani dohrát
trénink. I to byla nová zkušenost.“
yy Připravilo vás zranění o první
zápas v soutěži?

„To asi ne. Zápas bych téměř jistě nehrál. Přesto mě mrzelo, že bylo zapotřebí z přípravy odstoupit. Tréninky
se silnými spoluhráči byly skvělé, ale
nedalo se nic dělat. Fyzioterapeut mi
říkal, že to ze začátku vypadá blbě
a časem se to rychle zlepší. Měl pravdu. Třeba jsem si takové problémy
v Davis Cupu vybral a v dalších utkáních už bude všechno bezvadné.“
yy Co očekáváte od roku 2020,
kdy už mezi juniory budete patřit
k těm ostřílenějším?
„Je to poslední rok v juniorech. Je
jasné, že se ode mě budou očekávat nějaké výsledky, sám to tak také
cítím. Rád bych uspěl především
na grandslamech. V optimálním
případě bych nějaký chtěl vyhrát. (úsměv) Současně se chci
soustředit na turnaje v mužské
kategorii. Nebude to snadné,
čeká mě přechodová sezóna.“
yy Cestujete do Austrálie
s nějakým předstihem?
„Jedu až přímo na grandslam.
Dohodl jsem se s trenéry, že to tak
bude lepší. Na samém začátku roku
jsem si ještě zahrál jeden turnaj kategorie Future, abych se dostal do
zápasového tempa.“

WHQLVRYiQDGĚMHRÿLPD
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„Dalibor hraje celodvorcový tenis, dovede dobře číst hru, což je v dnešní době
hodně důležité. Přirovnal bych jej trochu k Radkovi Štěpánkovi. Umí jít na
síť, nebojí se toho, mění rytmus hry podle vývoje utkání. Je schopný reagovat
na změny taktiky soupeře. Vylepšil servis, což byla dříve jeho největší slabina. Potřebuje zesílit, a jestli to půjde, tak i dva tři centimetry vyrůst. Vidíme
menší hráče, jako je Schwartzman, kteří to taky dovedou, ale Dalibor je ještě
hodně subtilní. Nechceme ale nic uspěchat. Všechno má svůj čas. Svalovou
hmotu postupně nabere.“

Foto: internet
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„Moc jsem za tuto
příležitost děkoval.
O nominaci jsem se dozvěděl týden
před US Open, pak už se nemohl
dočkat. Chápu, že tým potřebuje do
budoucna trošku omladit a realizační tým i mě chtěl zaučit a vysvětlit,
jak to v Davis Cupu chodí.“
yy Splnila realita vaše očekávání?
„Celý průběh byl příjemný. Od prvního tréninku po příletu, který byl
takový na rozcvičení. Byl čas projít
město, nebyli jsme jenom v hale.“
yy Hráli jste také oblíbenou čáru,
při níž se členové týmu snaží od
sítě poslat tenisový míček co nejblíže základní lajně?
„K týmové přípravě takové věci patří,
je to fajn na odlehčení. Takový pěkný moment, střípek, který pomáhá
tvořit atmosféru. Měl jsem radost, že
to pro mě nedopadlo špatně. Skon-

vizitka
DALIBOR SVRČINA
✓ narodil se 2. října 2002 v Ostravě
✓ talentovaný tenista je členm
TK AGROFERT Prostějov
✓ v roce 2017 byl členem českého týmu
do 16 let, který vyhrál juniorský Davis Cup
✓ čtvrtfinalista juniorského grandslamu
ve Wimbledonu 2019 ve dvouhře
✓ vítěz grandslamu juniorů U18
Australian Open 2019 ve čtyřhře
✓ finalista mistrovství Evropy do 18 let ve dvouhře ve švýcarském Klosters
✓ semifinalista turnaje ITF U18 kat. 1 v anglickém Nottinghamu ve dvouhře
✓ v sedmnácti letech prorazil na žebříček ATP Tour,
kde mu na konci roku 2019 patřila 979. příčka
✓ na žebříčku ITF je na 698. místě
✓ v roce 2019 byl poprvé pozván do daviscupového výběru
České republiky pro zápas v Bosně-Hercegovině,
avšak v přípravě se zranil a nenaskočil do žádného zápasu
✓ mezi jeho zájmy patří hudba, na cestách poslouchá
hip hop a rád kouká také na filmy
zajímavost: základní školu musel dokončit dálkově

Pondělí 20. ledna 2020
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BOXEŘI PROSTĚJOVA MAJÍ DALŠÍ

TITUL
VE SVÝCH RUKOU!
Ze zbývajících dvou extraligových utkání bude
BC DTJ možná stačit domácí vítězství nad Ústím
PROSTĚJOV K další úspěšné sezóně nezadržitelně směřují rohovníci BC DTJ Prostějov. Před měsícem si užili vydařenou premiéru boxu v Národním sportovním centru, kde přejeli Děčín
12:4. A právě touto důležitou výhrou udělali stěžejní krok na
cestě za ziskem dalšího mistrovského titulu.

