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Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Je libo něco ostřejšího? Pikantní téma kanibalismu spojuje dva případy, jejichž okolnosti vypluly na
povrch v průběhu minulého týdne. Zatímco v jedné obci
na Prostějovsku skupinka dvaceti lidí včetně dětí pokřikovala na muže, že jim snědl šestnáctiletou příbuznou, která
si však ve skutečnosti udělala výlet na Slovensko, prostějovský soud projednával případ Jiřího Otáhala. Ten se na
silnici u Určic pořádně zahryzl do muže, jenž mu přebral
jeho milenku! Obžalovaný přitom přepadení plánoval dlouho dopředu, vyrazil na něj s pistolí za pasem a elektrickým
paralyzérem v kapse. Svého soka pak chtěl dokonce věznit
v pronajaté garáži! Jak soudní stání dopadlo, a co konkrétně
se stalo v prvním případě?

zjistili jsme

➢

20212410152

20012410121

20011710077

2x foto: Martin Zaoral a internet
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
Vyzdvihnìte pomocníky
Olomoucký kraj (sob) – Popatnácté Olomoucký kraj vyhlásil
cenu, kterou může získat člověk,
jenž se zasadil o pomoc lidem se
zdravotním handicapem. Lidé mohou nominovat jak někoho, kdo
s nimi pracuje, tak také dobrovolníka nebo autora, který se problematice této oblasti sociální péče
věnuje. Nominace může veřejnost
zasílat na krajský odbor sociálních
věcí prostřednictvím e-mailu nebo
písemně. Formulář je ke stažení
na internetových stránkách kraje,
návrhy na ocenění je možné zasílat
do 20. února.

Termíny zápisù
jsou vypsané
Prostějov (sob) - Magistrát informoval o tom, kdy mají rodiče
přijít přihlásit své ratolesti do mateřských školek a také na základní
školy. Ředitelé škol, které spadají
pod město Prostějov, přivítají u zápisů děti a jejich rodiče 13. května
v případě školek a 24. dubna na základních školách.

Pozor, podomní
SURGHMFHYlHvRYÈ
Žešov (mls) - Minulé pondělí 20.
ledna odpoledne se strážníci dozvěděli o podomním prodejci, který
v Žešově nabízel levnější energie.
Hlídka objevila třicetiletého muže,
který se přiznal, že kontaktuje vybrané klienty, u kterých se snaží
sjednat výhodnější smlouvy. Strážníci muže poučili o platnosti tržního řádu, a to na celém území města
Prostějova. Jeho protiprávní jednání
projedná příslušný správní orgán.

POSLEDNÍ ŠANCE!
pøedplatné levnìji
strana 16
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Večerníku
&21É6327ħð,/2
Pomáhající děti. Hezkým činem začali rok 2020 na ZŠ E. Valenty v Prostějově, kde žákyně třídy 6. B zorganizovaly
dobrovolnou sbírku na pomoc rodině
z Mostkovic, které před nedávnými
Vánocemi shořel dům. A vybralo se
rovných dvacet tisíc korun! Tomu se
rozhodně říká dobrý skutek s velkým
„S“ hodný následování. Přidáte se?
CO NÁS UDIVILO…

PROTIVANOV ͣWĠĞŅŽ͞ďǇŵĢůŽƉŽƚĢƓŝƚŝƉŽďĂͲ
ǀŝƚ͕ŵĢůŽďǇďǉƚǌĂũşŵĂǀĠǀǉƚǀĂƌŶĢŝŽďƐĂŚŽǀĢ͘
sƓĞĐŚŶǇƚǇƚŽŶĄůĞǎŝƚŽƐƟĚŽŬŽŶĂůĞƐƉůŸƵũĞƉƎĄŶş
ĚŽ ŶŽǀĠŚŽ ƌŽŬƵ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĂ ŵşƐƚŶşŵ ŚĞůŝƉŽƌƚƵ͕
ŬƚĞƌǉŬŶŝŵƉĂƚƎşƵǎǀşĐĞũĂŬƐĞĚŵůĞƚ͕ǀǇƚǀŽƎŝůŝ
ēůĞŶŽǀĠ:^,WƌŽƟǀĂŶŽǀ͘WƎĞƐƚŽǎĞũĞũŝǎŶŽǀǉƌŽŬ
ǀƉůŶĠŵƉƌŽƵĚƵ͕ƉŽƚĢƓŝƚƐĞơŵƚŽǀƟƉŶǉŵĂƉƌŽͲ
ƉƌĂĐŽǀĂŶǉŵƉƎĄŶşŵŵƽǎĞŵĞŝŶǇŶş͘

Foto: Facebook

Kanibalismus na Prostějovsku.
Pěstní souboje jsou vcelku běžným
prostředkem k vyřizování sporů, ovšem aby se lidé navzájem pojídali, to
jsme tu ještě neměli! V uplynulých
dnech jsme zaznamenali dva případy, kdy jeden muž ukousl rivalovi při
rvačce dolní ret, na druhého pak pořvávala tlupa spoluobčanů, že si „pochutnal“ na šestnáctileté slečně…
ZACHYTILI JSME

Agentura 3UHPLpU.DNLäQDEt]HO3URVWĚMRYXVYpKQt]GR
Kauza okolo Labutího hnízda, které
bude snad věčným tématem pro celostátní média, mohla být uzavřena při
návštěvě premiéra Andrejka Kakiše
v Prostějově. Jak se totiž exkluzivně
Agentura Hóser domákla, ministerský
předseda nabízel své Labutí hnízdo
na prodej městu Prostějovu!
„Už na to nemám nervy, jak jsem
vláčen médii a představitelé Evropské
unie mě nechtějí ani vidět, natož mě
zvát na návštěvy. Chci se Labutího
hnízda jednou provždy zbavit, takže
ho na svých cestách nabízím k prodeji.

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

•• Pondělí ••
Hádky a mlčení. V manželství je třeba se někdy pohádat, jinak se o tom
druhém nic pořádného nedozvíte. Na druhou stranu je třeba v něm také
hodně mlčet, protože manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. O tom,
že i zdánlivě všední manželství může skrývat nevšední tajemství, pojednávala hra Vím, že víš, že vím, která byla k vidění v prostějovském divadle.
V hlavních rolích se představili Simona Stašová a Michal Dlouhý.
•• Úterý ••
Nic pro poseroutky. „Svět patří těm, co se neposerou.“ Citát Charlese
Bukowského si vypůjčil Dan Přibáň pro svůj film Trabantem až na konec
světa. Cestovatel a filmař ve svém životě doputoval až na přednášku do
prostějovského kina Metro 70.
•• Středa ••
Všechny barvy klarinetu. Víte, komu muzikanti říkají gentleman? Tomu,
kdo umí hrát na klarinet, ale nedělá to… Členky klarinetového kvarteta
Cantarina Clarinete v prostějovském divadle naopak dokázaly, že žádný
z dechových nástrojů nedokáže vystihnout takovou paletu nejrůznějších
nálada jako právě klarinet.
•• Čtvrtek ••
S knihou na prázdninách. Vždy, když se pustíte do čtení nějaké knihy, je
to, jako byste se vypravili na dlouhé prázdniny... Stoprocentně to platí pro
příběhy prostějovského rodáka Miloše Zapletala, který snad ještě lépe než
jeho předchůdce Jaroslav Foglar dokázal v dětech vzbudit touhu hodit bágl
na záda a vyrazit do přírody. Jeho dílo v prostějovské knihovně připomněl
skaut a spisovatel Vladislav Raška.
•• Pátek ••
Na plese tančil i měsíc. Někdy netančí pouze hvězdy, ale i měsíc! Orchestr s romantickým názvem Moondance Orchestra dal dohromady pro
potřeby taneční soutěže Stardance v roce 2006 Martin Kumžák. Nyní se
představil na reprezentačním plese firmy Koutný.
•• Sobota ••
Mrazivá láska. Počasí v Evropě v posledních letech nasvědčuje tomu, že
se princezna Elsa z Ledového království zamilovala do Mrazíka a odstěhovala se s ním někam na Sibiř... Potkat její dvojnice jste mohli alespoň na
karnevalu, který pořádal DDM Prostějov.
•• Neděle ••
Kladecký snowboard. Fenomenální Ester Ledecká se letošní Kladecké
lyže opět nezúčastnila, údajně prý čeká na to, až se tu ve stejný den pojede i Kladecký snowboard... I bez této sportovní hvězdy současnosti si malí
i velcí závodníci jediné klání svého druhu na Prostějovsku skutečně užili.

Ano, za jednu korunu českou,“ potvrdil Agentuře Hóser o samotě v koutku
prostějovské radnice Andrejko Kakiš.
Na otázku, jak se prostějovští konšelé
tvářili na jeho nabídku, odpověděl
velice upřímně. „Pan primátor se zakuckal, jeho náměstek Nikamnepospíchal začal vyhrožovat sebevraždou
a náměstkyně Bitva u Sokolova prohlásila, že žádné hnízdo nechce a takového chlapa, jako jsem já, by doma
taky nechtěla,“ uvedl trošku otráveně
premiér Kakiš. Poté se svou ochrankou nasedl do bavoráku a rychle zmizel z prostějovského náměstí.
Agentuře Hóser to samozřejmě nedalo
a během uplynulého týdne se snažila
zjistit, jak se k možné koupi Labutího hnízda budou stavět naši konšelé

v budoucnu. Vždyť jedna koruna nejsou zas až tak velké prachy... „Opravdu mi spadla brada, kdy nám pan premiér tolik v médiích propírané hnízdo
nabídl. Jako jeho stranický kolega
bych pana premiéra nerad naštval,
ale skutečně nevím, co bychom si s Labutím hnízdem počali. Snad bychom
z něj mohli pro úředníky magistrátu
udělat rekreační místo, nebo v něm
pořádat jednání zastupitelstva. V tuto
chvíli opravdu nevím,“ pronesl primátor František Kopačka. „Šly na mě v tu
chvíli mdloby, když nám pan Kakiš
hodlal vnutit to jeho hnízdo. Sice za
korunu, ale už nedodal, že Prostějov
by tím pádem byl místo něj denně na
titulních stranách nejen bulvárních
plátků. Ano, řekl jsem, že když mu

na to primátor kývne, půjdu se oběsit
přímo před bránu Labutího hnízda,“
přiznal první náměstek primátora
Jiří Nikamnepospíchal. Jeho kolegyně
Milada Bitva u Sokolova se nechtěla
k celé záležitosti vůbec vyjadřovat.
„Labutí a čápů máme v Prostějově už
tak dost,“ odsekla jen velmi stroze.
Za Agenturu Hóser Majkl

Stává se z toho čím dál větší
móda... Další shořelé a poškozené kontejnery byly nalezeny v úterý 21. ledna po
dvacáté hodině v Příční ulici
v Prostějově. Dva kontejnery na papír zcela shořely
a nádoby specializované
na plast, resp. barevné sklo
byly požárem poškozeny.
Kdo a proč oheň způsobil?

33 000
Hasiči mají jasno, jako příčinu určili úmyslné zapálení a tak policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Výše
způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena
právě na necelých třiatřicet
tisíc korun.
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Text v této rubrice

PETR KOUKAL

je smyšlený, nikterak

Historicky nejlepší
český badmintonista se musel porvat s diagnózou
rakoviny varlat. Foto: Josef Popelka
Po konci kariéry
založil Nadaci Petra Koukala, jejímž
hlavním projektem je STK pro chlapy. Ten si klade za cíl, aby se o muži
o své zdraví začali starat stejně jako
o své auto. V Prostějově na plesu společnosti Koutný převzal šek na 250
tisíc korun, které vzešly z prodeje žiraf uháčkovaných zaměstnanci této
oděvní firmy.

pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

137

Po roční pauze se uplynulou neděli do jediného lyžařského areálu
na Prostějovsku vrátila Kladecká
lyže. Závod byl dokonce zařazen
do Jihomoravského lyžařského
poháru, díky čemuž se mohl těšit
z rekordní účasti celkem 137 závodníků a závodnic. Mnozí z nich
do Kladek dorazili právě z Brna.
Reportáž čtěte na straně 39

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.

ZASLECHLI JSME…

„V PROSTĚJOVĚ
UŽ SE NETANČÍ,
ALE JENOM
SKÁČE“
Taneční mistr Jiří Šindler, známý
z působení v Domě služeb v Olomoucké ulici, si v exkluzivním rozhovoru takto postěžoval na kvalitu a (ne)zájem nejen o kurzy.

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

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/0 °C

¶WHUÙ

8/3 °C

Støeda

7/3 °C

Ètvrtek

5/2 °C

Pátek

5/3 °C

Sobota

4/0 °C

Nedìle

6/2 °C

Ingrid
Otýlie

Zdislava

PETRA KOVAŘÍKOVÁ
se narodila 13. srpna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. října
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 33 do 35 let, měří okolo 176 centimetrů, má střední postavu, modré oči
a černé vlnité vlasy.

Robin
Marika
Hynek

Nela
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Nemilé zprávy
má pro obyvatele Prostějovska Krajská hygienická stanice
v Olomouci. Podle statistik se
totiž chřipka v regionu zhoršuje. Oproti předchozímu měření
přibyly hned tři stovky nových
případů a s počtem 1954 nemocných na sto tisíc obyvatel je na
tom zdejší region z celého Olomouckého kraje vůbec nejhůře.
A přestože nová čísla budou zná- se v uplynulém týdnu konal další
ma až dnes, dle kuloárních zpráv nárůst! Hygienici pak v souvis-

STOPKU
mají návštìvy
na LDN

, R
m
e
h
SDbPo DU¿GN
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losti s chřipkou dále připomněli,
že je na samotných nemocnicích,
zda se rozhodnou uzavřít svá oddělení. V Prostějově k takovému
kroku koncem uplynulého týdne, i přes počáteční uklidnění,
bohužel došlo...
„Zatím o tom neuvažujeme. Situaci
samozřejmě sledujeme, ale epidemiologická situace není naštěstí
natolik závažná, abychom museli
přistoupit k preventivním krokům.
Mezi něž patří právě třeba ome-

zování návštěv,“ poznamenala pro
Večerník ještě uprostřed minulého
týdne Radka Miloševská, mluvčí
společnosti Agel, pod níž prostějovská nemocnice spadá.
Pak už to ale přišlo! S nepříjemnou
informací pro pacienty a jejich příbuzné přišla prostějovská nemocnice v pátek těsně před polednem.
Vyhlásila totiž zákaz návštěv na
oddělení léčebny dlouhodobě nemocných.
dokončení na straně 14 >>>

SE ZUZANOU

BYLI JSME
U TOHO

Foto: archiv rodiny

PROSTĚJOV Překvapení, údiv
a následný pláč. Ředitelka
Domova pro seniory v Jesenci
a někdejší zastupitelka
Olomouckého kraje opustila
tento svět tak náhle, že zpráva
zaskočila úplně všechny. O to
smutnější bylo poslední rozloučení od páteční půl jedné
na prostějovském hřbitově.
Hosté přijížděli už dlouho před
zahájením obřadu. Bylo vidět,
že Zuzana Bratterová získala
za svých 51 let života mnoho
známých, přátel i kolegů, kteří
si jí vážili. Nakonec se v Obřadní
síni Městského hřbitova sešly
na dvě stovky kondolujících.
Mezi nimi byl i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. V tentýž den 24. ledna
proběhlo i poslední rozloučení
s Jaroslavem Svozilem, dlouholetým pracovníkem Magistrátu
města Prostějova.

vatelky ji měl její zeť odstrčit, až ztratila
rovnováhu a upadla na podlahu. Poté
měl ženu uchopit za pravou nohu a takto odtáhnout z domu ven. Osobní věci
poškozené, které zůstaly v domě, pak měl
poté vyhodit oknem,“ popsal událost tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje František Kořínek
s tím, že věc je šetřena jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
„Za ten podezřelému hrozí pokuta až do
výše dvaceti tisíc korun,“ dodal. (mls)
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PROSTĚJOV Vztahy mezi zetěm
a tchýní bývají bez mráčku jen málokde. Občas se stane, že vzájemné
potyčky skončí až za hranicí zákona.
K tomu došlo uplynulé úterý 21.
ledna v západní části Prostějova, kde
muž „maminku“ vypakoval z domu
hodně nevybíravým způsobem.
Prostějovští policisté v rodinném domě
zasahovali nedlouho po konfliktu mezi
pětačtyřicetiletým mužem a šestapadesátiletou ženou. „Dle tvrzení oznamo-
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pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
K odchodu předsedkyně místního
sdružení ČSSD z tohoto světa došlo
v noci z úterý 14. na středu 15. ledna.
Jak jsme předeslali v minulém čísle,
Zuzana Bratterová skonala ve svém
bytě během spánku. Stalo se tak ovšem za mírně jiných okolností. „Chtěla
bych uvést na pravou míru informace
okolo úmrtí, které mě hodně zasáhlo.
Maminka neměla rakovinu, nemoc
byla hematologického rázu, nikoliv
onkologického, jak se říká. Není také

pravdou, že by maminku našla Policie ČR. K tomu, jak se vše seběhlo,
se ale blíže vyjadřovat nechci,“ řekla
exkluzivně Večerníku dcera Dominika s tím, že tělo paní Bratterové bylo
opravdu převezeno na soudní pitvu,
kterou policie nařídila.
Pohřeb známé političky se konal v pátek 24. ledna půl hodiny po poledni.
Přítomni byli současní i bývalí politici,
a zdaleka nikoliv jen sociální demokraté. Přišli lidé pracující v sociální oblasti,
i ti, kteří mají blízko ke sportu. „Mám
v gymnastice její dceru, znaly jsme se
dlouhodobě. Byla hodně aktivní, angažovala se. Lidi ji měli rádi,“ poznamenala
Eva Kletenská na adresu bývalé manželky nedávného náměstka primátora
Prostějova Pavla Smetany.

Lidé se ve stejný
den loučili
i s Jaroslavem
Svozilem
Samotný obřad začal čtyřmi písněmi,
poté následovala smuteční řeč, vzpomínka na rodinu a práci. V sále, značně
zaplněném i květinami a věnci, přibylo
slz. Zavzpomínat si totiž přišlo skutečně
hodně lidí. Několikrát padla zmínka také
o politické činnosti Zuzany Bratterové,
která dlouhé roky pracovala pro sociální
demokraty v Prostějově. „Měla být hodně vysoko na kandidátce do krajských
voleb. Trávili jsme spolu hodně času.
Byl to člověk nekonfliktní, který bral vše
s nadhledem a grácií. Zkrátka týmový
hráč,“ vzpomněl na svou kolegyni Petr
Kudláček, člen OVV ČSSD Prostějov.
Zuzanu Bratterovou přišli na poslední
cestu vyprovodit také dva bývalí primátoři. „Nemohu o tom dost dobře mluvit, jsem z její nečekané smrti zdrcena.
Zuzka byla duší naší sociální demokracie a předsedkyně místního sdružení

BRATTEROVOU
3ċ,ä/<'$9<
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. Kromě někdejší první
dámy města to byl i Miroslav Pišťák.
„Byla velmi obětavá. V sociální práci vykonala mnoho dobrého. Budu na ni vždy
vzpomínat v dobrém,“ nechal se slyšet.
Exprimátor připomněl také její zdravotní
obtíže. „Osud k ní nebyl zrovna přívětivý, měla velmi zvláštní nemoc. Zemřela
ale ve spánku, v tomhle k ní alespoň byl
trochu ohleduplný,“ poznamenal Pišťák
s tím, že odešla až příliš brzo. Na tom se
shodli prakticky všichni přítomní. Stejně
tak na skutečnosti, že se jednalo o člověka schopného, úspěšného, přitom nadále
lidského a přívětivého.
Půldruhou hodinu před posledním rozloučením se Zuzanou Bratterovou dali
Prostějované „SBOHEM“ i Jaroslavu
Svozilovi. Dlouholetý vedoucí odboru
sociálních věcí prostějovského magistrátu náhle zkolaboval, když si šel jen tak
zahrát fotbálek. Veškerá pomoc záchranářů byla marná. Také k této smuteční
události dorazilo několik desítek jeho

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

přátel, nechyběla pochopitelně ani nejbližší rodina. „Tatínek byl dobrosrdečný
člověk, který myslel více na druhé, jak
sám na sebe a celé rodině byl oporou.
Bude nám moc chybět,“ svěřili se Večerníku dcera Andrea a syn Jaroslav. „Jardu
jsem znal strašně moc dlouho a za dobu
mého působení na radnici jsme spolu řešili nejeden 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,“ nechal se slyšet bezprostředně po události
exprimátor Miroslav Pišťák.
Rodinám Jaroslava Svozila a Zuzaně Bratterové se omlouváme za nevhodně zvolený titulek z minulého
čísla. „Děkujeme všem účastníkům
pohřebního aktu i známým za velkou podporu,“ vzkázali pozůstali.
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PROSTĚJOV Někdejší zářivá hvězda biatlonových tratí a donedávna i tanečního parketu televizní
soutěže StarDance Gabriela Koukalová uplynulou sobotu zavítala do Prostějova. Během velkolepého
plesu konaného u příležitosti 25 let oděvní společnosti Koutný vystoupila jak v roli výborné tanečnice,
tak i coby manželka Petra Koukala. Právě nadaci dlouholeté české badmintonové jedničky podpořil
výtěžek sbírky z prodeje žluto-černých žiraf, které uháčkovali zaměstnanci firmy.
(mls)

REPORTÁŽ NEJEN Z TOHOTO PLESU NAJDETE NA STRANĚ 26

Z vlastní zkušenosti vím, jak je práce u ozbrojených sborů náročná, a to
nejen pro samy příslušníky, ale také
jejich rodiny. Vím, co znamená chodit
do práce bez ohledu na víkendy, na
svátky nebo na výročí svých blízkých.
Moc rád jsem se proto minulý týden
zúčastnil ocenění nejlepších policistů
a civilních zaměstnanců Policie České
republiky v Územním obvodu Prostějov. Občas zaregistruji tendenci vinit
strážce zákona z věcí, které ve skutečnosti nemohou ovlivnit. Policie je
především zárukou bezpečí v našich
ulicích a ochranou nás i našich domovů. Za to jí patří dík.

František JURA,RTKO¾VQT
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Pondělí 27. ledna 2020

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU
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KOSTELEC NA HANÉ Tento STÍN prostějovského regionu bude již brzy MINULOSTÍ. Patnáct let po uzavření by se letos dubnu
měl veřejnosti opět představit Bezručův
červený domek Kostelci na Hané. Jeho
rekonstrukce začala před zhruba rokem
demolicí sousedního bílého domku. Práce
však nabraly zpoždění ani na začátku nového roku nebylo zcela jasné, co domě po jeho
opětovném otevření bude.
Červený domek, němž žil básník Petr Bezruč,
je sice kulturní památkou, přesto byl dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Před čtyřmi
roky Olomoucký kraj zvažoval jeho demolici.
Po protestech řad veřejnosti ní ovšem nedošlo,
naopak následně byl zpracován dlouho odkládaný projekt jeho kompletní rekonstrukce.
Odstartovala ji demolice sousedního bílého
domku, kterou nahradí replika původního zahradního altánu parčík. Přestože se původně
počítalo tím, že hotovo bude již koncem října
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loňského roku, práce se protáhly. „Definitivně
byly ukončeny 27. prosince, nyní nás teprve
čeká kolaudace,“ prozradila Večerníku na začátku nového roku ředitelka Muzea galerie
Prostějově Soňa Provazová, které jsme se zároveň zeptali, zda je již znám obsah expozice, která bude domě vidění. „Zatím ne, finální návrh
ale vznikne ještě do konce ledna. Každopádně
plánujeme, že na začátku dubna chceme červený domek otevřít pro veřejnost,“ prozradila
Provazová.
Rekonstrukce objektu vyšla Olomoucký kraj
na zhruba 4,5 milionu korun, po opravách by
měl sloužit jako sezónní expozice autora Slezských písní.
(mls)

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu i nadále deklaruje, že dlouhá léta nevyužívaný a chátrající fotbalový stadion ve
Sportovní ulici chce s majitelem Markem
Pořízkou vyměnit za jinou nemovitost. Přesně před rokem prohlásil primátor František
Jura, že do pololetí 2019 by chtěl mít v otázkách možné výměny konečně jasno. Bohužel světlo na konci tunelu není ani na konci
ledna 2020 a tento STÍN MINULOSTI straší
Prostějov i nadále. A zřejmě ještě nějaký čas
bude… I když radnice, která by na pozemcích
ve Sportovní ulici ráda viděla zrekonstruovaný stadion pro fotbalisty, atlety a také hasičský
sport, s majitelem pořád vyjednává.
Už předloni Večerník informoval, že současný
majitel hřiště Marek Pořízka byl svolný k výměně, ovšem požadoval za něj dům na náměstí T.
G. Masaryka, v němž se narodil básník Jiří Wolker. „Wolkrův dům je pro město hodně citlivá
záležitost, a i když si dovedu představit ledacos,
o jeho výměně za hřiště ve Sportovní vůbec
nejednáme. Dům je totiž památkově chráněný
a nemůže být přeměněn v něco jiného, než je
teď. To ale není případ situace, kdy bychom ho
měli vyměnit za hřiště ve Sportovní ulici,“ řekl na
konci roku 2018 František Jura, primátor statutárního města Prostějova. V únoru 2019 primátor na otázky Večerníku zmínil, že jednání nijak

*ąKwV÷XG5RQTVQXPÊWNKEKUGO÷UVWUV¾NGPGFCąÊUO÷PKVUOCLKVGNGO/CTMGO2QąÊ\MQW\CLKPQWPG
OQXKVQUV5VCTÆURQTVQXKwV÷VCMOÊUVQTGMQPUVTWMEGUV¾NGEJ¾VT¾
2x foto: Michal Kadlec

nepokročila. Sám Jura přitom ještě před komunálními volbami deklaroval, že jeho cílem je
vrátit do Sportovní ulice fotbalové hřiště a na něj
mistrovské druholigové zápasy. „Hledáme teď
další alternativy, o kterých bychom mohli s panem Pořízkou jednat. Tedy jiné budovy či další
městské nemovitosti, za které bychom mohli
stadion vyměnit. Naší snahou opravdu je hřiště
směnit, ale jeho majiteli musíme samozřejmě
nabídnout vhodnou alternativu, se kterou bude
souhlasit,“ uvedl primátor s tím, že snahou města
je vyřídit celou výměnnou transakci velice brzy.
„Maximálně do půl roku,“ upřesnil tehdy František Jura, který je současně předsedou fotbalového 1.SK Prostějov.
Píše se únor 2020 a stadion ve Sportovní ulici i nadále chátrá a zůstává v majetku podnikatele Marka Pořízky. „Je pravda, že s panem Pořízkou jsme
se nyní už dva nebo tři měsíce nesetkali. Není to
tak, že bychom neměli co řešit, ale prostě se stále
nemůžeme shodnout. On prostě nechce přistou-

pit na odkup na základě odhadu ceny podle znaleckého posudku, stále trvá na směně hřiště za nějakou městskou nemovitost. A ty, které požaduje,
nejsou pro město přípustná varianta,“ prozradil
aktuální stav věci Jura. „V žádném případě to není
vina Marka Pořízky, že se nemůžeme dohodnout.
Nyní jsme si sice ve vzájemných jednáních dali určitou přestávku, ale určitě budeme jednat dál. Prioritním zájmem města zůstává, aby ve Sportovní
ulici sportoviště bylo,“ ujišťuje primátor.
Majitel areálu Marek Pořízka Večerníku v uplynulých dnech nezvedal telefon, ovšem už na podzim
loňského roku redakci opětovně potvrdil, že trvá
pouze na směně nemovitostí. „Chtěl bych důrazně vyvrátit fámu, že jsem od města odmítl dvacet
milionů korun, které mi za pozemky se hřištěm
nabízelo. Není to pravda, nikdy jsem za hřiště ve
Sportovní ulici peníze nechtěl.“
Dočkáme se tedy doby, kdy bude areál majetkem města a vyroste tam nový stánek, který si
Prostějov zaslouží?
(mik)
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Také do Prostějova přišly snad
odněkud ze Sibiře arktické mrazy.
Zima je nás prostě jako ruském filmu. kdo čeká, že se příštích dnech
oteplí sníh konečně začne ze
střech, chodníků silnic mizet, tak
ten se rozhodně hned tak nedočká.
Společnost .A.S.A. Technické služby se ale minulý týden rozhodla přírodě trochu pomoci za použití těžké
techniky odváží sníh frekventovaných ulic parkovišť daleko za město.
Bagry nakladače dolují těžký zamrzlý sníh ze silnic parkovacích ploch.
Nákladní auta ho pak vezou za

průmyslovou zónu, kde se už dnes
vrší pořádná hromada stovek kubíků sněhu ledové tříště. „úterý jsme
takto pracovali na sídlišti Šárka ulicích Tylova Západní. Ve středu pak
Čechovické Školní, ve čtvrtek okolí
drozdovického rybníka, na Sídlišti
Svobody, na Vojáčkově náměstí náměstí Husserla. pátek mizely stovky kubíků sněhu ze sídliště Západ
Nerudovy ulice, sobotu se chystáme na parkoviště před obchodním
domem Lidl, na Husovo náměstí
Pernštýnské náměstí,“ vypočítával
Večerníku lokality, kde všude čety

technických služeb odklízely nánosy
sněhu, Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti .A.S.A. Technické
služby Prostějov.
Podle jeho slov se tuny sněhu odvážejí za město. „Sníh obsahuje obrovské množství soli, takže odvážet
ho někam Hloučele nebo Romži je
nesmysl. To by nám ochránci přírody dali! Vozíme ho za průmyslovou
zónu do Kojetínské ulice, kde je polích zpevněná plocha. úklidu odvozu
sněhu budeme pokračovat příští týden podle aktuální potřeby,“ doplnil
ředitel Tomáš Fajkus.
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Kdeže ty nikoliv loňské, ale časy před deseti lety jsou! roce 2010 to
bylo na dlouhou dobu naposledy, kdy Prostějov zavalil sníh, to podobě třiceticentimetrové pokrývky. vydržel hodně dlouho, tát totiž
začal až polovině února, to už zase ale byla jiná kalamita. Bylo tedy
jasné, že vedení města muselo požádat technické služby mimořádná
opatření, do odklizení sněhu byly nasazeny desítky lidí včetně těch
místní pobočky Úřadu práce ČR. samozřejmě také množství těžké
techniky. Během následujících let se nic podobného neopakovalo,
pokud jsme zaregistrovali nějakou sněhovou pokrývku, tak ta stejně
během pár dní roztála. Paní zima je tak Prostějovu už dlouho milosrdná, takže sněhovou kalamitu podobnou roku 2010 už zřejmě
očekávat nemůžeme.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Újezd
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Ve středu 22. ledna večer vyjížděli
strážníci prověřit přijaté oznámení
o podnapilém agresivním muži v restauraci v okrajové části města. Oznamovatelka označila staršího muže
a uvedla, že se neustále dožadoval
nalití alkoholu a nechtěl z provozovny odejít. Zjevně podnapilý muž se
choval agresivně jak k personálu, tak
ke strážníkům. Policisté museli dotyčného muže za použití donucovacích
prostředků zpacifikovat, následně
skončil v poutech. Orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu
odmítl. Při použití donucovacích
prostředků došlo k drobné oděrce
v jeho obličeji, proto byl k ošetření sanitkou převezen do nemocnice. I tam
se choval velice agresivně, a přestože
měl nasazená pouta, snažil se napadat zdravotní personál a strážníky. Po
ošetření byl převezen do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.
Osmašedesátiletý muž je nyní podezřelý z přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití.

Naditou šrajtofli odevzdal
Poctiví lidé pořád existují. O tom se
předminulou neděli 19. ledna o půl
čtvrté ráno přesvědčili strážníci, když
jim jednatřicetiletý muž předal peněženku s tím, že ji nalezl na ulici před
barem. Šrajtofle obsahovala doklady
a finanční hotovost ve výši několika
tisíc korun. Majitele se nepodařilo
zkontaktovat, proto byl nález předán
na ztráty a nálezy magistrátu města
Prostějova. Tam si ztracenou peněženku může majitel vyzvednout. Poctivému nálezci patří poděkování, ne
každý by se zachoval stejně jako on.

Chytili muže z pátrání
Ve středu 22. ledna ráno si prostějovští strážníci všimli na Husově náměstí muže, o kterém z místní a osobní
znalosti věděli, že je v celostátním
pátrání Policie ČR. To se při ověřování potvrdilo a tak sedmadvacetiletý muž byl předveden na obvodní
oddělení Policie ČR, která s ním provedla další patřičné úkony.

Podivné video...
V neděli 19. ledna se na linku 156
obrátila žena s tím, že se na náměstí
Spojenců pohybuje muž zabalený
do deky a omotaný prodlužovačkou.
Hlídka zkontaktovala šestačtyřicetiletého chlapíka, který ke svému podivnému jednání uvedl, že s přítelkyní natáčí videopříspěvek na sociální
sítě. V jejich počínání nebylo žádné
protiprávní jednání zjištěno.

Kluci ničili hráz rybníka
Předminulý pátek 17. ledna odpoledne vyjížděli strážníci prověřit
telefonické oznámení o skupince
dětí, která vylamuje kameny z hráze
rybníka a hází je na led. Na místě
hlídka zkontaktovala oznamovatele
a ten označil dvojici hochů, kteří se
k činu přiznali. Uvedli, že při čekání
na autobus si házením kamenů krátili
dlouhou chvíli. Děti ve věku 11 a 12
let strážníci předali rodičům. Vyčíslenou škodu ve výši 500 Kč budou
muset uhradit.

Objevili kupu sněhu
Minulé pondělí 20. ledna v noci
byla hlídka přivolána k ležící osobě
ve dvorním traktu obytného domu
v Dolní ulici. Strážníky oznamovatelka navedla k domnělé ležící osobě
z okna bytu ve třetím patře domu. Ti
však zjistili, že nejde o člověka, ale
o nahrnutou hromadu sněhu. Inu,
i to se stává...

➢ztitulnístrany
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PROSTĚJOVSKO Někteří naši
jednodušší spoluobčané očividně příliš koukají na televizi.
Kdyby raději chodili do práce,
jistě by přišli na docela jiné
myšlenky... To je zřejmě případ skupinky zhruba dvaceti
lidí, kteří pokřikovali na muže
ze sousední obce, že snědl
šestnáctiletou dívku! Ten se
na policii obrátil již tři dny
před Štědrým dnem. Zprávu
/Wå D[N \ MCPKDCNKUOW QDXKP÷P \EGNC PGUO[UNP÷
ke kuriózní události policisté 
NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
vydali v průběhu uplynulého
skupina z místa odešla. K fyzickému oznámil zmizení
týdne poté, co se dívka našla
napadení nedošlo,“ popsal hodně kuri- dívky, se k večerní
u příbuzných na Slovensku.
ózní případ František Kořínek, tiskový „návštěvě“ v sou-

Martin ZAORAL
Policii ČR k případu zavolal osmapadesátiletý muž z obce na Prostějovsku, kterého vyděsila skupinka lidí ze
sousední obce. „Když vyšel ven, uviděl
asi dvě desítky osob, mužů, žen i dětí,
kteří na něj pokřikovali, ať jim vrátí
příbuznou. Během vytrvalých verbálních útoků byl dokonce obviněn, že
dívku snědl. Když trval na tom, že se
zmizením dívky nemá nic společného,

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Kde se případ stal, se Večerníku přes
veškerou snahu do uzávěrky vydání
zjistit nepodařilo. Jisté ovšem je, že
sami policisté velmi brzy věděli, odkud
vítr vane. „Hned na počátku šetření
usoudili, že se zřejmě jednalo o rodinu šestnáctileté dívky, jejíž zmizení
policistům rodina oznámila téhož dne
po poledni,“ podotkl Kořínek. To se
posléze i potvrdilo, ostatně muž, který

sední obci přiznal.
I zbývající okolnosti případu jsou
úsměvné a svým způsobem naprosto příznačné. Ukázalo se totiž,
že zmizení dívky mělo úplně jinou
příčinu... „V dopoledních hodinách
ji příbuzní vyslali do vedlejší obce nakoupit brambory. K tomu ji vybavili
hotovostí dva tisíce korun,“ pobavil
František Kořínek. Rodina asi očividně neměla menší bankovku. Dívka
následně i s penězi naložila po svém.

„Do obchodu nedorazila, protože se
rozhodla odjet ke svým příbuzným na
Slovensko. Tam ji také slovenští kolegové vypátrali a potvrdili, že se nestala
obětí trestné činnosti, tedy ani kanibalismu,“ uzavřel okolnosti nevšedního
případu policejní mluvčí.
A nyní již má každý ze čtenářů dostatek indicií k tomu, aby sám určil
etnicitu zmizelé dívky i jejích příbuzných...

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

PROSTĚJOV Tohle dokáže způsobit jen „láska“! „Omlouvám
se, absolutně nechápu, co to do něj vjelo,“ hlesla maminka
Jiřího Otáhala k poškozenému, jemuž měl její syn ukousnout
spodní ret. Obchodní zástupce ve středních letech je obžalovaný, že svého rivala, který mu přebral milenku, chtěl dokonce
unést, zavřít a snad i mučit v garáži, kterou si za tímto účelem
pronajal. Únos se nevyvedl, ovšem během rvačky Otáhal přepadenému muži amputoval dolní ret. Následně skončil na
policii a ve vazbě. Na podivné okolnosti by se zřejmě nikdy
nepřišlo, kdyby se obžalovaný se svým plánem nesvěřil tajnému deníčku. Prostějovský soud a s ním i Večerník byl svědkem
procesu, jehož okolnosti připomínaly prapodivný mix červené knihovny a hollywoodského hororu.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Už ji stejně nikdy neuvidíš!“ vykřikl
Jiří Otáhal během rvačky se svým sokem, který mu přebral jeho milenku.
Celá bitka skončila hodně krvavě.
Otáhal, kterého zradil připravený elektrický paralyzér, brzy ztratil počáteční
převahu a dostal se na záda. Ze sevření
se chtěl dostat tak, že se vší silou zakousl do soupeřova rtu, až mu ho ukousl.
To však nebylo vše: plný význam zmíněných slov policisté pochopili teprve
po podrobnějším prošetřování celého
případu. Dle obžaloby chtěl Otáhal
svého soka převézt do garáže, kde měl
připravené křeslo, na něž jej chtěl připoutat a držet kdoví jak dlouho. Celý
případ má přitom neobyčejně pikantní pozadí...