Z šestikolového programu extraligy
družstev mužů ČR 2019/2020 Hanáci dosud absolvovali čtyři zápasy.
Doma porazili Plzeň 10:6 a naposledy zmíněný BC Armex, mezitím
podlehli v Děčíně 6:10 a triumfovali
v Ústí nad Labem 12:4. Se šesti získanými body tak kralují průběžné
tabulce soutěže, kterou však zkreslují dva odložené duely plzeňského
celku. Čtyřbodový Děčín tedy má
jedno střetnutí k dobru a konečné
prvenství prostějovských obhájců
z roku 2018 (loňský extraligový
ročník vynechali) ještě mohou
ohrozit.
„Podstatné je, že se nám povedlo
Děčín zdolat vyšším rozdílem, než
jsme předtím u něj prohráli. Díky
tomu máme lepší bilanci vzájemných utkání, což je při rovnosti
bodů první pomocné kritérium určující pořadí. Proto jsme k dalšímu
titulu hodně blízko,“ vyložil spokojený hlavní trenér boxerů DTJ Petr
Novotný.
Kdyby rivalové ze severu Čech
opanovali všechny tři své zbývající
mače (dvakrát s Plzní a v Ústí nad
Labem), museli by borci Prostějova vítězně zvládnout jak bitvu na
západě Čech, tak souboj ve vlast-

ním ringu proti ústeckému
mužstvu. Jakmile Armex
aspoň jednou klopýtne,
může si výběr okolo kapitána
Pavla Jána také dovolit jedno
zaváhání. „My jsme schopni
dát pokaždé dohromady velice dobrý mančaft v podstatě
za celou Moravu, takže v zisk
zlata z extraligy věřím. V Plzni
teď měli nějaké problémy a tamní
družstvo přešlo pod nový subjekt,
nad tímto venkovním zápasem se
tak zatím vznášejí otazníky. Ústí nad
Labem doma ale každopádně porazíme,“ nepochybuje Novotný.
Přesné termíny těchto dvou utkání ze závěrečného programu aktuálního ročníku extraligy zatím
nebyly stanoveny. „Kdy budeme
boxovat, by mělo být známo v nejbližší době, veřejnost včetně našich

věrných fanoušků okamžitě informujeme. A na první polovinu roku 2020
určitě připravíme i nějaké jiné akce,
začátkem června zkusíme zorganizovat zase něco většího,“ slíbil Novotný
s úsměvem a poděkováním statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i všem ostatním partnerům BC DTJ za podporu místního
boxu.
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barvy

prostějovské
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cyklistiky?
PROSTĚJOV Jaké je složení týmu TUFO-PARDUS
Prostějov pro sezónu 2020? Oproti loňskému roku
došlo k několika změnám, sestava ale nadále zůstává
složena hlavně ze závodníků do 23 let.
Na soupisce je celkem šest závodníků z původní sestavy.
Dres Prostějova nadále obléká mistr republiky v silničním závodě kategorie U23 Tomáš Bárta, zůstali také
Marek Dolníček, Karel Tyrpekl plus trojice dráhařů
Wojciech Pszczolarski, Luděk Lichnovský a medailista
z mistrovství Evropy Daniel Babor. Nově do týmu přišli
juniorští reprezentanti Filip Řeha z Force Team Jeseník
a Bruno Stoček z Ivar CS Author Team. Do elitního
týmu naplno poskočili odchovanci Jakub Hník, Maxim
Müller, Lukáš Kolařík i nadějný dráhař René Smékal.
„Tomáš Bárta s Karlem Tyrpeklem zůstanou lídry pro
silniční závody s náročnějším profilem, chtěli jsme také
zachovat silnou dráhařskou sestavu. Věříme, že se bez
problémů začlení i junioři, hlavně Řeha, Stoček a Hník,
kteří už mají zkušenosti z reprezentačních výjezdů. Jejich
hlavním úkolem ale samozřejmě bude úspěšná adaptace
ve vyšší kategorii, přeci jen je to velký skok,“ říká sportovní ředitel Michal Mráček a dodává: „Sestava i cíle pro
tuto sezónu budou oficiálně představeny na tiskové konferenci. Máme za sebou velice úspěšnou sezónu, takže
nebude lehké na výsledky navázat, kde se budeme chtít
ukázat si ale zatím necháme pro sebe.“
(red)

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 23. ledna
od 16:30 hodin budou mít všechny
děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet
si zdarma, jaké to je být hokejistou.
SK Prostějov 1913 ve spolupráci
s Českým hokejem pořádá na prostějovském zimním stadionu akci
v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě
si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte
spoustu zábavy! Sraz všech účastníků a oficiální začátek akce je v 16:30,
na led se půjde hodinu nato.
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma
chrániče loktů a kolen pro in-line
bruslení, vezměte je rovněž s sebou.
Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na trenéra přípravky Mikuláše Mihňáka (tel.: 731
952 507, e-mail: mikulasmihnak@
gmail.com) s dotazem na možnost

8\¾ąÊNQÿUMÆJQTQMWRąKN¾MCNCCMEG2QLòJT¾VJQMGLPC\KOPÊUVCFKQPX2TQUV÷LQX÷
XÊEGPGåFX÷FGUÊVM[F÷VÊ
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

zapůjčení vybavení přímo na místě.
Týden hokeje je série sportovních akcí
pro děti ve věku 4 až 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný
program na ledě i mimo něj, rodiče
zde získají podrobné informace o tom,
co obnáší mít doma malého hokejistu
a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
Pro účastníky Týdne hokeje je pak
připravena ještě další výhoda. Každé
dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho ná-

sledně zaregistruje do Českého svazu
ledního hokeje z. s. (Český hokej),
získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na
nákup hokejové výstroje od CCM.
Více informací o příspěvku na první
hokejovou výstroj najdete zde.
Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná počtvrté
po celé České republice a celkově už
popáté. Díky dosavadním ročníkům
získalo první zkušenost s ledním hokejem na 20 000 dětí.
Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.
(red)

20011410072

Marek SONNEVEND
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HRÁČ

VEČERNÍKU SMUTNÝ
KONEC VELKÉ OPORY TÝMU
Javonte Douglas zmizel
do Ameriky. Bylo mu smutno?
➢ ze strany 21

MALIK MORGAN

PROSTĚJOV Překvapení
a zklamání. Hledání důvodů, proč k celé situaci došlo.
V průběhu minulého týdne
snad každý člen basketbalového BK Olomoucko alespoň
na chvíli přemýšlel o tom,
co předcházelo zmizení
Javonteho Douglase s týmu.
Hráče, který rozdával basketbalovou radost. I během svého zranění si po zápasech hrál
na palubovce s těmi nejmenšími fanoušky klubu a na tváři
měl téměř neustále úsměv.

Ani jedinou sekundu nechyběl na palubovce v Ostravě americký univerzál,
který byl s třiatřiceti body nejlepším
střelcem zápasu. Řádil na obou polovinách hřiště, díky tomu nasbíral
jedenáct doskoků, z toho čtyři v útoku.
Přidal šest asistencí a hned osm získaných faulů. Díky tomu se desetkrát dostal
na čáru trestného hodu a měl stoprocentní
úspěšnost šestek.

IGOR
JOSIPOVIČ

Pondělí 20. ledna 2020
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Ladislav Valný

KAMMEON
HOLSEY

Po svém příchodu do BK Olomoucko americký basketbalista oslnil nejvyšší domácí soutěž. Stal se
nejužitečnějším hráčem Kooperativa NBL, byl vyhlášený MVP sezóny,
navíc ovládl soutěž při hře jeden na
jednoho během Utkání hvězd. Klubu se podařilo svoji hvězdu udržet
na další soutěžní ročník, byl trpělivý i ve chvíli, kdy Douglas brzy po
začátku sezóny musel na marodku
s kolenem.
„Vyjádřili jsme mu podporu, věděl,

že nikoho jiného nebudeme hledat
a počkáme, až se dá dohromady.
Udělali jsme maximum pro jeho
uzdravení, zajistili vyšetření u těch
nejlepších specialistů. Z naší strany
bylo vše absolutně korektní,“ okomentoval nešťastnou situaci Michal
Pekárek, sportovní manažer BK
Olomoucko.
Po návratu do sestavy sice Douglas
nebyl úplně v optimální formě,
přesto ve třech z pěti zápasů dosáhl
na double-double a podle vlastních
slov neměl s kolenem problémy.
„Jsem zpátky,“ tvrdil. Po několika
týdnech ale opustil tým, chyběl
v Děčíně i v Ostravě a v důsledku
toho pochopitelně nestartoval ani
na Utkání hvězd, kde byl nominovaný do výběru Mladých pušek
a hned dvou dovednostních soutěží. „Žádné signály, že by měl nějaké
problémy, jsme nezaznamenali. Nic
nenasvědčovalo tomu, že by byl nespokojený. Nikoho by nenapadlo,
že vzájemné spojení klubu a hráče
bude mít takový konec,“ shodují se
lidé z BK Olomoucko.
Život profesionálního sportovce na
první pohled vypadá báječně. Při-