Zrazený
proutník
Devětačtyřicetiletý Jiří Otáhal už si se
ženami prožil svoje, přesto na ně rozhodně nezanevřel. Obchodní zástupce
nabízející zemědělcům lepší výkon motorů jejich traktorů se dvakrát oženil, ani
v jednom z manželství však nebyl šťastný. „Po narození našich dětí o mě druhá žena ztratila zájem jako o muže.
Našel jsem si tedy milenku, která mi
po čtyřletém vztahu oznámila, že už

to takhle nechce táhnout dál a že jí
mám říct, zda kvůli ní opustím svou
rodinu, či ne. Vzal jsem si nějaký čas na
rozmyšlenou a rozhodl se, že manželku
opustím. Jenže to jsem netušil, že má
milenka už v té době měla někoho jiného. Hodně mě to bolelo, ale nakonec
jsme se vzájemně dohodli, že už se neuvidíme,“ vypověděl Jiří Otáhal.
Soudce Petr Vrtěl během hlavního
líčení připomněl, že již v této nelehké
době Otáhal své lásce posílal e-maily
typu „vidíš, že nejsem divný“, a to s odkazem na článek o tom, jak se dva muži
poprali kvůli jedné dívce, přičemž jeden z nich zemřel…

ĆiEHOVNê
SOiQ
Přestože se Jiří Otáhal se svou milenkou dle svých slov definitivně rozešel
v listopadu 2018, plánů na pomstu se
očividně nikdy nevzdal. Jenže se na ni
potřeboval náležitě připravit. Na automobil svého soka nechal umístit
GPS zařízení, prostřednictvím něhož měl o jeho pohybu dokonalý
přehled. Zároveň si opatřil pistoli
a pronajal garáž, kam kromě zásob
pití a injekčních stříkaček umístil
podomácku vyrobené křeslo, které
už na první pohled připomínalo mučicí nástroj. Rovněž se vybavil motorkářskou helmou, které přelepil černou
páskou hledí, aby tak jejího nositele
nikdo nepoznal. S těmito věcmi a dále
se dvěma elektrickými paralyzéry, provazem a stahovacími pásky vyrazil do

Zloděj
dostal hlad,
skončil ve vazbě
Předminulou neděli 19. ledna
před sedmnáctou hodinou ukradl v prodejně v Janáčkově ulici
sedmadvacetiletý muž zboží za
celkem více než pět set korun,
když přes pokladní zónu pronesl
dvě konzervy s tuňákem a jedenáct čokolád uschované pod mikinou. Za pokladnami byl však
zadržen pracovníkem ostrahy
a zboží musel vrátit. Tím to však
neskončilo, protože si jej hned na
místě převzali přivolaní policisté. Ti později zjistili, že zadržený
muž byl pro majetkovou trestnou
činnost v minulosti již opakovaně
odsouzen k vězení. Poslední pobyt v něm si odpykal loni v květnu. Dalším šetřením bylo zjištěno,
že muž se opakovaných krádeží
dopustil i v minulých měsících.
Proto byl umístěn do policejní
cely a ve věci se koná zkrácené přípravné řízení. Zloději nyní hrozí
až tři roky za mřížemi.
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prostějovské automechaniky, kde si půj&RVNUêYi
čil vůz. Takto vybaven vyjel loni v červnu vstříc muži, jehož k smrti nenáviděl. WDMHPQêGHQtN"
Podařilo se mu jej zastavit na nepříliš
frekventované silnici mezi Výšovicemi O tom, že by vše mohlo být jinak,
a Určicemi. Co se dělo dál, už nespadá než jak obžalovaný tvrdí, napovídá
celá řada důkazů. Jedním z nich je zado žánru krimi, ale hororu...
bavený deník, který policisté objevili
3ĜHSDGHQt
v autě bezprostředně po přepadení.
Záznamy z něj policisty přivedly i na
QH]YOiGO
pronajatou garáž. Vysvětlovaly i poS pistolí za pasem a elektrickým paraly- divné křeslo, které skrývala. „Byly to
zérem v kapse se Jiří Otáhal vrhl na nic jen takové mé fantazie, dál to odmínetušícího muže. Jenže vše neprobíha- tám komentovat,“ trval na svém Jiří
lo tak, jak si představoval. „Paralyzér Otáhal, který sice na první pohled
dvakrát zaprskal, možná dal i nějakou vystupoval celkem seriózně, vzhleránu, ale větší zranění mu nezpůsobil. dem ke způsobu jeho obhajoby bylo
Následně jsme se začali rvát. On měl jasné, že nedostatkem představivosti
navrch, zaklekl mě, v jednu chvíli jsem určitě netrpí. Obžalovaný mimo jiné
ucítil jeho obličej na svém, tak jsem jej po poradě se svým právníkem vznekousl, abych se vymanil ze sevření,“ sl na začátku hlavního líčení námitku
popsal Otáhal okamžik, kdy ukousl proti deníčku coby důkazu, neboť
poškozenému spodní ret.
dle nich měl být zabaven nezákonně
Oba muže zacákané krví pak objevili bez souhlasu soudu. Senát nakonec
svědci, kteří na místo přivolali Policii musel tento důkaz skutečně odmítČR. Hlídce Otáhal tvrdil, že to byl on, nout.
kdo byl napaden. Policisté mu však Vzhledem ke všem okolnostem koneuvěřili a agresor putoval do vazby, šatého případu byl výslech obžalokde je dodnes. Setrvává tam zejména vaného mimořádně rozsáhlý. Kromě
kvůli svému přístupu k celé věci, kdy nepodmíněného trestu hrozí Jiřímu
si na svoji obhajobu vymýšlí jen těžko Otáhovali také zaplacení léčení ve
uvěřitelné bajky. „Poškozenému jsem výši 23 000 korun. Poškozený se rovchtěl vrátit bolest, kterou mi způsobil. něž připojil s požadavkem na nemaTo bylo celé. Žádný únos jsem neplá- jetkovou náhradu škody v celkové
noval,“ vyjádřil se obžalovaný, který výši půl milionu korun.
však také mimo jiné tvrdil, že pistoli si Rozsudek v úterý 21. ledna nepadl,
toho dne vzal jen kvůli tomu, aby si po hlavní líčení muselo být kvůli dalpřepadení „jel s kamarádem zastřílet ším důkazům odročeno na polovina střelnici v Drahanech.“
nu letošního února.
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Vandalovi
se znelíbily
kontejnery
V úterý 21. ledna po dvacáté hodině došlo k požáru kontejnerů
na odpad v Příční ulici, kde zcela
shořely dva kontejnery na papír
a kontejnery na plast a barevné
sklo byly ohněm poškozeny. Škoda byla vyčíslena na necelých 33
tisíc korun, přičemž vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru
ČR určil za příčinu požáru úmyslné zapálení. Policisté tak případ
řeší jako přečin poškození cizí
věci. Za ten vandalovi kromě povinnosti uhradit vzniklou újmu
na majetku hrozí také jeden rok
vězení.

Kradlo se dvakrát
na jednom místě
Neobvyklou kořist ve dvojitém
podání si chtěli odnést zlodějíčci
z prodejny v Okružní ulici, avšak
zboží se vrátilo na pulty, neboť
byli přistiženi. První případ se
udál předminulý pátek 10. ledna
před sedmnáctou hodinou, kdy
jedenatřicetiletý muž ukradl cukrovinky, lahev rumu, tři šampony
a barvu na vlasy za celkem 741
korun. Den nato kolem osmnácté
hodiny to zkusil znovu, kdy chtěl
ukrást opět barvy na vlasy a pytle
na odpadky, tentokrát v hodnotě necelých 500 korun. Ve stejné
prodejně došlo v tentýž den, tedy
v sobotu 11. ledna, k další krádeži. Pachatelem byl tentokrát devětadvacetiletý chlapík, který si
udělal zálusk na dvě láhve vodky
a dva šampony v celkové hodnotě 600 korun. Oba muži byli při
svých krádežích přistiženi ostrahou prodejny. A jak se ukázalo,
jedná se o recidivisty, kteří byli
již v minulosti pro obdobnou
činnost trestáni. Ve věcích se nyní
koná zkrácené řízení a nyní jim
hrozí trest odnětí svobody až na
tři roky.

BLAHOPØEJEME!!!

Matyáš OŠŤÁDAL
22. 1. 20120 46 cm 3,00 kg
Přemyslovice
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naznačila, knihovna nepořádá jen
tvořivé dílny. Ale také například
deskohraní, dále funguje také čtení
pohádek pro nejmenší. Nejbližší
akcí dětského oddělení je právě
deskohraní, které se odehraje tento pátek mezi desátou a šestnáctou
hodinou.

<KOCRąGFQMPGO\KOC\CQMPGO&÷VKLK\VX¾TÿQXCN[URQOQEÊRCRÊTW
Foto: Michal Sobecký

minky s dětmi. Paradoxně právě
maminky byly často o chloupek
akčnější v tvoření než jejich ratolesti. „Dříve jsme chodívali častěji, bylo víc času. Máme ale akce v
knihovně rádi, hlavně ty menší, ne
ty velké, mediální,“ řekla pro Večerník Marika Garlíková. Jak sama

PROSTĚJOV Nejhorší myslitelné Vánoce si v roce 2019 prožila
rodina z Mostkovic. Přišla totiž
při požáru svého domu v Ohrozimské ulici prakticky o všechno. Později se však na příkladu
rodiny ukázalo, jak dokážou být
lidé štědří. Nejprve obecní úřad
vypsal během několika málo dnů
veřejnou sbírku, později však
přispěli občané i jinak. Pomoci
se totiž rozhodli také na prostějovské ZŠ v ulici E. Valenty. A to
nejen finančně.
„Díky úžasným žákům, rodičům,
učitelům, vychovatelům i panu řediteli jsme mohli 21. ledna osobně
předat šek na dvacet tisíc korun. Určitě se budou hodit i věci, které někteří rodiče navíc poslali pro malou
dcerku,“ uvedla učitelka Eva Muchová. Za sbírkou stály žákyně z 6.
B. Kromě žaček a žáků ale přispěli
také kantoři nebo ředitel. „Jsme rádi,
že peníze i to ostatní trošku pomohou zmírnit její tíživou životní situaci a je dobré vědět, že máme kolem
sebe lidi se srdcem na dlani,“ dodala
Muchová.
Úsilí školy ocenil také starosta
Mostkovic Jaroslav Peška. „Je dobře,
že lidi pomáhají, když se jiní ocitnou
v nouzi,“ poznamenal k dobrému
skutku školáků. Ve sbírce na škole
a v té obecní už se díky ochotě objevila nemalá částka. „Myslím, že můžou být všichni spokojeni. Je tam už
přes milion korun. V únoru budeme
rodině peníze předávat,“ prozradil
s úsměvem starosta.
Na místě zničeného domu se v současné době pracuje. „Už se tam něco
děje, shazují zničené části. Nejspíš
zde budou stavět od začátku,“ podotkl Peška.
Jeho obec má v posledních letech
s podobnými tragédiemi neblahou
zkušenost. V roce 2018 v ní vybuchl
dům, přičemž zemřel jeden člověk
a okolní nemovitosti byly značně
poničené.
(sob)

Foto: www.prostejov.eu
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LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GRą¾VGNUMÚCVGO
RGTCOGPVPÊ RGLUGM MVGTÚ VQWåÊ RQ URQNGéPQUVK éNQX÷MC
X PÊå LG XGNOK wċCUVPÚ 8JQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC UG
MVGTÚODWFGRQFPKMCVXÚNGV[CTč\PÆRUÊURQTV[,GVQCVNGV
WOÊ\FQN¾XCVKFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ

BADY

BOZI

LG ×åCUP÷ MQW\GNPÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW ,G TQ\VQ
OKNÚO¾WJTCPéKXÚMWMWé&QM¾åGDÚVFQMQPCNÚURQNGéPÊM
CNGMF[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ0GPÊ
XJQFPÚMF÷VGO0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾2UÊMC
OCT¾F[UKX[DÊT¾

MAXIM

LGwGUVKNGVÚMąÊåGPGEJWUM[UVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW,GD¾\
NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆ
OWFčX÷ąQXCV/KNWLGRQJ[DXJQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MC
MVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMWEJQFKVWOÊ
UHGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆOW

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWFXCCåVąK
TQM[,GVQRUÊF¾OCO¾P¾FJGTPÆOQFTÆQéK8čéKPQXÚO
NKFGOLGPGFčX÷ąKX¾RQVąGDWLGéCU\ÊUMCVFčX÷TW8JQFP¾
FQD[VWT¾FCRTQXQ\WLGICWéKPI-QUVCVPÊORGLUMčOLG
Rą¾VGNUM¾PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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Vozidlo
pomiláčka
sladoma
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého
l mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou předGprávě
R]věrní
stavit domácí pohodu. Vždyť
nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
DSa oddaní
D Nchlupáči
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu,Uale
iR
případné
zklamání.
Y
D
Q
Å
K
R na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě
Peugeotu
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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„Dílničku máme pravidelně jednou
do měsíce, tentokrát je zaměřená
na zimu. O jarních prázdninách pak
bude jarní a chystáme také valentýnskou dílničku,“ uvedla za organizátory Marta Tlamychová. Zároveň
ocenila věrnost návštěvníků. „Jsme
spokojení, protože sem chodí pořád ty samé šikovné děti a šikovné
maminky. Občas se ukáže i někdo
nový,“ dodala s úsměvem.
Osazenstvo Městské knihovny
tentokrát tvořily prakticky jen ma-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Knížky? Ne, v hlavní roli tentokrát byl papír a nůžky. Dětské oddělení prostějovské
knihovny se uplynulý čtvrtek
proměnilo v malou kreativní dílnu. Společně tam zasedly děti a
maminky, aby ukázaly, co v nich
je. A i když za okny zrovna lednové počasí nevládlo, téma i tak
bylo vzhledem k ročnímu období
jasné.
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Josef FANTA
22. 1. 2020 50 cm 3,55 kg
Želeč

Apolena SKALKOVÁ
22. 1. 2020
Vitčice

Pondělí 27. ledna 2020
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Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo
domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na
vaši +RGQRFHQÉSU½FHPÈVWVNÅSROLFLH
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

Apolena MACHOVÁ
21. 1. 2020 49 cm 3,15 kg
Seloutky

www.vecernikpv.cz
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Viktorie HRAZDILOVÁ
20. 1. 2020 51 cm 3,60 kg
Držovice

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:

Amálie HURČÍKOVÁ
3. 1. 2020 51 cm 3,30 kg
Ondratice

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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Páteční otevření doprovázely dvě
ukázky. Ta první se týkala vlastního
plavání, žáci druhých až pátých tříd
předvedli styly jako prsa, kraul a znak
pod vedením Kateřiny Frýdlové. Následovalo vystoupení žákyní osmých

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

reportáž

PŮVODNÍ

tříd, které si společně s tělocvikářkou
Pavlínou Radičovou nachystaly vystoupení akvabel. Bazén však stále
není zcela hotový. „Chybí ještě poslední razítko z hygieny. Pokud ho
získáme, tak zde budeme mít plavání
v dalším pololetí. Jak město předloží
harmonogram dodělávek, do tří dnů
získáme razítko,“ prozradila ředitelka
školy Petra Rubáčová.
Práce na bazénu skončily už v listopadu, nyní škola doufá, že se nezbytnosti
podaří dodělat tak, aby se zde mohlo
pravidelně plavat co nejdříve. Zá-

PROSTĚJOV Půlroční čekání je minulostí. Základní škola
Dr. Horáka v Prostějově má opět otevřený svůj bazén. Místo, kde
se velká část Prostějovska učila a pořád učí plavat, prošlo celkovou rekonstrukcí. Především pak bazénové vany, ale také veškerého zázemí. Zástupci školy a města otevřeli bazén slavnostně
v pátek hodinu před polednem. Že si znovuzprovoznění ve škole
považují, ukázal také raut, který se konal v malé školní tělocvičně.

ptá se na webových stránkách města Radovan Málek.
Jak se Večerník z radnice dozvěděl,
město žádnou novou výsadbu stromů
nechystá! „Sakury v ulici Ječmínkova
byly vykáceny zhruba před deseti roky
z důvodu jejich špatného zdravotního
stavu, stáří a zachování provozní bezpečnosti. Náhradní výsadba na původním místě v travnatém pásu není mož-

PROSTĚJOV Někdo se chodí do nemocnice léčit, jiný krást... To je
případ zloděje, který minulé úterý z kanceláře v prostějovské nemocnici vzal dvě dámské peněženky s osobními doklady, finanční hotovostí
a platebními kartami. Po loupeži rozhodně nezahálel.
Obě okradené ženy zanedlouho zjistily, že jejich platební karty byly ještě
před zablokováním použity k několika platbám v souhrnné výši 4 234 korun.
„Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na více než devět tisíc korun.
Policisté věc šetří pro podezření z přečinu krádež a přečinu neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli
v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
(mls)

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

stupci města jsou s výsledkem úprav
spokojeni. „Dobrá věc se podařila.
Myslím si, že rekonstrukce je velice
povedená. Je to pro děti, to je vždy ta
nejlepší zpráva,“ nechal se slyšet primátor František Jura (ANO 2011).
Cena rekonstrukce byla 15,5 milionu

korun, přičemž byla využita dotace
z Olomouckého kraje. „Celkem zde
projde asi tisíc dětí za rok, máme
zde osm učitelů plavání, z toho tři na
plný úvazek,“ přidal Jura. Bazén má
stále stejné propozice – šířkou, délkou i hloubkou. I když uvažovalo se

i o změnách. „Bavili jsme se o rozšíření, kapacitně by to ale úplně možné
nebylo. Ohledně prohloubení probíhaly také jisté úvahy. S náměstky jsme
řešili, zda by případně bylo možné
další takový výukový bazén postavit,“
dodal prostějovský primátor.

$C\ÆPPC<iXWNKEK&T*QT¾MCD[NUNCXPQUVP÷QVGXąGP2TGOKÆTWUKXP÷OQFD[N[å¾M[P÷QUOÚEJVąÊFXTQNKCMXCDGNGM
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ná z důvodu ochranného pásma vedení
plynu a vodovodu. Výsadba keřů je na
zvážení, ale musí být zachován odstup
od zemního vedení plynu,“ zareagoval
na náš dotaz Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního
města Prostějova.
Tak snad se lidé z Ječmínkovy ulice toužící po zeleni dočkají alespoň nějakých
těch keříků...

8,GéOÊPMQX÷WNKEKåKLÊNKFÆWåFGUGVNGVDG\LGFKPÆJQUVTQOW2QM¾EGPÆUCMWT[PGD[N[
PKLCMPCJTC\GP[
Foto: Michal Kadlec
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„Stromy byly staré a začaly odumírat.
Větve padaly jak na chodníky, tak na
vozovku. Kácení bylo tedy samozřejmě
v souladu se stavem stromů. Bylo nám
ale z radnice přislíbeno osázení ulice novými sakurami, aby lokalita získala svůj
původní zjev. Dodnes nebyl ovšem nasazen jediný strom! Prašnost v naší ulici
se zvýšila o tisíc procent a letní žár vyprahne trávníky do žluta. Stav podzemní
vody je také alarmující a domy začínají
sedat ve směru k ulici. Zajímalo by mě,
zda se dočkáme osázení aleje sakur nebo
zda se mají obyvatelé začít starat sami?“

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Obyvatelé Ječmínkovy ulice se bouří a požadují po magistrátu, aby jim v této lokalitě nahradil
vzrostlé okrasné sakury. Tyto stromy
město pokácelo před několika lety,
ovšem bez jakékoliv náhrady zeleně.
Lidé argumentují hlavně tím, že v ulici se zvýšila prašnost. Radní na druhé
straně tvrdí, že v Ječmínkově ulici
nové stromy nelze vysadit kvůli mělce položeným inženýrským sítím. Jak
tento spor dopadne?

Deset let bez jediného stromu!

/LGÇ]-HêPËQNRY\XOLFHVHERXĆË

Pondělí 27. ledna 2020

PROSTĚJOV Domovní správa
Prostějov získá pro svou činnost
novou techniku. „Konkrétně pořídíme nové zařízení pro činnost
v lázních a pro úpravu ledové plochy i trávníků. Jedná se o vysokotlaký čistič a jednoosý malotraktor
s příslušenstvím,“ prozradil na
čtvrteční tiskové konferenci po
jednání rady města primátor František Jura (ANO 2011).
„Vysokotlaký čistič Kärcher (na fotografii vlevo) pro městské lázně bude
sloužit jako náhrada za nefunkční
a neopravitelný čistič z roku 2003.
Cena tohoto čističe je 40 729 Kč plus
náklady na dopravu,“ přidal další in-

formace Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora.
Dalším zařízením, které Domovní
správa pro svoji činnost potřebuje,
je jednoosý malotraktor Robot 850
Gross s příslušenstvím, tzv. shrnovací radlicí na sníh a sekačkou na trávu.
„Tento malotraktor pracovníci v zimě
používají při úpravě ledové plochy na
mobilním kluzišti na náměstí T. G.
Masaryka a v letním období na sekání
trávy v areálu velodromu. Cena tohoto malotraktoru s příslušenstvím je 80
860 korun plus náklady na dopravu,“
připojil Pospíšil s tím, že se celkově
jedná o částku zhruba 125 000 korun.
(red)

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

čističe a malotraktory
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PROSTĚJOV To bylo ale nadělení,
našinec neměl v centru města kde
čůrat! Prostějovský magistrát totiž
uzavřel veřejné záchodky ve Školní ulici. Důvodem byla oprava
mincovníků. Opakovaně je totiž
poškozují zloději, kteří z nich vybírají drobné... Od úterý 21. ledna
už je ale vše v pořádku a záchodky
byly znovu zprovozněny.
V minulých vydáních Večerník informoval o množících se případech vloupání do mincovníků veřejných WC,
a to již třikrát v krátké době ve Školní
ulici plus jednou také na hlavním nádraží v Prostějově. „Pachatelé nezjištěnými předměty poničí mincovníky
a z nich pak vyberou peníze, čímž si
přijdou na stovky korun. Škody se
však šplhají k desítkám tisíc korun.
Po pachatelích pátráme,“ uvedl po
posledním případu ze začátku ledna
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Městu Prostějovu, které je majite- A radní dokonce nechali na pár dnů
lem záchodků, již dochází trpělivost. uzavřít veřejné WC ve Školní ulici.

„Stalo se tak z důvodu poškození
všech mincovníků, které vypáčili
nebo jinak rozbili zloději. Jakmile
bude vše opraveno, okamžitě toalety
zprovozníme,“ sdělil Večerníku Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova, předminulý
pátek. Na otázku, zda celou záležitost
po znovuotevření bude magistrát
kontrolovat mincovníky a zda se dá
vůbec nějak bránit proti „kasařům“ či

vymyslet jiný systém placení za užití
veřejného WC, první náměstek jen
bezradně pokrčil rameny. „Obávám
se, že žádný jiný systém nevymyslíme,“ povzdechl si Pospíšil.
Minulé pondělí se pak na webových
stránkách objevila pozitivní zpráva.
„Veřejná WC ve Školní ulici jsou po
opravě opětovně otevřena od úterý
21. ledna.“ Tak snad to chvíli vydrží...
(mik)
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uzavřel, ale už znovu OTEVŘEL

Město koupí nové ZÁCHODY ve Školní ulici magistrát

Aby k porušování zákona nedocházelo, připravili si strážníci i na letošní rok
celou řadu akcí. „V polovině dubna
připravujeme osmnáctý ročník soutěže O pohár Zdravého města. V květnu
bude následovat Aktivní senior, jedná
se o soutěž pro osoby nad 63 let. Na
první červnovou sobotu je naplánováno měření rychlosti pro veřejnost
na trase severní obslužná komunikace
a organizaci soutěží zakončíme branným závodem ‚na Hloučele‘. Tradiční
soutěž O pohár primátora proběhne
na konci měsíce září, dále se budeme
účastnit soutěží a akcí pořádaných
i jinými organizacemi stejně jako
v předešlém roce. Pokračovat budeme i v preventivních akcích Pes za to
nemůže nebo Kde máte peněženku?
Chybět nebudou ani preventivní
akce zaměřené na chodce a cyklisty.
V letních měsících proběhne čtvrtá
etapa značení jízdních kol syntetickou
DNA,“ nastínil výčet akcí ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.

6WU½zQÉFLFK\VWDMÉ
øadu akcí

příklad v centru města na Husserleho
náměstí a v okolí, kde byly stížnosti
na pohyb nepřizpůsobivých osob,“
informuje primátor František Jura.
„Závěrem lze konstatovat, že celkově
je úroveň veřejného pořádku v našem
městě nadále dlouhodobě stabilizována a na dobré úrovni. I ze statistiky
Policie ČR je zřejmé, že Prostějov patří mezi ty bezpečnější města,“ shrnul
spokojený první muž radnice. Šéf
strážníků přičítá tento fakt i prevenci.
„Tato činnost je v Prostějově velmi
rozsáhlá a dotýká se mnoha oblastí,“
pochvaluje si Nagy.
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Prostějov (mls) - Pokud to zastupitelé schválí, Azylové centrum dostane od Prostějova 600 tisíc korun na
dofinancování svého provozu pro letošní rok. „V Prostějově lidem slouží
Azylový dům pro muže a ženy s kapacitou čtyřiatřicet míst. V loňském
roce zde přístřeší našlo celkem pětašedesát uživatelů. Dále lidem v tísni
slouží Noclehárna pro muže a ženy
s kapacitou devatenácti míst či nízkoprahové denní centrum pro muže
a ženy s kapacitou jedenadvacet míst.
„V neposlední řadě lidem bez domova pomáhá takzvaný Terénní program. Je třeba ještě zmínit, že v Prostějově funguje Azylový dům pro
osamělé rodiče s dětmi – ADDAR.
Loni ho využilo celkem pětadvacet
rodičů a čtyřiačtyřicet dětí, bylo tedy
plně obsazené,“ přidala náměstkyně prostějovského primátora Alena
Rašková (ČSSD).

„Azylák“ chce 600 tisíc

Prostějov (mls) - Domovní správa
Prostějov připravuje opravy a údržby bytového a nebytového fondu
na letošní rok. „Jedná se například
o opravy střech, nátěrů a maleb, oken,
plynoinstalace, elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, nebo opravy
podlah a výtahů v objektech v majetku města, které organizace spravuje,“
potvrdil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov. „Pro rok 2020 jsou celkové náklady kalkulovány ve výši 17,24 milionu
korun,“ spočítal první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

2SUDY\GRPÕ]DYÉFH
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Prostějov (mls) - Město Prostějov
zajistí osvětlení pro budovaný severní
obchvat. Nejdříve je však třeba uzavřít
smlouvu o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí se společností E.ON Distribuce a na zřízení dvou odběrných míst
elektřiny „Budoucím vlastníkem veřejného osvětlení má být, po jeho převodu z vlastnictví Olomouckého kraje, město Prostějov, které by mělo také
hradit náklady na el. energii,“ prozradil primátor František Jura. Magistrát
bude samotnou stavbu tzv. severního
obchvatu spolufinancovat, konkrétně
vybuduje přeložky vodovodního řádu
a nové veřejné osvětlení ulice Za Olomouckou. Stavbu severního obchvatu
pro Olomoucký kraj provádí Společnost Strabag.

Severní obchvat
se rozzáøí

Prostějov (mls) - Jak už Večerník
informoval, ředitelka prostějovského
kina Metro 70 Barbora Kucsa Prágerová byla organizací Europa Cinemas
zvolena jako jedna ze čtyř porotců
na slavný filmový festival do Cannes.
Hodnotit filmy bude v rámci soutěžní
sekce Director’s Fortnight. Aby mohla vycestovat do Francie, potřebovala
souhlas zřizovatele kina, kterým je
prostějovský magistrát. „Rada města
se rozhodla uvolnit paní ředitelku.
Jistě to pro ni bude zajímavá zkušenost,“ potvrdila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov).

Prágerová
XzPÕzHEDOLW

Prostějov (mls) - Hasiči z Krasic se
mohou těšit na nové vozidlo za jeden
milion korun. O jeho pořízení se postará jak statutární město Prostějov,
tak pravděpodobně i Olomoucký
kraj. Město na jeho pořízení získalo
dotaci 450 tisíc korun z Ministerstva
vnitra. „Nyní ještě žádáme o dotaci
sto tisíc korun od Olomouckého
kraje, zbytek doplatí město,“ uvedl
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Hasièi z Krasic
Y\KOÉzÉQRYÅDXWR

RYCHLÝ
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Na pokutách pøi dopravì
se vybralo 849 200 Kè

Hodnocení pocitu bezpečí ve vybraných modelových situacích vypovídá o relativně klidném stavu města.
„Poprvé v historii sledování bylo do-

Je tady bezpeèno

Jak dále uvádí analýza Městské policie
Prostějov, hlídky vyřešily celkem 6600
dopravních přestupků, což je o 1256
přestupků více než v předchozím roce.
Na místě bylo vyřešeno v blokovém řízení 4352 přestupků a uloženo za celkem 849 200 Kč pokut.

3ÔHKOHGSÔHVWXSNÕFHONHP
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bezpečí občanů. Významnou je i okrsková služba,“ říká Jan Nagy.
V loňském roce došlo zejména
k nárůstu přestupků v oblasti čistoty, kdy strážníci zjistili desítky případů odkládání odpadů mimo určená místa, tj. znečistění veřejného
prostranství, chování bezdomovců
– vzbuzení veřejného pohoršení
a neoprávněný zábor zeleně. „Přestože magistrát vytváří podmínky pro
třídění odpadů a vytváří podmínky
pro svoz, vznikají bohužel dosti často
nedovolené černé skládky,“ posteskl si
vrchní velitel Městské policie Prostějov a primátor František Jura s tím, že
se zásluhou hlídek strážníků v některých lokalitách podařilo zlepšit stav.
„Ke zlepšení stavu veřejného pořádku
jsou dále prováděny kontrolní akce restaurací, zejména preventivní akce na
podávání alkoholu,“ doplnil.

Lidé v Prostějově nejčastěji porušují
vyhlášku o zákazu požívání alkoholu
na veřejném prostranství, dále o podomním prodeji, zákazu kouření na
určených místech, porušení zákona
o odpadech a problémy také činí volně
pobíhající či nepřihlášení psi. „V průběhu roku strážníci provedli odchyt
celkem 154 zvířat, z toho 109 psů, 55
psů bylo odvezeno do útulku, ostatní
byli vráceni majitelům,“ konstatoval šéf
Městské policie Prostějov Jan Nagy.

Vyhlášku porušují
hlavnì opilci

PROSTĚJOV T o zase jednou dorazila „Paní Zima“ do města a už plechy
skřípaly. Řidičům dělá každoročně
sníh nemalé vrásky a jeden z prvních,
kteří na solidní, ale krátkodobou nadílku doplatili, byl dvaadvacetiletý řidič. Ten předminulou sobotu neustál
sníh na vozovce a boural ve Vrahovické ulici. Naštěstí pro něj se obešel
i bez ošetření v nemocnici.
V sobotu 18. ledna před dvaadvacátou
hodinou řídil dvaadvacetiletý řidič

ĄKFKé PG\XN¾FN \CUP÷åGPQW
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prostějovskou Vrahovickou ulicí směrem do centra automobil Volkswagen
Passat. „Zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze
vozovky i možnostem svým a svého
vozidla, dostal smyk a vyjel vlevo
mimo komunikaci. Tam postupně
porazil dopravní značku, telekomunikační rozvaděč a popelnici a narazil do
zaparkovaného automobilu Peugeot,“
konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Olo-

Vozidlo
GR]DSD poslal
UNRYDQ
Peugeotu ÅKR

PG\XN¾FN

mouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Řidič měl ale zároveň štěstí v neštěstí, při nehodě se nikdo nezranil.
Škody se však po předběžném vyčíslení vyšplhaly na zhruba 70 000
korun. „Policisté, kteří srážku nadále
vyšetřují, nezjistili, že by řidič před
jízdou pil alkohol nebo bral drogy.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou nadále předmětem
šetření,“ doplnil Kořínek.
(sob)
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Celkový počet přestupků je v posledních letech takřka stejný, jak ukazuje
jeden z grafů, za uplynulý rok došlo
v rámci Prostějova jen k mírnému
nárůstu. „Základním článkem prvního zásahu na místě je vždy hlídková
služba, která je veřejností velmi žádána, a která v místě a čase zvyšuje pocit

Pøestupkù víc.
Ale jen o trochu

Rada města Prostějova odsouhlasila a doporučila Zastupitelstvu města
Prostějova schválit Zprávu o činnosti
Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve statutárním
městě Prostějov za rok 2019. Analýza
popisuje reálně stav veřejného pořádku ve zdejších ulicích a statistiky tvrdí,
že spokojenost se strážníky za všechna
hodnocená období je v posledních
dvou letech na nejvyšší úrovni. „Práci
městské policie v Prostějově pozitivně
hodnotí osmdesát procent obyvatel
města. Dlouhodobě je i spolupráce
s jednotlivými složkami IZS na velmi
dobré úrovni,“ kvituje Jan Nagy, ředitel
Městské policie Prostějov.
„Úroveň technického vybavení pro
výkon služby odpovídá současným
trendům a možnostem jak finančním, tak technickým. V následujícím
roce bude realizován online přístup
do evidenčního systému strážníkem
přímo z ulice. Nejvyšší náklady jsou
na kamerový systém. V následujících
dvou letech je plánováno dokončení
digitalizace celého systému,“ uvedl na
čtvrteční tiskové konferenci František
Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV„Prostějov patří mezi města s relativně nízkou kriminalitou a stálou úrovní veřejného pořádku.“ To je závěr podrobné zprávy o činnosti Městské policie a analýzy stavu veřejného
pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2019. Přesto se
strážníci opakovaně potýkají s řadou problémů. Mezi největší
patří ukládání odpadů mimo určená místa, ale také konzumace
alkoholu na veřejných prostranstvích či zákaz kouření na určených místech a podomní prodej.

Městská policie se ohlédla za svojí činností
v uplynulém roce 2019

>>> dokončení ze strany 3
To obvykle v době epidemií bývá
pro veřejnost uzavíráno jako první.
Nemocnice tímto krokem reagovala na zvýšený počet respiračních
onemocnění. Nemocnost je aktuálně
z celého kraje největší právě na
Prostějovsku a podle údajů z minulého týdne překročila hranici
chřipkové epidemie. „Jde o preventivní opatření, jehož platnost bude
ukončena neprodleně po zlepšení
epidemiologické situace. Případná
nutná návštěva pacienta bude
řešena individuálně po domluvě
s ošetřujícím lékařem,“ okomentovala tento krok Radka Miloševská.

Zatím nedokáže odhadnout, na jak
dlouho bude oddělení uzavřeno.
„Neumíme to říct. V minulosti ale
omezení trvalo i několik týdnů,“
připomněla mluvčí.
Podobné opatření zatím některá
další zařízení neplánují. I když debaty o něm začínají být i zde aktuální.
„Momentálně ještě nic takového na
programu dne není. Zatím nemáme
hlášeno, že by byli klienti nemocní. Hovořili jsme o této možnosti
s vrchní sestrou, nakonec jsme se ale
domluvili, že k opatření přistupovat
nebudeme,“ uvedla pro Večerník
ředitelka Centra sociálních služeb
v Prostějově Helena Vránová. (sob)
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saženo nejvyšších hodnot u pocitu dvou kategoriích se zvýšil pocit bezbezpečí při chůzi po hlavních ulicích pečí. Pocitu bezpečí přispívá viditela veřejných prostranstvích v noci. Ve ná hlídka policie, to se osvědčilo na-
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zpravodajství
Pondělí 27. ledna 2020

publicistika

o Alej roku. V konkurenci dalších
95 alejí z celé ČR získalo prostřednictvím 534 hlasujících skvělé druhé
místo.
Už sama nominace byla výborný
nápad. Pomohla nám totiž uvědomit si, co pěkného ve městě máme,
a třeba i z mysli vylovit vzpomínky,
které nás k tomu vážou. Já sám jsem
Rejskovou ulicí prošel nesčetněkrát
stejně jako každý, kdo tudy každodenně mířil na autobus či vlak jedoucí z místního nádraží. Mimo jiné

si pamatuji, jak jsem coby klučík školou dosud nepovinný při této cestě
počítal opravená a neopravená okna
jednoho z domů, jenž se mi obzvláště líbil. Dodnes si vzpomínám na tu
radost, když těch prvních konečně
přibylo. Že to tehdy ale trvalo…
Vlastní výsledek v Aleji roku je sice
moc fajn, ale fakticky není zas tak
důležitý. On totiž konečný počet
hlasů vypovídá o skutečné kráse
platanové aleje jen velmi málo. Zato
toho mnohem víc říká o nás samých.

BYLI JSME
U TOHO

7

T

trhu (1390). A příštího roku kravařský vládce prostějovský, zakládaje
augustiniánský klášter a při něm
mausoleum svého rodu, označil Prostějov poprvé v jeho dějinách jako
civitas–město. Rada hned založila
první městské knihy úřední.
Co dodat, gratulujme si, slavme,
však si to naše město zaslouží, naši
předkové nám to potvrdili.
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0$57,1$
02.52ð(

DGUREQÅ
.DVLÄN\Q
GHQÅ
E\O\Y\NUD 
D]QLÄHQÅ

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

K

Jošt měl dle autora náklonnost ke studiu
učených spisů a byl milovníkem umění,
dále byl dobrým finančníkem a hospodářem, ovšem všechny tyto dobré vlastnosti ustupovaly do pozadí a na povrch
vyplouvala především jeho nesmírná
chtivost po majetku, hašteřivost a svárlivost zvláště s nejbližšími příbuznými,
úskočnost a neupřímnost ke každému.
Autor tedy konstatuje, že Morava za
Joštova panování v letech 1375 až 1411
hluboko klesla z onoho stupně pořádku a blahobytu, na který ji povznesla
společná péče otce Jana (Jan Jindřich)
a strýce Karla (král Karel IV.).
niha Prostějov město a okres,
vydaná za starostování Jana
Sedláčka (v letech 1933 až 1935)
se o celé „kauze“ zmiňuje na straně dvanáct, a to takto: „Jisté je, že
již roku 1390 byl Petr z Kravař
vlastníkem celého Prostějova (oppidum Prostanum). Pro dějiny
města je jistě význačné, že někdy
po roce 1375 a před rokem 1390
postihly i Prostějov následky bratrovražedných bojů, jež mezi
sebou vedli moravští Lucemburkové – markrabí Jošt a Prokop.

Za těch bojů byla bezpochyby požárem zničena i dřevěná tvrz obehnaná
příkopem zvaným haltíř. Zbylo z ní
jen městiště a zmíněný haltíř. Markrabě Jošt nahradil válečné ztráty
Kravařům, sloužícím na jeho straně, aspoň tím, že roku 1390, udělil
Prostějovu první výroční trh s týmiž
právy trhovými, jakých požívala královská města. Mohl-li se Prostějov
vykázati trhovými právy královských
měst, měl charakter města, byl povýšen z městečka na město. Rok 1390
je tudíž důležitým mezníkem v prostějovských dějinách, od té doby byl
městem. Doklad pro takové tvrzení
máme hned z příštího roku 1391.
Tehdy Petr z Kravař, zakládaje ve
vnitřním městě místo nedostačujícího starého německého kostelíka
pany Marie augustiniánský klášter,
jmenuje v listině o tom jednající
Prostějov poprvé v jeho dějinách
městem.“
ěžko bychom mohli zapomenout na prostějovskou
„ikonu“ zabývající se historií města
Dr. Jana Kühndela, který vše popsal
mnohokráte a velmi stručně se mu
to podařilo třeba v článku pro časopis Vojenský svět pod názvem Prostějovský průmysl – propagací brannosti z roku 1936. Zde píše: „Brzo
potom byl povýšen na město, získav
péčí svého pána Petra z Kravař od
markraběte Jošta prvního výročního

Riskují jako blázni
Všímám si toho už několik let a pořád se nic nemění. Při výjezdu z Prostějova na dálnici se řidiči a hlavně chodci dostávají do výrazného nebezpečí. Desítky lidí tam přecházejí vlastně už dálniční komunikaci a míří do obchodní zóny okolo Tesca nakupovat. Mnohdy se tak děje i ve tmě, a protože tento
úsek není nijak osvětlen, je to skutečně velice nebezpečné. Vloni zde kdosi nechal pokácet malý lesíček, ve kterém pod stany či jinými příbytky přežívali
bezdomovci. Říkal jsem si, že alespoň od nich je tady klid. Ale přes zmíněnou komunikaci i nadále proudí davy lidí. A riskují jako blázni. Udělá s tím
někdo něco?
Petr Nadymáček, Prostějov

Poèet kamionù neklesá
Sám jsem zvědavý, jak nově opravená Plumlovská ulice vydrží dlouho. Jak jsem si totiž všiml, počet kamionů projíždějících touto ulicí se v žádném případě nezmenšil, právě naopak. Dodnes nechápu, proč jižní spojka není pro nákladní dopravu otevřena, zcela jistě by jí využila minimálně polovina řidičů
kamionů. Místo toho se všichni plouží po Plumlovské, na které do dvou let očekávám vyježděné koleje stejně jako v současnosti na Vápenici.
Jiří Sedlák, Prostějov
Øidièi neumí po rondelech jezdit
Odevzdali odfláknutou práci
Rád bych zareagoval na dopis paní, která na tomto místě odmítala výstavbu Nechci být teď generálem po bitvě, ale už před třemi lety, když jsem viděl
rondelu na křižovatce ulic Vápenice a Olomoucká. Nevím, jestli tato dáma takzvaně zrevitalizovaný rybník v Drozdovicích, divil jsem se, jak někdo
je pouze běžná řidička. Já jako šofér z povolání tvrdím, že v Prostějově je může odevzdat tak odfláknutou práci. Pozoroval jsem totiž dělníky při jesice rondelů už dost, ale každý z nich má svůj význam a výrazně pomáhá jich práci. Skutečnost, že vykamenované břehy se nyní drolí a doslova před
plynulosti v dopravě. To, že i rondely bývají často ucpané, zejména během očima se rozpadají, jsem předpokládal. Když firma zrevitalizovaný rybník
dopravní špičky, je sice pravda, ovšem je to pouze proto, že mnozí řidiči odevzdávala, město se chlubilo tím, jak je všechno pěkné a rybník konečně
neumí po okružních křižovatkách jezdit. Já osobně si myslím, že zmíněný po mnoha desetiletích získal moderní podobu. Ano, na první pohled se jerondel na Vápenici a Olomoucké je potřebný. Potřebnější než například ty vilo opravdu všechno krásně. Jenže v této podobě měl drozdovický rybník
dva malé, co jsou plánované ještě na Poděbradově náměstí.
vydržet minimálně třicet let a ne se po třech letech rozpadat.
Petr Holý, Prostějov
Milan Koudelka, Prostějov

D

rvním materiálem, který zde
použiji, je kniha Františka
Faktora Popis okresního hejtmanství prostějovského z roku 1898. Na
skoro sto osmdesáti stranách se můžeme dočíst vcelku podrobný popis
místního regionu, pro nás je ovšem
nejdůležitější strana třicet sedm, kde
se dozvíme toto: „Nástupce Benešův (Beneš z Kravař) byl od roku
1375 Petr z Kravař. Ten založil v Prostějově roku 1391 klášter Augustiniánů pro jednoho probošta a dvanáct
řeholníků. Petr potvrdil Prostějovu
roku 1406 práva městská. Kdy Prostějov na město byl povýšen, není
známo, poněvadž se v té příčině nezachovalo žádné listiny.“
voudílná kniha Dějiny markrabství moravského autora Rudolfa
Dvořáka z roku 1906 se o Prostějovu
zmiňuje celkem jedenáctkrát, ovšem
vždy se jedná o jiné události než o povýšení na město. Velmi dobře ovšem
ukazuje dobu, ve které mělo k tomuto
aktu dojít, a hlavně představuje vcelku
podrobně postavu tehdejšího moravského markraběte Jošta Lucemburského, jednoho z aktérů onoho povýšení.