 (QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

jde na trénink, po pár hodinách má
volno a spoustu času. Jednou nebo
dvakrát týdně odehraje zápas. Živí
se tím, co jej baví, práce je opravdu koníčkem. Ideální stav. Druhá
strana mince není až tak optimální.
Například basketbalisté ze zámoří
jsou tisíce kilometrů od svých rodin,
v prostředí, kde nemají spolužáky,
dlouholeté kamarády. Mají kabinu.
I když je přátelská, nemůže nahradit
absenci nejbližších. A to někdy bývá
problém.
Možná i takto je Douglasův odchod jednoduše vysvětlitelný –
hráč se třeba cítil osamocený. To
by se dalo pochopit, současně to
ale neomlouvá způsob jeho útěku.
„Existuje celá řada sportovců, kteří
s tím mají problém. Dlouhodobé

odloučení od rodiny a přátel nesou
těžce. Komunikují na dálku, na případné změny doma reagují jinak, než
kdyby měli blízké u sebe. Je složité
to posuzovat, do hlavy nikomu nevidíte,“ nabízí jeden z důvodů zmizení
sportovní psychologové.
Klub každopádně čeká složité hledání nové posily. Nahradit Douglase
nebude snadné. „Zkoumáme možnosti, hledáme. Doufáme, že brzy někdo alespoň na zkoušku přijde. Získat
kvalitního basketbalistu v rozehrané
sezóně je hodně složité,“ říká Pekárek.
Situace kolem Douglase může pořád
dopadnout jakkoliv. Záleží, co přinesou příští hodiny a dny, co se podaří
zjistit a jak se k celé situaci americký
basketbalista postaví. Sport už přinesl leckteré příběhy.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt
Palyzu skolila angína
Prostějov (lv) – Bez elitního střelce se museli v Ostravě obejít basketbalisté Olomoucka. Lukáš Palyza
musel zůstat v posteli kvůli angíně.
Na palubovku kapitána týmu nepustily čtyřicetistupňové teploty.
„Přišlo to v nepříjemné situaci, s tím
těžko něco naděláme. Nemělo smysl, aby s námi Lukáš vůbec cestoval.
Tělo potřebuje několik dní klidu
a odpočinek. Věříme, že bude brzdy zpět,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek,
který nechtěl odhadovat, zda Palyza
bude schopen absolvovat pohárové
střetnutí proti pražským vysokoškolákům. „Zápasy jdou v rychlém
sledu za sebou. V poháru bychom
rádi uspěli, zdraví má ale hráč jen
jedno,“ řekl neurčitě Pekárek.

Cenné body z Vysoèiny
Jihlava (lv) – Poprvé v novém
roce odehráli mistrovské utkání
prvoligoví basketbalisté BCM Orli
Prostějov. V souboji sousedů v tabulce porazili v rámci 16. kola východní skupiny tým BC Vysočina
88:82, když po přestávce dokázali
udržet náskok, který si vytvořili
v úvodních dvou čtvrtinách. Orli
v poločase vedli 44:37 a po pauze nedovolili domácím výsledek
otočit. Třetí desetiminutovku sice
Hanáci o bod prohráli, přesto si
dokázali koncovku pohlídat a v tabulce se bodově dotáhli na páté
Pardubice a čtvrtý Komfort Brno.

www.vecernikpv.cz

Oslabená sestava těsně prohrála v Ostravě
NH OV 97:92
BK OL
OSTRAVA Nečekanou porážku
92:97 museli přijmout basketbalisté BK Olomoucko v Ostravě. Ve 20. kole Kooperativa NBL
většinou prohrávali a přestože
dokázali stáhnout i dvouciferné manko, v koncovce tahali za
kratší konec. Do zápasu kvůli
nemoci nemohl zasáhnout kapitán Lukáš Palyza, jehož body
a především velké zkušenosti
pak na palubovce chyběly. Stejně
jako v případě zmizelého Javonte
Douglase.

a snížili na rozdíl jediného bodu -

EXKLUZIVNÍ reportáž
41:42. Nová huť se ale dokázala opět
pro Večerník nadechnout a v závěru poločasu

Ladislav VALNÝ

Hned na začátku sobotního střetnutí se ukázalo, že hosté budou mít
problémy. Rychle prohrávali, několikrát sice dokázali vyrovnat, do
minimálního vedení se ale dostali
pouze na začátku 9. minuty po koši
Morgana. Závěr periody ale nezvládli. V obraně nedokázali zastavit několik útoků v řadě, a přestože
byli také při zakončení úspěšní,
prohrávali 23:25. Michal Norwa si
navíc během dvou minut připsal tři
osobní chyby.
Ostrava vycítila šanci a v 15. minutě
odskočila na 39:31. Po oddechovém
čase Hanáci přidali, zrychlili hru

zlepšila zakončení. Díky tomu vedla 51:46, přičemž hned sedmnáct
bodů zaznamenal její lídr Newkirk.
Vstup do třetí desetiminutovky výběru Olomoucka totálně nevyšel.
Nová huť si dobrou obranou dokázala vypracovat dobré střelecké
příležitosti a ve 25. minutě už vedla
69:51. Pak hostující pětice přešla na
zónovou obranu a začala se pomalu
vracet do utkání. Do konce 30. minuty Olomoucko proměnilo čtyři
trojky a Norwa osm sekund před
krátkou pauzou snížil na 75:78.
Domácí se pak sice odpoutali na rozdíl devíti bodů, nápor Hanáků však
neustával. Ve 36. minutě se dokonce

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

2GVGT$.+06t0*1UVTCXC
„My jsme do utkání vložili hodně energie, byla patrná naše snaha o rychlou
hru. Až ve třetí čtvrtině nás zastavila zónová obrana, s níž jsme si chvíli nevěděli rady. Hra se zpomalila, některé střely nám nevyšly. Hodně si cením
pohybu míče. Měli jsme dvacet osm asistencí, to je dobré číslo. Kdybychom
utkání prohráli, bylo by to nezasloužené, protože Olomoucko většinou dotahovalo naše vedení.“
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Ostrava vyhrála zaslouženě. Domácí jsme pustili do dvouciferného vedení a to bylo špatně. Pak jsme sice něco změnili a dokázali se vrátit, v posledních devadesáti sekundách jsme ale dostali devět bodů a to rozhodlo
o vítězi zápasu. Nastoupili jsme sice oslabení, to ale stejně neznamená, že
bychom měli dostat téměř sto bodů. S obranou jsem opravdu nemohl být
spokojený.“
dostali do vedení 87:86 po koši Josi- Statistiky z utkání, ostatní výpoviče. Necelé tři minuty před kon- sledky a průběžnou tabulku
cem ještě vedli o dva body, koncovka s dalším programem Kooperativy NBL najdete na straně 22
ale patřila domácím.

[0@GC<GDENH@ I@>CµKPOJ hKüDUI<G

UFG<HµIÁ?<H$JB<
OSTRAVA Necelé dvě minuty před koncem mohl Adama
Goga (na snímku) střelou z dálky zajistit svému týmu náskok
pěti bodů. Jeho pokus se vykroutil z obroučky a nakonec
Olomoucko v Ostravě prohrálo. „Před mojí střelou tam byly
i další neúspěšné střely. Všechno se to sečetlo. Selhali jsme,“
neskrýval zklamání rozehrávač Olomoucka.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
„Rozhodně. Ostrava nám dala depro Večerník vadesát sedm bodů a to, při vší úctě,

Ladislav VALNÝ
není až tak talentovaná. Problém byl
ƔƔ Dali jste přes devadesát bodů. v našem defenzivním výkonu. Útok
Byl větší problém na obranné po- byl slušný. Ovšem při bránění jsme
lovině?
podali hodně špatný výkon.“

ƔƔ Zaskočila vás kanonáda amerických hráčů v ostravském dresu?
„Věděli jsme o tom, že jsou to střelci
a budou pálit. Stejně jsme je nezastavili. Navíc dostali do hry i další
spoluhráče a koše trefoval Filip Šmíd
nebo Radek Pumprla. Další body
přidal Martin Nábělek. Bylo to špatné.“
ƔƔ Prohrávali jste o sedmnáct
bodů a ztrátu vyrovnali. Neměl to
být okamžik, kdy se zápas otočí?
„Věřili jsme tomu. Na chvíli nám

pomohla změna obrany, trefili jsme
nějaké trojky a vypadalo to nadějně. Netrvalo to ale tak dlouho, jak
bychom si přáli. V obraně jsme zase
polevili, to se nemělo stát.“
ƔƔ Může mít porážka vliv na utkání pohárového čtvrtfinále?
„Je jedno, jestli nás čeká pohárové,
nebo ligové střetnutí. Musíme to
prostě hodit za hlavu a příště hrát
úplně jinak. Takhle by to nešlo!“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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Prostějov tak i nadále drží druhou příčku v extraligové tabulce

SK P NCH
SK RG PV

14:26

NÁCHOD, PROSTĚJOV Druhé
místo v průběžném pořadí extraligy dospělých ČR 2019/2020 si
upevnili korfbalisté SK RG Prostějov suverénním vítězstvím v
10. kole soutěže na palubovce SK
Plhov Náchod. U nováčka mezi
tuzemskou elitou vyhráli přesvědčivě o dvanáct košů 14:26 (6:12),
tedy rozdílem třídy. Třetí České
Budějovice tak mají za sebou se
čtyřbodovým odstupem a dál stíhají vedoucí Brno.