Již jste se mohli dočíst o tom, že se na letošek připravují akce,
které připomenou 630 let od povýšení Prostějova na město. A tak se dnes kapku podívejme, co o této události píší naši
předkové, čtení je to zajímavé a je zde vidět i vývoj historických
zkoumání, což by mělo být vzorem pro nás všechny současné,
ale i ty budoucí.
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Říká se, že při každé procházce přírodou člověk dostane mnohem víc,
než hledá. Přesně to samé platí i pro
toulky městem. Je však dobré umět
se dívat a vědět, kam zajít. Jedním
z nejkouzelnějších míst Prostějova
je nepochybně Rejskova ulice. Je to
jednak díky historizujícím domům,
jejichž ornamentální fasády se majitelé naštěstí stále zdráhají překrýt
polystyrenem, jednak díky majestátným platanům. Právě toto nedlouhé stromořadí se objevilo v soutěži

Konkrétně pak o tom, jaký máme
vztah k mimořádným věcem v našem městě a nakolik jsme ochotni se
za ně postavit.
Z tohoto pohledu jsme coby Prostějované dopadli až překvapivě dobře.
Prostějovské aleji relativně těsně
unikl prestižní titul. Na jednu stranu
je to škoda, vždyť na jeho základě
by se u ní objevila pamětní cedulka
od organizátorů soutěže napořád
připomínající dosažený úspěch. Na
druhou stranu nám nic nebrání, abychom si její krásu sami pro sebe objevovali znovu a znovu, aniž bychom
k tomu měli nějaké oficiální vodítko.
Snad se nám to bude dařit i v budoucnu.

GRVWDQHYtFQHçKOHGi

Potvrzeno: V Rejskové èlovìk

Martin ZAORAL
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Často z restaurace odcházíte naštvaní, kolik peněz zase jednou „vyletělo
komínem“, a rozhodnutí, že odteď
už jíte jen doma? Neházejte flintu
do žita, návštěva restaurace právě
nyní v zimním období patří mezi nejvyhledávanější zábavu a příjemné
zpestření dlouhého zimního večera.
Jde jen o to, abyste si vybrali správný
podnik, kde budete spokojeni.
Pokusíme se vám poradit a nejde přitom o žádné teoretické tipy, ale o finty
vyzkoušené na vlastní kůži a peněženku. Ušetří vám peníze a pomohou vám
vybrat podnik, ze kterého při troše štěstí
odejdete spokojení vy i vaši hosté.

hosty odhadnout (Mají zkušenosti
s luxusními podniky? Jsou otevření novým chutím?), návštěva velmi pravděpodobně skončí trapasem. Jednoduché,
ale většina z nás ztroskotává už na tomto
základním bodu. Nezapomínejte ovšem
ani na svoje možnosti, což se může snadno stát, pokud chcete udělat dojem. Vyberte podnik, ve kterém se budete dobře
cítit a který si můžete v pohodě dovolit. Je
zbytečné chtít zapůsobit luxusní restaurací, když se pak budete nervózně cukat
pokaždé, když si váš doprovod objedná
další sklenku vína.

Neexperimentujte

Nyní už víte, jak drahou restauraci
(PSDWLHS¸HGHYºP hledáte, jaká by asi měla nabízet jídla,
Každý výběr restaurace začíná u vašeho představu máte i o lokalitě. Zde nastudoprovodu. Pokud nedokážete svoje puje druhá základní poučka pro výběr

restaurace. Neexperimentujte! Organizovat posezení v podniku, o kterém nic
nevíte, nenašli jste ani spolehlivé reference, se v českých podmínkách rovná
v 90 % případů sebevraždě. V předchozí
větě si prosím všimněte hlavně slova
„spolehlivé“. Doporučení od kamarádů
nebo nedejbože lidí z ulice, jejichž vkus
neznáte, do této skupiny neřadíme. To
už raději píchněte naslepo prst do mapy,
výsledek bude možná lepší, než když
dáte na náhodný tip.

3URY¸XMWH

Našli jste podnik, který vás nezruinuje, vašim přátelům se v něm bude líbit
a doporučují ho lidé, kteří gastronomii
rozumí? Než zvednete telefon, abyste
si rezervovali místa, raději si ještě prostudujte jeho webové stránky. Úroveň

restaurací je totiž bohužel značně proměnlivá a půl roku staré doporučení už
nemusí znamenat výhru. Zaměřte se
především na jídelní lístek a všímejte si
varovných signálů. Že menu o 100 položkách znamená kuchyni s obřím mrazákem, už ví každý pozornější televizní
divák. Málokdo už se ale podívá, jestli
jídelní lístek reflektuje sezónu. Pokud restaurace nabízí celoročně chřest a není
v zimě schopná nabídnout jiné saláty než
ty z míchané zeleně, zbystřete pozornost.
A pokud na titulní stránce najdete nicneříkající blábolivý text o „vlídné obsluze, stylovém prostředí a nabídce, která uspokojí
každého a je sestavována z těch nejlepších
surovin naším mistrem šéfkuchařem“,
neváhejte a hledejte náhradu. Jedná se
o opravdu důležitou příležitost?

DĄƚĞŽďůşďĞŶŽƵ
ŬĂǀĄƌŶƵŶĞďŽ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝ͍

aĞƐƚ ǌ ĚĞƐĞƚŝ
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Zima je v plném proudu a těm
z vás, kterým se nechce opustit město jako například zamířit za zimními radovánkami
na hory, vyvstává otázka, co
s volným časem. A věřte, že
lze vymyslet báječný plán,
jak prožít zajímavé chvíle.
Na dnešní tematické straně
Večerníku naleznete pár tipů,
kam zajít. Jedním takovým
je pobyt v lázních či využití
hotelových wellness služeb.
Určitě se nebudete nudit, navíc se tam možná budete i rádi vracet. Prostějov i okolí ale
nabízejí spoustu příležitostí
k tomu, abyste partnera pozvali na romantickou večeři,
zašli si zasportovat nebo udělat jinak něco pozitivního pro
své tělo a zdraví vůbec.
Texty připravil:
Michal Kadlec
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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MLÝN
V
HRADČANECH
A
RUINA?
UŽ
NE!
Nadšenec z Brna chce dominantu opět přivést k životu
HRADČANY Velký, přesto lehce přehlédnutelný. Někdejší
mlýn v Hradčanech se dlouho skrýval za roštím a křovinami.
Ale jen donedávna. Těm dnům je totiž konec, nově je mohutná
budova, která podle všeho stála už před vládou Marie Terezie,
ze silnice už vidět. Nový majitel Petr„Kenny“ Burian se jí rozhodl vdechnout nový život. Nadšenec do historických motorek,
jejichž renovace jej také živí, přivítal Večerník po příjezdu ve
vratech svého nového království...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
„Pojďte dál,“ usmívá se vousatý muž
a hned jde ukazovat, co se v dlouho
pustém mlýně a na jeho pozemcích
nachází. A hlavně co zde chce vybudovat: Petr „Kenny“ Burian si totiž
obrovský areál nechce nechat jen
pro sebe a svou rodinu, naopak. „Na
velké zahradě bych rád udělal takové
letní kino, zde by se mohlo čepovat
pivo,“ ukazuje v zahradě, jejíž konec
není vidět. „Chcete zde udělat stálý
výčep?“ ptáme se. „Ne, pouze příležitostný, když se tu bude konat nějaká akce. Nechci tu mít hospodu ani
turistickou atrakci, ale klidné místo
pro setkávání lidí.“
Jeho cílem je zjevně rozlehlý areál
oživit. Přitom ve mlýně dobrých
13 let nikdo nebydlel. Petr „Kenny“ Burian i přes jeho horší stav

však neváhal: podle něj to byla
láska na první pohled. „Bydlím
na okraji Brna, z jedné strany mám
dálnici, ze druhé jezdí vlaky. Hledal
jsem tedy klid od toho všeho a kamarád mi poradil, abych se kouknul na Bazoš. A na něm jsem našel
tenhle statek a řekl si, že ho prostě
potřebuju. V úterý jsem si ho všiml,
zavolal majiteli a v pátek jsem skládal
zálohu, nebylo co řešit,“ prozradil
v kuchyni, která je, mírně řečeno,
staromódní. To ale Petru Burianovi
vyhovuje. „Chtěl jsem si odpočinout
od toho shonu a spěchu, tady je jiný
svět. Lidé si už dnes neváží třeba teplé vody a podobných věcí. Zpohodlněli, berou to jako samozřejmost.
Tady si pěkně zatopím v kachlových
kamnech ve tři ráno, ohřeju si vodu,
je tu navíc neuvěřitelný klid,“ neskrývá spokojenost „Kenny“.
Záhy se ale vrací k tomu, co by se
mlýnem a jeho bezprostředním
okolím rád udělal. Plány nemá malé:
z části mlýna by měl rád pokoje
pro hosty, na zahradě pořádal kul-
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Plumlov (mls) - Tak konečně! Po
letech příprav by v pondělí 27. ledna,
tj., dnes, v 15:00 hodin mělo dojít
k položení základního kamene cyklostezky vedoucí kolem plumlovské
přehrady. Setkání v místě vyústění
cyklostezky „u Kašparáku“ se zúčastní hejtman Olomouckého kraje
pan Ladislav Okleštěk, prostějovský
primátor František Jura, starostka
Plumlova Gabriela Jančíková, starosta Mostkovic Jaroslava Peška či
zástupci zhotovitelské firmy.

Na zvony vybrali
bezmála milion

/NÚPX*TCFéCPGEJWåPGEJ¾VT¾CPGPÊRWUVÚPCQRCM2GVTd-GPP[q$WTKCPFQP÷LRN¾PWLGRąKXÆUV\PQXWåKXQV
Foto: Michal Sobecký

turní akce pro místní i přespolní
jako například vánoční jarmark,
bleší trhy, ochutnávky vín, ale
i sraz historických motocyklů.
Dům i dvůr by byly uvnitř v prvorepublikovém stylu, vrátil by se tedy
do doby poslední velké rekonstrukce. I pro předzahrádku má plán.
„Chtěl bych zde mít samoobslužnou kavárnu: lidi, třeba cyklisté, by
si prostě došli do ´chlaďáku´ a obsloužili se sami. Samozřejmě nějaké
vhodné stylové posezení nebo prolézačky by tu byly a doplní je bylinková zahrádka, která bude vonět do
ulice,“ prozrazuje Petr Burian, s nímž

se brzy dáváme do řeči na některá témata – historie, sport, výchova dětí,
společnost i politika.
Hlavním tématem ale zůstává mlýn.
„Jsou zde stále díry po kulkách od
Sovětů ze druhé světové války. Některé zařízení je ještě z padesátých
let minulého století. Samozřejmě
všechno původní zůstane a rovněž po
okolí i kamarádech hledám pasující
dekorace a nábytek,“ pokračujeme
s prohlídkou. Je vidět, že na mlýně
už se známými a kamarády udělal
spoustu práce. Ještě jí ale velké množství zbývá. „Třeba ale statika je pořád
dobrá. To bylo první, co jsem nechal

před koupí prověřit,“ těší Buriana.
Plány to jsou zcela jistě zajímavé, ne
nerealistické. Nechce z mlýna a okolí
lunapark, ale místo, kde se lidi můžou
potkávat na netradičních i tradičních
akcích. „Nerad bych taky, aby se
o mně říkalo, že jsem sem přijel jako
nějaký blbý ´měšťák´, co si pořídil
chalupu a bude dělat pořádky. To
vůbec ne,“ zdůrazňuje Petr Burian na
závěr naší návštěvy.
Je dost dobře možné, že dominantě Hradčan svítá na lepší časy.
Možná se tak naplní starý latinský
nápis na čelní stěně budovy hlásající o „šťastném hrabství“.

Kostelec na Hané (mls) - V prosinci předminulého roku byla zahájena sbírka na pořízení dvou nových
zvonů pro kostel sv. Jakuba Staršího
v Kostelci na Hané, která byla organizovaná místní římskokatolickou
farností. Během uplynulého roku
se podařilo vybrat přesně 999 000
korun na splacení půjčky získané
od Arcibiskupství olomouckého.
Celkově vyšla výroba a instalace
nových zvonů na 1 170 000 korun.
„Děkujeme všem, kteří svým darem
podpořili naše společné úsilí,“ poděkoval starosta Kostelce na Hané
František Horák.

2SUDYÉhDIDÔÉNRYX
Němčice nad Hanou (mls) - Jedny z posledních dosud neopravených chodníků v Němčicích se
dočkají. Město obdrželo dotaci
ve výši 2,1 milionu z Ministerstva
pro místní rozvoj na rekonstrukci
chodníků v ulici Šafaříkova. V dohledné době by se tu tedy měly
rozběhnout práce.

Co se děje v Olomouckém kraji?
PROSTĚJOV V polovině ledna
hostil Olomoucký kraj významnou
návštěvu. Společně s několika ministry zamířil do regionu premiér
Andrej Babiš. V doprovodu hejtmana Ladislava Oklešťka navštívil také
Prostějov.
„V Prostějově jsem se podíval i do krajské nemocnice, mají tam skvělý projekt paliativní péče. Popovídal jsem si
s paní, která je tam ubytovaná. Je jí sto
let a velmi si chválila sestřičky,“ uvedl
premiér Babiš.
Paliativní péči chce Olomoucký kraj
rozvíjet i v dalších částech regionu.
S koncepcí této sociální služby přišlo
hejtmanství jako vůbec první v Česku.
„Je to téma, které bylo dříve tabu. My
jsme ho prolomili, protože péči o nevyléčitelně nemocné nebo umírající
lidi musíme vylepšit. A v Prostějově už
se to daří, je zde zbrusu nové oddělení,

které splňuje vysoké nároky na kvalitu
zdravotní péče i pohodlí pacientů a jejich rodin,“ řekl hejtman Okleštěk.
Hejtman a premiér společně navštívili
také prostějovskou radnici a střední
školu, kde diskutovali se studenty.
S vedením města mluvili o důležitých stavebních projektech, jako je
výstavba nové požární zbrojnice nebo

02-"/, „Užitečná apka
rozšíření nabídky městských bytů.
„V našem kraji se pan premiér zdržel
dva dny. Kromě investic do dopravních staveb byla dalším důležitým
tématem stavba nového nemocničního pavilónu v olomoucké fakultní nemocnici. Ministerský předseda slíbil,
že vláda tento projekt finančně podpoří,“ dodal hejtman Okleštěk.
(red)

Rozjezd mobilní aplikace MobilOK připravuje Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). Nová aplikace umožní
elektronické odbavení cestujících v krajském integrovaném dopravním systému. Fungovat začne 1. dubna
a zatím se bude týkat pouze týdenních a měsíčních
jízdenek. Zájemci se už teď mohou zapojit do testování
a jako bonus získat výraznou slevu.
„Aby mohl cestující využívat k odbavení MobilOK, musí
mít registrovaný účet na e-shopu IDSOK.cz. Po nákupu
jízdního dokladu v tomto e-shopu bude jízdenka přiřazena
k identifikátoru v podobě naší aplikace. Tyto jízdní doklady
budou následně při přepravní kontrole zobrazeny obsluze
odbavovacího zařízení,“ popisuje náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Olomouckého kraje Jan Zahradníček.
Mobilní aplikace podporuje dva způsoby odbavení – prostřednictvím QR kódů ve vlacích Českých drah a v MHD
Olomouc nebo pomocí dynamického grafického prvku
v autobusech příměstské dopravy.
Mobilní aplikace MobilOK bude možné nainstalovat
na platformy Android a iOS. V současné době hledá
KIDSOK cestující, kteří pomohou s testováním nové
aplikace.

pro Android i jabka“

„Hledáme dvě stovky takzvaných testerů, kteří po dobu
dvou měsíců aplikaci vyzkouší. Potřebujeme studenty, lidi
v produktivním věku i seniory. Na konci testovacího období jim bude zaslán jednoduchý dotazník spokojenosti,
díky němuž aplikaci případně ještě doladíme,“ vysvětlila
ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.
Zájemci se mohou přihlásit na Registrace na testování mobilní aplikace MobilOK. Po zakoupení jízdenky v e-shopu
budou po dobu testování jezdit se 75% slevou.
(red)
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Minulou středu 22. ledna v dopoledních hodinách proběhla na
silnicích Prostějovska dopravně
bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování zákazu řízení pod vlivem alkoholu či
jiných návykových látek. Policisté
během pár hodin zkontrolovali
431 vozidel, přičemž zjistili 18
přestupků. Všechny zjištěné přestupky byly vyřešeny na místě
uložením pokut v příkazním řízení v souhrnné výši 4 300 korun.
Žádného ovlivněného řidiče policisté nezjistili.

Zastavili 431 aut,
opilce neobjevili

.521,.$
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Olomouckého kraje.
Výše způsobené
hmotné škody
byla předběžně
vyčíslena na
80 000 korun.
„Alkohol u řidičky policisté
na místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Její přestupek vyřešili
uložením pokuty. Po prohlídce
poškození vozidla na místě zadrželi
osvědčení o jeho registraci,“ uzavřel
Kořínek.
(mls)

STRAŽISKO Tohle už pro něj
bude konečná… Zcela rozmlácený skončil v poli a beze střechy
automobil značky Fiat. Od Konice
s ním jela dvaadvacetiletá řidička,
do Stražiska už ovšem nedojela.
Místo toho musela se zraněními
do olomoucké nemocnice.
V pátek 24. ledna po dvacáté hodině došlo na komunikaci mezi obcemi Konice a Stražisko k havárii
osobního automobilu značky Fiat.
Mladá žena za volantem při jízdě
směrem k obci Stražisko dostala
z dosud přesně nezjištěných příčin
při projíždění levotočivou zatáčkou
s vozidlem smyk a neštěstí bylo na
světě. „V důsledku toho vyjel automobil vpravo mimo komunikaci,
kde narazil do stromu, od něhož se
vozidlo odrazilo a zastavilo na poli,“
konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Olomouckého kraje.
Řidička při havárii utrpěla zranění,
se kterým byla převezena do Fakultní nemocnice Olomouc. Ke zranění
dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na padesát tisíc korun,“ doplnil policejní tiskový mluvčí s tím,
že právě kvůli zranění nebylo možné
provést dechovou zkoušku, policisté
proto nařídili odběr krve. „Přesné
příčiny, okolnosti a míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ uzavřel František
Kořínek.
(mls)
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STUDENEC Jela příliš rychle na to,
aby situaci na kluzké silnici zvládla. Předminulý pátek 17. ledna po
osmé hodině došlo mezi obcemi
Studenec a Olšany u Prostějova
k havárii automobilu Renault. Jednatřicetiletá řidička nepřizpůsobila
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a vyjela vlevo mimo komunikaci.
„Přední levou částí vozidla narazila
bočně do stromu, od kterého se automobil odrazil, pokračoval v jízdě
a čelně narazil do dalšího stromu. Při
dopravní nehodě řidička utrpěla zranění, ke zranění dalších osob nedošlo,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství

BYLI JSME
U TOHO
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100 let své existence. Jejich tradiční
akce by v příštím roce měla nakročit již do třetí dekády své existence.
„V nejbližší době chystáme maškarní
bál, který se bude konat v sobotu dvaadvacátého února, a dětský karneval,
který proběhne přesně o týden později,“ uzavřela Milada Dosedělová.

0C-QUÊąUGRWVQXCNQVQWVQEGUVQWMVGT¾\CéÊP¾WUKNPKEGXGUO÷TW\èGNGEJQXKEPC
-CRNK
Foto: Martin Zaoral
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Kdo se chtěl po putování odměnit
kromě tradičního čaje a tatranky, které čekaly v místě startu a cíle v místní
sokolovně, mohl vyrazit do Hospody
u Cukrovaru, kde bylo hodinu po poledni připraveno posezení se zelňačkou, gulášem a dalšími dobrotami.
Loni sokolové z Čelechovic oslavili

4Q\ON¾VKNCUKCWVQ
\TCPKNCUGCLGwV÷
zaplatila pokutu
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ČELECHOVICE NA HANÉ Provětrali se na čerstvém vzduchu,
opekli si špekáčky na Kosíři a po návratu zpět do Čelechovic dostali ručně psaný diplom s krásnou a voňavou perníkovou medaili, které vévodilo číslo 20. Byla ještě větší než ty z uplynulých
let. Tak to byl program přesně 160 výletníků, kteří se uplynulou
sobotu zúčastnili jubilejního Zimního putování z Čelechovic do
Čelechovic přes vrchol Kosíře. Večerník byl u toho!

Novinkou letošního putování bylo,
že lidé dostávali mapky pro putování
Mikroregionem Kostelecko. „Jedna
z nich je určena jezdcům na horských
kolech, druhá pro silniční cyklisty. Každá z nich obsahuje celkem pět tras dlouhých od dvaceti do devětačtyřiceti km.
Ta třetí je pak určena pěším turistům.
Je na ní vyznačeno celkem osm tras,
nejkratší má třináct a nejdelší osmnáct
kilometrů,“ prozradila Dosedělová.

Na 160 výletníků čekaly ještě
větší perníkové medaile

který letos oslaví jednaosmdesát let,“
potvrdila Milada Dosedělová z pořádajícího TJ Sokol Čelechovice na
Hané.
Již popáté na akci vyrazila trojice
sester. „Vždy se sem těšíme, není tu
tolik lidí jako třeba při Novoročním
putování. Sestru máme ještě jednu,
Rozdíl mezi nejstarším a nejmlad- ším účastníkem je Ema Mia Bártlová ale ta není příliš sportovně zaloším účastníkem akce byl bezmála z Čelechovic, která se narodila loni žená,“ prozradila Božena Gallová
osmdesát let. „Letošním nejmlad- v květnu. Nejstarším Jiří Sedláček, z Prostějova.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Seifriedová z Mourku.
Spolek nyní pro zvíře hledá nový
domov. Lze kontaktovat na jeho
facebookovém profilu či na e-mailu
mourekprostejov@seznam.cz.
O tom, že se nejedná o ojedinělý pří-

pad, svědčí i další příspěvky. „V nedalekých Labuticích někdo tak před asi
třemi týdny také vyhodil kocoura. Ale
ten byl dobře živený, a dokonce i vykastrovaný,“ připojila pod příspěvek
svůj komentář paní Marcela.

<MQEQWTCRQXGVGTKP¾TPÊOX[wGVąGPÊX[wNKéGTXKCwMTMCXM[MVGTÆLUQW\CEJ[EGPÆPC
HQVQITCHKK
Foto: Facebook
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„Zvláštností je to, že letos máme
opravdu hodně vzorků meruněk,
švestek je taky hodně. Ve směskách
máme švestky a ryngle dohromady.
Rarita je, že je tam jedna vyluhovaná
v dubových sudech směska, proto je
taky taková barevná,“ uvedl starosta
města František Horák.

Michal SOBECKÝ

KOSTELEC NA HANÉ Druhý
košt pálenek zažil v sobotu Kostelec na Hané. Po patnácté hodině
se do sokolovny pomalu sjížděli
místní, aby ocenili, co dokázali
Hanáci vypálit. Na výběr měli přitom požehnaně: kromě meruňkovic a slivovic třeba taky hruškovici
nebo třešňovici. I různé raritky,
které sledoval naživo i Prostějovský Večerník.

Právě tamní úřad akci pořádala, celkem
porota zaznamenala 39 vzorků. Pravidla pak byla klasická: hodnocení známkou, pohár pro vítěze. A samozřejmě
také nějaké to občerstvení pro zlepšení
nálady. Nechyběly ani domácí vdolky.
Co však chybělo, to byli lidé. Cestu si ve
větším počtu na košt nenašli. „Trochu
mě to mrzí,“ připustil mimo jiné starosta. Potěšit jej naopak mohla ochotná,
usměvavá obsluha stolu s pálenkami,
krásné prostředí sokolovny. I hodnocení některých koštérů. „Za mě úplně
výborné, vzorky jsou dobré. Akorát je
strašně slabá účast, ale jinak tyto akce
mám moc rád,“ uvedl třeba Milan Beneš. Ten začal hruškami. „Zatím jsem
okoštoval jen hruškovici. A nejvíc mě
zaujal druhý vzorek, ten měl velice
pěknou vůni, i chuť. Zahřála, nepálila,“
ocenil vzorky.

%Q\MWUÊOG"&CX[FQUQMQNQXP[PCMQwVPGRąKwN[-FQCNGFQTC\KNO÷NQ\¾DCXWRQ
UVCT¾PQ
Foto: Michal Sobecký
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Ani psí počasí však mnoho lidí neodradilo. Malý hlouček se postupně
rozrostl na zhruba tři stovky lidí, kteří
přišli povzbudit tři desítky odvážlivců.
Ti přijeli ze širokého okolí: Prostějovska, Olomoucka, Blanenenska i dalších koutů Moravy. „Osobně jsem pozval asi dvaatřicet hostů. Ze Slavkova
mi volali, měli přijet ve čtyřech nebo
v pěti, že nepřijedou. Ale z Prostějova

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

přijedou, Blanenčáci přijedou,“ vypočítával jeden z organizátorů a moderátor akce Andrej Dzuba. Ten také do
vody zamířil, přiznal ale jeden handicap z minulosti. „Nikdy jsem závodně
neplaval. Až teď jako otužilec jsem se
na starší kolena začal třeba učit dýchat
do vody,“ prozradil. Poté už se šel ale
přivítat s četnými hosty akce, kterou
pořádali kromě zimních plavců společně také obec Stínava a tamní hasiči.
Ti si pro příchozí připravili také občerstvení v podobě zabijačkové polévky,
cigár a něčeho na zahřátí.
Hlavní část akce, tedy vlez do vody, se
uskutečnila okolo tři čtvrtě na dvě. Do
vody postupně vešly na tři desítky otu-

STÍNAVA Jak trávit nedělní odpoledne? Způsoby jsou různé.
Někdo jde na procházku, jiný naopak zasedne k notebooku nebo
ke knížce. V případě desítek nadšenců do studených koupelí ale
byla odpověď jasná – výlet ke Stínavě. V místních tůňkách se tak
uplynulou neděli po poledni sešly desítky otužilců, kteří, často po
převlečení do masek, vyrazili směr voda. Ta měla přesně 0 stupňů, navíc v ní plavaly po částečném osekání ledové kry. U toho
Večerník prostě nemohl chybět.

žilců, často v maskách. Nechyběl mezi
nimi ani klaun, přemožitelka kanálu
La Manche Dana Zbořilová ani letos
na masku nezanevřela. „Tohle je takové zpestření té tvrdé, zimní plavecké
soutěže. Zářičí nebo Plumlov, to jsou
akce závodní, tady je to takové setkání, pohoda, člověk si pokecá,“ poznamenala a ocenila, že ledové kry pěkně
dokreslily atmosféru akce. Speciálně
pak byl představen herec Pavel Nový,
i on se přijel ukázat a vyzkoušet vodu.
Jak vyzdvihl Andrej Dzuba, Nový se
nedávno stal prvním oficiálně registrovaným otužilcem mezi známějšími
českými herci.
Při pohledu na otužilce, kterak do vody
skáčou, posouvají se do ní po ledě ve
stylu lachtaním nebo v ní jinak dovádí,
nejspíš přimělo některé diváky drkotat
zuby. Jiní ale účast do budoucna zvažují. „Chtěla bych to jednou zkusit, pro-

BYLI JSME
U TOHO

tože mě to láká. To ale musí být člověk
natrénovaný, aby tam mohl vlézt,“ poznamenala Kateřina Ticháčková k akci,
která se letos konala popáté. Její největší hvězdou byl herec Pavel Nový. „Voda
byla dobrá, ale pěkně studená. Obvykle
má nula, když je z ní led,“ poznamenala
hvězda filmu Bába z ledu. Při otázce na

otužování vzpomněl, že pochází ze Šumavy. „Nepamatuji se, že bych spadl do
rybníka v zimě. A že bych se šel převléct. Na nás se ty tepláky prostě zlomily,“
usmál se Pavel Nový, který poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor. Ten vám
přineseme v některém z únorových
čísel.

6ąKFGUÊVM[QVWåKNEčUKX[\MQWwGN[XQFWXVčÿM¾EJW5VÊPCX[<KOC"6QLGLGPTGNCVKXPÊ
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V pátek 24. ledna vyrazili nadšenci
z prostějovského spolku Mourek do
Suchdola. Důvod byl jasný: „Nějaká
‚dámička‘ zde přibrzdila své auta a pak
z něj vyhodila kocoura,“ upozornili zástupci spolku na svém facebookovém
profilu. Naštěstí se podařilo vystrašené zvíře díky pamlskům odchytit do
přepravky a následující den jej vzali
k veterináři. Po ošetření z kocoura vyšlo velké množství červů a škrkavek.
„Jestli si někdo myslí, že kočky veterinu
k životu nepotřebují a poradí si se vším
samy, tak je na omylu,“ upozorňuje Jana

Martin ZAORAL

SUCHDOL Tohle se jí asi někdy vrátí… Těžko pochopitelnou krutost
projevila žena, která na konci uplynulého týdne u Suchdolu vyhodila z auta
černobílého kocoura. Paradoxně mu
tím zachránila život, měl v sobě totiž
velké množství parazitů. Milovníkům
zvířat se jej podařilo zachránit a nyní
pro něj hledají nový domov!

Pondělí 27. ledna 2020
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Taneční mistr Jiří Šindler zavzpomínal na léta slávy i bídy
PROSTĚJOV Taneční v Prostějově? Jiří Šindler (na snímku)! Tohle
spojení platilo v prostějovském
regionu po dlouhá léta ještě z dob
minulého režimu. Dnes dvaaosmdesátiletý taneční mistr má za
sebou nejen dlouhý, ale zejména
velmi rozmanitý život plný vzestupů a pádů, úspěchů a trpkosti.
Stihl toho za svoji kariéru dost:
vyhrával taneční soutěže, poté tanec sám dlouhé roky učil. Zapojil
se do kampaně za zachování dvou
společenských zařízení v Prostějově, byl činný v komunální politice. Veřejné dění sleduje i nadále
a dokonce vypomáhá s tanečními
kurzy, které pořádá jeho dlouholetá partnerka z parketu Šárka
Milarová. V obsáhlé zpovědi však
zabrousil i ke svým začátkům a do
dob, kdy pracoval v Plzni. Tehdy
ještě netušil, že se z něj stane ve
svém oboru hvězda a taky jedna
z nejznámějších postav Prostějovska v posledních desetiletích.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jaké byly vaše taneční začátky?
„Před lety jsem se dostal do Plzně,
kde jsem pracoval. Jeli jsme tam
čtyři. Hrával jsem v té době tenis na
tamním Spartaku, jenže pak tam jednou někdo vyloupil skříňky a ukradli
mi úplně všechno, neměl jsem s čím
hrát. V práci jsem měl kamaráda,
který tancoval. Dohodli jsme se spolu, že to taky zkusím.“
yy Byl jste hned od začátku úspěšný?
„Býval jsem dost živý. V prvním
roce to nebylo ode mě nic moc, ten
druhý jsem ale měl výbornou partnerku. Postupně jsem v tanci vyhrál
městské, okresní a poté krajské kolo
ve Františkových Lázních. Získal
jsem ocenění V, to bylo tehdy druhé
nejvyšší v tanečním oboru. Měl jsem
takové úspěchy, že to bylo až neuvěřitelné, vše jsem vyhrával. Nakonec
jsme si s partnerkou ocenění rozdělili: já si nechal diplomy, ona poháry.
Kolikrát jsem jí říkal, ať mi aspoň
jeden nechá. (úsměv) Doteď ale nechápu, kde se to ve mně vzalo, v tlustém a ošklivém Hanákovi.“ (smích)
yy Pak jste se ale přestěhoval zpět
do Prostějova...
„Ano, stalo se tak v roce 1965.
Koupil jsem zde byt a už v prosinci
toho roku založil taneční kroužek.
V Oděvním podniku byl tehdy ředitelem Vojta Zatloukal. Já vedl tance
zdarma, měl jsem tam asi třicet lidí.
Mé páry začaly také vyhrávat po
okolí, účastnili jsme se Jihomoravské
taneční ligy. Pak mi ale řekli: ‚Juro,
poslyš, je hezké, že máš kroužek, ale
potřebujeme tancem vydělat taky
nějaké peníze.‘ Vystudoval jsem tedy
taneční konzervatoř. Setkal jsem se
tam s tancmistry, kteří toho uměli
míň než já, jen pár kroků. V roce
1967 pak za mnou přišel Vlastimil
Jirotka, že dělá taneční a potřeboval
by tam zavést jife a chachu. Tak jsme
si plácli. Začal jsem obojí učit a Jirotka se to učil za klavírem.“
yyNeměl jste tedy chuť zkusit to
v Praze?

V dnešní době už nikomu o tanec nejde!
Bohužel v Prostějově se jenom skáče...
Lidi více zajímají šaty, vlasy, malování, jídlo.
Málokoho pak co se bude hrát a co tančit.
„Praha byla obsypaná tanečními
mistry. Bylo jich plno, každý měl sál,
a také asistenta. Zůstal jsem v Prostějově, v branži se o mně vědělo
a tančíval jsem taky po obcích v okolí. V roce 1984 jsem pak vyhrál seniorskou soutěž. Vystupoval jsem taky
s Vlastimilou a Orlicí, k jejich zpěvu
jsem měl taneční čísla.“
yy Máte nějakou historku z té
doby?
„Stávalo se tehdy ledacos. Například
jsem vystupoval a na pódiu byl takový dřevěný stupínek. Ptal jsem se,
zda není možné ho dát pryč, aby při
valčíku nepřekážel. Prý ne, je tam
napevno. Po vystoupení pak přišel
chlap, odšrouboval ho a odnesl.“
(smích)
yy Klasické taneční ve vaší režii
začaly kdy?
„V roce 1968. Opakovaně jsem také
zakládal taneční kroužek. Vždy se ale
rozpadl. Bohužel Prostějov neměl
vysokoškoláky. Vždy se to na dva
roky podařilo a pak ti lidé odešli.“
yy To je tak pořád...
„To je fakt. Třikrát jsem to zkoušel.
Byl tam tehdy i Jirka Hubený, který
pak v roce 1971 vyhrál Mistrovství
Moravy v latině. Později, když Jirotka skončil, přišli za mnou, že bych
mohl dělat taneční na gymnáziu.
Časově to bylo hodně náročné. Měl
jsem opravdu hodně kurzů. Vystřídal jsem snad osmadvacet tanečních
partnerek. Později jsem šel složit
mistrovské zkoušky. Podmínkou
byla konzervatoř, střední škola a praxe. Tu jsem měl ještě z Plzně, dostal
jsem dokonce baletní průpravu. Měl
jsem pak tance od pondělí do neděle, přitom jsem pořád pracoval. Dělal
jsem v železárnách u frézy. Kolegové
si dělali ze mě prču, že u stroje taky
tancuju.“ (úsměv)
yy Jak vaše taneční kariéra pokračovala?
„Šel jsem dělat na okresní kulturní
odbor. Tam jsem učil společenský
a lidový tanec. Taky jsem zajišťoval
taneční a národopisné akce, šlapalo
to. Taky mi dali ale nůž na krk, řekli,
že se musím stát členem strany. A to
byl průser...“
yy Tehdejší režim vám nebyl sympatický?
„Ne. Byl jsem největší reakcionář na
světě. (úsměv) Jak z Divokého západu. Navíc část mé rodiny byla za
komunismu zavřená. Můj bratr třeba
dostal deset let. Pamatuji si, jak se
v šestadvaceti vrátil z vězení. Měl na
sobě jen trenýrky, holínky a nějaký
plášť. Jinak nic.“
yy Zpět ke kultuře. Když se to
vezme kolem a kolem, hrozilo, že
z vás nebude taneční mistr, ale hudebník.
„Na škole jsme založili kapelu. Kamaráda Miloše Balcaříka jsme tehdy přesvědčili, aby se za dva týdny
naučil na trombón. Chtěli jsme mít
Dixieland a trombón nám zkrátka

chyběl. Trénovali jsme tehdy
v areálu pivovaru. A taky jezdili
po štacích a vydělávali si strašných
peněz. Ale v práci jsem pak sedl na
záchod a spal. Tak jsem to zavrhl.“
yy Pak už jste se k hudbě nevrátil?
„Vrátil, třeba při oslavách MDŽ jsem
si z ‚lidušky‘ půjčil trubku. (směje se)
Na vojně jsem si taky hrával, ale jen
pro sebe. A třeba taky v kostele roráty.“
yy Nakonec jste ale zůstal u tance.
„Skončil jsem s hudbou, ještě když
jsem byl mladý. Dobře si pak z té
doby pamatuji v Prostějově Taneční
čaje. Tehdy to byla akce, ne že tam
byli čtyři lidi a konec. Bývala plná
sokolovna. Tančíval jsem tam, ani
jsem nevěděl co. Lidi to ale dostávalo, byli nadšení, jásali. Dělal jsem
i disco tance. Učíval jsem i taneční
mistry. Bývalo to tak, že v obci Mšené-lázně jsem se naučil pět novinek
a pak sedl do auta a jel přes noc na
Moravu na taneční kongresy, které
byly dva ročně. Učíval jsem desítky
tanců, názvy některých už si ani nepamatuji. No a svého času byla mojí
taneční partnerkou i paní Vačkářová.
Její syn byl v Americe a tamodsud
jsem se dozvěděl o country line. Tak
jsem ho zavedl, jako první v republice. Taky nový tanec, salamandr sensus. A Sensus, to je prostě nejlepší
hudba.“
yy Pak přišla sametová revoluce.
Jak se to vyvíjelo s vaším tanečním?
„Po revoluci jsem začal v roce 1992
podnikat. Šel jsem jednou večer kolem Domu služeb, svítila tam světla
– byla tam nějaká akce. Řekli mi, že
se bude tamní sál pronajímat. Šel
jsem tedy na Domovní správu, že
bych měl zájem o pronájem, a dal
jim program plánovaných akcí. Bohužel jsem tehdy neměl moc peněz.
Nakonec jsme to ale zvládli. Se Šárkou Milarovou jsme se dohodli, že
to riskneme. Kamarád Ivo Pluháček
mě od toho odrazoval, vlastně všichni kamarádi nám radili, abychom to
nedělali. Říkali jsme si tehdy, co by
těm lidem na úřadě a okolo mohlo
vadit, tancem přece nikomu překážet nebudeme. „Vidíte, a to jsem neměl vůbec dělat! I z problémů s tím
domem jsem si uhnal nemoc. Dobře
si na to pamatuji. Co měli tehdy na
magistrátu dělat, to nedělali. A naopak...“
yy Jaké byly začátky?
„Na úvod jsem si musel zařídit prostory, sehnat aparaturu. Dlouho
jsem pak nevykazoval žádný příjem
a s důchodem jsem později začínal
na sedmi tisících. Peníze spolkl nájem a energie. Kurzů ale přibývalo.
Měl jsem třeba všechny taneční
kurzy na gymnáziu, obešel jsem si
školy.“
yy Zpětně tedy hodnotíte devadesátá léta jak?
„Byla parádní. Hlásily se mi celé

rukou, že tam chci pro lidi něco pořádat. Tady mě ale vyhodili. Obrátil
jsem se i na podnikatele, asi dvacet
jsem jich obeslal. Neozval se nikdo.
Zprvu jsem tak skoro živořil, neměl
jsem pomalu na jídlo. Jinak ale bylo
vše perfektní. Lidé mě obdivovali,
uznávali mě.“
yy Jak se dařilo později?
„Kurzy se přestěhovaly do Duhy.
Kolovaly o mně drby, že už jsem
starý, že to nezvládám a podobně.
Ano, starší už jsem byl, ale stále jsem
tančil. Už jsem proti tomu tehdy ani
nevystupoval. Zůstalo mi věrné akorát konické gymnázium, tam drápy

z Prostějova nedosáhnou. (úsměv)
A část strojárny. Máme to tak už třetí
rok. Šárka bohužel živoří, z jednoho
kurzu se nedá uživit – to je tak na zaplacení nákladů a režii. V Prostějově
nám přitom během let kurzy prošly
tisíce a tisíce lidí. Populární dřív bylo
i minitaneční, které jsme pořádali
pro žáky osmých a devátých tříd,
bylo toho po regionu hodně. Pořádali jsme je na všech školách, ve
studovnách. Už to ale tolik nefrčí.
Přitom třeba Šárka je v tanci velmi
vzdělaná, má dokonce vyšší vzdělání než já, pro trenéry. Může klidně
trénovat soutěžní páry. Není jí to ale
nic platné.“
yy Jak hodnotíte taneční scénu
nyní?
„V dnešní době už nikomu o tanec
nejde! Bohužel v Prostějově se jenom skáče... Nedělá se moc čardáš
ani taneční hry. Místo tančení bohužel dnes lidi více zajímají šaty, vlasy,
malování, jídlo. Lidi více zajímají
šaty, vlasy, malování, jídlo. Málokoho pak co se bude hrát a co tančit.“

Foto: Michal Sobecký

třídy. Bohužel mě podle mého mínění tehdy magistrát bral s nájmem
na hůl. Až po pěti letech jsem začal
vydělávat. Pak už to šlo samo, měli
jsme kurzy pondělí až neděle. Vše
jsme přitom se Šárkou zvládali sami,
bez asistentů. Taky jsme si sami uklízeli.“
yy Když byl nájem tak drahý, nezvažoval jste, že později Dům služeb zkusíte odkoupit?
„Mně to nabídli, já to ale nevzal.
V pětapadesáti letech jsem si říkal,
že převzít naplno Dům služeb, to už
bych se ztrhal. Přitom bych tím tehdy udělal terno. Za nájem bych vybíral a po letech bych měl našetřeno.
Takhle jsem platil nájem za všechny
prostory včetně přísálí, dále energie.
Stejně tak vybavení, bar. Hrozných
peněz to stálo. Když jsem na úvod
žádal o prostředky do začátků, tak to
nebylo dobré. Jinde by mě nosili na

vizitka
JIŘÍ ŠINDLER
✓ narodil se 19. července 1937 v Prostějově
✓ taneční mistr, někdejší vládce tanečních
soutěží Československa
✓ dětství a mládí trávil v rodném městě,
kde vystudoval strojírenství
✓ později šel pracovat do Plzně,
kde také začal pravidelně tančit
✓ v roce 1965 se vrátil zpět do Prostějova,
záhy založil taneční kroužek, později přidal taneční
✓ tančil po celé republice, ale také v zahraničí
✓ v Prostějově dlouhých padesát let vyučoval tance
✓ ve spolupráci se Šárkou Milarovou vedl od začátku
devadesátých let minulého léta desítky tanečních kurzů týdně
✓ angažoval se v protestech za zachování Společenského domu, v politice
se objevil například na kandidátce Moravanů, v současnosti podporuje
hnutí Na Rovinu!
✓ i v současné době je činný, pomáhá nadále své dlouholeté
taneční partnerce s přípravou a organizací tanečních kurzů
zajímavost: je vášnivý sběratel ať už známek, odznaků, pozvánek
na kulturní akce nebo třeba vršků od piva

zpravodajství
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Strážci pořádku si předávali ocenění na radnici

PROSTĚJOV Třicet let, to už je pořádně dlouhá doba. A přesně takovou dobu, tj. už více jak tři dekády, slouží v Prostějově jeden z policistů, který za to uplynulý čtvrtek dostal na zdejší radnici medaili třetího stupně. Oceněni byli i další jeho kolegové stejně jako lékař Pavel
Svoboda, který jednomu ze strážců zákona zachránil život přímo
v čekárně své ordinace. V obřadní síni byli jako tradičně vyhodnoceni
nejlepší policisté a civilní zaměstnanci Územního odboru Prostějov.

Martin ZAORAL
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhlo v reprezentativních prostorách obřadní síně
prostějovské radnice slavnostní vyhlášení
nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Územního odboru Prostějov za rok
2019. Slavnostního aktu se zúčastnila celá
řada významných hostů nejen z řad Policie
České republiky, ale i ostatních složek IZS
a veřejného života. Na slavnostní ceremoniál
dorazili i krajský hejtman Ladislav Okleštěk

a prostějovský primátor František Jura se
svojí náměstkyní Alenou Raškovou.
Úvodní slova pronesl vedle politických
špiček i náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, kterým je plukovník Radovan Vojta. Hlavním bodem setkání bylo udělení medailí
policejního prezidenta. „Za věrnost bylo
takto oceněno celkem sedmnáct policistů.
Za více než desetiletý výkon služby s velice dobrými výsledky bylo medailí třetího
stupně oceněno jedenáct z nich. Medailí

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
www.vecernikpv.cz
Dva policisté obdrželi Čestnou medaili Policie České republiky a byly uděleny také
dvě Medaile Územního odboru Prostějov.
„Jednu z nich plukovník Tomáš Adam udělil
služebnímu lékaři prostějovských policistů
MUDr. Pavlu Svobodovi nejen za dlouhodobou spolupráci, ale hlavně za záchranu
života jednoho z policistů, který v listopadu
minulého roku v čekárně jeho ordinace po
právě aplikovaném očkování zkolaboval.
Jenom díky poskytnutí rychlé a odborné
první pomoci doktorem Svobodou dnes náš
kolega nejen že žije, ale bez dalších následků
může žít úplně stejně jako předtím,“ zdůraz1EGP÷PÊUVT¾åEK\¾MQPCRTQLGXKNKX÷TPQUVRąKUNWåD÷XąCF¾EJRQNKEKG
(QVQ2è4
nil Kořínek, který rovněž nezapomněl podědruhého stupně, za více než dvacet let Jeden policista pak obdržel i medaili prv- kovat mladým hudebníkům z prostějovské
trvání služebního poměru s velmi dobrý- ního stupně – za více než třicet let trvání Základní umělecké školy Vladimíra Ambromi výsledky, bylo oceněno pět policistů. služebního poměru,“ prozradil František se za zpříjemnění atmosféry.
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na
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„Jsme pøipraveni nové vojenské
jednotce ve mìstì pomoci,“
prohlásil primátor Jura
PROSTĚJOV Ve čtvrtek 16. ledna
2020 oficiálně zahájil svoji činnost
v Prostějově nový vojenský prapor
zaměřený na bezpilotní letouny.

Slavnostního nástupu se účastnil
i primátor města František Jura.
Nový prapor vznikl na základech
roty 102. průzkumného praporu

a postupně bude disponovat různými velikostmi dronů včetně těch
bojových, dále bude mít na starost
i analýzu získaných dat.
„Armáda České republiky v uplynulých letech mnohokrát prokázala
svou připravenost dostát náročným
úkolům, které jsou na ni kladeny. Ať
už to bylo nasazení našich jednotek
na zahraničních misích, nebo pomoc doma například při mimořádných událostech, čeští vojáci získali
vysoký kredit a uznání odborníků
i řadových občanů. Každá armáda
se ovšem musí vyvíjet a snažit se držet krok s dobou. Jsem proto rád, že
v rámci našeho vojska vznikl útvar
specializující se na nasazení bezpilotních prostředků. Události posledních let, a dokonce i posledních

7\CJ¾LGPÊéKPPQUVKPQXÆJQXQLGPUMÆJQRTCRQTWLGJQåRąÊUNWwPÊEKDWFQW\CLKwċQXCVRTGXGPVKXPÊOQPKVQTKPIDQLKwV÷\GX\FWEJW
PGEJ[D÷NCPKRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

týdnů nám ukazují, že bezpilotní
systémy musejí být integrální součástí každé moderní armády. Jsou
operativní, mají značné technické
možnosti a pomáhají chránit životy
vojáků i civilistů,“ uvedl na slavnostním nástupu primátor města František Jura.
Bezpilotní prostředky mají v naší
armádě dlouhou historii, která

7)"3õ2'"*"
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sahá až do poloviny 80. let minulého století. Je to však obor,
který se velmi dynamicky vyvíjí
a je nutné držet krok s aktuálním
vývojem. „Novému 533. praporu
bezpilotních systémů proto přeji,
aby patřil ke špičce v tomto oboru,
měl dostatek prostředků na nákup
moderních technologií i zájemců
o službu v tomto prestižním obo-

ru a úspěchy při spolupráci s našimi spojenci v rámci NATO. Vítám, že bude sídlit právě v našem
městě, které má v soužití s armádou dlouhou tradici. Za statutární
město Prostějov mohu slíbit, že
budeme připraveni mu v rámci
svých možností pomoci, pokud
to bude třeba,“ vzkázal ještě vojákům primátor.
(red)
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Zima se zdá hodně dlouhá a někteří Prostějované toho využijí ke svým
sněhovým radovánkám na horách. Mnozí už ale toužebně očekávají
jaro, které se sice zdá být ještě hodně vzdálené, nicméně může překvapit
jeho brzký příchod.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Hodně věcí
nestihnete dokončit tak, jak byste si
představovali. Nedodělky vás budou
trápit, na druhé straně si raději více budete užívat volna s tím, že vám práce
neuteče. Možná ne, ale nepodceňujte to.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V tomto týdnu se budete hodně řídit radami
druhých, zejména blízkých osob.
Ve vaší hlavě je totiž v současnosti
hodně prázdno, takže se sami nedokážete rozhodnout. Raději se do
ničeho velkého nepouštějte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Dobrá
nálada vám vydrží jen do začátku
víkendu. Během soboty a neděle
totiž budete muset řešit velké dilema v rodině, která se právě v těchto
dnech sejde celá, a budete se dohadovat o velkém problému.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pustíte se do
úkolu, jehož kladný výsledek není
vůbec jistý. Přestože vás okolí odrazuje od toho, abyste se do něčeho
podobného pouštěli, vy budete mít
svoji hlavu a dobře míněné rady neuposlechnete.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nabídka lépe
placené práce vás sice na první pohled zaujme, ovšem na druhé straně
vás od přestupu do jiného zaměstnání bude zrazovat fakt, že byste se
museli stěhovat. Uvažte to ještě, nabídka se nemusí opakovat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Během
prosince jste přibrali více kilogramů, než je zdrávo, takže pokud jste
nezačali sportovat doteď, máte nejvyšší čas udělat něco dobrého pro
svoji tělesnou schránku. Kolegové
půjdou běhat s vámi.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Se svým
partnerem jste stále na válečné stezce
a může to vypadat na brzký rozchod.
Do hry ale vstoupí jiná osoba, která
vám vysvětlí, jak déletrvající spory
řešit. Každopádně ji poslechněte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vytočí
vás hned několik věcí, ale zejména fakt, že si někdo jiný přivlastnil
úspěšné výsledky v práci. Nadřízení
bohužel uvěří spíše někomu jinému, takže vy pohrozíte výpovědí.
Čeká vás rušný týden.

INFORMUJE
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Můžete po čase zkusit štěstí v loterii a vsadit si na svá oblíbená čísla.
Hvězdy napovídají, že právě na
Střelce by se v těchto dnech mohlo
usmát štěstí v podobě značné výhry.
Tak směle do toho!
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.Také
vy bohužel v těchto dnech podlehnete bacilům, ale na rozdíl od jiných
budete chřipku přecházet. Nemůžete
si totiž dovolit být mimo dění v práci,
bez vás by to tam vůbec nešlo.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Podaří se vám vyřešit palčivý problém
na pracovišti, takže s radostí budete
očekávat příští výplatu. Doma to už
ale tak růžové mít nebudete, kromě
nepořádku musíte myslet i na spory
s partnerem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nebude
vám příliš do smíchu, což ovšem
nebude mít vliv na pracovní výkonnost. I když náladu nebudete mít
bůhvíjakou, budete se soustředit
jen a jen na práci. Podaří se vám dohnat veškeré resty.
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Pro ty, kteří chtěli realizovat
rekonstrukci či demolici budov pro podnikání, ale bohužel to v předchozí výzvě nestihli, máme dobrou zprávu!
Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké
aglomerace (ITI OA) má možnost na jaře 2020 vyhlásit další a poslední výzvu programu
Nemovitosti.
Výzva bude opět zaměřena pro
podnikatele, jež vlastní technicky nevyhovující objekt (objekt
určený k rekonstrukci) nebo
objektu typu brownfield a chtějí
ho zrekonstruovat či zbourat a
postavit znovu.
Kdo může žádat o finanční
prostředky?
Potenciálním žadatelem v rámci výzvy Nemovitosti je malý

a střední podnik s dvouletou
historií, který bude realizovat
projekt na území Olomoucké
aglomerace.
Proč žádat o dotaci přes nástroj ITI?
Projekty předložené do výzev
integrovaného nástroje ITI soutěží jen s projekty v rámci Olomoucké aglomerace, na rozdíl
od projektů hlásících se do individuálních výzev. V průběhu
celého procesu Vás bude provázet tematický koordinátor a
prostřednictvím konzultací, na

kterých se účastní i hodnotitel
„vychytáme“ většinu nejčastějších chyb v žádostech. Máte tedy
větší šanci na úspěch.
Výzva bude vyhlášena pouze na
základě předloženého seznamu
potenciálních zájemců Ministerstvu průmyslu a obchodu.
V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat s konzultací Vašich
předběžných projektových záměrů na tel. čísle 721 740 460
či emailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu, a to DO 31.
LEDNA 2020.

POZVÁNKY
3.2. eNeschopenka a její uplatnění od 1.1.2020,

přednáší Bc. Vítězslav Čech
17.3. Aktuální změny v důchodovém pojištění

v roce 2019 a 2020, přednáší Bc. Taťána Sojková
Bližší informace www.ohkpv.cz
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nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 6/$'.e3(ą,92

OD 27. 1. DO 2. 2. 2020
Makový loupák 60 g

6,90

-

-

7,90

7,90
(88g)

7,90

Kobliha s ovocnou náplní 65 g

8,90

6,90

5,90
(50g)

6,90

7,90

5,90

Croissant máslový 45 g

8,90

8,90

8,90
(53g)

8,90 (57g)

8,90 (47g)

8,90

'RQXWVÿRNROiGRYRXSĝtFKXWt
56 g

10,90

12,90

9,90

12,90

10,90

6,90

ãiWHÿHNSRYLGORYëJ

11,90

-

-

-

-

13,90

9iQRÿNDJ

-

39,90

39,90

24,90
(300g)

35,90

34,90

Naše
4'57/¦

Kdo z nás by jej neochutnal? Kdo by jej neměl alespoň trochu rád? A jsou
tací, kteří se mohou po něm přímo utlouct a v jídelníčku jej mají nejen ke
snídani nebo ke svačině. Právě obzvlášť obdobným přívržencům se vyplatí
vědět, že nejlevnější makový loupák a povidlový šáteček nabízel Albert, legendární koblihu s ovocnou náplní i donut s čokoládovou náplní měl na nejnižších položkách Penny market. Cenově nejvýhodnější máslový croissant a
Přejeme dobrou chuť!
také vánočku jsme objevili v Kauflandu.
Průzkum byl proveden ve středu 22. ledna.

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.

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: Hluchov
ka od č. 60 a 31 po konec obce směr (vč. areálu dřevovýroby č. 82).
Obec: Plumlov
Dne: 19. 2. 2020 od 7:30 do 15:30 chaty (celá chatová oblast).
Dne: 21. 2. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Hluchov č. Obec: Čunín
Dne: 19. 2. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: chatová
p. 143, 147, 151.
hodin. Vypnutá oblast: část obce lokalita Plumlov za Dětským
Obec: Čunín
Dne: 17. 1. 2020 od 7:30 do 15:30 oboustranně podél Divokého po- domovem, ohraničená č. 615, 24,
hodin. Vypnutá oblast: část obce toka od č. 79, 78 a 17 po konec obce 95, 29, 54, 76, 298, 44, 56, 59.
oboustranně podél Divokého poto- směr Žleb s chatami č. 216, 215, 217
E.ON Distribuce a.s.

0/3,%$. ĭg!.#%ĭ.!ĭ,%6.ĭ0ù%$0,!4.
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!

LLeetto
oššn
ní rro
ok bude plln
ný udáállossttíí..
My budeem
me u tto
oho. A vvyy?

Objednávejte na predplatne@vecernikpv.cz, 608 960 042, 582 333 433
či prostřednictvím formuláře na www.vecernikpv.cz
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ!
Padesátka hodnotných cen se dočká svých majitelů již v březnu. O wellness pobyty, zájezd, poukazy na služby
a mnohé další ceny automaticky soutěží všichni noví i stávající předplatitelé. Abonenti z roku 2019 budou v osudí dvakrát!
Seznam cen přineseme
přineseme již
již brzy!
y Sledujte
Sledujt
j e další čísla Večerníku a nic vám neunikne!

KOUPÍM
Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, 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.

Smutno je žít bez drahého
člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká.
Osud nám bohužel nevrátí,
co vzal, zůstanou jen milé
vzpomínky a s nimi žal.

Dne 30. ledna 2020
uplyne 27 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek,
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel a Petr s rodinami.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi.
Je jen málo slov,
která by vyjádřila náš zármutek….

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

Dne 28. ledna 2020
vzpomeneme 4. výročí úmrtí našeho milovaného manžela a tatínka,
pana Miroslava GROMUSE.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme,
s láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Soukromý sběratel vykupuje staré pohlednice a fotografie do roku 1950, odznaky,
hodinky, dokumenty a tiskoviny. Tel.: 722
916 126, mail: mracek.jose@gmail.com
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

Dne 2. prosince 2019
tomu bylo 23 let,
kdy nás navždy opustil
pan Radoslav KŘÍŽEK.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

SLUŽBY

Dne 29. ledna 2020
tomu budou 3 roky od úmrtí
paní Marie ADAMČÍKOVÉ.
Za milou vzpomínku děkuje
manžel Jan s rodinou.

Dnes, tj. 27. ledna 2020
tomu je 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila manželka,
maminka, babička a tchýně,
paní Jaroslava BLAHOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou stále vzpomíná rodina.

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

Jak ten čas rychle utíká....

16011421482

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

PRODÁM

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

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

Pronájem garáže za Družbou. Pouze
dlouhodobě. S elektrickým proudem.
Máte problémové nožičky? Ne- Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095
můžete sehnat kvalitní a pohodlné
boty? Prodejna IVKA, Plumlovská Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlí21, Prostějov to vyřeší za Vás! Také kova ul. T:602775607
nabízíme velký výběr domácí obuvi
(papuče, zdravotní pantofle, oteple- Prodám byt 2+1 v OV cihla v Prostějově.
né důchodky a gumáky). Zboží i ve RK nevolat. Tel.: 605 749 552
velkých velikostech. Sleva na zimní
Koupím starší dům v Prostějově a okolí
obuv. Tel.: 603 445 601
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Jen
slušné jednání. Svoboda J.,
OZNÁMENÍ
tel.: +420 776 879 904
FTL a. s. Prostějov se omlouvá
pozůstalým zesnulé Marie Jurníčkové Měním životní styl – koupím dům
za pozdní přistavení autobusu na pohřeb nebo chalupu. 732 715 302
dne 17.1. do Určic.
Se synem sháním ke koupi byt.
Mobil 732 307 348
ZVÍŘATA
Prodám byt 2+1, 58 m2 v OV na V. Špály
Daruji fenku křížence. Černé barvy, Prostějov. Tel.: 773 785 300
menší postavy. Přítulná, bezkonfliktní.
Je nerada sama, vyžaduje společnost,
což jí momentálně nejsem schopen
DARUJI
plně poskytnout. Jsem ochoten dodat
na nějakou dobu (půl roku?) krmení. V Má někdo zájem o zavařovací sklenice?
případě zájmu volejte 604 239 730.
Asi 50 ks. Daruji. Tel.: 605 119 887

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

Dne 1. února 2020
si připomeneme 11. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 30. ledna 2020
si připomeneme 7. výročí úmrtí
paní Věry VENCOVSKÉ.
Za tichou vzpomínku s bolestí
v srdci děkuje manžel, syn
a vnuci s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 20. ledna 2020
uplynulo 10 dlouhých a smutných
roků od chvíle, kdy od nás odešel
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef ŠVEC
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná manželka
a dcera s rodinou. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme.

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

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jenž nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
Ta bytost nejdražší
– to byla maminka.

Dne 26. ledna 2020
uplynulo 8 roků od náhlé smrti
naší milované manželky,
maminky
i kky a bbabičk
babičky
bbičk
bi
čy
paní Libuše VYROUBALOVÉ
É
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František, syn Petr s rodinou,
dcera Pavlína s rodinou a sestry
s rodinami. Děkujeme všem,
kteří ji znali a měli rádi
a vzpomenou s námi.

Dne 25. ledna 2020
jsme vzpomenuli 5. smutné
výročí úmrtí
paní Boženy MUSILOVÉ
ze Ptení.
Za vzpomínku děkuje rodina.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.

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

Dne 31. ledna 2020
uplyne 22 roků od úmrtí
pana Jindřicha TÁBORSKÉHO
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná
manželka a synové.

„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

Škoda je, že už tu s námi nemůžeš
být, abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme. Život je
krásný, Ty jsi ho měl rád. Proč osud
byl tak krutý a musel Ti ho brát...

Dne 30. ledna 2020
by se dožil 99 let
pan Dobroslav THIEL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje vnučka Zuzana.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.

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

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

Dnes, tj. 27. ledna 2020
uplyne 3. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Jana KLIMEŠOVÁ.
S láskou v srdci
vzpomíná manžel.

Dne 25. ledna 2020
jsme vzpomenuli na 1. výročí úmrtí
naší drahé dcery, maminky, sestry,
neteře, tety, švagrové, sestřenice paní
Zuzany DVOŘÁKOVÉ.
Vzpomínáme. Za celou rodinu
Dvořákovi a Pustinovi.

Koupím tento servis, ale i podobné a por- Stavební práce Ščuka & Bureš,
celánové figurky. Tel. 605138473
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

FINANCE

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

Bylas pro nás velkým štěstím,
bylas naším životem,
naše dlužná slova díků,
již Ti říci nemůžem.

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
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Pondělí 27. ledna 2020

Dne 28. ledna 2020
vzpomeneme s velkým
zármutkem nedožitých 76 let
pana Karla MICHLA,
našeho milovaného tatínka,
dědečka, druha a kamaráda.
kamaráda.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Družka Liduška a dcery Jana
s Lenkou s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 31. LEDNA
V 10.00 HODIN

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 28. ledna 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy od nás odešel
pan František MENŠÍK
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina
Menšíkova.

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

Dne 26. ledna 2020
uplynuly 4 roky od úmrtí
pana Václava VÉBRA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Naděžda s rodinou.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

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

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pavel Liška 1970
Prostějov pondělí 27. ledna 2020
Stanislav Jančík 1942
Hamry Vladimíra Melichárková 1946 Brodek u Pv 12.00 Obřadní síň Brněnská, Pv
úterý 28. ledna 2020
Dagmar Makovcová 1950
Čelechovice na Hané František Daněk 1944 Vranovice 14.00 Obřadní síň Brněnská, Pv
středa 29. ledna 2020
Lubomír Šenk 1932
Prostějov
Slavoj Kotačka 1926 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Pv
Josef Řepka 1945
Ivaň pátek 31. ledna 2020
Anna Michovská 1926
Pěnčín Miroslav Doležel 1951 Prostějov 11.45 Obřadní síň Pv
Miloslav Kozák 1952
Vladimíra Borůvková 1952 Prostějov 14.00 kostel Olšany u Pv
Brodek u Prostějova Dagmar Abrahamová 1936
Pavel Krejčiřík 1943
Ptení
Marie Čtvrtníčková 1926
Vyškov Čelechovice na Hané
Jan Opálka 1926
Dětkovice
Jaroslav Svozil 1953
Prostějov Květoslava Ptačníková 1925
Milan Zatloukal 1956
Prostějov
Anna Zwienerová 1929
Smržice
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
František Krejčí 1931
Čechovice pátek 31. ledna 2020
Zuzana Bratterová 1968 Prostějov Věra Kubenová 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Pv
Rudolf Chytil 1958
Prostějov Marie Zapletalová 1926
Ludmila Mlčochová 1926
Brodek u Prostějova

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Hana Kurürstová 1968 Prostějov

Poslední rozlouèení
středa 29. ledna 2020
Miroslav Lužný 1942 Prostějov 11:45 Obřadní síň Pv

Určice

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst
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PRÁCI NABÍZÍ

Prodejna zlatnictví přijme prodavačku.
Info na tel.: 582 337 387

VECERNIKPV.CZ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Elektrikář/-ka

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

28 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Asistent/-ka pedagoga v MŠ 9 305 Kč
jednosměnný
ÚSV
Knihovník/-ce
18 300-26 830 Kč jednosměnný
ÚSV
Kuchař/-ka
25 000 Kč
turnusový
střední odborné
Operátor/-ka výroby 21 000 Kč
dvousměnný
základní+praktická
Ředitel/-ka podniku
40 000 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
Referent/-ka
sociálních věcí
22 980-33 790 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Mzdový/-á účetní
28 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Právník/-čka stavebního
úřadu
22 980-33 790 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Operátor/-ka konečné
úpravy airbagové tkaniny 18 000 Kč
třísměnný
střední odborné
Referent/-ka
přestupkového oddělení 22 980-33 790 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Vrátní
11 450 Kč
nepřetržitý
základní+praktická
Zámečník/-ce
23 000 Kč
jednosměnný
střední odborné

Firma
KITTEC, Kelčice
ZŠ a MŠ Bohuslavice
Město Němčice n. H.
HOTEL TENNIS CLUB, Pv
LINAPLAST, Kralice n. H.
Zemědělské družstvo Smržice
Statutární město Prostějov
GALA, Krasice
Statutární město Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv
Statutární město Prostějov
SIDA, Prostějov
KITTEC, Kelčice

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

20010310012

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

8=É9ħ5.$ìÉ'.29e
,1=(5&(-(93É7(./('1$9

HLEDÁTE PRÁCI?

20011510073

Hledáme pomocnou kuchařku – kuchaře do restaurace, ranní odpolední směna,
PRÁCI HLEDÁ
zkrácená pracovní doba 4 pracovní dny,
mzda 23.000 – 28.000 Kč. Hledáme Hledám práci, denní směna, na úklid
pokladní, ranní – noční směna, mzda nebo do kuchyně. Tel.: 605 194 786
22.000 – 27.000 Kč. Informace po-pá
8-15hod na tel.:777 776 470
WWW.

20012210096

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.

20010820023

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

Pondělí 27. ledna 2020
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
á

soutěže

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



Také čtvrté 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 30. ledna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Tylova ulice
Ivana GOTTWALDOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na skiareálu.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
David Vančík
D
Zdeňka DOROTÍKOVÁ, Čehovice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na skiareálu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V SOBOTU
Karel ŠTĚPÁNEK, Tištín
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na ples.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 1, 6, 2
Václav CHLUPÁČ, Prostějov
Výhercezískává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na wellness služby.
SU
DO
KU

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

20011460071

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tancujte a bavte se i v Novém roce s DCM Prostějov.
LubomírPÁLENÍK,Konice
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

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

...KAŽDÝ TÝDEN

171113061409

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili jednu z nejvýraznějších postav
české folkové scény, který vystoupila v rámci Tříkrálového
koncertu v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem..
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SATYR, ODĚR, ATOL, SLÉVAČ, ILJA, KROS, MROŽ, ÚSTUP, OSMA,
VÝSYP, KOKILA, CHLÉV, DROBIT, ARAB, NÝTI, PLUK, META,
ZVLÁŠŤ, BRAŇ, MDLO, CYRIL, PIVO, SNOB, EVKA, MEDAILE,
MÁNIE, VELUR, KOSA

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þ
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zveme vás...
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TIP 9HîHUQtku
LOUTKY OŽIJÍ V SOKOLOVNĚ

KDY: NEDÌLE 2. ÚNORA, 14:00 A 16:00 HODIN
KDE: TJ SOKOL PROSTÌJOV, SKÁLOVO NÁMÌSTÍ 4

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

$9»STA
$9»
STA9<
9<
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. ledna
14:00 OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
animovaná komedie USA/Francie
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
česko-slovenská komedie
20:00 EXTASE
erotické drama ČSSR/Rakousko
úterý 28. ledna
14:00 OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
17:30 RICHARD JEWELL
americké životopisné drama
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
středa 29. ledna
17:30 PŘÍPAD MRTVÉHO
NEBOŽTÍKA
krimi komedie ČR
20:00 PĚKNĚ TUČNÁ SEBELÁSKA
dánský dokument
čtvrtek 30. ledna
17:30 MALÉ ŽENY
romantické drama USA
20:00 GENTLEMANI
americká akční komedie
pátek 31. ledna
14:00 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
animovaný film Kanada
15:30 CESTA ZA ŽIVOU VODOU
dobrodružné fantasy Norsko
17:30 KRÁLÍČEK JOJO
válečné drama USA/ČR/Nový Zéland
19:30 POTVORA
komedie Velká Británie
21:00 POD VODOU
americký horor
sobota 1. února
15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný muzikál USA
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
19:30 MIZEROVÉ NAVŽDY
americká krimikomedie
22:00 PÁRTY HÁRD
komedie ČR
neděle 2. února
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
animovaný film Kanada
15:30 PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
český animovaný film
17:30 MALÉ ŽENY
17:45 ČESKÝ LEV: KAREL, JÁ A TY
komedie/drama ČR
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 1. února
15:00 PEJSKOVÉ V POHÁDCE
pásmo pohádek ČR
17:30 JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE
S ŽIVOTEM SE PRÁT
český dokument
20:00 STAŘÍCI
road movie Česko/Slovenko

divadlo Point
Husovo nám. 91, Prostějov
čtvrtek 30. ledna
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
Dva manželské páry a jejich vánoční večírek. Jedna z nejhranějších divadelních
komedií současnosti v podání skutečných manželských párů.
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí
pátek 31. ledna
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
Komedie s podtitulem Americká jízda
o ne/komunikaci s okolím i světem jako
následek života s technikou a na sociálních sítích místo reálného života se skutečnými lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová/Petra
Martínková, Vítezslav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí/Jan Šprynar, Lukáš Kameníček a Aleš Procházka

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 28. ledna
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
jedenáctý ročník oblíbené výtvarné dílny, tentokrát se budou vyrábět šperky
z organzy. Tato akce je určena především
seniorům. (půjčovna)
čtvrtek 30. ledna
17:00 S BAŤOU V DŽUNGLI
Spisovatelka, překladatelka a novinářka
Markéta Pilátová představí svůj román
inspirovaný životem českého podnikatele Jana Antonína Bati. Životopisný
příběh sestavený na základě rodinných
vzpomínek, deníkových záznamů, dopisů a fotografií odráží dramatické události
20. století, které ovlivnily osudy Baťovy
rodiny.
(podkrovní sál)
pátek 31. ledna
10:00 DESKOHRANÍ
I pololetní prázdniny můžete strávit
v knihovně u velmi oblíbených deskoKulturní klub
b
vých her. Opět pro vás bude připraveno
několik deskovek. Přijďte sami, s kamaDUHA
rády či rodiči. Pro všechny se najde ta
Školní 4, Prostějov
pravá hra.
čtvrtek 30. ledna
do 28. února
8:45 BYSTŘI MYSL!
KOLUMBIE
aktivační cvičení na posílení paměti výstava fotografií Matěje Ptaszeka
a pozornosti pro seniory
(Galerie Na Půdě)
pátek 31. ledna
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
Muzeum
a galerie
PRO SENIORY
v Prostìjovì
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
do 31. ledna
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
NIKDY NIKDE NIKDO NIC
výstava grafičky Oľgy Moravcové zabý- do 16. února
Z
HRADU DO ZÁMKU
vající se pomíjivostí a procesem rozkladu
výstava Alexandry Dětinské
DEVICES
do
1. března
výstava fotografického dua Lenky Glisníkové a Karolíny Matouškové vystu- KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A
TEN
ZAS TOHLE
pujících pod pseudonymem SHOTBY.
US, které tvoří na průsečíku umělecké výstava uměleckých děl
a komerční fotografie

WWW.VECERNIKPV.CZ

losování drobných dárků. Na cestu domů
ještě dětem zatančí Dupák, loutka, chlapík, co se natahuje jako harmonika a je
chvíli dlouhý, chvíli zase docela malinký.
Spolu s ním tančí také ostatní loutky, které děti v pohádce mohly vidět,“ přidává
principálka divadla.
Velkolepé představení pobaví diváky
všech věkových kategorií. A komu by nevyhovoval termín, nemusí smutnit. Loutkové divadlo poběží dál. „Přelom února
a března bude patřit pohádce O hastrmanovi a na závěr sezóny zopakujeme
loňskou premiéru, kterou jsem napsala,
a to Honza hádanek král. S touto pohádkou bychom rádi vystoupili i v květnu na
celostátní přehlídce Loutkařské letnice
v Přerově,“ nastiňuje další plány divadla
Pronitka Hlačíková.

aneb, co se kde
děje…
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 23. února
VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
Výstava ke 130. výročí založení ZUŠ Vladimíra Ambrose provádí diváky širokým
spektrem výtvarných technik, materiálů
i námětů, je rozdělena do několika sekcí.
Každá část je věnována jednotlivé technice a jejím možnostem. Návštěvníci
se seznámí s kresbou, malbou, grafikou
a prostorovou tvorbou. Velkým finále
bude výtvarný projekt Popcorn, který
sdružuje všechny tyto části opět do jednoho celku.

BASKETBAL

akce v regionu...
Zeliáda ve Víceměřicích
Víceměřičtí zahrádkáři pořádají 13. ročník Zeliády a Koštu
ovocných mlsů. Tyto degustační soutěže, které jsou určené
nejen pro dospělé, ale i pro děti, proběhnou v košíkárně Domova u rybníka v sobotu 1. února od 14:00 hodin. V rámci Zeliády se soutěží v kategoriích zelí, okurky
a přílohová zelenina. Ovocné mlsy budou rozděleny do kategorií džemy a marmelády, kompoty a domácí medy a ostatní. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo
donese své konzervované vzorky do košíkárny buď v pátek 31. ledna od 17:00 do
18:00 hodin, nebo v sobotu 1. února od 13:15 hodin.

Zámek Prostìjov
od čtvrtku 9. ledna 2020
POJĎTE S NÁMI NA ZÁMEK
Výstava fotografií s tématikou plumlovského zámku

Zámek Konice

Záhada Zlatého vlaku v Kostelci

do 31. ledna
VÝSTAVA ILUSTRACÍ A KOMIKSŮ
k sérii Tajná dvojka A+B
do 7. února
ORÁKULUM BAREV
výstava Viktora Krejčíře

Městská knihovna Kostelec na Hané zve na zajímavou přednášku spisovatele Milana
Zacha Kučery na téma záhada Zlatého vlaku. Přednáška se bude točit kolem hledání nacistického vlaku v Polsku, který je české veřejnosti znám od srpna 2015. Akce se
uskuteční v pátek 31. ledna od 17:00 hodin v Městské knihovně v Kostelci na Hané.

Výstava v Dobromilicích
Regionální muzeum Dobromilice pořádá prodejní výstavu obrazů Oldřicha Prokopa
Voskem malované. Expozice bude přístupná každé úterý 9.00-12.00 hodin, čtvrtek
15.00–17,00 a neděli 14.00-17.00 hodin, a to až do 16. února.

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

sobota 1. února
15.00 BCM Orli Prostějov - Tygři JBC
Brno (15. kolo extraligy kadetů, Sportcentrum DDM Prostějov)
BCM Orli - SK UP BCM Olomouc
(minižáci U 12, Národní sportovní centrum Prostějov)
neděle 2. února
10.00 BCM Orli Prostějov - SAM Brno
(16. kolo extraligy kadetů, Sportcentrum DDM Prostějov)
j )

FLORBAL
neděle 2. února
18.00 SK K2 Prostějov - Zlín Lions (19.
kolo divize mužů, SH RG a ZŠ města
Prostějova)

LEDNÍ HOKEJ
sobota 1. února
SK Prostějov 1913 - HC Černí Vlci (16.
kolo ligy dorostenců, 2. část, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 2. února
13.00 SK Prostějov 1913 - HC Olomouc (5. kolo ligy 2. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
14.00 SK Prostějov 1913 - HC Černí
Vlci (5. kolo ligy 2. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL

Sokolovna

pondělí 27. ledna
od 17.00 a 19.00 VK Prostějov - UP
Olomouc (21. a 22. kolo: 1. ligy juniorek skupina III., Národní sportovní centrum PV ).
neděle 2. února
10.00 a 14.00 VK Prostějov B - Kylešovice (21. a 22. kolo 2. ligy žen, Národní
sportovní centrum PV)

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 2. února
14.00 a 16.00 ZVONEK
KRÁLOVNY VIL
loutkové divadlo

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 9. března
ZELENÁ JE TRÁVA
– FOTBAL TO JE HRA
výstava o historii prostějovské kopané

15021020132

určená hlavně dětem předškolního věku,
ale kdo by se rád nezasnil. Zase bude neděle a bez pohádky to nejde! Počasí nám
nijak nepřeje, tak se přijďte podívat, jak
Kašpárek vyzraje na vodníka a zachrání
krásné lesní víly i jejich královnu. A nebude na to sám. Pomáhat mu budou dvě
děti Jeníček a Mařenka,“ zve na představení malé i velké diváky Lucie Hlačíková.
„Na začátku každého představení mohou
děti vidět, jak se loutky musí ‚vodit‘. Že
bez umění herce je každý náš ‚dřeváček‘
úplně bez života. Ten mu může vdechnout jen ‚živáček‘, který svým loutkoherectvím dostává loutku do pohybu.
O přestávkách, většinou jsou dvě, děti za
drobnou sladkou odměnu přednáší básničky a zpívají do ‚opravdového‘ mikrofonu. Druhá přestávka je věnována také

15021020132

Loutkové divadlo Pronitka hraje pravidelně každou neděli pohádky pro nejmenší. Letošní sezónu zahájili Kašpárek a Honza, kteří vyzráli na čerty,
a únor bude patřit pohádce s názvem
Zvonek královny víl. „Pohádku hrajeme ve dvou různých časech, ve 14:00
hodin a v 16:00 hodin. To proto, abychom uspokojili i ty diváky, kteří jsou
zvyklí se po nedělním obědě trošku
prospat,“ objasňuje principálka divadla
Pronitka Lucie Hlačíková.
Mnozí by si mohli myslet, že loutkové divadlo v dnešní době upadne v zapomnění.
Možná by tomu tak skutečně bylo nebýt
nadšenců z loutkového divadla Pronitka
starajících se s nesmírnou láskou a péčí
o loutky a do nejmenších detailů připravujících originální představení. „Pohádka je

POSLEDNÍ ŠANCE!
PĉEDPLATN¼ĭLEVNăJI
STRANAĭ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 28. ledna se od 17:00 hodin
uskuteční beseda s J. Rozehnalovou
„ODPOUŠTĚNÍ – ZÁKLAD
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ“
* ve čtvrtek 30. ledna od 17:00 hodin se
koná tvořivá dílna „DĚTSKÉ KARNEVALOVÉ ŠKRABOŠKY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 27. ledna od 16:00 hodin je
na programu tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* ve středu 29. ledna od 18:30 hodin
pořádá přednášku „BYLINKY OD
HLAVY AŽ K PATĚ“

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 27. ledna se od 14:30 hodin
koná „REKAXAČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 30. ledna od 9:00 hodin se
uskuteční „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
28. ledna ve 14:00 hodin poutavé
vyprávění o archeologických nálezech
v průmyslové zóně ARCHEOLOGIE
KRALICKÉHO HÁJE.