Marek SONNEVEND

Před samým duelem byli Východočeši určitou hrozbou, neboť během
prvního lednového víkendu senzačně porazili jihomoravského lídra
a následně uspěli i ve Znojmě. Tím
větší pozor si však na ně Hanáci dali,
aby žádné další překvapení nepřipustili. A ke své vysoké výhře mocně
nakročili dominantním vstupem.
„Od začátku jsme hráli naprosto
koncentrovaně a soustředěně, celkově velice dobře. Tenhle zodpovědný
přístup se nám maximálně vyplatil,
protože z něj vyplynulo rychlé vedení 7:1, které vlastně rozhodlo celý
zápas. Ve zbytku úvodního poločasu
jsme náskok udržovali a po přestávce
ho dál zvyšovali, utkání měli kvalitním výkonem bezpečně pod kontrolou,“ spokojeně hodnotil trenér

ergéčka David Konečný.
Přitom ze zdravotních důvodů chyběla ženská opora týmu Renata Havlová. „Renča má pořád problémy s
bolavou nohou, proto zůstala doma
a šetřila se na další ligové souboje.
Možná tím víc si všichni ostatní dali
pozor na případné podcenění, korfbalově vyspělým projevem od první
do poslední minuty mi udělali velkou radost,“ chválil Konečný.
Střelecky zařídila náchodské skolení
mužská část prostějovského družstva, jež nasázela třiadvacet košů
z úhrnného počtu dvaceti šesti. A
Jan Tichý zazářil vydatnými jedenácti trefami! „Honzovi se splašila
kopyta,“ ocenil kouč se smíchem.
„Normálně se tak moc neprosazuje,
ale tentokrát se mu extrémně daři-

lo. Vyrovnal nedávný rekord Renči
Havlové,“ připomněl prosincovou
kanonádu momentálně absentující
kanonýrky rovněž do obroučky Náchoda.
Po dvou třetinách extraligové základní části (bez odloženého mače v
Českých Budějovicích) tedy má korfbalová parta SK RG nadmíru slibně
našlápnuto k obsazení výhodné výchozí pozice pro play-off. „Jsem hodně spokojený s tím, jak výborně jsme
tento důležitý zápas zvládli. A minimálně druhé místo budeme chtít ve
zbytku dlouhodobé fáze uhájit,“ potvrdil Konečný vysoké ambice jeho
mančaftu v probíhajícím ročníku.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku korfbalové extraligy najdete na straně 22
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KUŘIM, PROSTĚJOV Nadějní
házenkáři týmu mladších žáků TJ
Sokol Centrum Haná absolvovali
v rámci zimní přípravy kvalitně obsazený mezinárodní turnaj v Kuřimi. V konkurenci sedmi dalších
družstev vybojovali cennou druhou
příčku.
V základní skupině mladí Hanáci porazili Kysucké Nové Mesto ze Slovenska
15:5, remizovali s Bohunicemi 9:9 a
zdolali Telnici 12:10. Tím postoupili
do semifinále, kde si poradili s Újezdem u Brna 12:9. Narazili až ve finále

proti Telnici, jíž ve druhém vzájemném duelu – tentokrát o zlato – podlehli 8:14.
„Konečné druhé místo je příjemným,
ale naprosto zaslouženým překvapením. Kluci předváděli bojovné výkony v každém utkání, makali naplno
do obrany i do útoku. A hlavně jejich
střelecká potence byla výborná, úspěšnost palby přes šedesát procent mluví
za všechno. Turnaj měl navíc vysokou
úroveň na to, že zimní příprava teprve
začala. Takže z našeho pohledu panuje
spokojenost,“ zhodnotili hlavní trenér

David Kittner a jeho asistent Alois Jurík.
„Přípravu na jarní část soutěže jsme
zahájili začátkem ledna. Trénujeme
společně s béčkem mladších žáků třikrát týdně, zatím šlo v drtivé většině o
nabírání fyzické kondice a rychlostní
vytrvalosti. Po úspěšném vystoupení
v Kuřimi nás čekají další turnaje ve
slovenské Stupavě a v Jičíně, „B“-tým
pojede do Nového Veselí. Vrcholem
zimní přípravy pak bude mezinárodní turnaj v Praze,“ přiblížili koučové
házenkářských talentů Centra Haná.
(son)

MELBOURNE, PROSTĚJOV
Ani jeden český hráč se nedostal
do hlavní soutěže ve dvouhře
na úvodním grandslamu sezóny
v Melbourne! Po konci kariéry
Tomáše Berdycha a při zdravotních trablech Jiřího Veselého šli
dva borci TK Agrofert do kvalifikace. Zdeněk Kolář vypadl hned
v jejím úvodu, Lukáš Rosol ztroskotal až těsně před vstupem do
hlavní soutěže. O prestižní titul
bude naopak bojovat devítka žen,
vyslankyně prostějovského klubu
Petra Kvitová a Karolína Plíšková
navíc patří do okruhu favoritek.
Kvitová obhajuje loňské finále