Členové ČSCH se těší na vaší návštěvu
v příjemném chovatelském prostředí.
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).

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kostelci na Hané pořádá jako
každoročně v tomto období PRODEJNÍ
9é67$98 .5È/Ë.ģ, která se koná
v sobotu 1. února 2020 v prostorách farské
zahrady a bude otevřena od 9.00 do 12.00
hodin. Všechna vystavovaná zvířata budou
prodejná a zájemci tak budou mít možnost
nákupu kvalitních chovných zvířat.
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



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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NÁVRAT!

Naleznete
uvnitř

ESKÁČKO LADÍ KÁDR

ƔƔ Fotbalisté Prostějova provedli
několik dalších změn. S kým se počítá
a kdo se naopak rozloučil? strana29

EXKLUZIVNĚ

SI OBLÍBIL
PROSTÌJOV

ŽIVOTNÍ SEZÓNA

ƔƔExkluzivnírozhovorsjednímzposledních mohykánů prostějovského
hokeje v extralize
strana32

Foto: internet
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JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Kniha Vrahovice v moderní době
autora Martina Hájka je vyprodaná,
nyní je v úvaze dotisk díla sledujícího
historii městské části Prostějova do roku
1973.
ƔƔ Jonáš Forejtek, který patří do stáje
prostějovského manažera Miroslava
Černoška, na turnaji v německém Nusslochu titul nezískal – s favorizovaným
Belgičanem Rubenem Bemelmansem
(260.) nakonec prohrál ve finále těsně
7:6(4), 6:7(3) a 2:6.
ƔƔ Uplynulou sobotu 25. ledna uplynulo 153 let od chvíle, kdy se narodil
Alois Bouda, rodák z Nivy a později významný malíř, grafik a pedagog.
ƔƔ V Regionální lize mužů o víkendu
uspěl Kostelec na Hané napolovic, když
sice nejprve prohrál 4:9 s Přerovem, ale
následně přehrál 10:3 Krnov, přičemž
polovinu branek vstřelil Tomáš Zapletal.
ƔƔ Barbora Strýcová a Marcelo Melo
si při své společné premiéře vítězství nepřipsali, když na Australian Open podlehli silnému páru Matteková-Sandsová, J. Murray 6:3, 4:6 a 7:10. Pro českou
tenistku to byl první start ve smíšené
čtyřhře od Wimbledonu 2015, Brazilec
Melo hrál mix naposledy na olympijských hrách v roce 2016.
ƔƔ Vrbátky řešily problém v podobě
porouchaných vozů svážejících tříděný
odpad, po výpadku tak ke svozu dojde
až během dneška.

Marek SONNEVEND

Foto: hcsparta.cz

PROSTĚJOV Buď se blíží jeden hráčský comeback jako hrom. Nebo jde pouze o personální pojistku pro případ zdravotní nouze a tikající bomba nevybuchne. V hlavní roli každopádně figuruje sportovní manažer prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal, ještě donedávna i jejich hlavní trenér…

O CO JDE? ČTĚTE NA STRANĚ 27

➢

BEZ FINAL FOUR
ƔƔTýmBKOlomouckopřekvapivěnezvládl čtvrtfinálový souboj s USK Praha
a z Českého poháru vypadl strana 38

čeká dvojzápas
6HQLRUHE\VWŐLP\VO Prostějov
proti Frýdku-Místku:
ŠLÁGR VEČERNÍKU – DUO S FRÝDKEM

PROSTĚJOV Zdravé město Prostějov ve spolupráci se Střední
odbornou školou podnikání
a obchodu připravilo pro aktivní seniory zajímající se o zdravý
životní styl akci s názvem Bystři
mysl!. Ta se uskuteční ve čtvrtek
30. ledna v 8:45 hodin v Galerii
Duha ve Školní ulici.
Mnoho lidí se bojí, že odchodem
do důchodu jejich život končí, že
se budou nudit a že už je nikdo nepotřebuje. Není tomu tak, v dnešní
době mohou senioři využít široké
škály nabídek a zajímavých programů na zpestření času. „V příjemném prostředí Kulturního klubu
Duha stráví senioři pohodové dopoledne se studenty školy, kteří si
pro ně připravují nejrůznější cvičení na bystření mysli. Zájem o akce
je opravdu velký, neboť si senioři
zamlouvají místa telefonicky. Kapacita tohoto setkání je do 20 osob,
a ta je naplněna. Po prvním setkání
odcházeli účastníci spokojeni s tím,
že příště se bude opět bystřit mysl,“
těší koordinátorku projektu Zdravé
město Alenu Dvořákovou.
Nejedná se ale o poslední akci, na

Ve stejný den, ve stejný čas…
PROSTĚJOV Hned dvě utkání proti sobě odehrají tuto sobotu 1. února
sportovci Frýdku-Místku a Prostějova,
obě shodou okolností na půdě Hanáků.
Nejedná se ovšem o dvojzápas jednoho
sportu, ale souboj měst obstarají duely
hokejistů a volejbalistek. A vzhledem
k tomu, že zdejší kluby nespolupracují
a nemyslí na diváky, hrají se oba zápasy nejen ve stejný den, ale i ve stejný čas!
Do Prostějova přijde HC Frýdek-Místek a také Sokol Frýdek-Místek. Týmy
do bojů půjdou ve zcela odlišném rozpoložení. Zatímco volejbalistky zažívají skvělý leden a směle útočí na pomyslnou bednu, hokejisté se střídavými
úspěchy zápolí o desáté místo a proklouznutí do předkola. Jednu věc však
mají kluby společnou, v posledních dvou týdnech se jim spíše daří. Co se naopak příliš nevede, je zmíněná komunikace jednotlivých oddílů. V minulosti
velmi přetřásané téma se objevuje znovu. Těžko se tomu divit: obě utkání se
hrají ve stejnou dobu, tedy od 17.00 hodin.
Nadšenci do sportu si tak budou muset vybrat, kterému z týmů dají přednost. Jak to totiž vypadá, ani jeden z klubů nebude měnit čas utkání. „O přeložení neuvažujeme,“ sdělil marketingový manažer Jestřábů Štefan Žigárdy.
Sportovní ředitel volejbalistek poskytl redakci totožné vyjádření s tím, že
v případě nutnosti řeší časové posuny pouze s basketbalisty.
Jedno je tak jisté: volejbalistky a hokejisté se i v dobách návštěvnického
propadu budou handrkovat o diváky. A to je smutný obraz prostějovského
sportu...
(sob)

vs.

kterou senioři mohou přijít. „Pro
seniory připravujeme další akce
ve spolupráci se Střední odbornou
školou podnikání a obchodu, Odborem sociálních věcí Magistrátu
města Prostějov a Oddělením tisku
a prevence Policie ČR. Seniorům
nabídneme cyklus přednášek a besed na téma prevence kriminality
páchané na seniorech. O všech akcích se zájemci dozví včas na webo-

vých stránkách města, Facebooku
města, v informačním centru, prostřednictvím plakátů či ve vitríně ve
Školní ulici. Nejbližší akce pro seniory proběhne v únoru,“ zve všechny
zájemce Dvořáková.
Přijďte se naučit něco nového,
procvičit svoji paměť a pozornost
a strávit příjemné dopoledne ve
společnosti svých vrstevníků i mladých lidí.
(ans)

MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI NA LEVNÌJŠÍ PØEDPLATNÉ

=$-,67÷7(6,129,1<'26&+51.<

Ještě do konce ledna si mohou stávající i noví předplatitelé předplatit abonentství na nejbližších 12 kalendářních měsíců za cenu 999 Kč. K tomu navíc ZDARMA získají kalendář PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2020 a DÁREK! Vybrat si lze zajímavou knihu
z knihkupectví Kosmas nebo přírodní kosmetiku Annabis v hodnotě 449 Kč.

359÷7(ò

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

www.vecernikpv.cz

výsledkový servis
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=DWORXNDORYi  1RYi  .R]PtN 
.RSiþRYi  )ULþRYi  6WPSHORYi 
OLEHUR 6ODYtNRYi ± :HLGHQWKDOHURYi  %DOiNRYi'YRĜiþNRYi 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
D/XNiã6ĢDKXOLDN

Ä0iPUDGRVWåHVHQiPSRYHGO
obrat!“
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD
strana 36

&+$1&(/,*$
9OþHN âWHLQHU.XEtN 9OþHN -1RYiN.XEtN .XĢiN 02QGUiþHN+HMGD %tOHN
76  þHVNp %XGčMRYLFH ² +DYtĝRY  
   %UDQN\ D QDKUiYN\  *LOEHUW 0
1RYiN(QGiO +ROHF &KULVWRY *LOEHUW
%DEND -.OR] 3êFKDâLPiQHN %HUiQHN &KULVWRY 01RYiN (QGiO3êFKD 
&KULVWRY 9HQNUEHF ±/%HGQiĜ .DFK\ĖD
.RWDOD  3ĝHURY ² 3RUXED     
Branky a nahrávky:)RUPDQ 7'ROHåDO 
7'ROHåDO 3ãXUQê1DYUiWLO â.UDWRFKYLO±-.iĖD 76
 /LWRPčĝLFH²9VHWtQ
 %UDQN\DQDKUiYN\.RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN -tFKD   0 %HUDQ -tFKD
0DUFHO  ±  3URFKi]ND / 9ROI   5HKXã
*RUþtN %ĜH]LQD '7ĤPD%OiKD *RUþtN 76 -RQiN 5HKXã2QGUDþND '
7ĤPD 3HFKDQHF%ĜH]LQD
3URVWčMRY²6RNRORY  %UDQ
ky a nahrávky:+UQtþNR äiOþtN %ĜH]iN
&KOiQ3.UHMþt 5DþXN 0-DQGXV+UQtþNR 1RX]D 'LYtãHN&KOiQ +XVD
&KOiQ 7-DQGXV ±75RKDQ 2VPtN.YHUND 9UiQD 75RKDQ.DGHĜiYHN
-LKODYD².DGDė  %UDQN\
a nahrávky:.REOtåHN +RPHU)ROWêQ 
3U\PXOD ýHFK'=HPDQ
6ODYLD7ĝHEtÿ²%HQiWN\QDG-L]HURX 
 %UDQN\DQDKUiYN\3VRWD %LWWQHU3.UDWRFKYtO 9iFODYHN 1HGEDO 
âĢRYtþHN 9RGQê   0DOHF  1HGYtGHN
6]DWKPiU\ âĢRYtþHN  ±  $XEUHFKW :LHQFHN0ČFKXUD $'ORXKê 0ČFKXUD 
$'ORXKê
3ĜHGHKUiYNDNROD
)UëGHN0tVWHN²%DQtN6RNRORY 
 %UDQN\DQDKUiYN\+UDFKRYVNê 0DUW\QHN .DXNLþ   1RYRWQê 7RPL .DIND  
.RIURĖ .DIND 7RPL   6WXFKOtN 3U]\E\OD 
7RPL 0$GiPHN .DIND .OLPãD%DUWNR 0DUW\QHN 1RYRWQê+UDFKRYVNê ±
3DĜt]HN+RXãND +RXGHN9UiQD

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

ýHVNp%XGČMRYLFH       
3ĜHURY
     
&KRPXWRY
     
9VHWtQ
     
6ODYLD3UDKD
     
/LWRPČĜLFH
     
+DYtĜRY
     
3RUXED
     
--------------------------------------------------------------------LKODYD
     
3URVWČMRY
     
)UêGHN0tVWHN      
7ĜHEtþ
     
%HQiWN\Q-     
ÒVWtQDG/DEHP     
.DGDĖ
      
6RNRORY
      

NRORQDGVWDYE\/LJ\PODGvÉFK
z½NÕ'QHGÈOH
6.3URVWÈMRYs0HWURSROLD

6LOHVLD 
Branky a nahrávky:  +HMFPDQ )LDOD  
+HMFPDQ .RQþLFNê 73DOiQHN +HMFPDQ 
.XPVWiW .RQþLFNê âSLþiN 9LWiVHN 
73DOiQHN +HMFPDQ .XPVWiW.XPVWiW
±&KURERFLĔVNL 'RPDOHZVNL &]\Ĩ
%XODV 7DĔF]\N   &KURERFLĔVNL 6WU]HOHF 
.DUSLĔVNL 3URNXUDW &KURERFLĔVNL 76 
 %XODV 5R]KRGÿt - .URXSD 6FKHMEDO
9\ORXÿHQt  9\XæLWt  'LYiFL
3URVWčMRYâWRXUDþ 0RXND ±âSLþiN9UED
'+R]PDQ0DWČMND±73DOiQHN.RQþLFNê3tWU
'9RUiþ5DLV9LWiVHN)LDOD.OtPD+HMFPDQ
6WU\N.XPVWiW 7UHQpU)LOLS6PHMNDO
0HWURSROLD6LOHVLD .XĨQLN .RZDOLN ±+RIIPDQQ *DG]LN .RZDOF]\N 0DWHUD 0LG]LHUVNL
7DĔF]\N 6WU]HOHF ± %XODV &]\Ĩ &KURERFLĔVNL
.DUSLĔVNL 3URNXUDW 6WDURZLF] &HQWNRZVNL
'RPDOHZVNL 7UHQpU0DUWLQ6WDQČN

0



3

Branky  .RXGHOND  .URXSD  /XWRQVNê
%H]æOXWëFKNDUHW

6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\

9iĖD  *RJD  6HKQDO 'HGHN  6\FKUD 1RUZD  âWČSiQ  .OHSDþ .RXĜLO  0RUJDQ 
7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN
-RVLSRYLþ

Å5R]KRGOR æH MVPH SR
äSDWQpP ]DÿiWNX XWHNOL MHäWč
YSUYQtWĝHWLQčGRYHGHQtRWĝL
JyO\´

5R]KRGÿt ,ãWYDQHFKD9HOLQRY
þDV KRGLQ\'LYiNĥ

).'XEQLFDQDG9iKRP²6.3URVWčMRY

6HVWDYD%.2ORPRXFNR

Foto: Bk Olomoucko
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%.2ORPRXFNR²PPPFLWp%DVNHW%UQR

Branky a nahrávky: 1RX]D.UHMþtN 1RX]D 'LYtãHN +UQtþNR1RX]D 0-DQGXV
5DþXN.UHMþtN 0Ui]HN 7-DQGXV äiOþtN
5DþXN ±9ROUiE =XNDO 5R]KRGþt.DãtN3LOQê±1RYiN2WiKDO9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD+XI±0-DQGXV%ĜH]iN
0Ui]HN +UiGHN +DPUOtN .UHMþt 0XãND ± 3RFKREUDGVNê&KOiQ7-DQGXV±+UQtþNR5DþXN
äiOþtN ± .UHMþtN 'LYtãHN 1RX]D ± .QDS 0HLGO
1RYiN7UHQpĜL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD ÓVWt +DPDOþtN ± 0OOHU +HV 0DUHã
%URå=XNDO9ROUiE±7ĤPD9LOGXPHW]6YRERGD
±+DYHO.UXåtN0DUãRXQ±)LOLS%OiKD-HOtQHN
±.RUGXOH6HYHUD7UHQpĝL7RPiã0DUHãD-DURVODY5RXEtN

VHW
VHW

VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

3URVWĨMRY²ÔVWtQDG/DEHP

 





6HVWDYDãWHUQEHUND
6LIIHUOHQ.R¿HâPtGRYi6FKDQGORYi.QHLÀRYi0D]XUOLEHUR
=LOEHUPDQ ± .DUDELQRYLFK /iWDORYi 
.DPLGLQRYi7UHQpĝL -DQ'UHãOD0LURVODY-HKOiĜ



+DDV .DãSDU ±3ĜLQGLã+RXGHN30LFKiOHN9RGLþND.DGHĜiYHN$5XOtN
±âYHF0=DGUDåLO8UEDQ±.ĜHPHQ.YHUND2VPtN±75RKDQ9UiQD+RXãND±
3DĜt]HN.XEČQD5HPWD7UHQpU.DUHO0OHMQHN

VHW
VHW
VHW

2
3
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6HVWDYD-LKODY\

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

Pondělí 27. ledna 2020

6HVWDYD'XEQLFD
 'LJDĖD ± *DãSDU 3HWUR 9UiEHO  âYHF
9iFODY ± -DQFR 0DW~ã 3OHYD 0DUWLQHN 
9DFXOtN .QLåND 'iYLGtN &\SULDQ ±+XQGiN *iERUtN 7UHQpU3HWHU*HUJHO\

6HVWDYD3URVWčMRY
%UpGD ƍ0XFKD ±3DãHN ƍ=DSOHWDO 0DFK\QHN%LDOHN6HþNiĜ±.RXGHOND ƍ3HUQDWVN\L 3ROiN6ODPČQD ƍ'LWWPHU /XWRQVNê±
.URXSD ƍ.LãND âWHLJO7UHQpU3DYHOâXVWU

Å%\OE\FKUiGNG\E\KUiÿLSRGREQë
YëNRQ]RSDNRYDOL´
3DYHOâ8675WUHQpUHVNiþND

VWUDQD

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

NROR

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
K
KRNHMRYÅPO½GHzH
NRORQLzvÉQDGVWDYE\/LJ\
GRURVWXVWÔHGD
+&2UOL=QRMPRs6.3URVWÈMRY
1913  
Branky a nahrávky: 1HþDV 3ĜH]YLQVNê 
1HþDV +XGHþHN3ĜH]YLQVNê ±9\URXEDO 7iERU 0DãHN6ROGiQ .ROiĜ0LãNRYVNê 
6KFKLSDNLQ â=DWORXNDO%HQHã 0DãHN
7iERU   6WORXNDO 76   7iERU  7iERU 5R]KRGÿt .DUStãHN ± +XViN 3URNHãRYi
9\ORXÿHQt  QDYtF 9\URXEDO  PLQXW  GR
NRQFH XWNiQt â =DWORXNDO RED 3URVWČMRY  
PLQXWRVREQtWUHVW 9\XæLWt  'LYiFL 
Znojmo: .RUþHN ± % .RQHþQê 3ĜH]YLQVNê
6WDQLVODY .RUþLiQ ± - 0DUHN .XNOD 1HþDV
+XGHþHN ýiVWHN -DVNXOD &DNO 9ROGĜLFK
3R]GČQD/DQJPDQQ 7UHQpU 3HWU.RQHþQê
3URVWčMRY 'XEVNê±â=DWORXNDO6ROGiQ+UXEDQ%HQHã9HVHOê5ýHUQê.ROiĜ±6WORXNDO
.RWOiQ 6KFKLSDNLQ 7RPiQHN 7iERU 9\URXEDO
0DãHN0LãNRYVNê7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
NRORQLzvÉQDGVWDYE\
/LJ\GRURVWXS½WHN
6.3URVWÈMRYs+&2UOL
=QRMPR 
Branky a nahrávky:  -DVNXOD - 0DUHN
&DNO   9ROGĜLFK 3ĜH]YLQVNê .XNOD  
1HþNDĜ 3R]GČQD 3ĜH]YLQVNê   -DVNXOD
1HþDV +XGHþHN  5R]KRGÿt ěHKXOND ±
'ROHåHO+RUiN 9\ORXÿHQt %H]Y\XæLWt
'LYiFL.
3URVWčMRY 'XEVNê ± â =DWORXNDO +UXEDQ
6ROGiQ%HQHã5ýHUQê.ROiĜ±6WORXNDO+UXEDQRYi.RWOiQ6KFKLSDNLQ7RPiQHN7iERU9\URXEDO0DãHN0LãNRYVNê7UHQpU 0DUWLQ3ĤþHN
Znojmo: 9ČUQê ± % .RQHþQê âOHERGD
3ĜH]YLQVNê .RUþLiQ ± - 0DUHN .XNOD 1HþDV
+XGHþHN-DVNXODýiVWHN1HþNDĜ&DNO9ROGĜLFK
3R]GČQD/DQJPDQQ 7UHQpU3HWU.RQHþQê
NRORQLzvÉQDGVWDY\
/LJ\MXQLRUÕQHGÈOH
+&/YL%ÔHFODYs6.3URVWÈMRY

1913  
Branky a nahrávky:  -XULFD +DYOiW
7RPHãHN 6FKZHLW]HU =DMtþHN +DYHOND
.XQF / 6RNROD   $PEURå +DYHOND  
$PEURå +DYHOND .XQF $PEURå+DYHOND 
±  *U\F 6KFKLSDNLQ   3tFKDO 7DUãLQVNê
9\URXEDO 0Ui]HN 9OþHN3tFKDO 0LNHã
7DUãLQVNê *U\F  5R]KRGÿt 9ROI ± .XþHUD
/LGiN 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 'LYiFL
%ĝHFODY 0DUWLQþtN ± / 6RNROD *XOGDQ 6FKZHLW]HU-6RNROD±.XELFD.PRQtþHN=DMtþHN
.DORXV +DYHOND 1RYRVHGOtN -XULFD7RPHãHN
+DYOiW$PEURå.XQF7UHQpU-DNXE.OLPRYLþ
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± 3RNRUQê )RMW 9OþHN
-LĜtþHN *U\F ± 6KFKLSDNLQ 7iERU 0Ui]HN
7DUãLQVNê 3tFKDO 0LNHã 9\URXEDO 7UHQpU
0LFKDO-DQHþHN
NRORQDGVWDYE\/LJ\VWDUvÉFK
z½NÕ%QHGÈOH
6.3URVWÈMRYs0HWURSROLD
6LOHVLD 
Branky a nahrávky:  7RPiQHN  +UXEDQ
1ČPHF +UXEDQ ±/DQJQHU 6URF]\ĔVNL 
/DQJQHU 'UDELN96WDQČN :UyEOHZVNL
'UDELN  5R]KRGÿtěHKXOND±-.URXSD6FKHMEDO 9\ORXÿHQt5:5. %H]Y\XæLWt 'LYiFL 74.
3URVWčMRY ' .URXSD ± âLOKiQHN â 3DOiQHN
+UXEDQ 1ČPHF 0 9RUiþ .XEtN ± .RWOiQ
7RPiQHN .RVWOiQ - +R]PDQ 9 .RXWQê
%ODKRXãHN7UHQpU)LOLS6PHMNDO
0HWURSROLD 6LOHVLD :LHF]RUHN ± %LHGD
6URF]\ĔVNL:RMFLHFKRZVNL96WDQČN±'UDELN
6WRODUVNL)LJLHO0DMFKU]DN:UyEOHZVNL.QHLIHO
/DQJQHU0DUF]DN7UHQpU 0DUWLQ6WDQČN

2ORPRXFNR
%UQR




YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
1\PEXUN  +UDGHF .UiORYp  
   1HMYtFH ERGĤ - %RKDþtN 
+DQNLQV'DOWRQ.ĜtåD5RJLþSRâDIDUþtND33XPSUODSR/RãRQVNê6WDPHQNRYLþ 2VWUDYD2ORPRXFNR 
   1HMYtFH ERGĤ 1HZNLUN 
&DOORZD\+ROVH\53XPSUOD0RUJDQ  -RVLSRYLþ  6HKQDO  .RXĜLO  
.ROtQ86.3UDKD  
1HMYtFHERGĤ'XUKDP0DFKDþ*UDQLþ
.UHIIWýtå,JUXWLQRYLþ$SSOHE\
0DULþ0DUHã3UROHWD 'ČþtQ
ÒVWtQDG/DEHPSS 
 1HMYtFHERGĤ3RPLNiOHN$XWUH\
âLãNDD)HãWUSR6YHMFDU+RXãND
ýDPSDUD%DåDQW%URZQD3HFNDSR
 2SDYD  %UQR     
1HMYtFHERGĤ%XMQRFK-XUHþND=EUiQHN*QLDGHND.OHþNDSR6WHJEDXHU
)DUVNê.UDNRYLþ 6YLWDY\3DUGXELFH  1HMYtFHERGĤ
0DUNR  -HOtQHN  6OH]iN  &UDQGDOO D
3XUãOSR9\RUDO.RKRXW3RWRþHN
WDY\3DUGXELFH  
1HMYtFHERGĥ0DUNR-HOtQHN6OH]iN
&UDQGDOOD3XUãOSR9\RUDO.RKRXW
3RWRþHN

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

(5$%DVNHWEDOO1\PEXUN
 

%.2SDYD
 

'(.6721(7XĜL6YLWDY\
 

%.-,33DUGXELFH
 

%.2ORPRXFNR
 

6/81(7$ÒVWtQDG/DEHP
 

86.3UDKD
 

%.$50(;'ČþtQ
 

.LQJVSDQ.UiORYãWtVRNROL
 

1+2VWUDYD
%&*(26$1.ROtQ
 

PPFLWp%DVNHW%UQR
 


7(1,6
08å,
5HQQHV
'YRXKUD²NROR .RSĜLYD±'XUDVRYLF 1RUVNR  NROR.RSĜLYD±/DPDVLQH
)UDQFLH 
Bangkok
'YRXKUD²NROR .ROiĜ ± &KDQWD 7KDMVNR 
 NROR 9HVHOê  ±.ROiĜ ý5 
NROR9HVHOê±9DQ'HQ=DQGVFKXOS
1L]R]HPt ýWYUW¿QiOH9HVHOê±
*DLR ,WiOLH 
å(1<
$XVWUDOLDQ2SHQ
'YRXKUD ²  NROR .YLWRYi   ± 6LQLDNRYi
ý5 6WUêFRYi  ±&LUVWHDRYi 5XPXQVNR 0XFKRYi ±)OLSNHQVRYi
%HOJLH .ULVWêQD3OtãNRYi±:DWVRQRYi 9HONi %ULWiQLH      NROR
.YLWRYi ± %DGRVDRYi âSDQČOVNR   
.DUROtQD3OtãNRYi±6LHJHPXQGRYi 1ČPHFNR 
0XFKRYi±%HOOLVRYi 86$ 
 NROR .YLWRYi ± $OH[DQGURYRYi 5XVNR 
.DUROtQD3OtãNRYi±3DYOMXþHQNRYRYi
5XVNR NROR.YLWRYi±6DNNDULRYi ěHFNR 

)27%$/

)876$/
RNUHVQÉVRXWÈzsURÄQÉN

VRERWD .RVWHOHFQD+DQp±
2UDQJH±*UHPLR=DYDGLOND±ýHFK\S.
1H]DP\VOLFH±2UDQJHý(&+<S.±*UHPLR=DYDGLOND±1H]DP\VOLFH5HOD[±
*UHPLR%URGHNX39±)&3WHQt.
6PUåLFH±'DQLHO6.$5,6721±5HOD[
%URGHNX39±6PUåLFH)&3WHQt±
$ULVWRQ.'DQLHO±%URGHNX39
5HOD[±)&3WHQt.
 PXåVWYR )& 3WHQt VH V RPOXYRX QHGRVWDYLOR N WXUQDML ± YêVOHGN\ MHMLFK ]iSDVĤ
E\O\NRQWXPRYiQ\YHSURVSČFKVRXSHĜĤ
3UĥEčæQiWDEXOND
 $ULVWRQ
     
 5HOD[3URVWČMRY     
 1H]DP\VOLFH      
 2UDQJH
     
 2WLQRYHF
     
 %URGHNX3Y      
 =DYDGLOND
     
 'DQLHO
    
 6PUåLFH
     
*UHPLR
    
)&37(1Ë     
ý(&+<S.     

7,363257/,*$VN'
NROR

þLDUQDG+URQRP
3URVWĨMRY


 

Branky:  D $EUDKiP  7DQGLU ± 
.RXGHOND
6HVWDYD 3URVWčMRY 0XFKD ± %LROHN +ORFK
6FKXVWHU6HþNiĜ.RXGHOND3HUQDFN\M=DSOHWDO
3DãHN3tFKDOâWHLJO
7UHQpU3DYHOâXVWU

Å5R]KRGODQHGĥVOHGQRVW
YREUDQč´


3DYHOâ8675WUHQpU3URVWČMRYD



6WUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD
)&%DQtN2VWUDYD²).3RKURQLH

.RQHÿQiWDEXOND





)&%DQtN2VWUDYD  
0)..DUYLQi   
).3RKURQLH
  
6.3URVWČMRY   

PXåVWYR 6. 6.$/.$ VH V RPOXYRX QHGRVWDYLOR N WXUQDML YêVOHGN\ MHMLFK ]iSDVĤ
E\O\NRQWXPRYiQ\YHSURVSČFKVRXSHĜĤ

.21(þ1É7$%8/.$
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9(7(51,
.REHĝLFH²%H[LP3DOHWWHQ 

'RNRXSLO6PpNDO±'RKQDO%URVV
ãWLND²6NDOND      .
%H[LP3DOHWWHQ –=DYDGLOND  
+RGXOiN%URVV+DYOtþHN±7RPiãHN9DOWU
.REHĝLFH²)&5HOD[ 

)LDOND3'RNRXSLO±6SiþLO[
5ĤåLþND[.LãND3
6NDOND+DQi  
.
=DYDGLOND²ãWLND


7RPiãHN[âĢDVWQê6HGOiN
9DOWU±3URFKi]ND3RVStãLO)UĖND
6NDOND².REHĝLFH

.

)&5HOD[+DQi
6SiþLO [ %XUHã 5 %iUWD ± 6WURXKDO [
&LEXOHF0DFRXUHN.UXSLþND

5HOD[3URVWČMRY
%H[LP3DOHWWHQ
+DQi
.REHĜLFH
=DYDGLOND
6NDOND
âWLND
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NROR

ðWHUQEHUN3URVWĨMRY 


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD 2O\PS3UDKD3ĝHURY
.UiORYR3ROH%UQR/LEHUHF)UëGHN0tVWHN
2VWUDYD
3ĝHGHKUiYNDNROD9.%UQR3ĜHURY 
1HMYtFHERGĥ 0LN\VNRYi6-DQHþNRYi6YRERGQtNRYi5XVHNRYi7LQNORYi6HPHUiGRYiD
.RWODERYiSR

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
9.%UQR       
2ORPRXF       
3URVWČMRY       
2VWUDYD       
/LEHUHF        
2O\PS        
âWHUQEHUN      
.UiORYR3ROH       
)UêGHN0tVWHN         
 
3ĜHURY         
 

þ(6.ê32+É567$5ãÌ&+
åÉ.<Ė
.2/2),1É/29eþÉ67,
1DGVWDYERYiVNXSLQD, /LEHUHF ²YëVOHGN\9.
3URVWčMRY %UQR     )UêGHN0tVWHN 
 +UDGHF.UiORYp  2O\PS3UDKD  .UDOXS\  &KRGRY
  /LEHUHF  
1DGVWDYERYi VNXSLQD , /LEHUHF  ² SRĝDGt 1.
/LEHUHF+UDGHF.UiORYp.UDOXS\
2O\PS3UDKD%UQR)UêGHN0tVWHN
&KRGRY9.3URVWĨMRY
32Ĝ$'Ì32.2/(),1É/29eþÉ67,
/LEHUHF+UDGHF.UiORYp.UDOXS\
2O\PS3UDKD%UQR)UêGHN0tVWHN
&KRGRY 8. 9.3URVWĨMRY+OLQFRYND2VWUDYD-LUNRY3O]HĖ
%ĜHFODY2ULRQ3UDKD=QRMPR
8KHUVNp+UDGLãWČ3ĜHURY5W\QČ
.DUORY\9DU\ÒVWtDWG
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PDQæHOVNRXGYRMLFLV0LFKDOHP'ORXKëP

SIMONA STAŠOVÁ
23ħ7935267ħ-29ħ
PROSTĚJOV Prostějovské divadlo ani koncem ledna nezahálí. A pro diváky nabízí mnoho
zajímavých představení. Jedním z nich je bezpochyby hra Vím, že víš, že vím z dílny pražského Divadla ABC. Do Prostějova se tak opět po krátké pauze podívala Simona Stašová, která
ztvárnila na prknech znamenajících svět manželskou dvojici s Michalem Dlouhým. Zdánlivě
obyčejnou, nebýt toho, že je omylem sledovaná soukromým detektivem (Petr Vančura),
který si dvojici spletl s rodinou politika.

původní
zpravodajství
ství
pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ

Jak se ale ukazuje, zdánlivě obyčejná
rodinka taktéž úplně obyčejnou není.
A během jednotlivých dějství vyplouvají
na povrch zajímavosti, příjemné i nepříjemné, manželského života. A to vše zabalené v komickém duchu plném vtípků

-0:Ā:FB¶?:AxC?=B7
V dnešním vydání
našich novin si dáme
do kina
s Vecerníkem
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a šťouchanců. „Neumím si představit
lepší výběr herců pro italský manželský
pár! Velice temperamentní, vášniví, živelní. Opět potlesk vestoje, tedy divácká
spokojenost,“ spokojeně se usmívala produkční divadla Hana Šprynarová.

6CMQX¾PQTO¾NPÊTQFKPMC"0GVCMFQEGNC8wGWMC\WLGJTCXPÊåGZEGNWLÊ/KEJCN&NQWJÚC5KOQPC5VCwQX¾ Foto: internet

Ne všechny kritiky jsou ovšem pozitivní. Příkladem může být recenze Tomáše Šťástky z března 2015. V ní píše,
že „Rodinné vibrace totiž do diváků
vpouštějí od prvních minut s takovou
intenzitou, že nemají po zbytek hry

kam gradovat, a relativně dlouhá hra se
tak začíná už před přestávkou trochu
opakovat.“ Vyčítá zároveň příliš mnoho dvojsmyslných poznámek. Diváci
přesto ale dílo ocenili.
A navíc se ještě v uplynulém týdnu

dočkali znovu představení s Michalem
Dlouhým. „Těším se na tohoto gentlemana ještě čtyřiadvacátého února, kdy
má k sobě jako hereckou partnerku
Michaelu Badinkovou,“ prozradila
Šprynarová.

Z VERNISÁŽE…

Výtvarný obor? Ne pouze kresba
„Liduška“ představuje kreativitu svých žáků
PROSTĚJOV Pestrou paletu všech
možných děl od předminulého úterý nabízí Muzeum a galerie Prostějov. Ve výstavních sálech Špalíčku
představuje dílo žáků prostějovské
ZUŠ Vladimíra Ambrose, z něhož
je nyní expozice Výtvarný slabikář.
A ne ledajaké: každý si zde přijde
na své. Na stěnách tak visí portréty,
kresby zvířat i městské architektury.
K vidění jsou dokonce návrhy jako
třeba autobusové zastávky, nebo lázeňské kolonády. Některé modely
jsou trojrozměrné. Stejně rozmanité jsou samozřejmě i techniky.

BYLI JSME
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stojan se skicákem a cedulky se všemi
myslitelnými pojmy spojenými s výtvarným oborem. Lidé často nevěří,
co vše je možné. „Soutěžili jsme spolu,
kdo toho zná víc,“ prozradila s úsměvem ředitelka muzea Soňa Provazová. Ta ocenila pestrost děl a kreativitu
jejich tvůrců. „Jsou to pestrá díla, naprosto unikátní. Je potřeba ocenit, že
se žáci ZUŠ do umění pustili, vytrvali,
a nakonec vytvoří taková díla,“ smekla
na dálku ředitelka.
Zajímavostí je, že výstavu také „liduška“ instalovala. „My pomohli
akorát s technickou stránkou věci.
Jinak si to žáci a jejich učitelé připraMichal SOBECKÝ
vili sami. A myslím, že pojetí výstavy
Výstava zaujme už při vstupu. Hned na a využití prostoru je prostě skvělé,“
úvod totiž návštěvníci najdou malířský pochválila Soňa Provazová autory

expozice, která bude k vidění až do
23. února. Lidé tak ještě měsíc budou moci ocenit ještě jeden aspekt.
Jedna celá místnost je totiž věnovaná
například pop-cornu, lidé si tak po

kině mohu pop-corn dopřát i v další
prostějovské kulturní organizaci. Na
tom muzejním si ale nejspíš vylámou zuby. Co to znamená? Přijďte
se podívat – uvidíte.

Dvořákova Humoreska, Brahmsův
Uherský tanec. Ježkův Klobouk ve
křoví si broukalo celé divadlo. Dále
zazněly melodie z Růžového pantera, zastoupeni byli i Mancini, Cohen či Weber,“ vyjmenovala namátkou některé skladatele.
Úspěch na sebe nedal čekat. Diváci
odcházeli spokojení a umělci sklidili aplaus. Kdo ale o středeční akci

PROSTĚJOV Městská knihovna
Prostějov zve zejména seniory na již
jedenáctý ročník Tvořivé knihovny.
Jedná se o výtvarnou dílnu, na které
si zájemci vyrobí šperky z organzy.
Výtvarná dílnička bude probíhat
v úterý 28. ledna od 9:00 hodin
v půjčovně knihovny.
Organza je tuhá, ale velmi lehká
tkanina z přírodního hedvábí nebo
umělých vláken v plátnové vazbě.
Vyrábí se z ní dekorace, večerní i sva-

seniory

4Q\OCPKV¾RčUQDKX¾\CLÊOCX¾6CMQX¾LGXÚUVCXCXRTQUV÷LQXUMÆOiRCNÊéMW
MVGTQWFCNKFQJTQOCF[å¾EK<7i
Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Že divadlo patří
„jen“ hercům? Omyl! Konají se
v něm i koncerty (nejen) vážné
hudby. A jeden takový má za sebou prostějovský kulturní stánek
po minulé středě. Při akci nazvané
Cantarina Clarinete se na jeviště
tentokrát „vyšvihly“ klarinetistky. Díky nim se večer pro stovky
posluchačů proměnil v těžko

opakovatelný zážitek. Kvarteto ve
složení Hana Tauchmanová, Renata Raková, Jana Černohouzová
a Věra Kestřánková zkrátka na publikum zabralo.
Jak připomněla produkční divadla
Hana Šprynarová, během večera
zazněla pestrá paleta skladeb od
domácích i zahraničních interpretů.
„Program byl různorodý, ale hezký!

Přijďte si vytvořit škrabošky
PROSTĚJOV Multikulturní centrum Mozaika zve děti i jejich rodiče na podvečerní tvoření dětských
karnevalových škrabošek. Ve čtvrtek 30. ledna od 17:00 do 19:00 hodin si pod vedením paní Svobodové
můžete vytvořit nové masky pro letošní karnevalovou sezónu.

Pro tvořivou dílnu bude připravena
barevná pěnová guma, ze které bude
možno stvořit různé zvířecí motivy.
Veškerý materiál bude k dispozici, s sebou si vezměte pouze dobrou náladu
a chuť tvořit. Vstupné je 50 Kč za tvořící
osobu. Využít můžete také hlídání dětí
za symbolickou cenu 30 Kč.
(ans)

Zveme na pøednášku:

lidí i v dnešní době raději místo chemicky vyrobených léků užívá alternativní
přírodní preparáty a nemůže si je vynachválit. Pokud patříte mezi zastánce bylinného léčení, nebo jste alespoň trochu
zvědaví, jak se rostliny mohou využívat
ku prospěchu člověka, přijďte si určitě
přednášku vyslechnout.
Vláďa Vytásek má mnohaletou zkušenost s léčivými bylinami a rád se s vámi
podělí o svoje znalosti. Kromě nových
poznatků ochutnáte i vlastnoručně namíchaný čaj z bylin, který vás povzbudí na duši. Poplatek za akci je 100 Kč.
(ans)

Léèivá moc bylin
PROSTĚJOV Ekocentrum Iris zahajuje cyklus večerních přednášek
bylinkáře Vladimíra Vytáska o využití léčivých rostlin pro léčbu nemocí a potlačení bolesti. Přednáška
se bude konat ve středu 29. ledna
v Kovárně Ekocentra na Husově náměstí od 18:30 do 20:00 hodin.
Bylinky mají zázračnou moc člověka
uzdravovat a povzbuzovat, o tom byli
přesvědčeni již naši předkové. Mnoho

přišel, smutnit příliš nemusí. Jak
prozradila Hana Šprynarová, blíží se
zajímavá a kvalitní akce s prostějovským obsazením. „Na koncertu Originálního Pražského Synkopického
Orchestru budou čtyři Prostějováci.
To bude pecka!“ slibuje produkční divadla k akci, která se 5. února
odehraje taktéž v Městském divadle
v Prostějově.
(sob)

tební šaty, ale také šperky. A právě
poslední zmiňované si budou vyrábět aktivní senioři, kteří se přihlásí
na tvořivou dílničku. „Zájemci se
mohou hlásit v půjčovně. Těšíme se
na vás!“ zvou pořadatelé. Počet míst
je omezen, tak neváhejte a přijďte si
vyrobit vlastní šperk!
(ans)

A tohle víte? Filmový kvíz napsal pokračování
PROSTĚJOV Mozkové závity místo očí trápili uplynulý pátek večer
návštěvníci kina Metro 70. Podruhé se v něm totiž konal Filmový
kvíz, který opět ukázal, že hádanky
lidi baví. Hlavně ty mladé: do foyer
kina, kde se akce opět uskutečnila,
jich přišlo více než minule. A při
pop-cornu a zábavě se svými přáteli
si prošli skutečnou výzvou: některé
otázky totiž rozhodně nebyly z kategorie jednoduchých.

Michal SOBECKÝ
Zatímco totiž soutěžící většinou levou
zadní vyřešili hádanky ve stylu „co je to
Padawan“, jindy museli čelit záludnostem. Nikdo například neuhodl podle
obrázku film Blade runner 2049. Moderátoři soutěže přitom byli přísní.
Například absenci letopočtu v tomhle
případě neodpustili. Dočkali se ale

také milovníci snímků, jako jsou Polární express nebo Pulp Fiction.
Celkově byl kvíz rozdělený na části. Po
každé z nich se vyhlašovaly průběžné
výsledky. Přitom bylo vidět, že v kreativitě účastníci kvízu za filmaři zase tolik
nezaostávají. Přinejmenším to bylo patrné na názvech týmů: sešly se zde například Bylo nás pět nebo Zelený čaj.
„Ideální je mít tří až pětičlenné družstvo.
Jednak aby se vešlo ke stolku, hlavně aby
si pak jednotliví členové mohli v klidu
výhru rozdělit,“ uvedla ředitelka kina
Barbora Prágerová. Tentokrát vítěze
opět čekala filmová klapka a navrch
Vodníkovy slzy. Mezi aktivními účastníky pak byli většinou lidé okolo 25 až
30 let. Jedním z nich byl třeba Michal
Malík. „Některé otázky mě ale potrápily. Ptali se třeba na alternativní americký
film z roku 2017, nějaký Florida project.
A to podle mě nevěděl nikdo. Já se ale

FOTOGALERIE
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považuji za filmového fandu, takže to
byla akce přesně pro mě,“ prozradil Večerníku. Jeho tým s názvem Baby Yoda
skončil nakonec druhý.
Akce přitom nebyla poslední svého
druhu, naopak se z ní stává tradice.
Další Filmový kvíz se tak uskuteční 28.
února, opět ve foyer kina. Účastníci se

přitom znovu mohou těšit na to, že
budou hádat filmy z různých žánrů.
„Rozhodli jsme se, že nebudeme tyto
kvízy vyloženě zaměřovat na nějaký
žánr. Nevíme totiž, zda by se našlo
tolik fanoušků něčeho konkrétního,
třeba tvorby Tima Burtona,“ vysvětlila
Barbora Prágerová.

seriál večerníku
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Jiří
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a video

proměna. Předpokládám, že to bude asi
šok v dobrém slova smyslu,“ nechala se
slyšet naše lednová vítězka. „Jsem asi připravená na jakoukoliv změnu, nebojím
se snad ničeho, tak snad mi to vydrží!“
A jak vše probíhalo? Začali jsme tentokrát v Optice Wagner, poté přišla na
řadu kosmetická péče a líčení ve Studiu
H, následoval výběr zajímavých outftů v boutique GO fashion, který se stal
naším novým partnerem, načež završení přišlo ve Vlassalonu novým účesem.
Tradiční závěr patřil focení a natáčení,
což si Ema patřičně užila. Roli modelky
si doslova užívala.
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Rok 2020 jsme odstartovali proměnou
mladičké Emy Drmolové. Tato slečna
má 16 let, studuje na Gymnáziu Jiřího
Wolkera a do našeho projektu se přihlásila proto, že miluje změny. A tak jsme
pro ni připravili proměnu se vším všudy.
Ema se ráda obléká do stylu E girl, což je
novější emo. My jí ukážeme, že jí sluší jak
elegantní styl, tak i extravagantní a stylová móda, předvedeme, jak se líčit, vytvoříme nový účes a vše doladíme brýlemi.
„Nemám ráda stereotyp, snažím se
v životě podstupovat různé změny, posledně jsem si třeba sama ostříhala vlasy.
A tak se těším na to, co mi přinese vaše

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

V roce dvojek a nul poprvé, celkově pak už po jedenapadesáté. Předposlední lednovou sobotu se konal novoroční díl seriálu PROMĚNA IMAGE, který probíhá již šestým rokem v režii
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A i tentokrát šlo o výjimečné klání...
Oblíbený seriál je cílený na všechny věkové kategorie, o čemž
zcela jasně vypovídá předešlých padesát dějství, kdy jsme se
zaměřili na muže i ženy věkového rozptylu patnáct až pětasedmdesát let. Všechny doposud uskutečněné proměny dopadly
skvěle a jsme nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší velké
popularitě. Jak známo, v minulosti zaujal až v Praze, Ostravě,
Olomouci, Vyškově, vědí o něm v Havířově, Bouzově a jednou
k nám dokonce neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského
okresu Nitra.
Zopakujme, že v jedinečném klání s profesionálním týmem vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na brýle
a také kameramana i fotografa měníme vzhled žen či mužů. A jde
nejen o proměnu vizáže, ale snažíme se konkrétního člověka posunout určitým směrem, aby odcházel rozhodnější, sebevědomější a s potřebou to dát najevo i svým vzhledem. Zkrátka aby
to, jak vypadáme, bylo v souladu s naším vnitřním já. Pokud se
tohle podaří, máme vyhráno. Hlavním záměrem je totiž splnit
vaše přání a dělat vám radost.
Můžeme konstatovat, že doposud jsme takto potěšili devětačtyřicet žen plus čtyři chlapíky (dva díly patřily kompletnímu páru)
a hodláme v tom nadále pokračovat! Před námi je jednapadesátý, novoroční díl jedinečné PROMĚNY IMAGE, kterou letos jako první zahájí mladičká vítězka. Pečovat totiž o sebe musí žena
v každém věku, a čím dříve začne, tím lépe.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

JEDNIČKA VK PODLE

PROSTĚJOV Už počtvrté během
velice krátké doby tohoto kalendářního roku a celkem popáté v aktuální sezóně narazí volejbalistky VK
Prostějov na TJ Sokol Frýdek-Místek. V sobotu 1. února od 17.00 hodin v hale Sportcentra DDM půjde
o střetnutí 21. kola UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020.

kého poháru. Ve všech případech přitom výsledkově uspěly favorizované
Hanačky, jež ztratily jedinou sadu při
pohárovém vystoupení na severu Moravy. Třikrát zvítězily 3:0, z toho doma
nejprve 25:20, 25:23, 25:13 a poté nedávno 25:19, 25:14, 25:17.
Vékáčko tedy mělo dílčí potíže v některých setech, ale nikdy ne vážnější problémy týkající se celého zápasu. Výkonnosti obou nadcházejících protivníků
odpovídá i jejich tabulkové postavení,
když prostějovský tým je v průběžném
pořadí extraligy třetí s 38 nasbíranými
body a Sokolky až deváté ziskem 12

bodů. Byť naposledy potrápily Ostravu
při bojovné porážce 1:3. Na výhru však
čekají od 21. prosince.
„V tomhle utkání si jednoznačně musíme jít pro vítězství. Frýdek jsme
v průběhu ledna potkali třikrát rychle za sebou, velice dobře se navzájem
známe a těžko může jeden druhého

něčím překvapit. Z naší strany to bude
o koncentraci, nic nepodcenit, hrát
soustředěně. Sobotní zápas je navíc
posledním před Final Four ČP, tím
víc jej chceme zvládnout kvalitním výkonem a co nejlíp se naladit na jeden
z vrcholů sezóny,“ zdůraznil kouč VK
Lubomír Petráš.
(son)
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Vše bylo připraveno a mohl nastat sám vrchol, a to odhalení zrcadla. Ema Drmolová se tak po několika hodinách konečně uviděla. Na závěrečnou část se
přišla podívat i její kamarádka. Bezprostředně po odhalení bylo na obou dívkách znát, že jsou tak trochu v šoku, takovou slečnu totiž neznaly! A to je u sebe
Ema zvyklá na řadu stylů i barev.
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Třešničkou na dortu je vždy změna účesu a tak jsme zavítali do Vlassalonu, kde se o naši vítězku jako vždy bravurně postarala
majitelka Andrea Furiaková. Zatímco Ema seděla v křesle a za zahaleným zrcadlem přemýšlela, jak k jejímu účesu přistoupíme, my jsme se šly poradit. Vzhledem k mladičkému věku byl volen účes i barva tak, aby ji nedělaly starší. Po chvíli mohlo vše
odstartovat. „Slečna má přírodní, zdravé a pevné vlasy. Zanechala jsem její delší střih, sestříhala jsem kontury kolem obličeje,
abych vlasy odlehčila a ustřihla ofinu. Barvu jsem prozářila měděnou, která jí příjemně sedla. Na oživení jsem vytvořila několik
pramínků a probarvila kontury. V tomto odstínu působila mladistvě a úměrně svému věku, což bylo podstatné, abychom jí ve
výsledku nepřidaly roky. Závěrečný styling byl rychlý a jednoduchý, zvládne ho i sama. Je to módní a ležérní styl, kdy stačí pár
pramínků lehce natočit přes žehličku a lehce rozcuchat a je hotovo,“ popsala veškeré své počínání známá a oblíbená kadeřnice.
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Jakmile byla Ema nalíčená, mohli jsme se přemístit k našemu novému partnerovi. Chtěli jsme změnu, a tak byl vybrán boutique se zajímavou, svým způsobem extravagantní, ale i elegantní módou pro všechny věkové kategorie. Boutique GO fashion najdete na adrese Svatoplukova 1. Hned při vstupu nás vřele uvítal jednatel Robert Gola a majitelka Kateřina Hubená.
„Prvním outfitem byla úzká sukně s vysokým pasem, která slečně podtrhla její štíhlou postavu, doplněna byla krémovým
body pod ramena, které vytvořilo krásný dekolt. Dále jsme zvolili černé boty na podpatku v semišové kůži s doplňkem zlatého řetízku,“ popsal na úvod tým GO fashion. „Jelikož máme období plesové sezóny, tak jsme vybrali zajímavé stříbrné
třásňové šaty na ramínka a elegantní boty na podpatku s otevřenou špičkou. Bylo znát, že je pro slečnu přijatelnější sportovní
móda, proto jsme zvolili červené koženkové stretchové kalhoty, černé tričko ‚GO fashion‘, delší černou sportovní bundu se
stříbrným materiálem na zádech se vzorem hashtagu # značky VDR a stejnou značkou jsme doplnili i stříbrné kotníkové
tenisky. Posledním modelem byl sportovně elegantní a také extravagantní outfit, a to pletené úzké bordó šaty, v pase s průhledným páskem a znaky #VDR. Tu doplnila
zateplená bundička do pasu s umělým černým kožešinovým límcem a sportovní vysoká černá kožená obuv,“ shodli se partneři Kateřina Hubená a Robert Gola při výběru outfitů. „Ema vypadá úžasně, má neskutečnou jiskru,“ dodali s úsměvem.

NURNREOHÄHQÉ

Studio H v ulici Rejskova 30 bylo naší další zastávkou, kde se Emy ujala majitelka Hana Ondrejová. Kosmetička dopřála ženě
prvotřídní péči od kosmetického ošetření přes poradenství až po závěrečné líčení. „Proměnou prošla mladá slečna, která má sice
problematickou pleť, ale pěkně se o ni doma stará, z čehož jsem měla radost. I tak nebylo od věci,“ poznamenala na úvod Hana
Ondrejová. „Nejdříve jsem nanesla změkčující gel, který nám pomůže otevřít póry, aby se dala pleť dobře ultrazvukem vyčistit.
Po čištění jsem nanesla bioaktivní látku, která má antiseptické a hojivé účinky a nakonec z tohoto procesu jsem dala masku jílovou čisticí, která pleť zklidní a dočistí,“ popsala kosmetickou péči majitelka studia.
Jak vše pokračovalo dál? „Následně jsem použila krém a make-up nanesla ve dvou tenkých vrstvách. Použila jsem světlejší odstín k typu a barvě pleti. Na oči jsem tentokrát zvolila šedé stíny v různých odstínech, kterými jsem postupně oko vystínovala,
pod obočí jsem nanesla světlejší stín, aby se oko rozjasnilo, ještě šedé linky a řasenku. Na tváře jsem zvolila tvářenku v jemném
odstínu a na rty tmavě růžovou rtěnku. Vše je zafixováno minerálním pudrem. Ema vypadala dobře, působila rozzářeně a svěže,“
popsala své dojmy Ondrejová.

NURNsOÉÄHQÉ

Tentokrát jsme netradičně začali výběrem brýlí, a tak jsme zavítali do Optiky Wagner sídlící na náměstí E. Husserla
(bývalé Trio). Byla doslova radost pohledět, jak všechny brýle, které si Ema vyzkoušela, lednové vítězce moc slušely.
Šlo vidět, že je doslova brýlový typ. Vybrat jsme však mohli pouze čtyři nejlepší kusy. „Pro tuto proměnu jsme zvolili
naši hvězdnou stálici v brýlových obrubách, a to Etnia Barcelona. Potvrzující nástup trendu kovových obrub se potvrdil i nyní. Je zacílen na kombinaci růžového zlata a jednobarevných prvků, jako je tyrkysová, starorůžová, černá.
Slečně slušely extravagantnější, ale i elegantní kousky, zvolili jsme tedy různé tvary a styly. Nebylo se čeho bát, protože
jejich nositelka je umí skvěle svou osobitostí vyzdvihnout. Elegance a jemnost představují trend, který bude dlouho
určovat směr,“ uvedl spokojeně majitel prodejny Radek Wagner.

Mladé Hanačky v Liberci proti dalším
sedmi nejlepším družstvům základní části ČP prohrály šest ze sedmi svých střetnutí a ziskem tří bodíků obsadily poslední
osmé místo, což pro další dějství nadstavby z celkového počtu tří znamená pád do
druhé výkonnostní osmičky.

„Prvních osm týmů konečného pohárového pořadí postoupí přímo na mistrovství republiky, což je pro naše starší
žákyně logický cíl. Klíčové proto bude
zvládnout druhé kolo finálové části a ze
druhé osmy postoupit zpátky mezi elitu.
Vzhledem k tomu, že se bude hrát v ter-

mínu jarních prázdnin na Prostějovsku,
však půjde o dost těžký úkol,“ nastínil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák
na konto výběru lodivodky Lenky Fabikovičové.
(son)
Výsledkový servis ČP starších
žákyň najdete na straně 22

a postupně jsme začali nasazovat také šikovné kadetky. Výkonnost šla nahoru,
zlepšily se rovněž výsledky
a mančaft funguje poslední dobou mnohem lépe.
Klidný střed druholigové
tabulky bez sestupových
starostí určitě je v jeho
reálných silách.“
yy Jak hodnotíte nesnadný boj juniorek
v první lize?
„Je pravda, že úvod
soutěže nám v této
#NGw0QX¾MWFÊNÊRQM[P[ONCFÚOXQNGLDCNQXÚOUX÷ąGP klíčové kategorii neM[PÊO8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend vyšel optimálně a tro-
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Soares coby hrající trenérka

LÁKÁ ŽENY, ALE I MUŽE

yy Novým projektem bylo
přihlášení ženského béčka
do druhé ligy. Vychází podle
představ?
„Zpočátku hrály za „B“-tým
pouze juniorky, a to převážně špatně. Proto jsme
kádr vyztužili přivedením tří posil, mladé
dvojice Michaela

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

chu vystrašení jsme byli hlavně po dvou
porážkách ve Zlíně. Potom už jsme si dali
větší pozor, druhá polovina základní části
byla z naší strany mnohem lepší. A nakonec jsme si do finálové skupiny nadstavby
přenesli velice slušných patnáct bodů, což
nás ve výchozí tabulce řadí na druhé místo. A právě první dva konečného pořadí
postoupí do úvodní fáze kvalifikace o extraligu. Během nejbližších šesti týdnů odehrajeme čtyři vzájemná utkání s vedoucím
Novým Jičínem, Olomoucí i Ostravou
B, naším jednoznačným cílem je udržet
minimálně druhou příčku a spíš se ještě
posunout do čela. Abychom do následné
kvalifikace měli co nejlepší výchozí pozici.“
yy Vidíte návrat do nejvyšší české soutěže U19 reálně?
„Bude to hodně těžké. Nejprve se musíme dostat do zmíněné první části kvalifikace a pak ještě zvládnout rozhodující
druhou fázi, kde se střetnou tři nejlepší
prvoligové celky plus dva nejhorší z extraligy o dvě postupová místa. Skvěle
našemu juniorskému týmu pomáhá
mladá nahrávačka z ženského áčka VK
Klára Dvořáčková a netrpělivě vyhlížíme
uzdravení smečařky Lenky Knorové rovněž z A družstva. Ta by v rozhodujícím
období sezóny jistě znamenala klíčovou
údernou sílu, ale samozřejmě jen pokud
bude konečně fit. Navíc jsme čerstvě získali z Olympu Praha jednu zajímavou posilu Kylie Neuschaeferovou, což je sedmnáctiletá mládežnická reprezentantka ČR
v beachvolejbalu. A rýsuje se příchod ještě
jedné šikovné hráčky ze Šlapanic. Jestliže
vše půjde standardně, tak naše šance na
postup do extraligy juniorek vidím jako
poměrně slušné.“
yy Jdou výkonnostně nahoru i extraligové kadetky?
„Myslím, že ano. Vstupní porážky doma
s Uherským Hradištěm byly nepříjemnou komplikací, ale od té doby se postupně zlepšujeme. Podařilo se nám jak
oplatit Hradišti obě prohry, tak čtyřikrát
přehrát Přerov i sebrat nějaké body výše

PROSTĚJOV Prvního půl roku nelehké práce má za sebou Aleš
Novák, šéftrenér mládeže ve volejbalovém oddílu VK Prostějov.
Do hanáckého klubu zamířil loni v létě, aby se pokusil jeho skomírající talenty znovu nastartovat směrem k opětovnému zlepšování. Následující interview je o tom, nakolik se to v jednotlivých
věkových kategoriích i celkově zatím daří.

postaveným Brnu a Ostravě, jen vedoucí Šternberk je suverénní. Každopádně
jsme vybojovali klíčové čtvrté místo v základní skupině, což nám pro první kolo
extraligové nadstavby zajistilo účast v prostřední čtyřce. Tím pádem bychom se měli
vyhnout jakýmkoliv záchranářským problémům a můžeme usilovat o splnění snu
v podobě postupu do závěrečného turnaje
Final Six. Půjde o velmi náročný úkol, nicméně se o jeho dosažení porveme.“
yy Kvalitně se jeví též starší žákyně, že?
„Ano, výborně se jim povedla základní
část Českého poháru s postupem do elitní osmičky finálové fáze. V prvním kole
nadstavby však už holky nezahrály tak
dobře a spadly do druhé osmičky, což
znamená komplikaci s plánovaným postupem na mistrovství republiky. Tam
se totiž kvalifikuje osm nejlepších celků
konečného pořadí pohárové soutěže,
tudíž v příštím kole je potřeba se dostat
zpátky mezi elitu. Krajský přebor starších žákyň se paní trenérka rozhodla
od začátku spíš vypouštět, tam už tedy
šance na jedno ze dvou postupových
míst nenávratně utekla. A pokud by náš
takhle kvalitní žákovský tým chyběl při
národním šampionátu, rozhodně by to
byla škoda. Na druhou stranu mluvíme o mladých holkách do patnácti let,
takže nic nestavíme do roviny ‚musíš za
každou cenu‘.“
yy Výsledky mladších žákyň a přípravky nejsou ještě tolik důležité?
„Přesně tak. V těchto nejmladších kategoriích se děvčata potřebují zejména
správně učit volejbalovým základům
tak, aby se technicky i pohybově rozvíjela a zároveň je hraní co nejvíc bavilo.
Prostě klást důraz na komplexní výchovu sportovkyň. Proto páté místo mladších žákyň v krajském přeboru nevidím
jako nic špatného, naopak v Barevném
minivolejbalu se holkám daří. V Modré části máme ze šesti družstev jedno
v elitní šestce, dvě ve druhé a dvě ve
třetí. Nicméně výsledky zde skutečně
nejsou až tolik podstatné.“
yy Jak to vypadá s trenérským štábem u mládeže VK?
„Máme kvalitní ambiciózní trenérku
Lenku Fabikovičovou, spoustu dobré
práce odvádí Solange Soares, a to navzdory nešťastnému přetržení achilov-

Prostějov (son) - Jak už Večerník
nedávno informoval, reprezentační
výběr volejbalistek České republiky
U17 neuspěl v první fázi kvalifikace
Mistrovství Evropy kadetek 2020,
kterou odehrál v sestavě i s liberem
VK Prostějov Andreou Píchalovou na
chorvatské půdě. Na přelomu dubna
a května však bude následovat druhý
kvalifikační turnaj, o jehož pořadatelství projevila zájem Česká republika.
A pokud právo na organizaci skutečně
získá, měla by se tahle důležitá mezinárodní akce mládežnické kategorie
uskutečnit v Prostějově. „Byli tady
zástupci Českého volejbalového svazu, společně s vedením oddílu VK
i marketingové agentury TK PLUS se
řešily technické záležitosti pro případné konání kvalifikace v prostějovských
halách. Rozhodnutí by mělo padnout
již brzy,“ prozradil šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
V širší nominaci kadetek ČR pro
přípravu směrem ke zmíněným kvalifikačním bojům je kromě Andrey
Píchalové i její klubová parťačka, smečařka Simona Marešová. Dostanou
holky šanci předvést se fanouškům
během kontinentálně důležitých bitev
v domácím prostředí?

Uspoøádá Prostìjov
kvalifikaci ME kadetek?

Prostějov (son) - Dlouhodobě mimo
hru je ze zdravotních důvodů jedna
členka volejbalového týmu žen VK
Prostějov – smečařka Lenka Knorová.
Možná se však začíná konečně blížit
datum jejího návratu do zápasové akce.
Mladá, teprve devatenáctiletá letní posila z Českých Budějovic se hned od
svého příchodu na Hanou potýkala
s různými problémy. Nejprve byla často
nemocná, pak ji začalo trápit bolavé koleno. Až neustupující trable po spoustě
lékařských vyšetření vyvrcholily v prosinci naplánovanou operací.
Knorová následně strávila několik dnů
v nemocnici, poté následovalo domácí
léčení a posléze se několikrát objevila
o berlích v hale Sportcentra DDM povzbudit své týmové parťačky v jejich
soutěžních bojích. Momentálně je už
nachystaná zahájit individuální přípravu pro co nejrychlejší návrat z marodky.
„Lenka začne trénovat opatrně a velice
zvolna, v žádném případě nesmí po tak
dlouhých problémech nic uspěchat. Na
druhou stranu bychom samozřejmě
byli rádi, aby ještě stihla naskočit do
mistrovských utkání v závěru aktuálního ročníku. Jak za ženské áčko, tak za
juniorky v případě jejich postupu do
kvalifikace o extraligu U19. Snad bude
konečně v pořádku a její postupné zapojování do tréninků s mančaftem proběhne zdárně,“ přál si sportovní ředitel
vékáčka Miroslav Čada.

Knorová zaène
zvolna trénovat

RYCHLÝ
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Při domácích utkáních Prostějovanek během předchozího týdne
s Frýdkem-Místkem i KP Brno mladá smečařka VK Lenka Knorová
ještě povzbuzovala své parťačky s berlemi, kterými ulevovala operované noze. Teď už je však její koleno v lepším stavu, podpůrné
hole odhodila. A pomalu začne s individuálním tréninkem.

Lenka Knorová už odhodila berle

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

ky. Přípravku dál vede Barbora Korhoňová a navíc se do trénování nejnižších
věkových kategorií zapojily dvě bývalé
mladé hráčky Prostějova, což je vítaná
pomoc. V rámci současných možností
vše zvládáme dobře.“
yy Věříte, že prostějovské volejbalové mládežnice jdou správným směrem?
„Maximálně se o to snažíme. Aniž
bych se chtěl kohokoliv dotknout, situace loni po mém příchodu nebyla
zdaleka ideální. Majitel zastřešující
marketingové agentury TK PLUS
Miroslav Černošek i šéf oddílu VK
Petr Chytil však projevují velkou a trvalou snahu pozvednout mládežnický
volejbal v Prostějově, jejich podpora
je klíčová. Díky ní můžeme jít krok za
krokem a postupně všechno posouvat nahoru. Podstatná je chuť i vůle
hráček na sobě pracovat, zlepšovat se.
Tu u děvčat vidím, přičemž podmínky
se jim snažíme vytvářet po všech stránkách co nejlepší, včetně studijního zázemí. Dílčí cíle tak zatím plníme, ale na
cestě zvyšující se náročnosti musíme dál
vytrvat.“
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PROSTĚJOV Volejbalové starší
žákyně VK Prostějov si v Českém poháru dívek 2019/20 věkové kategorie
U15 vedly až dosud výborně. Po postupu do elitní nadstavbové osmičky
jim však zahajovací kolo finálové fáze
této soutěže příliš nevyšlo.
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(34) je pozadu o čtyři bodíky, šestý
Olymp Praha (32) ztrácí šest punktů. A nadmíru potěšitelné je, že Prostějovanky mají sedm dějství před
koncem dlouhodobé části extraligy
v podstatě jisté, že do play-off půjdou z nejhůře šesté pozice.
„S ohledem na to, jak je soutěž letos
vyrovnaná, beru náš velký náskok
na sedmé i osmé místo jako příjemný
bonus. A odměnu za to, jak dobře zatím sezónu zvládáme. Celkově však na
postavení v tabulce moc nehledíme,
spíš se snažíme stále jít zápas od zápasu
a v každém udělat vše pro vítězství. Což
je nejlepší recept dosáhnout v součtu
na vysoké umístění,“ zopakoval Luboš
Petráš svou osvědčenou filozofii.

#åPGéGMCP÷OPQJQXÊV÷\PÆTCFQUVKUK
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XQNGLDCNKUVGM Foto: Marek Sonnevend

Dosavadní čtyři vzájemné souboje tohoto ročníku si nadcházející soupeřky
rovnoměrně rozdělily mezi základní
část ligové soutěže a čtvrtfinále Čes-

Marek SONNEVEND

A zase proti Frýdku – tentokrát v sobotu doma
(?>HIP´,.+)ì*%)#!M?H?M
EXTRALIZE!
VOLEJBALISTKY
DRŽÍ
TŘETÍ
MÍSTO
V
PROMÌNY
Skvělé postavení uhájil Prostějov otočením nervydrásající bitvy
vs.
ve Šternberku, kde přitom tým dlouho směřoval k porážce
ŠESTÝ ROK SERIÁLU A HVĚZDNÁ EMA DRMOLOVÁ
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Michaela Zatloukalová
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Málokdy se ve volejbalu stane, aby pouhé dvě hráčky
jednoho týmu posbíraly ve
vzájemném střetnutí víc vítězných bloků než celé družstvo soupeře. Na šternberské
palubovce k tomu došlo,
když dvanáct bodových
míčů Sokolek při obraně na
síti trumflo čtrnáct blokařských deklů dvojice vékáčka
Nikola Stümpelová (8) +
Gabriela Kozmík (6).
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EXTRÉMNÍ ZVRATY. PROÈ?

Volejbal je velmi dynamický sport, ke kterému časté přelévání skóre ze strany
na stranu přirozeně patří. Ještě víc než v případě basketbalu či házené, o hokeji
a fotbalu (kde padá mnohem méně gólů oproti bodům a košům) ani nemluvě. V posledních letech jsem si ale všiml, že v ženské UNIQA extralize jsou
zvraty ve vývoji duelů čím dál častější a navíc mohutnější, někdy jdou množstvím dlouhých sérií bodů až do extrému. Co může tenhle zajímavý trend
způsobovat?
Sportovní ředitel VK Prostějov, dlouholetý veleúspěšný trenér a velký znalec
sportu pod vysokou sítí Miroslav Čada má na to jasný názor. „Důvodů může
být samozřejmě víc, ale jeden hlavní je podle mě jasný. Skoro všechny extraligové kluby žen v současnosti postrádají potřebnou jistotu na přihrávce, kterou viditelně trumfuje vyšší kvalita servisu. Tím pádem bývá příjem plošně
špatný a to otevírá cestu k mnoha bodovým šňůrám, následně i k otáčení průběhu zápasů,“ vyslovil Čada teorii, s níž nelze než souhlasit.
V případě „našich“ Hanaček jsme si časté obracení bitev vrchovatě užívali už
v minulé sezóně, ta aktuální v daném směru nijak nezaostává. Pozitivní každopádně je, že ač Petrášovy svěřenkyně umějí spoustu výměn v řadě za sebou
získat i rozdat, nakonec svou vlastní bojovností urvou ve většině případů vítězství. Sice to je samotné a rovněž fanoušky stojí hromadu nervů, ovšem za
vydřené triumfy po mnoha peripetiích to přece jen stojí. A aspoň se s holkama nenudíme, ne?

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Do utkání ve Šternberku jsme nevstoupily vůbec dobře, dělaly spoustu chyb a jasně ztratily první set. Od druhého přišlo zlepšení, ale v koncovce se nám nepovedlo
proměnit několik setbolů. Potom soupeřky vedly už 2:0 na sady a 19:14, vypadalo
to na naši hladkou porážku. Znovu jsme však ukázaly, že umíme zabojovat. Zápas
pak rozhodl náš zlepšený servis a následně bloky, díky čemuž jsme otočily nepříznivý
průběh. A jsou to pro nás vzhledem k vývoji cenné dva body. Šternberk hraje mnohem líp než dřív, minule nás porazil a v úterý jasně uspěl v Ostravě. Tím větší radost
máme, že jsme to na jeho hřišti i přes problémy zvládly. Pokračujeme ve vítězné sérii
po Novém roce, další tři body budeme chtít přidat v sobotu doma proti Frýdku-Místku. Nedávno jsme se potkaly třikrát za jediný týden, vzájemně se teď dobře známe.
A víme, že když předvedeme svůj volejbal, máme na to bez větších problémů vyhrát.
Hlavně je nesmíme podcenit.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Třemi dvoukoly pokračovala 2. liga
žen ČR 2019/2020, kde ve skupině
C bojují o záchranu volejbalistky VK
Prostějov B s pravidelnou pomocí
dvou členek extraligového áčka Kláry
Dvořáčkové + Veroniky Boudové.
Na úvod odvetné části soutěže obě
mladé posily cestovaly s družstvem na
horkou půdu čtvrtého Vsetína, kde pomohly ke dvěma cenným vítězstvím
3:0 a 3:2. Čímž Hanačky okamžitě vylétly na šestou pozici tabulky.
O uplynulém víkendu jela rezerva
vékáčka k vedoucí Opavě naopak bez
pendlujících mladic v dost kombinované sestavě postrádající i další obvyklé opory, proto se logicky zrodily dva
kruté výprasky 0:3 s následným poklesem na osmou příčku průběžného
pořadí.
Domácí dvojzápas béčka VK proti Kylešovicím byl přitom odložen, dohrávat se bude v neděli 2. února od 10.00
a14.00hodinvNárodnímsportovním
centru PV. Po tomhle důležitém boji
přineseme podrobnější druholigové
informace včetně počínání žen TJ OP
Prostějov, které v novém kalendářním
roce urvaly zatím jediný bodík.

Jak si vede „béèko“?

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

I tentokrát jsme mohli ocenit mladou slovenskou
smečařku Karolínu Fričovou, která v jediném prostějovském duelu minulého týdne odvedla další
komplexní výkon. Nakonec jsme však upřednostnili
její zkušenější krajanku ze středu sítě, neboť Nikola Stümpelová zaznamenala ve Šternberku 16 bodů (pouze o jeden méně než
KF) a zazářila hlavně osmi vítěznými
bloky, což je skvělé číslo! V útoku se jí
sice dařilo méně (úspěšnost 38 procent), ale přidala dvě esa a celkovou
užitečnost +11. I díky šesti blokům
Gabriely Kozmík měly vydřené dva sobotní body zřetelný punc SR.

Nikola STÜMPELOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

volejbal

Skvělé postavení uhájil Prostějov otočením nervydrásající bitvy
ve Šternberku, kde přitom tým dlouho směřoval k porážce

NURNREOHÄHQÉ
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s časovým odstupem čtrnácti hodin.
„Zachránili jsme se závěrem právě
třetího setu. Tam domácí hráčky pomohly několika nevynucenými chybami, my jsme toho využili a skvělým
finišem otočili. Ve čtvrté sadě i v tiebreaku jsme se potom nevyvarovali
horších pasáží, ale podstatné bylo, že
holky se už chytily, pořád maximálně
bojovaly a šly si za výhrou,“ ocenil slovenský trenér.
Dvoubodový zisk z výrazné části
zařídily jeho krajanky. „Dost jsme si
pomohli výbornými bloky, zejména Nikola Stümpelová s Gabikou
Kozmík to obranou na síti doslova
zavřely. V rozhodujících momentech
zabraly též krajní hráčky Lucka Nová
a Kája Fričová tím, že položily důležité
útoky včetně mnoha z těžkých pozic.
Především jsme se ale mohli opřít
o kolektivní výkon,“ vyzdvihl Petráš
soudržnost svých svěřenkyň.
Díky sobotnímu triumfu posunuly
hráčky VK Prostějov bodový zisk
na kótu 38 a těsně uhájily bronzový stupínek před čtvrtou Ostravou
se stejným kontem. Pátý Liberec

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO
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2:3

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Podruhé v této sezóně prostějovské volejbalistky otočily venkovní duel UNIQA
extraligy ČR ze stavu nula dva na sety
k tiebreakovému vítězství! Tentokrát
se jim to podařilo ve 20. kole soutěže
na šternberské palubovce, kde tamní
ženy navíc měly náskok 19:14 ve třetím dějství. Záchranu téměř prohraného utkání zařídilo pronikavé herní
zlepšení VK ve druhé půlce více než
dvouhodinového dramatu.
Domácí hráčky okamžitě udeřily kvalitním servisem a hostující kouč si už za stavu 5:1 bral oddechový čas. Tenhle úvodní
nápor se pak vékáčku podařilo zastavit,
díky hernímu zlepšení dokonce dotáhlo

8:4, 8:7, 11:7, 15:8, 16:11, 18:12,
18:14, 19:17, 23:17, 25:18. Druhý set:
0:2, 4:5, 4:7, 6:7, 6:9, 10:12, 10:14,
12:14, 14:18, 16:18, 19:19, 19:22,
21:22, 22:24, 24:25, 26:25, 28:26.
Třetí set: 0:2, 1:4, 3:4, 5:5, 7:6, 7:8,
11:8, 11:11, 14:11, 14:13, 16:13,
19:14, 19:19, 20:25. Čtvrtý set: 1:1,
4:1, 4:8, 5:12, 7:14, 10:14, 10:16,
15:16, 17:17, 19:19, 19:22, 22:25.
Pátý set: 1:0, 1:2, 3:4, 5:4, 7:5, 7:8, 9:9,
9:11, 11:12, 11:15.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:0, 6:1, 6:3,

na rozdíl jediného bodu (ze 6:1 na 8:7).
Vzápětí však soupeřky opět přidaly, pohotově využívaly četných chyb na opačné straně sítě a odskočily ještě víc - 15:8.
Vypadalo to zle nedobře, ovšem prostějovský tým se znovu dokázal vzchopit,
aby zahajovací sadu ještě zdramatizoval
- 19:17. Bohužel vzápětí inkasoval čtyři
body za sebou na 23:17 a bylo rozhodnuto – 25:18 a 1:0.
Od druhého dějství holky v růžových
dresech zkvalitnily podání i přihrávku,
mohly pestřeji útočit, nahoru šla také
obrana. Vším dohromady získaly mírnou převahu a neustále udržovaly vedení,
které uprostřed setu zvýšily na slibných
10:14. Komplikace nastaly zanedlouho,
kdy Sokolky rozhodily jejich příjem, hlavně tím poslaly boj do dramatické koncovky (ze 14:18 na 19:19). Petrášovým svěřenkyním poté nepomohl ani nový trhák
na 19:22, ani celkem tři setboly (22:24,
24:25), při nichž měly opakovaně nabito
na vítězný míč. Jenže žádnou z příležitostí
neproměnily, zatímco výběr TJ na svůj
druhý pokus uspěl – 28:26 a 2:0.
Rostoucí euforii šternberských děvčat
přibrzdil začátek třetí části, jenž vyšel
nerezignujícímu družstvu kapitánky Zatloukalové - 1:4. Leč stačilo málo a třetí
mančaft tabulky vždy rychle znejistěl,
čehož nebezpečněji působící i herně jistější rivalky uměly využít. Do poloviny
sady tak bylo nejen otočeno skóre, ale
výborně šlapající Drešlovy ovečky navíc
získaly znatelnou výhodu (z 11:8, 11:11
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SO ŠTE
VK PRO

ƔƔ Slečno Emo, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
Splnili jsme vaše přání?
„Doslova jako nový člověk.
Vyzkoušela jsem si, jaké to
je být na chvíli někým jiným,
a za tuhle zkušenost jsem nesmírně vděčná. Miluji změny,
nenávidím stereotyp, takže
o to víc jsem si proměnu fakt
užila.“
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Jednoznačně to, že některé
kousky oblečení, které bych
osobně v obchodě velkým
obloukem obešla, mi mohou
slušet, i když se mému stylu
vůbec nepodobají.“ (úsměv)
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Všichni byli překvapení, jen
mé kamarádce chvíli trvalo,
než si na moji novou image
zvykla, což jí vůbec nemám
za zlé, když mě každý den
vidí s řetězy a křížkem na tváři.“ (směje se)
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„Cítím se jako

4

otázky pro ženu,
co se změnila...
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LÁKÁ ŽENY, ALE I MUŽE