a v prvním kole narazí v českém souboji na Kateřinu Siniakovou. Pokud
se nasazené sedmičce bude dařit,
může ve čtvrtfinále potkat světovou
jedničku a domácí favoritku Ashleigh
Bartyovou. „Každý grandslam je speciální. Jsou to jiné turnaje než ostatní.
Nechci se v Austrálii sama dostávat
pod tlak, protože jsem tady loni hrála
finále. Budu se snažit hrát co nejlépe.
Snad to vyjde,“ přeje si Kvitová, která
však od svého příjezdu do Melbourne
bojuje s dýchacími obtížemi. Jejímu astmatu nesvědčí zhoršená kvalita ovzduší
způsobená tamními požáry. „Uvidíme,
co mi tělo dovolí,“ strachuje se.
Turnajová dvojka Karolína Plíšková
bude na úvod hrát s Francouzkou
Kristinou Mladenovicovou. Ve 4. kole
může světová dvojka potkat Markétu
Vondroušovou a o kolo později pak
pátou nasazenou Ukrajinku Elinu
Svitolinovou. „Přípravu před sezónou
jsme upravili tak, abych měla šanci
uspět na grandslamových turnajích.

V Austrálii budu mít první možnost
vyzkoušet, jestli se změny osvědčí. Cítím se dobře, půjdu do turnaje naplno
od prvního míče,“ nechala se slyšet Karolína Plíšková.
Dvacítka Karolína Muchová bude hrát
s Belgičankou Kirsten Flipkensovou,
dále by hrozila například Belgičanka
Mertensová nebo Švýcarka Bencicová. Mezi nasazenými je také Barbora
Strýcová, která se z pozice dvaatřicítky
utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Kristýna Plíšková zkusí ukončit
na grandslamech šňůru čtyř porážek
proti Britce Heather Watsonové.
Bohaté české pole doplňují ještě
Bouzková (utká se s obhájkyní trofeje
Osákaovou) a úspěšná kvalifikantka
Krejčíková.
První grandslam roku 2020 začal
úvodními zápasy hlavních soutěži
již dnes v noci. Přímé přenosy vysílá
Eurosport
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 22
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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.
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PROSTĚJOV Prostějovští lukostřelci mají za sebou další závod.
A opět mohou být spokojeni., i
když dle šéfky jen relativně. Ve
sportovní hale v Kostelci na Hané
si někteří došli druhý lednový víkend pro další cenné úspěchy. Jiní
naopak na dobré výkony nenavázali. A předsedkyně Lukostřelby Prostějov se pokusila odhadnout, proč
tomu tak je. „Projevily se Vánoce.
Naši závodníci často dva týdny nic
moc nedělali a cpali se cukrovím,“
smála se Magdalena Majarová.
I přes tento „handicap“ ale mnozí

uspěli. Zejména ti představitelé prostějovské lukostřelby, na které se dlouhodobě sází. „Formu ukázali třeba
Michal Hlahůlek, který nastřílel 565
bodů a Pepa Křesala s 560 body. Oba
se pohybují ve svých kategoriích na
předních místech. Dále se zadařilo
Lukáši Preclíkovi, který jde výkonnostně nahoru. Dá se očekávat, že se
bude dotahovat na kluky,“ poznamenala Majarová. Ta pochválila i žáka
Jakuba Šonka nebo Terezu Svobodovou a Madlen Makovou. „Zastříleli pěkně,“ uvedla.
Jiní závodníci naopak neměli v so-

botu 11. ledna úplně šťastný den.
„Slabší výkon zaznamenala Eliška
Koleňáková. 500 bodů je málo, od
kadetek se čeká více. Zaznamenali
jsme i další výkony pod očekáváním,“ konstatovala první žena prostějovské lukostřelby, kterou mohlo
těšit, že na akci zavítalo na 80 závodníků a závodnic z celé Moravy. I když
si střelci občas museli připadat jako
sardinky. „Na jednu stranu je dobře,
že počet lidí roste. Těší nás to. Na
straně druhé ale nebylo místy v hale
k hnutí,“ podotkla Magdalena Majarová.
(sob)
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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!
Objednávejte na predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042, 582 333 433
či prostřednictvím formuláře na www.vecernikpv.cz
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Letošní rok bude plný událostí.
My budeme u toho. A vy?