ÚNOROVÁ PROMĚNA IMAGE

zvládnout. Jednoznačným cílem totiž
je obsadit jednu ze dvou postupových
pozic do první části extraligové kvalifikace, ideálně tam jít z nejvyššího poƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Vestu. Přes veškeré komplikace holkám
černíku?
věřím, že navážou na sice pomalý, ale
„Ať se přihlásí a nebojí se změny. Takotrvalý vzestup,“ řekl Novák.
vá zkušenost je k nezaplacení a můžete
1. liga juniorek ČR, základní skupidíky tomu najít lepší vizáž, než kterou
na E 2019/20 – konečné pořadí po
jste měly doposud. A za tu menší ner20. kole:
vozitu to stojí. Nakonec to bylo oprav1. Zlín 48, 2. VK Prostějov 44, 3. Šladu moc příjemné.“
panice 43, 4. Uherské Hradiště 20, 5.
Znojmo 13, 6. Břeclav 12.
1. liga juniorek ČR, nadstavbová
.20(17Éì3$7521.<
skupina III 2019/20 – výchozí pořadí před 21. kolem: 1. Nový Jičín 18,
352-(.783520ħ1<
2. VK Prostějov 15, 3. Zlín 12, 4. Ostrava B 9, 5. Šlapanice 9, 6. Olomouc 9. „Jak jsem již na tomto místě několikrát uvedla, každá proměna je jiná,
každá vítězka nebo vítěz je natolik zajímavou osobností, že mě to vždy
obohatilo. Pamatuji si vlastně úplně všechny díly a jejich účastníky, stejně
tak tomu bude i tentokrát, a to díky osobitosti Emy Drmolové. Proměnou
získala jiskru a vypadala jinak, ale velice dobře, na její poměry nezvykle,
od čehož ale tento seriál tady také je. Nyní je už na ní, co si z tohoto dne
odnese. Podstatné je, aby věděla, ale nejen ona, že to, jací jsme uvnitř, takoví jsme i navenek. Důležité je být vždy v určité míře spokojen sám se
sebou. Ráda bych poděkovala celému našemu týmu a již nyní se těším se
na další účastnici nebo že by po delší době účastníka.“
Za celý tým Aneta Křížová,
na 14:11). Posléze utekly až na 19:14, Naštěstí tentokrát Kopáčová a spol. zklidpatronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
tím pádem se zdálo být rozhodnuto. Do- nily rozbouřené nervy, ustály obří výkyv.
stavilo se však nečekané zmrtvýchvstání A ukázkově zvládnutým závěrem poslaly
téměř poraženého mančaftu, který zby- bitvu do tiebreaku – 22:25 a 2:2.
tek dílu číslo tři odehrál perfektně. A sou- Ten gradoval další vývojovou houpačpeřkám dovolil už pouze jediný bodík – kou, byť už ne natolik divokou. Přesto
20:25 a 2:1!
v první půlce rozhodujícího setu zas
Jenže hned na startu čtvrtého pokračování každý chvilku tahal pilku (1:0, 3:4, 7:5,
se oranžově oděný kolektiv vzpamatoval 7:8) a v součtu tak snaha obou družin
brejkem na 4:1. Reakce? Účinné podání strhnout mač ve svůj prospěch dlouho
Zatloukalové + Nové, super obrana celé vyznívala rovnocenně. Po úniku Prostěšestice VK včetně neprostupných bloků jova z 9:9 na 9:11 ještě Šternberk dotáhl
Nejen ženy, ale i muži si
a rázem se podařilo dvěma bodovými na 11:12, ale úplný konec již opanoval
zaslouží péči. A my se o ně
šňůrami zvrátit na 5:12! Zatímco domá- mírný papírový favorit díky finální sérii
postaráme přímo královsky!
cí plejerky spadly výkonem v porovnání tří urvaných výměn v řadě – 11:15 a 2:3!
Nejdříve vám vybereme oblečení
s většinou předchozího průběhu rapidně
(son)
na míru, posléze se o vás postarají
dolů, hostující volejbalistky zvedly úroveň Statistiky z utkání, ostatní výsledky
prvotřídní profesionálové v pánsvé produkce o mnoho procent nahoru. a průběžnou tabulku UNIQA exském salónu a samotný závěr bude
završen profesionálním focením.
Leč opět stačil moment – a najednou se traligy s dalším programem najdete
Zkrátka budete fešák, za kterým
vše zrcadlově změnilo (ze 7:14 na 17:17)! na straně 22
se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání
profesionálů z Vlassalonu, líčení od studia Belleza, výběr nového
šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou teč7,6.29&(
kou pak bude taktéž profesionální focení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVJan DREŠL – TJ Sokol Šternberk
SKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly
„Utkání jsme začali velmi dobře a holky plnily taktické pokyny, za což je musím
jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získápochválit. Od půlky druhého setu se však soupeř začal rozehrávat a postupně nad
te NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
námi nabýval převahy. I přes konečnou porážku je to pro nás cenný bod a tým za
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář
jeho zisk chválím.“
a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší
Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
redakce.
„Šternberk potvrdil svou formu, kterou v posledních týdnech má. Jeho výsledUveďte také svůj věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proky jsou zcela zasloužené, což ukázal v prvním setu, kdy se nám vůbec nedařilo
měny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste
hlavně v obraně. Pak se to postupně zlomilo a jsem rád, že se nám povedl obrat.
a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 14. února.
S tím, že ze stavu 0:2 je to vždycky velmi složité. Za výkon chválím především
Těšíme se na spolupráci s vámi!
krajní hráčky.“

juniorský výběr na starost jako hlavní
kouč. Do horní nadstavbové skupiny III sice postoupil „až“ ze druhého
místa, ale přenesl si slibný zisk patnácti
bodů. Což jej řadí na druhou příčku ve
startovací tabulce za Nový Jičín a před
další čtyři soupeře, přičemž do úvodní
fáze kvalifikace o extraligu proniknou
dva nejlepší celky konečného pořadí.
Nadstavbu děvčata zahájí v pondělí
27. ledna (tj. dnes – pozn.red.) od 17.00
a 19.00 hodin doma proti Olomouci.
Hraje se v Národním sportovním centru Prostějov.
„V nejbližších šesti týdnech nás čeká
šest dvoukol s Olomoucí, Ostravou B
a vedoucím Novým Jičínem, tenhle
náročný program nutně potřebujeme
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levením dvakrát ztratily jednosetové
vedení. Rozhodující tiebreak však měly
pod kontrolou, což je zdravě nakoplo
do odvety. V ní vybojovaly koncovku
ještě rovnocenné sady číslo jedna, načež zbytek druhého střetnutí jasně opanovaly kvalitním výkonem.
„Holky se ještě občas potýkají s herní
nevyrovnaností, z dobrého výkonu
rychle klesají do určitých propadů.
Přesně takhle vypadal první zápas ve
Šlapanicích, a proto bylo důležité, že
ho přesto těsně urvaly. Týmové zlepŠlapanice – VK Prostìjov 2:3
šování pak potvrdily ve druhém utkání,
(-23, 24, -11, 18, -10)
tam již ukázaly svůj potenciál,“ potěšilo
a 0:3 (-21, -14, -13)
šéftrenéra mládeže ve vékáčku Aleše
První duel byl vyrovnaný a jako na Nováka.
houpačce, lepší Hanačky vlastním po- Ten si během sezóny vzal prostějovský

PROSTĚJOV K poslednímu dvojutkání základní skupiny E v 1. lize
juniorek ČR 2019/2020 zajížděly
mladé volejbalistky VK Prostějov
U19 do Šlapanic, kde v přímých bitvách dvou družstev postupujících
do horní nadstavbové grupy potřebovaly co nejvíc zabodovat. To se
jim vítězně povedlo a výchozí pozice pro boj o postup do úvodní části
extraligové kvalifikace je tak hned
veselejší.

Juniorky VK dvakrát vyhrály ve Šlapanicích

Jak už přitom bývá zvykem, dramatickou řežbu provázely s výjimkou
úvodní sady obří zvraty. Ve druhé
domácí družstvo otočilo ze 14:18,
19:22 i 22:24, odvrátilo dohromady
tři setboly na 28:26. Ve třetím dílu
naopak hostující tým totálně převrátil zdánlivě ztracený duel z 19:14 na
20:25. Čtvrté dějství bylo divoké na
obě strany (4:1, 5:12, 17:17) s klíčovým odskočením mírných favoritek

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

(19:19 – 19:22). A tiebreak ovlivnilo
včasné zlikvidování mírného náskoku Sokolek (7:5 – 7:8), načež prostějovská parta definitivně rozhodla
úplným závěrem (11:12 – 11:15).
„Šternberk měl povedenou přípravu,
ale v soutěži se pak dlouho trápil. Od
prosince šel výkonnostně nahoru,
teď už hraje velice dobře a potvrzuje
svůj potenciál družstva s řadou zahraničních posil. Dvou těžce vydřených
bodů na jeho hřišti, kde je to pro hosty vždy složité, a navíc po takovém
průběhu si musíme hodně vážit,“
zdůraznil hned zkraje svého hodnocení kouč VK Lubomír Petráš.
„Soupeř do utkání vstoupil výborně,
zatímco my jsme dlouho měli problémy na přihrávce a potažmo v útoku,

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Být po dvaceti kolech UNIQA ex- k tomu jsme chybovali i v obraně.
traligy žen ČR 2019/20 třetí? Pro volejbalistky VK Prostějov je No, a když jsme se od druhého setu
NURNsYROEDEUÙOÉ
to vzhledem k jejich letnímu
oslabení i poloviční přestavbě zvedli, nepodařilo se v koncovce doklepnout slibné vedení. Pak to s námi
notně omlazeného kádru skvělá vizitka. Nesejmul ji ani ne- za stavu 19:14 ve třetí sadě vypadalo
bezpečný Šternberk, na jehož palubovce nezdolné bojovnice všelijak, asi málokdo v tu chvíli ještě
vékáčka vyválčily hodnotné vítězství 3:2.
věřil ve vítězství,“ pousmál se Petráš

MF;

VOLEJBALISTKY DRŽÍ TŘETÍ MÍSTO V EXTRALIZE!

www.vecernikpv.cz

Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komp l e x n í o š e t ře n í
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové
uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně hýčkána.
Poskytujeme Mesobotox, což je účinná
redukce vrásek pro ženy starší čtyřiceti
let, dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický peeling, ultrazvukové hloubkové čištění,
prodlužování řas, líčení, kosmetické
čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo i duši. Těšíme
se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
Optiky Wagner je naprostá spokojenost
našich zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner a jeho
tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

Stylový boutique pro ženy i muže
všech věkových kategorií je otevřen
v centru města na adrese Svatoplukova
1, Prostějov (parkoviště nám. E.
Husserla). Najdete u nás elegantní i extravagantní kousky, kabátky, halenky,
svetry, tička, šaty, kalhoty, kabelky,
pásky, boty a bagy. V nabídce je stylová
i volnočasová móda z rukou nejen italských a českých návrhářů. Nabízíme
i individuální styling na míru. U nás
získáte zářivé sebevědomí a budete
se cítit skvěle. Oblékneme každého
bez rozdílu věku. Čeká vás příjemné
prostředí a profesionální tým. Těší se
na vás kolektiv GO FASHION.

Jiří Slečka Productions
zajišťuje kompletní
tvorbu reklamních
videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost. Těšíme se na vás.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
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JESTŘÁB PODLE

společnost

V Čechách pod Kosířem tančili sokolové

BYLI JSME
U TOHO

cujících často s předními hvězdami
české popové scény.
Přes veškerou svou bombastičnost
si akce i tentokrát uchovala atmosféru přátelského setkání lidí, kteří
se dobře znají a mají mnoho společného. „Náš ples je určen zejména našim zaměstnancům a jejich
příbuzným či přátelům. Chtěli
bychom jim totiž poděkovat za to,
že naše společnost v loňském roce
dosáhla rekordního obratu 2,5
miliardy korun. Jedná se o historický úspěch, kterého jsme dosáhli
zejména díky výrobě uniforem, jež
nyní zastupují čtyři pětiny naší
produkce. Zbytek pak tvoří klasické společenské obleky,“ prozradil
Pavel Koutný mladší, který v tandemu se svojí sestrou Petrou již prakticky převzal vedení společnosti
založené jejich rodiči.
Zaměstnanci z plesu odcházeli
nejen v dobré náladě, ale i s pocitem hrdosti. „Jsem pyšná na to, že
můžu pracovat u firmy, která má
skvělou tradici a zároveň nyní šije

klikni na
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Obecní ples
Maškarní ples

1. února
1. února

Hasičský ples
Maškarní bál

1. února

sál hostince U Popelků
ZŠ a MŠ Hvozd

Sokolovna Vřesovice
SDH Vřesovice

Společenský dům Prostějov
Trivis Prostějov
Společenský dům Prostějov
RG a ZŠ města Prostějova

BYLI JSME
U TOHO

kulturní dům Malé Hradisko
SDH Malé Hradisko
sokolovna Mořice
TJ SOKOL Mořice a SDH Mořice
sokolovna ve Smržicích
Obec Smržice
kulturní dům Tvorovice
Sokol Tvorovice a Obec Tvorovice

Maškarní ples pro dospělé

1. února

Hasičský ples

1. února

Ples školy

Maturitní ples

1. února

1. února

31. ledna

uniformy pro hradní stráž. To je
myslím vůbec to nejprestižnější, na
čem jsme se mohli podílet,“ zmínila
se jedna za zaměstnankyň.
Ples firmy Koutný se po několikaby měla skončit letos v dubnu.
„Dosáhli jsme svého dosavadního
vrcholu a nyní doufáme, že se nám
náš standard podaří v dalších letech
udržet,“ uzavřel Koutný.

BYLI JSME
U TOHO

VWiYNXMtFt

PROSTĚJOV Poslední tři duely
před závěrečnou reprezentační
přestávkou této sezóny čekají hokejisty Prostějova. Jeden z nich
bude svým přesahem výjimečný,
všechny přitom z hlediska pokračujícího boje o postup do play-off
Chance ligy budou nesmírně důležité.
Dnes od 17.30 hodin Jestřábi nastoupí na ledě deváté Dukly Jihlava, k níž
se mohou v případě tříbodového
vítězství přiblížit na rozdíl jediného
punktu. Právě dnešní zápas navíc
bude mimořádný tím, že ptačí letka
vyjede v rámci charitativního projektu Legenda legendám ve speciálních
retro dresech, na kterých bude v logu
vyobrazen slavný plejer prostějovské
historie Jaroslav Palatý. Dresy následně půjdou do dražby a výtěžek poputuje na konto Nadačního fondu Ivana
Hlinky.
Ve středu 29. ledna od 18.00 hodin
Hanáci přivítají Kadaň, jíž podlehli už
dvakrát za sebou včetně předvánoční

blamáže 3:6 doma. Trhači se od tragického začátku soutěže opravdu zvedli,
čerstvě například vyloupili právě Jihlavu 2:0. A snaha LHK odčinit předchozí zaváhání s papírovým outsiderem
tudíž nemusí být vůbec snadná.
Do tuhého pak jistě půjde v sobotu
1. února od 17.00 hodin, kdy draví
opeřenci vyzvou opět na svém kluzišti
Frýdek-Místek. Tedy přímého konkurenta v přetahované o klíčové desáté
místo, jehož nutně potřebují porazit.
Optimálně za tři body. Jinak by se prů-

nik do předkola vyřazovací části mohl
začít nenávratně vzdalovat.
„Máme před sebou ještě tři zápasy, než
nastane repre pauza. Po marodce a náročném programu utkání jsou někteří
kluci unavení, jiní nedotrénovaní, ale
s tím se musíme poprat. Zbývající
trojici utkání prostě je potřeba co nejlíp dorazit, v ideálním případě třemi
vítězstvími. A potom se během desetidenní přestávky maximálně připravíme na zbytek sezóny,“ řekl Večerníku
jestřábí kouč Ladislav Lubina. (son)

Dnes v Jihlavě vzdají Jestřábi hold Jaroslavu Palatému,
ve středu hostí Kadaň a v sobotu klíčově Frýdek-Místek

„Za každou pomoc diváků jsme pochopitelně rádi,“ řekl diplomaticky
kouč LHK Ladislav Lubina. „Samozřejmě jsme s klukama tuhle podporu
dobře slyšeli a udělala nám obrovskou
radost, bylo to skvělé. Fanoušci, kteří
dneska přišli, tak povzbuzovali, nakonec jsme si společně zařvali i děkovačku,“ poděkoval ostřílený útočník ptačí
letky Tomáš Nouza.

NRWHO

Obvykle hluční fanoušci Jestřábů
z kotle FOP 1913 dodrželi svůj slib
a v přetrvávající naštvanosti z celkově
špatné sezóny včetně šokujících výpadků s outsidery buď vůbec nedora- 6GPVQ JNQWéGM LGUVą¾DÊEJ HCPQWwMč D[N D÷JGO WVM¾PÊ RTQVK ·UVÊ PCF .CDGO C JNCXP÷
zili do hlediště, nebo nefandili. S při- XLGJQ\¾X÷TWQD\XN¾wV÷CMVKXPÊ
Foto: Marek Sonnevend
bývajícím časem za to ale začali brát
věrní příznivci mimo „ultras“. Jejich prve opakovaným pokřikem: „Hoši, odstartovali právě fandové, nikoliv
povzbuzování během střetnutí sílilo děkujem!“ A následně i tradiční ví- sami hráči jako týden předtím po dua vyvrcholilo v úplném závěru. Nej- těznou děkovačkou, kterou tentokrát elu s Třebíčí.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V komorní atmosféře pěti stovek přihlížejících diváků
dlouho probíhal středeční zápas
Chance ligy mezi hokejisty Prostějova a Ústí nad Labem. Postupně
se však atmosféra přece jen alespoň
trochu rozproudila.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

blémy s úvody zápasů, protože často
začneme špatně, i když si v kabině říkáme, že to musí být přesně naopak.
Nevím, asi se musíme ještě víc vyhecovat. Takhle soupeř brzo vyrovnal na
Marek
1:1, naštěstí jsme pak nastříleli další
rychlé góly a utkání zvládli.“
SONNEVEND
yy Dávali jste si na Baník po minulé
yy Jaké střetnutí to bylo z vašeho domácí porážce s ním větší pozor?
pohledu?
„Mezitím jsme už vyhráli v Sokolově,
„Výsledek moc neodpovídá tomu, jak takže žádné připomínání toho nepovypadala hra. My máme velké pro- vedeného zápasu z předvánočního

PROSTĚJOV Mezi hráče se stabilně dobrou formou patří za poslední období Dominik Hrníčko (na snímku). Čtyřiadvacetiletý
útočník pobýval v první polovině sezóny na marodce, potom se
vrátil do hry a od té chvíle rozsévá v táborech protivníků solidní
porci ofenzivní zkázy. V sobotu dal Sokolovu bleskový vedoucí
gól, posléze asistoval u vítězného třetího. Jestřábi nakonec kralovali 6:2.

mužstva Lukášem Žálčíkem a Markem Račukem?
„Ono se to trochu prostřídalo. Jednu
dobu jsem hrával s Divochem a Nouzikem, teď nastupuju s Ráčou a Žálčou. Všichni víme, co je to za pány
hokejisty, já se k jejich akcím vždycky
přimotám a nějaký ten bod udělám.“
(smích)
yy Pomáhá z týmového hlediska,
že jste po zdravotních problémech
kompletnější?
„Určitě, tohle je dost důležitá věc. Měli
jsme početnou marodku, další hráče
si stáhly extraligové kluby a docela
dlouho jsme tak trénovali v menším
počtu. Teď se kluci uzdravili, příprava
je ve čtyřech pětkách kvalitnější. Což
se pak promítá i do utkání lepším herním systémem a podobně.“
yy Nakolik je nepříjemné, že sice
jste v tabulce Chance ligy desátí,
ale při mnoha odložených duelech
Frýdku-Místku nemáte postup do

alespoň lapačku brankáře. Jako dar
z nebes lze proto hodnotit branku
Husy, který z mezikruží dvě minuty
před koncem periody propálil Kašpara a uklidnil tak opět jen hrstku prostějovských diváků – 5:2.
Třetí perioda pak přinesla hezkou podívanou a rychlou hru, ze které však
padla už jen jediná branka. Zatímco
na straně Sokolova mířil Rohan do
tyče, sedm vteřin před závěrečnou
sirénou si vzal slovo Chlán a uzavřel
konečný účet zápasu na 6:2.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s příštím
programem najdete na straně 22

období neproběhlo. My se teď musíme naplno soustředit na každé další
utkání, při pohledu na tabulku je pro
nás priorita vždycky zvítězit, získat tři
body. Prostě koukat dopředu a vyhrát
všechny zbývající kola nadstavby.“
yy Aktuálně máte čtyři triumfy
v řadě. Zlepšujete se i herně?
„Snad jo, ale pro nás jsou v současné
situaci rozhodující výsledky. Takže
jestli jsme dokázali vyhrát čtyřikrát za
sebou, pořád je to málo a musíme jet
vítězně dál. Ideálně až do konce nadstavbové části, to znamená zbylých
třináct utkání. Sokolov jsme doma
zvládli, což přestáváme řešit o dnešní
půlnoci. A v pondělí je na řadě venku
Jihlava, tedy hodně těžký zápas.“
yy Jak se cítíte v útočné formaci se
dvěma nejproduktivnějšími členy

tlak do brány ve třetí gól – 3:1. Ještě
v první dvacetiminutovce zvýšil už
na 4:1 Nouza, když využil zaváhání
obrany a osamocen skóroval do růžku brány.
Druhá třetina začala spálenou šancí
Tomáše Janduse, který patřil k největším smolařům utkání na prostějovské straně. Hned poté navíc hosté udeřili: aktivní Vrána po najetí do
kruhu nevymýšlel, vystřelil a Štůralu
překvapil ranou na druhou tyč – 4:2.
Jestřábi poté jakoby načas ztratili
tempo. Nerozuměli si směrem dopředu, vázla rozehrávka. Světlou
výjimkou byl Krejčík, který prověřil

„Chceme vyhrát každý zápas,
potom play-off vybojujeme“

play-off plně ve svých rukou?
„Že si Frýdek přeložil hromadu zápasů, neovlivníme. My se musíme soustředit na to, co ovlivnit můžeme. To
znamená vyhrát každé zbývající utkání včetně dvou vzájemných, které nás
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Muži LHK Prostějov se po dlouhé
době dostali do kladného skóre dosažených a inkasovaných gólů, přesný poměr nyní je 146:140. A navíc
už konečně mají víc vítězství (19)
než porážek (17) v normální hrací
době. Když se připočtou prodloužení i samostatné nájezdy, zůstává ještě
bilance mírně negativní (22:23).

Pondělí 27. ledna 2020

ještě s Frýdkem čekají. A v takovém
případě předkolo vybojujeme. Končit sezónu bez play-off by bylo hodně
smutné a velký neúspěch, což si všichni uvědomujeme. Proto pro postup
děláme maximum.“
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„Jirka musí nejdřív
projít testy a teprve pak
se může dostat do
mančaftu.“

Výrok:
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Dominik Hrníčko po Sokolovu:

votních problémů se k přípravě často sešlo
třeba jen třináct čtrnáct kluků. A to se pak
na něčem složitě pracuje, šlo o takovou
nechtěnou amatéřinu. Poslední dobou
je nás konečně zase víc, což se určitě taky
promítlo do zlepšených výsledků. Byť
po herní stránce pořád máme rezervy.
Chybí mi důslednější plnění taktického
systému a tím pádem vyspělejší hokejový projev, aby šlo víc poznat, jak chceme
hrát a byli jsme toho trvale schopni. Na
čemž tedy musíme dál dělat,“ uzavřel
Ladislav Lubina.
Rovněž tentokrát pro přehlednost přinášíme momentální pořadí skupiny o 9. až
16. místo po 45. kole (bez včerejší předehrávky Frýdku se Sokolovem po uzávěrce
této dvoustrany), v závorkách jsou počty
odložených střetnutí: 9. Jihlava 73 (2),
10. Prostějov 69 (0), 11. Frýdek-Místek
65 (4), 12. Třebíč 64 (2), 13. Benátky 52
(2), 14. Ústí 39 (0), 15. Kadaň 33 (1), 16.
Sokolov 27 (1). Jestřábi tudíž drží poslední postupovou příčku do předkola play-off, leč Severomoravané mají před sebou
sérii domácích duelů a pokud zvládnou
alespoň většinu svých dohrávek, půjdou
do výhody oni.

www.vecernikpv.cz
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chozímu roku. „Po organizační stránce
FOTOGALERIE
se několik věcí změnilo. Minule jsme
klikni na
byli v Mostkovicích, teď jsme se vrátili www.vecernikpv.cz
do Kralic. A oproti dřívějšku tentokrát
nehrála Romantica, ale skupina Naostro,“
objasnila za pořadatele Ludmila Švitelová.
Jak se s postupem večera ukázalo, i starostové, byť někteří už nepatří k nejmladším,
to umí na parketě rozbalit. Zábava se poBYLI JSME
stupně zlepšovala s přibližující se půlnocí,
U TOHO
se měnily písně, které skupina NaMichal SOBECKÝ hodně
ostro vyhrávala: nepohrdla songy kapely 0GLGPUVCTQUVQXÆUKFQM¾\CNKR¾VGéPÊRNGUX-TCNKEÊEJRQą¾FP÷WåÊV+RąGUUNCDÚ
\¾LGOXGąGLPQUVKQCMEK
Foto: Michal Sobecký
Ples se po roční pauze konal opět v kul- Kryštof, ale i mnohem staršími. Totéž ovturním domě v Kralicích na Hané. To šem platilo i o programu. Ten obstarala Druhý dech. Ti ukázali přítomným, jak i v pozdějším věku se člověk může odváale nebyla jediná změna oproti před- třeba místní skupina nadšenců s názvem se správně křepčí, a zároveň dokázali, že zat a bavit se.

KRALICE NA HANÉ Plesová sezóna je v plném proudu a ani letos nemohly na plesové mapě chybět Kralice na Hané. Jeden z bálů se zde konal
také v pátek večer. Sjeli se na něj lidé
z 27 obcí mikroregionu Prostějov –
venkov. Vesměs se jednalo o starosty,
místostarosty a jejich rodiny a blízké.
Tu a tam ale byla vidět také myslivecká nebo hasičská uniforma.

Ples se ale potýkal s jedním nedostatkem, a sice malým zájmem lidí. Letos
si jich cestu do sálu našla slabá stovka. A nízký počet účastníků byl vidět
prakticky všude – u občerstvení, u stolů, také při prodeji tomboly. „Máme
šestašedesát cen v tombole, prodalo se
ale jen pětašedesát lístků, je tak velká
šance na výhru,“ utrousila Ludmila Švitelová. Naopak organizátory potěšilo, že
když kapela hrála, na parketě bylo téměř
plno, jen málokdo zůstal stranou dění.

Atmosféru, přestože byla místy komorní, pak ocenili někteří účastníci.
Například starosta Bedihoště Jiří Zips.
„Celkově si myslím, že to bylo vynikající. Zasmáli jsme se, pobavili. Nikdo si
na nic nehrál. Bylo vidět, že jsme všichni na stejné lodi. A myslím, že se všichni dobře pobavili,“ vyzdvihl Jiří Zips.
A potvrdil předpoklad snadné výhry
v tombole. „Co jsem vyhrál? Skoro nic.
Jen asi osm cen,“ poznamenal s úsměvem.

PROSTĚJOV V téměř kompletní sestavě nastoupili v rámci 15.
kola skupiny o účast v předkole
Chance ligy prostějovští Jestřábi proti sokovi ze Sokolova. Ten
byl v době zápasu úplně poslední
v tabulce. A cíl tak byl pro svěřence trenéra Lubiny jasný: Severočechy porazit a zároveň dát zapomenout na nepříliš povedená
předchozí vzájemná utkání.

První střelu utkání si sice připsal
hostující Houdek, nicméně záhy po
něm udeřil prostějovský Hrníčko,
který prosvištěl kluzištěm a otevřel
účet zápasu – 1:0. Brzy ale bylo
srovnáno. V přesilové hře Baníku
se úprosadil Rohan – 1:1. Vedení
vrátil Jestřábům povedenou střelou
Březák – 2:1. A během zápasu o něj
už nepřišel. Mohla za to zejména
skvělá druhá polovina třetiny. Jestřábi zapnuli na vyšší obrátky a začali
Baník přehrávat. Přesilovku využili
díky důrazu Račuka, který proměnil

Michal SOBECKÝ

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Měli jsme špatný vstup do utkání, prvních pět minut diktoval obraz hry
soupeř. Poté jsme zlepšili bruslení, dostali se do vedení a dokázali první třetinu
dotáhnout do stavu 4:1. Ale pod dojmem náskoku jsme odehráli velmi špatnou
druhou třetinu se zbytečnou hrou nahoru, dolů a velkým množstvím chyb. Ve
třetí části se náš výkon zase zlepšil a po páté vstřelené brance jsme vývoj zápasu
až do konce kontrolovali.“
.DUHO0/(-1(.s+&%DQÉN6RNRORY
„Sice jsme okamžitě inkasovali, ale jinak byl začátek z naší strany dobrý a dost
rychle jsme dokázali vyrovnat. Pak se kluci bohužel dopustili řady chyb, což
soupeř ve zbytku úvodní třetiny potrestal rozhodujícím odskočením na rozdíl
tří gólů. Škoda že jsme během vydařené druhé periody nedali víc než jednu
branku. Tím jsme mohli utkání víc zdramatizovat, ale místo toho pak Prostějov
znovu zvýšil a výsledek si v závěru pohlídal.“

Druhý dech a pohoda aneb mikroregion si dal 4Q\JQFNCWåRTXPÊVąGVKPC5QMQNQXUKQFXG\NwGUVMW
¸67<75(1§5č
¸67<
PV
¸67<
dostaveníèko
v Kralicích LHK
HC SOK 6:2

EJPCFCEG2GVTC-QW
ÚwKVKUÊEMQTWPXGRTQUR÷ (QVQ,QUGH2QRGNMC
&QwNQKPCRąGF¾PÊwGMWXGX
MCNC

leté pauze poprvé konal před pěti
lety. Následovala právě skvělá pětiletka, firma nyní mimo jiné obnovuje svůj výrobní areál v Okružní
ulici, jehož celková rekonstrukce

2ąKRNGUWURQNGéPQUVK-QWVPÚUCOQ\ąGLO÷PGOQJNCEJ[D÷VCPKOÐFPÊRąGJNÊFMCMVGT¾UGPGUNCKXFWEJW×UR÷wPÚEJWPKHQ
TGO
Foto: Josef Popelka
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a dlouho zná, nejeden se tak vracel ke stolu s cenou okořeněnou smíchem. Už jen díky losování,
v němž lidé mohli získat obří dárkové koše, ale
také přes sto kilo briket, se z celého večera stala
nezapomenutelná akce, na kterou lidi nepochybně zase rádi přijdou.

5QMQNUMÚRNGUXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOUNCXKN×UR÷EJ
.KFÆUGFQDąGDCXKNKCéCUVQ\CRNPKNKRCTMGV
Foto: Michal Sobecký

MNCFCVGN2CXGN-QWVPÚ 6CPGéPÊMčOJT¾NC/QQP&CPEGQTEJGUVTC\P¾O¾\RQąC
ÊJKUVQTKÊHKTO[QJNÆFNLGLÊ\C Foto: Josef Popelka &CUJC
FW5VCT&CPEG\RÊXCNC
0C×XQFUG\CNGVVTXCLÊE
Foto: Josef Popelka
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Bál moderovaný Jakubem Prachařem zahájilo poděkování sourozenců Petry a Pavla Koutných svým
rodičům, kteří firmu před 25 lety
založili. Za její historií se přítomní
ohlédli v připraveném videoklipu.
Po populární módní přehlídce se
v roli tanečnice představila i někdejší biatlonistka Gabriela Koukalová. Její manžel Petr Koukal si
pak během akce převzal šek na 250

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

tisíc za prodej zhruba pětistovky
žluto-černých žiraf vyrobených
zaměstnanci firmy. Jejich výtěžek
poputuje Nadačnímu fondu Petra
Koukala, který se zaměřuje na problematiku „mužského zdraví“. Všem
zúčastněným po většinu času hrálo
seskupení MoonDance orchestra
známé z televizní show StarDance,
spolu s ním tentokrát vystoupila
také bravurní zpěvačka Dasha, jež
by čistě po technické stránce u nás
aktuálně jen těžko hledala konkurenci. Nepřehlédnuté bylo, jak výborně se zvukaři tentokrát dokázali
vypořádat s jinak prakticky „nenazvučitelným“ sálem prostějovského
Společenského domu, kde již vyhořeli mnozí z jejich kolegů spolupra-

PROSTĚJOV Říká se, že skutečně úspěšnými se mohou stát
jen lidé, kteří nezapomínají být vděční. Neobyčejně velkoryse
pojaté a zároveň do detailu propracované poděkování svým
zaměstnancům uspořádali majitelé rodinné oděvní společnosti Koutný během hvězdami nabitého plesu, který v sobotu
ovládl prostějovský Společenský dům. U toho prostě Večerník
nemohl chybět.

Ozvláštnili ho Jakub Prachaø,
Gabriela a Petr Koukalovi
i MoonDance orchestra s Dashou

Michal SOBECKÝ

samozřejmě jednotlivá vystoupení kapely Citrus,
která dala k dobru Karla Gotta, ale také mnohem
novější písničky domácích i zahraničních autorů.
„Ples probíhal, jak měl. Bohužel jen diskotéka nebyla tolik navštívená jako dříve. V programu jsme
pak břišní tanečnice nahradili španělskými,“ prozradila jedna z organizátorek Iveta Slámová.
Hlavním vrcholem se ale ukázala být tombola
a její losování. Ujal se ho starosta
Marekobce Milan
Kiebel. Ten přitom změnil jindy vcelku nudnou
SONNEVEND
pasáž večera na skvělou zábavu.
K výhercům totiž
připojil osobitý komentář ve stylu „před dvaceti
Ples měl hned několik vrcholů večera. Jeden z nich lety ti to teda lépe běhalo“, ale i mnoha dalších.
představovaly na úvod španělské tance, další pak Bylo vidět, že obyvatele Čech pod Kosířem dobře

ČECHY POD KOSÍŘEM Pořádně narváno
bylo v sobotu večer v multifunkční budově v
Čechách pod Kosířem. Sešli se zde totiž místní i přespolní. A i když důvody, proč sem přišli,
byly rozdílné, jeden cíl měli všichni společný:
pobavit se na Sokolském plese. Tradiční akce
přilákala více než stovku lidí, kteří navíc měli
možnost volby. Zatímco v hlavním sále probíhal ples, v tom vrchním se konala diskotéka. A
u toho Večerník nemohl chybět!

www.vecernikpv.cz

Jestřábi na vlastním ledě výsledkově přejeli
ples flek
KD Čelčice
oba severočeské protivníky31.alednadržíMyslivecký
desátý
Okresní myslivecký spolek Prostějov
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Lubina.
Ve třetí periodě však hosté mohli vývoj
aspoň částečně zdramatizovat. „Tam jsme
to vyloženě podcenili, i když jsem kluky
o druhé přestávce v kabině upozorňoval, ať
hrajeme dál naplno a zodpovědně. Přesto
nás hosté zatlačili a musel jsem si vzít oddechový čas, abych to hráčům zopakoval. Pak
už závěr proběhl bez problémů,“ rozebíral
Lubina.
Středeční selanka uzavřela úvodní polovinu nadstavbové fáze prvoligové soutěže.
„S touhle částí sezóny nejsem po pravdě
spokojený, protože jsme zbytečně poztráceli mnoho bodů včetně dvou úplně
zbytečných porážek doma se Sokolovem
i Kadaní. Trhačům jsme navíc podlehli

ještě jednou venku, dvakrát prohráli taky
s Frýdkem. A mám obavy, aby nás tahle
zaváhání v celkovém součtu nemrzela,“ povzdechl si Lubina s dovětkem: „Teď snad
budeme muset vyhrát všechny zbývající
zápasy nadstavby.“
První úspěšný krok udělali jeho svěřenci
v sobotním 45. dějství demontáží zmíněného Baníku Sokolov 6:2. „I tentokrát
jsme začali špatně, zahajovacích šest minut
určoval obraz hry soupeř. Stejně jako minule s Ústím se nám však podařilo následně výkon zvednout a ještě do konce první
třetiny získat náskok tří branek. Bohužel
druhá část byla z naší strany standardně
slabší, asi pod dojmem vyššího vedení
jsme připustili hru nahoru dolů, chyběl
systém i organizace. A kdyby hosté snížili
na 4:3, mohli jsme se ještě klepat o výsledek. Naštěstí k ničemu takovému nedošlo, načež jsme svým pátým gólem utkání
definitivně rozhodli,“ shrnul prostějovský
kormidelník víkendové představení.
Navzdory maximálnímu bodovému

-

Jak proti Ústí, tak proti Sokolovu
ale ptačí dravci vstoupili do boje
dost letargicky. Štěstí měli v tom,
že papírově slabší soupeři je za
lehkovážný start nijak zvlášť nepotrestali. Slovan vůbec, Baník pouze vyrovnáním na 1:1. Silnější rivalové by toho nejspíš využili víc.
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Špatné
zaèátky

Ještě nedávno procházeli Jestřábi jalovějším obdobím, kdy měli značné
problémy se střelecky prosazovat
a dávali málo gólů. Leč v minulém
týdnu zasypali oba severočeské celky
totožně šesti zásahy, tudíž ofenziva
opět šlape na výkonnější obrátky (viz
předtím Benátky 5:2 + Třebíč 7:2).

Vysoká
produktivita

Mezi hokejovými mantinely

V tomto vybraném případě
nebyla pohledná samotná
akce, nýbrž výhradně zakončení. V 55. minutě souboje
elhákáčka s ústeckým kolektivem totiž Tomáš Jandus nabil na modrou čáru Jaroslavu
Mrázkovi a ten vyslal ze své
hole směrem na bránu HC
pořádnou pumelici. Hostující
gólman Petr Hamalčík se za
dělovým projektilem jen bezmocně ohlédl, puk zasvištěl
krásně pod horní tyč. A nebohému strážci svatyně navíc
rozflákal flašku na pití...