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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2. kolo: Tentokrát vás otestujeme ze znalostí hudební scény
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WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ŶĂǁĞďŽǀĠŵƉŽƌƚĄůƵǁǁǁ͘ǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌĂŶĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşĐŚ
ƐƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚƉŽƎĂĚĂƚĞůĞŵĂŬĐĞ;&ĂĐĞďŽŽŬ͕dǁŝƚƚĞƌĂ/ŶƐƚĂŐƌĂŵͿ͘
ƷēĂƐƚŝŶĂĂŬĐŝũƐŽƵǀǇůŽƵēĞŶŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝƉŽƎĂĚĂƚĞůĞ͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚƌŽĚŝŶŶǉĐŚƉƎşƐůƵƓŶşŬƽ͘
jēĂƐƚşǀƐŽƵƚĢǎŝǀǇũĂĚƎƵũĞƐŽƵƚĢǎşĐşƐŽƵŚůĂƐƐƉƌĂǀŝĚůǇƐŽƵƚĢǎĞ͕'WZĂǌĂǀĂǌƵũĞƐĞũĞƉůŶĢĚŽĚƌǎŽǀĂƚ͘
sƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇƐŽƵƚĢǎşĐşƐŽƵŚůĂƐşƐƵǀĞƎĞũŶĢŶşŵĚŽĚĂŶĠĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞĂǀůĂƐƚŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐǀǉŚƌŽƵ͘
sǉŚƌƵǀƐŽƵƚĢǎŝŶĞŶşŵŽǎŶĠǀǇŵĄŚĂƚƉƌĄǀŶşĐĞƐƚŽƵĂŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶĢƉůŶŝƚǀƉĞŶĢǌşĐŚ͘
WŽƎĂĚĂƚĞůƐŽƵƚĢǎĞƐŝǀǇŚƌĂǌƵũĞƉƌĄǀŽŬŽŶĞēŶĠŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŚŽƐŬŽŶĄŶşŵƐŽƵƚĢǎĞ͘
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WƌĂǀŝĚůĂƐŽƵƚĢǎĞ
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƐƉƌĄǀŶĢǌŽĚƉŽǀĢĚĢƚϭϬƐŽƵƚĢǎŶşĐŚŽƚĄǌĞŬǌϭϮŵŽǎŶǉĐŚ͕
ŬƚĞƌĠďƵĚŽƵǀǇĐŚĄǌĞƚǀWZK^d :Ks^<DsĞēĞƌŶşŬƵǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚƚĞƌŵşŶĞĐŚ͗
ϮϬ͘ĂϮϳ͘ϭ͘ƉůƵƐϯ͘Ϯ͘sŬĂǎĚĠŵǀǇĚĄŶşďƵĚŽƵŬǌŽĚƉŽǀĢǌĞŶşϯŽƚĄǌŬǇ͘
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƽǎĞƐƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĂƚƉŽƐƚƵƉŶĢ͕ƚũ͘ŬĂǎĚǉƚǉĚĞŶ͕
ŶĞďŽĚŽŚƌŽŵĂĚǇ͕ŶĞũƉŽǌĚĢũŝǀƓĂŬĚŽϳ͘ƷŶŽƌĂϮϬϮϬĚŽϭϬ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͘
^ŽƵƚĢǎĞƐĞŵƽǎĞǌƷēĂƐƚŶŝƚƉŽƵǌĞĨǇǌŝĐŬĄŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚƐƚƌǀĂůǉŵƉŽďǇƚĞŵ
ĂĚŽƌƵēŽǀĂĐşĂĚƌĞƐŽƵŶĂƷǌĞŵşZ͕ũĞũşǎƐƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝďƵĚŽƵǀƚŽŵƚŽƚĞƌŵşŶƵ
ĚŽƌƵēĞŶǇWZK^d :Ks^<DhsĞēĞƌŶşŬƵ͕ĂƚŽƉŽƓƚŽƵ͕ĞͲŵĂŝůĞŵŶĂĂĚƌĞƐƵ͗
ƐŽƵƚĞǌĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌƐŚĞƐůĞŵEKsKZKE1^Khd ēŝƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşŶĞďŽŝŽƐŽďŶĢǀƐşĚůĞƌĞĚĂŬĐĞ͕ŬƚĞƌŽƵŶĂũĚĞƚĞǀƵůŝĐŝsĄƉĞŶŝĐĞē͘Ɖ͘ϭϵ͘
dƎŝǀǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵǀǇůŽƐŽǀĄŶŝƉŽƵŬŽŶēĞŶşĂŬĐĞ͘
ǀǇŚůĄƐşŵĞŝƉƌĠŵŝŽǀŽƵĐĞŶƵ͊
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƵǀĠƐƚēŝƚĞůŶĢƐǀĠũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͕
ďǇĚůŝƓƚĢĂēşƐůŽƚĞůĞĨŽŶƵƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶşǀƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇ͘
ŽƐŽƵƚĢǎĞŶĞďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇĂŶŽŶǇŵŶş͕ƉŽǌĚĢĚŽĚĂŶĠēŝŶĞƐƉƌĄǀŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝ͘

^ũĂŬǉŵŝŬŽůŝĚŽƚĂǌǇƐĞŽďƌĂƛƚĞŶĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵŵĂŶĂǎĞƌŬƵŶĞƚƵ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚĞů͘ēşƐůĂ͗ϳϯϵϴϱϱϴϮϮŶĞďŽ ĞͲŵĂŝůƵ͗
ĞͲŵĂŝůƵ͗ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ͘͘