Nejkrásnější
akce

-
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nebo asistence, ale důležité jsou pro nás tři body“

vstupu nás uvolnilo, druhou desetiminutovku jsme odehráli velice dobře.“
yy Vy jste se podílel na všech třech
úvodních brankách. Potěší to?
„Samozřejmě ano, potěší každý vstřelený gól nebo přihrávka na něj. Důležité
jsou však pro nás tři získané body a jsem
rád hlavně za to, že je máme.“
yy Vaše rychlá gólová akce přes tři
hostující plejery, to bylo jako zamlada, ne?
„Nevím, jestli byla ta akce až tak rychlá,
a jako zamlada už vůbec ne. (smích) Každopádně jsem mezi těmi třemi protihráči nějak projel a vyšla mi i bekhendová
střela z úhlu. Asi hezkej gól.“ (s úsměvem)
yy V téhle sezóně máte za sebou několik týmově špatných období, nedařilo se podle představ. Věříte, že teď už
bude lépe?
„Bylo to těžké. Často nás hrávalo málo,
poslední dobou řádily v mančaftu nějaké virózy. Jsme rádi, když ze Zlína přijede
Hufíno (Daniel Huf -pozn.red.) do brány.
Teď prostě jdeme zápas od zápasu, víme,
jak vypadá tabulka a o co hrajeme. Pokaždé chceme zvítězit.“
„Těžko říct. Určitě ji ovlivnila
naše nekompletní sestava, většinou jsme zdaleka
nenastupovali v plných
formacích. Podstatné je,
že půjdeme za tím udělat
desítku, postoupit do play-off. I když momentálně je
situace dost nepřehledná,
soupeři okolo nás v tabulce mají řadu odložených utkání. Počítat
se tak bude až na konci nadstavby.“
yy Z mého pohledu vznikl spoustou
přeložených střetnutí ve skupině o 9. až
16. místo pořádný guláš. Co vy na to?
„Moc to nechápu, jak se v téhle fázi soutěže vůbec může odkládat tolik zápasů.
My kdybychom si měli měnit termíny
kvůli zdravotním problémům, tak musíme odložit každé druhé utkání. A pokud
to někdo udělá z důvodu, že mu chybí
čtyři hráči, tak jde z mého pohledu o nepochopitelnou věc.“
yy Nedávno jste dosáhl brankového
i bodového jubilea ve své prvoligové
kariéře. Nakolik jste prožíval takové
momenty?
„Sice je to hezké, ale nijak zvlášť tyhle
milníky neprožívám. Maximálně si
vzpomenu, s kým vším jsem za kariéru
nastupoval a kteří skvělí hráči mi k těm
číslům pomohli. Což je asi tak všechno,
rozhodně se nehoním za žádnými gólovými ani bodovými cíli.“
yy Fanoušci z kotle zaujali radikální
postoj a nepodporují vás, dnes však
hlavně v závěru sympaticky povzbuzovali další příznivci. Vnímali
jste to?
„Samozřejmě jsme s klukama tuhle
podporu dobře slyšeli a udělala nám
obrovskou radost, bylo to skvělé. Fanoušci, kteří dneska přišli, tak povzbuzovali. A nakonec jsme si společně zařvali i děkovačku. Moc děkujeme.“

Ze začátku ale takovému přídělu pranic nenasvědčovalo. Hosté odstartovali aktivněji a z úvodních šesti minut
většinu strávili v útočném pásmu.
Pak ale vyrazil samostatně dopředu
Nouza, projel mezi třemi protihráči
a bekhendem zprava trefil mezírku
mezi Hamalčíkovými betony – 1:0.
Soupeře ani tohle ještě neodradilo,
zanedlouho ujížděli do brejku dvou
na jednoho. Ten však zkušeně zmařil
Mrázek, načež domácí bez problémů

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Třetí vysoké vítězství
prostějovských hokejistů za sebou?
Ano, ve středu večer se stalo příjemnou realitou. Po předchozích triumfech nad Třebíčí a v Benátkách nad
Jizerou zvládli Jestřábi hladce i Ústí
nad Labem, kterému ve 14. dějství
skupiny o účast v předkole prvoligové soutěže nadělili gólovou šestku.

ubránili přesilovku HC. A výborným
zbytkem zahajovací třetiny se nasměrovali k pohodové výhře. V 16. minutě
korunovali rostoucí tlak, když Nouza
nahodil zpoza pravého kruhu a clonící
Krejčík šikovně tečoval za nic nevidícího Hamalčíka – 2:0. Po Novákově
tyčce pak devatenáct sekund před sirénou díky pohotové dorážce z mely před
bránou využil přesilovku Divíšek – 3:0.
Severočeši byli z daného vývoje logicky opaření, brzy po spuštění druhé
periody úplně promrhali další početní
výhodu. Na opačné straně měli Hanáci ve své přesilové hře obrovský nápor
a krátce po naskočení vyloučeného
Müllera z trestné lavice zpátky na led
prošla střela M. Janduse z levé strany
za záda Hamalčíka, který měl opět
zakrytý výhled – 4:0. O dvě minuty později ve 29. neproměnil sólo T.
Jandus, druhé z hokejových dvojčat.
Jasná převaha elhákáčka trvala dál,
nicméně jeho defenziva přestávala být
ostražitá, což mohli Ústečtí dvakrát
potrestat. Leč jeden rychlý protiútok
s přečíslením sami pokazili nepřesnou
přihrávkou a druhý těsně před pře-

chovým časem, po němž jeho svěřenci znovu zabrali. A v závěru navýšili
výsledek ve svůj prospěch. Šest minut
před koncem Mrázek dělovkou od
modré nádherně zavěsil pod břevno –
5:1. No a v čase 59.53 loženku Račuka
odvrácenou Hamalčíkem dorazil ekvilibristickým bekhendem k levé tyči
Žálčík – 6:1!
Statistiky utkání a ostatní výsledky
najdete na straně 22

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Utkání jsme chtěli rozehrát jinak, než jsme do něj reálně vstoupili. Až do
prvního vyloučení se hrálo na naší půlce hřiště. Poté jsme začali hrát podle
toho, na co jsme se připravovali, a díky tomu se dostali do tříbrankového vedení. Dále jsme hru kontrolovali a zápas dovedli do vítězného konce. Jsme
spokojeni se ziskem tří bodů.“
7RP½v0$5(hs+&6ORYDQ¶VWÉQDG/DEHP
„Rozhodla první třetina, kterou jsme prohráli nula tři. Góly, které dostáváme,
jsou jako přes kopírák. Nejsme schopni kotouče dostávat půl metru z obranného pásma a jsme nedůrazní v předbrankovém prostoru. Klukům nelze vytknout jejich snahu a bojovnost, ale bohužel hrají to, na co v současné době
mají. Jestliže máme věkový průměr jednadvacet let, ty chyby zkrátka dělat
budeme.“

¸67<75(1§5č
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stávkou vychytal Havlovi perfektním
zákrokem Huf.
Přesto se Prostějované nepoučili, tudíž zkraje třetí části přece jen inkasovali. Ve 42. minutě Huf vyrazil další
šanci Volrába, ale Zukal zblízka doklepl podél jeho ležícího těla – 4:1. Navíc následovaly tutovky Filipa ve 45.
(skvěle zakročil Huf) i Bláhy minutu
nato (sólový nájezd poslal nad). Kouč
ptačích dravců Lubina reagoval odde-

Mladý Slovan moc nezlobil a odvezl si pùltucet
LHK PV
HC ÚNL 6:1

yy Byl to snadnější duel?
„Začátek nebyl podle našich představ.
Prvních deset minut jsme hráli něco
úplně jiného, než jsme si řekli před
utkáním. Měli jsme na soupeře aktivně
nastoupit s tím, že má dlouhou cestu
v nohách, což se v úvodu nedělo. Až potom jsme dali ještě během první třetiny
tři góly a to zápas v podstatě rozhodlo.“
yy Pomohla nejvíc vaše vedoucí
trefa na 1:0?

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

hokejových Jestřábů v aktuálním
ročníku. Po trochu pomalejším
úvodu soutěže se neustále zlepšuje,
což demonstroval ve středu proti
ústeckému HC jednou vstřelenou
brankou + dvěma asistencemi.
Ostřílený útočník tak LHK vyslal
na cestu k hladkému rezultátu 6:1.
(QVQCTEJÊX8GéGPTÊMW

zisku z obou partií ho mrzely slabé starty. „Před časem jsme měli úvody špatné,
proto jsem začal na vstupní střídání nasazovat jiné hráče. Došlo ke zlepšení, ale vypadá to, že jen dočasnému. Teď už zápasy
opět zahajujeme mizerně, tím pádem
zřejmě budu muset přikročit k dalším
změnám v nasazování formací,“ pousmál
se Lubina poněkud kysele.
Jinak ovšem kvitoval především jednu
skutečnost: vyprázdněnou marodku.
„Od mého příchodu do Prostějova jsme
pouze málo tréninků odmakali aspoň na
čtyři kompletní pětky, během větších zdra-

,GFPC\GwGUVKIÐNQXÚEJTCP.*-RT¾X÷
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Tomáš Nouza po Ústí:„Potěší každý vstřelený gól

Ve středu takovým způsobem přejeli Ústí
nad Labem 6:1. „Do utkání jsme nevstoupili podle představ, v úvodu se hra pohybovala v našem obranném pásmu. Naštěstí jsme pak přeřadili na vyšší rychlostní
stupeň, dostali se ve zbytku první třetiny
do třígólového vedení a náskok potom
kontrolovali,“ okomentoval pohodový triumf hlavní trenér dravých ptáků Ladislav

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Dva velmi podobné duely Chance ligy mužů ČR
2019/2020 odehráli během uplynulého týdne hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov. V obou doma přivítali papírově slabší soupeře
ze severu Čech, aby po váhavém začátku vždy rychle získali
nad střetnutím kontrolu a přes následné polevení je dovedli do
bezpečně zdárného konce.

oba severočeské protivníky a drží desátý flek

&8#-46i'56-#t#$1,.*-12.#;
Jestřábi na vlastním ledě výsledkově přejeli

Nadmíru zajímavá shoda časových okolností provázela závěry
obou utkání prostějovských hokejistů během uplynulého týdne.
Jak ve středu Ústí nad Labem, tak v sobotu Sokolovu totiž Hanáci
vstřelili své šesté branky přesně sedm vteřin před skončením zá- PROSTĚJOV I v sedmatřiceti le- „Nejen tenhle gól pomohl, zvedly nás yy Nadstavbová část je přesně
tech je Tomáš Nouza (na snímku) všechny tři do úvodní přestávky. Vyhrát v polovině. Jaká byla její úvodní
pasů! Tomu se říká přesná trefa...
třetím nejproduktivnějším hráčem první část 3:0 po ne zrovna povedeném půlka?

hHVWÙJÏOGYDNU½WSDGOVHGP
VHNXQGSÔHGNRQFHP

ZAUJALO NÁS

Další veterán v prostějovském mužstvu, kterému to momentálně šlape. Středeční duel se Sokolovem rozhodl
především on, když vedoucí gól sám vstřelil po
individuálním průniku a u dalších dvou branek asistoval. Prosadil se také v sobotu proti
Sokolovu, kterému dal pohotovým volejem
trefu na 4:1. Nouzik je evidentně ve formě, však
se napevno usadil na třetí příčce kanadského
bodování týmu s bilancí 17 + 16 ve čtyřiačtyřiceti odehraných střetnutích.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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Kralice na Hané (sob) – Skvělý podzim má za sebou „béčko“ Kralic na
Hané. Tým, který čerstvě postoupil do
Okresního přeboru, dával svým soupeřům pořádně zabrat. Zejména ukázal,
že je schopný pravidelně střílet velké
množství gólů. Na vavřínech ale Kraličtí neusnuli, s přípravou začali velmi brzy.
„Už druhou neděli v lednu jsme zahájili
tréninky v neděli, od nadcházejícího
týdne přidáváme pátek,“ prozradil trenér Miroslav Takáč. Toho může těšit, že
tým zůstává pohromadě. „Nikdo nám
neodchází, naopak nás po zranění posílí
někdejší kapitán Martin Haluza,“ mne
si ruce kralický lodivod. První přátelák
má rezerva celku z krajského přeboru
naplánovaný na 7. březen, vyzve v něm
Klenovice na Hané.

Rezerva Kralic zvyšuje
tempo v pøípravì

Jesenec-Dzbel (sob) – Ani špatná, ani
dobrá. Taková byla první půle sezóny
pro fotbalisty Jesence-Dzbelu. Tým ale
tradičně kosila zranění a sestava tak připomínala zalátaný koberec. I přesto ale
mančaft vytrval a bral soupeřům body.
Podzim je ale nyní už minulostí, naopak
zimní příprava je na spadnutí. „Budeme
trénovat až od půlky února. Kluci se
nyní musí dát dohromady, bylo toho
na ně hodně,“ uvedl trenér Petr Tichý.
Zastavil se také u toho, kde by tým chtěl
posílit. „Směrem dopředu to šlo. Na
střed se nám navíc vrací David Čížek
a dozadu Petr Ullmann. Právě obrana
mě ale trápí: máme zraněné stopery,“
poznamenal Petr Tichý s tím, že aktuálně řeší případné další posily. Odchody
zatím žádné nezaznamenal.

Kdo posílí Jesenec?

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 27. ledna 2020

sport

Michal SOBECKÝ
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Poprvé po mnoha desetiletích chyběl na grandslamovém
turnaji český tenista v hlavní soutěži dvouhry mužské kategorie. Nedlouho po definitivním ukončení kariéry Tomáše Berdycha tak na bílý sport v tuzemsku dopadla plná
tíha aktuální krize v pánském provedení.
Stárnoucí Lukáš Rosol se alespoň rval v kvalifikaci probíhajícího Australian Open, byť neúspěšně. Jednička mezi
muži ČR Jiří Veselý však do Melbourne vůbec nevyrazil,
ačkoliv na kvalifikační start u protinožců měl žebříčkový
nárok.
Leč místo toho zamířil na asijské challengery se zdůvodněním, že v případě jejich ovládnutí či (semi)finálových
účastí nasbírá do rankingu ATP Tour víc bodů, než by pobral za případný postup aspoň do prvního kola AO 2020.
Což sice matematicky souhlasí, ale kam se proboha poděly i poslední zbytky Jirkova sebevědomí? Dobrovolně
se vzdát startu na jednom ze čtyř každoročně největších
svátků tenisu, kam by se každý ambiciózní hráč správně
měl za každou cenu cpát, to je pouze další položka do uvadající kariéry někdejšího supertalentu.
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Tak to zase nevyšlo! Co? Další plánovaný a nadmíru slibně
se rýsující útok tenistky TK Agrofert Prostějov Karolíny
Plíškové na vysněný grandslamový titul. Tentokrát ji zastavila mohutná Ruska Pavljučenkovová už ve třetím kole
Australian Open.
A popravdě šlo o dokonalý šok, neboť rozjeté měla Kája
všechno báječně. Ve skvělé formě vyhrála turnaj v Brisbane,
kde porazila několik elitních soupeřek včetně top Japonky
Ósakaové v působivě zvládnutém semifinále. Načež si týden odpočinula, aby v Melbourne byla plně fit.
Vypadalo to, že i při spolupráci s novým trenérem Danim Vallverduem vše klape bezvadně. A zbývalo jediné: poprvé v životě ustát jak vlastní hru, tak psychiku při velenáročné cestě skrze
sedmizápasovou výheň na katastroficky hořícím kontinentu.
Bohužel pro KP ani tentokrát její čas (zatím) nenastal. Což
je však tím mrzutější, že se momentálně pohybuje na vrcholu svých sil a každá nevyužitá příležitost na triumf z turnajů Velké čtyřky pomyslně odtikává zbývající šance. Aby
Karolína nedopadla jako zmíněný Tom Berdych. Vyhrát
grandslam si zasloužil, ale nikdy to nedokázal.

'2Ġ.É6(1ħ.'<"

PROSTĚJOV S nepříjemnou ztrátou se musí vyrovnat v třineckém hokeji. Tým totiž načas opustil šestatřicetiletý Lukáš Krajíček, jeden ze dvou prostějovských rodáků startujících aktuálně
v extralize. Obránce s reprezentační minulostí, který dříve odehrál řadu sezón v KHL, oznámil
koncem minulého týdne přerušení kariéry ze zdravotních důvodů. Právě zdravotní lapálie jej
limitovaly i v minulé sezóně. Ročník 2018/2019 tak zakončil s pouhými 31 zápasy na kontě a do
úspěšného boje o extraligový titul nakonec v play-off vůbec nezasáhl. Krajíček tak bude na sezónu vzpomínat spíše smutně. A to přesto, že v ní dosáhl zajímavého milníku: zaknihoval totiž
nedávno 300. zápas v extralize. Přidá ještě další? To je otázka, u které zůstává velký otazník.
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KONEC?

NEBO

Velká nepříjemnost postihla basketbalisty BK Olomoucko, když jim uprostřed solidně rozjeté sezóny takzvaně „vzal roha“ klíčový hráč a největší opora, americký
snajpr Javonte Douglas.
Hanáci o svůj klenot navíc přišli v dost nevhodnou dobu,
kdy byli na herním vzestupu a měli jej potvrdit plánovaným postupem do závěrečného Final Four Českého
poháru mužů. K čemuž měli slibnou výchozí pozici, ve
čtvrtfinále USK Praha na domácím hřišti.
Útěk akvizice zpátky do rodného USA však tým rozhodil natolik, že ztratil už předchozí ligový zápas u podprůměrné Ostravy, načež vybouchl i proti vysokoškolákům
z metropole a účast mezi elitní pohárovou čtveřicí se tudíž rozplynula jak pára nad hrncem.
Teď jde o to, aby se znejistělý mančaft dal znovu dohromady a zabral i bez svého tahouna. V době jeho dlouhodobého zranění ukázal, že to jde. A čerstvé vítězství nad
Brnem zachránilo průnik do horní nadstavbové šestky
Kooperativa NBL. Snad už bude zase lépe, k čemuž je
však potřeba vyřešit vnitřní záležitosti.

PROSTĚJOV Jiří Vykoukal je
bývalý špičkový obránce, který
ukončil aktivní kariéru v roce
2012, tedy už před téměř osmi
lety. Přesto se nyní objevil na oficiální hráčské soupisce mužů LHK
a zároveň začal s Jestřáby trénovat
na ledě coby jeden z beků. Podle
dobře informovaných zdrojů je
zřejmé, že se po nadcházející reprezentační pauze opravdu chystá
jeho naskočení do prvoligové sestavy ptačích dravců!
„Jirka musí nejdřív projít testy a teprve pak se může dostat do mančaftu,“ řekl naoko vážně současný
kouč elhákáčka Ladislav Lubina,
než se začal srdečně smát. Variantu
reálného využití někdejšího reprezentačního zadáka v jeho necelých
devětačtyřiceti letech spíš zlehčoval.
„Když to řeknu vážně, začal s námi
trénovat. Jestli však už je napsaný
na soupisce, tak udělal další krok,“
odpálil Lubina novou salvu smíchu.
Vážněji pak dodal: „Pokud bychom
měli už jistou desítku s větším bodovým náskokem na nižší pozice, tak
by Jirkovo naskočení snad mohlo
nějak teoreticky proběhnout,“ prohodil Lubina s tím, že ve skutečnosti
to spíš vypadá na lítý boj o předkolo play-off až do posledního dechu,
tedy závěrečného střetnutí nadstavby.
(son)
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Prostějovský lukostřelec na domácím závodě zazářil, když v kategorii
mužů nastřílel skvělých 575 bodů ze
600 možných.
Po zásluze tak
bral první místo,
přičemž nikdo
další se solidně
nastřílené metě
Foto: internet ani nepřiblížil.

MICHAL
HLAHŮLEK

.20(7$

Odchovanec prostějovského hokeje
ANTONÍN HONEJSEK v exkluzivním rozhovoru pro Večerník prozradil, že návrat na rodnou hroudu
neplánuje.
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Tolik utkání odehrál dvaadvacetiletý stoper Daniel Bialek v podzimní
části letošní sezony za MFK Frýdek-Místek. V nich vstřelil dvě branky.
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Basketbalisté prožívají trudné časy.
Nejenže jim tekl nejlepší hráč ligy,
ale musí se vyrovnat i s velkým překvapením na svůj účet, když ve čtvrtfinálovém utkání Českého poháru
padli na domácí palubovce s USK
Praha. A aby toho nebylo, vedení
NBL distancovalo kapitána Palyzu
jednozápasovým trestem za neúčast
v Utkání hvězd…

DEBAKL:

Skvělé! Přestože prostějovské volejbalistky prohrávaly už 0:2 na sety
a vypadalo to, že Šternberk bude nad
jejich síly, vzepjaly se k mohutnému
náporu. A nakonec slaví úspěch: farmářský tým olomouckých mistryň
totiž porazily a ukázaly, že i po morální stránce jsou velmi silným týmem.
Navíc se vékáčko vítězstvím dostalo
na třetí příčku. Kdo by to do mladého
týmu před sezónou řekl?

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
Večerníku

EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY S OBĚMA KOUČI PŘINESEME V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

„Stalo se tak po vzájemné dohodě. Na Petrovi bylo vidět, že je vyhořelý. A že z toho už nemá žádnou radost,“ potvrzuje Vladimír Staněk, předseda
kosteleckého klubu. Kostelec v minulé sezóně pod Petrem Mertou skončil v tabulce osmý s bilancí 11 výher a 15 proher. Aktuální sezóna se ale
vyvíjí mnohem hůř, například už nyní mužstvo inkasovalo téměř tolik gólů jako v celé minulé sezóně.
Předseda klubu Vladimír Staněk si ale práce dnes už bývalého trenéra Kostelce cení. „Chtěl bych mu strašně moc poděkovat. Měl to hodně těžké.
Musel pracovat s úzkým kádrem, chyběli lidi,“ uvedl Staněk. Jeho tým nyní bude muset pořádně zabrat, na Protivanov, poslední celek, má nyní
jen minimální náskok. „Půjdeme zápas od zápasu a pokusíme se sbírat bodíky. Věřím, že se nám podaří zachránit,“ zakončil předseda optimisticky.
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KOSTELEC NA HANÉ Petr Merta už nebude na trenérské lavičce Kostelce na Hané! Tým, který je
aktuálně třetí od konce tabulky I.A třídy, skupiny B Olomouckého KFS a nemá tak jistou záchranu, mění trenéra po necelých dvou sezónách. Paradoxně poté, co mužstvo poslední dva zápasy podzimní části vyhrálo. „Dohodli
jsme se na schůzi na mém konci. Dohoda byla oboustranná,“ potvrdil Večerníku Petr Merta.

Michal SOBECKÝ
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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.

Hanácké curling se stal kořistí Hanácké trefy
PROSTĚJOV Závěrečným ohlédnutím se vracíme k jedné z úspěšných akcí Prostějovské zimy na mobilním veřejném kluzišti v centru
města u muzea. Hanácké curling
2019/20 měl i ve svém druhém
ročníku převážně sportovní rozměr
s chutnou přísadou společenské
zábavy. A jeho celkovým vítězem se
stal tým se symbolicky příhodným
názvem Hanácká trefa.
Celý seriál tvořila tři samostatná klání,
jejichž výsledky se sčítaly do konečného pořadí. Třetí díl o první lednové
neděli večer (na úplný závěr letošního
provozu venkovní ledové plochy)
ovládlo družstvo Hanácká trefa, druhá
skončila Jehla a třetí Ro-Ža.
Absolutní ranking vytvořil bodový
součet za dvě nejlepší umístění každého kolektivu. A neboť mančaft Hanácké trefy ovládl již úvodní díl Hanáckého curlingu 2019/20, logicky

se stal suverénně konečným vítězem
soutěže. Stříbro získal výběr Ro-Ža,
bronz vybojovalo Pobřeží kocoviny
FCD.
„Druhý ročník Hanáckého curlingu
hodnotím pozitivně, a to z mnoha
důvodů. Přinesl zájem široké veřejnosti jak z hlediska účasti, tak divácky. Právě přihlížející vytvářeli během
turnajů úžasnou atmosféru. Zápasy
se přitom nesly v přátelském duchu,
což ale nijak neubíralo na atraktivitě
ani dramatickém náboji. A moc nás
potěšil velký zájem týmů, kterých
hrálo dohromady šedesát s 307 soutěžícími na soupiskách,“ shrnul ředitel
akce Karel Ondrůj z prostějovského
Sportcentra DDM.
Turnajů se navíc zúčastnili i představitelé statutárního města Prostějov
včetně primátora Františka Jury či
jeho náměstků Milady Sokolové
a Miloše Sklenky. „Velké poděkování

za vstřícný přístup k Hanáckému curlingu patří právě vedení města, jmenovitě pak Miloši Sklenkovi, Janu Krchňavému a Janu Zatloukalovi. Naše
díky směřují také k Domovní správě
Prostějov, především pánům ledařům za skvělou přípravu hrací plochy.
A poděkovat je potřeba za sponzorskou pomoc rovněž partnerům, jimiž byli Zlatá brána Prostějov, Laser
Arena Prostějov, Restaurace Národní
dům Prostějov a řada dalších,“ zdůraznil Ondrůj.
„Věřím, že curlingové turnaje po
Hanácku pořádané Sportcentrem
DDM Prostějov přinesly našim spoluobčanům pěkné sportovní zážitky
a radost z příjemně prožitého času
s přáteli v čase adventu i v prvních
dnech nového roku. Přál bych si, aby
tato amatérská sportovní rarita, která
nemá v Česku obdoby, pevně zakotvila do společenských a sportovních

6ąKPGLNGRwÊVÚO[*CP¾EMÆJQEWTNKPIWPCURQNGéPÆOUPÊOMW

aktivit Prostějovské zimy i v letech
budoucích. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na
pořádání a hladkém průběhu všech
tří dílů uplynulého ročníku Hanáckého curlingu,“ doplnil spokojený
Ondrůj.
(son)
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Studenti RG a ZŠ města Prostějova vyhráli krajské

finále škol ve florbalu a zabojují
o postup na MČR

8ÊV÷\QXÆMTCLUMÆJQHKP¾NGwMQNXGHNQTDCNW\4)C<iO÷UVC2TQUV÷LQXC

Foto: archiv RG a ZŠ

PROSTĚJOV Výrazného úspěchu dosáhli sportující studenti RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici. Chlapcům této
školy věkové kategorie IV. (8. a 9.
třída) se skvěle zadařilo ve florbalu, kde postoupili až do kvalifikace o účast na školním mistrovství
republiky 2020!
Tým „reálky“ vyhrál jak okrskové,
tak okresní kolo a tím pronikl do
krajského finále v Jeseníku. Tam měl
za soupeře nejlepší celky z dalších
čtyř regionů Olomouckého kraje,
přičemž možnost proniknout na
MČR škol měl pouze konečný vítěz.

Tím se stali právě prostějovští kluci,
když nejprve remizovali se ZŠ Javorník 2:2 a pak už jen vítězili: nad
Gymnáziem Šternberk 4:3, nad
ZŠ Mohelnice 4:1 a nad ZŠ Přerov
Předmostí také 4:1.
Celková tabulka vypadala následovně: 1. RG a ZŠ Prostějov 7
bodů (skóre 14:7), 2. Gymnázium
Šternberk 6 (15:7), 3. ZŠ Přerov
Předmostí 3 (7:8), 4. ZŠ Javorník 2
(5:11), 5. ZŠ Mohelnice 2 (4:12).

Kvalifikační turnaj o postup na
celostátní finále školního florbalu
proběhne na jaře v Uherském Brodu. „Kluci dosáhli už teď krásného
úspěchu a zaslouží velkou pochvalu.
Stejně jako mladší chlapci i děvčata obou věkových kategorií, neboť
všechna naše florbalová družstva
bojovala v okrskových, okresních
a případně i krajských kolech na maximum,“ ocenil učitel RG a ZŠ města
Prostějova Stanislav Slezák. (son)
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PŘÍPRAVA, TÝDEN TŘETÍ: SPOKOJENOST S ÚSPĚCHEM

PODLE

VEČERNÍKU V DUBNICI, ALE TAKY ZTRÁTA MATOUŠKA

KAREL KROUPA

Přišel, viděl, skóroval, ale neodešel. Známý latinský citát
(veni, vidi, vici) byl tentokrát ze strany matadora a kapitána pozměněn. Nyní už se totiž naplno zapojil do přípravy.
A opět ukázal, že se na jeho branky Prostějov může
spoléhat. Jednu si dokázal připsat proti Dubnici. Je tedy věk
jen číslo? U sportovce ne. Ale ti nejlepší se přes to dokážou
přenést, a i tak týmu přispět. „Kroupič“ je toho důkazem.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ
Otazníky kolem budoucích sestav v soutěžních utkáních se začínají vršit. Tak brzo? ptáte
se. Ano, tak brzo. Důvodem je situace kolem příchozích hráčů. Na Hanou například dorazili Jiří Batelka a také Jakub Matoušek. Od prvního jmenovaného se dalo ledasco slibovat.
Hráčský profil? Solidní. Jenže nepřesvědčil. Těžko se divit, skutečně (jak ostatně poznamenal trenér týmu Pavel Šustr) nepůsobil jako podpěrný trám obrany, stavba v podobě
defenzivních řad se místy i přes jeho přítomnost bortila. Naopak Jakub Matoušek, který
nakonec zůstal ve Vítkovicích, to může být citelná ztráta. Proti Karviné byl jedním z hráčů, kteří byli vidět, a to v dobrém. Velká škoda. Je tak nyní otázkou, jak moc a jak dobře se
zapracuje Stříž s Teplým. Oba by měli zvednout hru směrem dopředu, a zejména Jakub
Teplý ukázal, že je toho schopný. Posledním přírůstkem je Daniel Bialek z Frýdku-Místku.
I když posledním zcela určitě ne, vedení eskáčka je na trhu hodně aktivním hráčem.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Nejdelší cesta na pøípravu
Prostějov (sob) – Tohle se zase tak
často nevidí. Jezdit na přípravu sto kilometrů do Ostravy? Proč ne. Jezdit
ale mnohem víc na Slovensko? To už
tak časté není, určitě ne ve druhé a nižších ligách. Prostějov si ale takovou
trasu střihl, do Dubnice je to totiž 143
kilometrů!

'UXKÙ]½SDVVQXORX
Prostějov (sob) – Velmi příjemná
zpráva: Prostějov dokáže udržet čisté
konto. A to i proti silným soupeřům.
Jednak se to podařilo v přípravném
zápase se Sigmou, o týden později se
totéž povedlo se slovenskou Dubnicí.
Co naopak trenéra Pavla Šustra, respektive jeho svěřence, trápí, jsou
standardní situace soupeřů.
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PROSTĚJOV Eskáčko se pomalu dostává do druhé poloviny zimní přípravy před startem jarní části Fortuna:Národní
ligy. A jak je na tom? V přátelských zápasech má zatím bilanci
dvou výher, dvou porážek a jedné remízy. Celkově pak nastoupilo v pěti zápasech, a v ani jednom vyloženě nezklamalo, dokonce dokázalo držet krok s prvoligovými celky. Ne vše
se ale zatím daří. Problémy se vrší zejména po stránce zdravotní. S týmem se rozloučil, alespoň načas, Dmytro Žhykol,
návrat do Vítkovic ohlásil ofenzivní Jakub Matoušek. Zranění
nadále v těchto dnech léčí Jakub Teplý a Michal Stříž. Naopak
novým přírůstkem je frýdecko-místecký Bialek.
Dnes se k hráčům na zkoušku přidal střední obránce z týmu MFK Frýdek-Místek Daniel Bialek. Po útočníkovi Jakubu
Teplém, který je u nás také na zkoušku, jde už o druhou akvizici z klubu MFK Frýdek-Místek.
Dvaadvacetiletý stoper Daniel Bialek odehrál v podzimní
části letošní sezony za MFK Frýdek-Místek 17 utkání, ve kterých předvedl slušné výkony a přidal k nim 2 branky.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Prostějov (sob) – Pět zápasů s bilancí
2 – 1 – 2 má za sebou „Áčko“. A dostalo
se tak do poloviny naplánovaných přátelských utkání. Nyní, kromě slovenské
Skalice, čekají Prostějov regionální celky. A relativně krátké cesty. Postupně se
utkátřebasUničovemneboKroměříží.
Tedy papírově slabšími týmy.

'UM¾éMQXGVąGVÊOCRQUNGFPÊO\¾RCUG<KO
PÊ6KRURQTVNKI[RCFNQUEGNMGO2QJTQPKG
Foto: Facebook

Už čtyři zápasy v řadě se dokázal prosadit Jan Koudelka gólově. Zprvu se jednalo o penalty,
pak to tam ale prostějovskému
snajprovi začalo padat i ze hry.

Michal
SOBECKÝ
Na dotazy ohledně změny v týmu
odpovídal například trenér týmu
Pavel Šustr. „Co se týká třeba Dmytro Žhykola, tak by bylo zbytečné
mít zde hráče zraněného trvale na

soupisce. Dohodli jsme se tedy, že se
vrátí zpět do své země,“ uvedl Pavel
Šustr. Jeho návrat nicméně nevyloučil. Co už je naopak hudbou minulosti, to je působení Jakuba Matouška. Ten odehrál za Prostějov velmi
solidně zápas s Karvinou. „Situace
ve Vítkovicích byla nejasná, dlouho
se nevědělo, zda přihlásí soutěž, kterou nakonec přihlásili. Měl tam hostování až do léta. Logicky tam tedy
nastoupil. Je to jeho rozhodnutí a já

Eskáčko v Tipsport lize skončilo, Dubnica

na závěr prohra s FK Pohronie
PROSTĚJOV Třetí zápas, druhá
prohra a konec ve skupině. Tak zakončili prostějovští fotbalisté účast
v zimní Tipsport lize. V „déčku“ se
postupně utkali s FC Baník Ostrava, MFK Karviná a s FK Pohronie
Žiar nad Hronom. S jediným slovenským celkem pak svěřenci Pavla
Šustra bojovali o předposlední místo ve skupině. Prohráli však poměrem 1:3 a skončili na čtvrté příčce.
Jedinou trefu Prostějova zaznamenal Jan Koudelka.
Základní jedenáctka týmu se oproti
sobotnímu duelu Tipsport ligy výrazně změnila. Zůstali v ní pouze Hloch
a Pašek. Naopak veteráni Kroupa
a Polák nastoupili až v průběhu utkání
stejně jako třeba ofenzivní opora Lutonský. Naopak od začátku vepředu
nechyběli Píchal a Koudelka, do sestavy se po zranění v zápase se Sigmou
vrátil Aleš Schuster. Prostějovu se však
příliš nepovedl vstup do utkání. A podobně jako s Karvinou brzy inkasoval.
Ve 14. minutě překonal Muchu Patrik
Abrahám a dostal na kopačky slovenského celku klid. Ten ještě pojistil ve
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„Se stylem zápasu jsem nebyl spokojený. Respektive jsem s ním byl spokojený nejméně ze všech zatím odehraných. Myslím si, že hráči měli na lepší výkon. K utkání jsem jim na následném tréninku v šatně něco řekl. Co předvádí
na hřišti, je hlavně o jejich zodpovědnosti. Rozhodly tentokrát podle mě nedůslednosti v obraně. Opět jsme dostali dvě branky ze standardních situací.
Nedokázali jsme navíc využít naše situace. Na rozdíl od soupeře.“
39. minutě Ismar Tandir, čtyřiadvacetiletý hráč z Bosny a Hercegoviny,
a opět tak připomněl předchozí utkání
Prostějova s Karvinou, které skončilo
stejným poločasovým výsledkem.
Druhá půle přinesla zprvu naději.
Aktivitu týmu přetavil v 59. minutě
v branku Jan Koudelka a zaznamenal
tak třetí branku v přípravě, přičemž
se jednalo o jeho první zásah ze hry.
Nicméně ze strany Prostějova to bylo
tentokrát vše. Další gól už nevstřelil,
naopak se podruhé v zápase prosadil
Patrik Abrahám, který v 83. minutě
utnul myšlenky eskáčka na závěrečný
nápor a stanovil konečné skóre na 3:1
pro slovenské Pohronie.
Prostějov tak zakončil Zimní Tipsport

ligu s bilancí 0-1-2 a získal do konečné
tabulky pouze jeden bod. Výsledky
měly sestupnou tendenci, když svěřenci Pavla Šustra nejprve remizovali
2:2 s ostravským Baníkem, následně
prohráli 2:3 s Karvinou a na závěr
podlehli také účastníkovi nejvyšší
slovenské ligy Pohronie 1:3. Nicméně faktem je, že Prostějov neodehrál
proti papírově silnějším celkům špatné zápasy a zejména bod s Baníkem
vypadá slibně. Trenéry však trápila po
celou dobu zranění, kvůli kterým část
programu museli oželet Aleš Schuster,
Dmitro Žhykol či Jakub Teplý.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a konečnou tabulku skupiny „D“
Tipsport ligy najdete na straně 22

ho respektuji,“ konstatoval Šustr.
Naopak ve čtvrtek 23. ledna se k mužstvu připojil střední obránce z týmu
MFK Frýdek-Místek Daniel Bialek. Po
útočníkovi Teplém, který je v eskáčku
také na zkoušku, jde už o druhou
akvizici z klubu MFK Frýdek-Místek. Dvaadvacetiletý stoper odehrál v
podzimní části letošní sezony za MFK
Frýdek-Místek 17 utkání, ve kterých
předvedl slušné výkony a přidal k nim
2 branky. S kádrem trenéra Šustra, je
také Prostějovu dobře známý Michael
Sečkář, který se vrátil z hostování ve
Vyškově a bojuje o své místo v kádru.
Třiadvacetiletý záložník či obránce
naskočil v podzimní části do 17 utkání
v MSFL, ve kterých se mu nepodařilo
ani jednou skórovat.
Prostějovský kormidelník pochválil
hráče za výkon s Dubnicí. „Byl bych
rád, kdyby hráči cítili, že ten výkon
se povedl. A postupně přidali do
hry další pozitivní věci. Stejně tak,
když vezmou fakt, že stejně náročný nebo náročnější budu i nadále,“
sdělil Pavel Šustr. Mrzet naopak tým
může poslední místo ve skupině „D“
Zimní Tipsport ligy. Ze tří zápasů si
eskáčko odneslo jen bod za remízu s
Baníkem, paradoxně nejsilnějším ze
soupeřů. Na postup to ale nestačilo.
Nyní se ale očekávání vztahují ze-

jména ke znovuzapojení do hry od
dvou posil Michala Stříže a Jakuba
Teplého. „Počítám s tím, že se tento
týden vrátí,“ poznamenal Pavel Šustr.
Je ale v dohledu nějaké další posílení
týmu? Jisté není. „Dnes (tj. v pondělí
– pozn.red.) se pobavím s trenérem
o tom, zda posilovat, nebo ne. A celkově jak zatím přípravu hodnotí,“
řekl předseda klubu František Jura.
Problém ale nadále v některých řadách cítí. „Budeme nyní čekat na
ligu. Hlavně směrem dopředu hledáme hráče,“ uvedl František Jura.
Není divu, Prostějov se na podzim
prezentoval neproměňováním šancí.
Podíval se ale také směrem dopředu,
na nejbližšího soupeře. Tím je Uničov, aktuálně čtvrtý celek Moravskoslezské fotbalové ligy. Přestože ale
podle papírových předpokladů má
jít o slabšího soka, než se kterými
se dosud eskáčko popasovalo, František Jura varuje před podceněním.
„Oproti Sigmě nebo Baníku se může
zdát, že je to slabší soupeř. Ale pozor,
nedávno porazil Slovácko. Rozhodně to není tým bez kvality,“ upozornil předseda oddílu. Věří ale, že hráči
Prostějova uspějí. „V utkání by se
mělo prověřit, nakolik se hráči sžili
s novým systémem hry a požadavky
trenéra,“ dodal.

dostala stopku:

"NFµàFJEÁI<NµU@GJOüDAÁFT

PROSTĚJOV Pátý přípravný
zápas Prostějova je minulostí.
A eskáčku se nadmíru povedl.
V utkání s Dubnicí Hanáci předvedli velmi solidní výkon a po
zásluze vyhráli 3:0. Podařilo se
jim tak zčásti zapomenout na
porážky s Karvinou a Pohroniem v Zimní Tipsport lize. A naopak navázat na vítězství nad
Olomoucí. To, které se v pátek
kolem poledne zrodilo u řeky
Váh, trefili Karel Kroupa, Jan
Koudelka a Milan Lutonský.
Důležitým základem úspěchu
byl dobrý začátek utkání. Ten se
Prostějovu povedl již třeba proti
ostravskému Baníku. Tentokrát se
ovšem muselo čekat ne do první,
ale do osmé minuty. Dalekonosnou střelou propálil brankáře Jan
Koudelka a trochu spoluhráče
uklidnil. Prostějov nicméně s kvalitním soupeřem dál držel krok.
A zaměstnával obranu Dubnice.
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„V Dubnici jsme sehráli výkonově i výsledkově nejlepší utkání zimní přípravy. Hráči předvedli několik velmi dobrých akcí a plnili, co jsme si řekli
v kabině. Byli jsme silní na míči a dobře jsme kombinovali. Určitě u nás teď
vládne určitá spokojenost, ale zatím to nic neznamená, pokračujeme v práci
a musíme ještě spoustu věci zdokonalit.“
Druhá půle byla pro eskáčko ještě
příjemnější. Už v 57. minutě totiž
skóre po nahrávce Milana Lutonského navýšil Karel Kroupa. Milan
Lutonský přitom ukázal, že kromě
toho, že se dokáže dostat do zakončení, umí šance připravit i pro
spoluhráče (i zde je paralela s utkáním s Baníkem, kde se podepsal
pod později vstřelený první gól
zápasu). Aby toho nebylo málo,
sám pak výhru korunoval brankou
v 89. minutě. A odmítl případné
drama v nastavení.
Prostějov tak přidal po utkání
s olomouckou Sigmou druhou

výhru v přípravě, navíc bez inkasované branky. Do té prostějovské se
pak opět postavili oba dva gólmani. Je tedy pravděpodobné, že se
budou střídat i v soutěžních utkáních a že nebude mít Prostějov jasnou brankářskou jedničku. Hlavní
ale je, že hráči dokázali ukázat své
kvality. „Dařila se nám tentokrát
více kombinační hra. Dokázali
jsme plnit věci, co trénujeme. Zatím náš nejlepší výkon, který snad
teď proti Uničovu zopakujeme,“
věří Pavel Šustr.
Statistiky z utkání najdete na
straně 22
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Hrající trenér: Petr ULLMANN
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky: Z– zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

František BÍLÝ
Ladislav BÍLÝ
Filip DREŠR
Michal OŠČÁDAL
Ondřej Procházka
David ŠKRABAL

Jaroslav VÉVODA
Michal ZAPLETAL
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PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Již je to pár týdnů, co zazněly poslední hvizdy
píšťalek a dění na fotbalových trávnících Prostějovska pro
sezónu 2019/2020 na čas utichlo. Podzimním bojům se tak stal
nenávratně konec a přišel tak bezvýhradní čas bilancování. Jak
se týmům dařilo? Plnily očekávání? A co za změny a kouzla na
vylepšení svých pozic chystají do jara? Na tyto a další otázky se
v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku tradičně zaměřujeme každou
přestávku mezi půlsezónami.
Nejinak tomu je i během této dlouhé zimní přestávky. První dvě
čísla bezprostředně po skončení první poloviny soutěžního
ročníku vám přinesla tradiční předkrm v podobě shrnutí
soutěží dospělých, po nichž následovaly mládežnické kategorie. V dalších dvou vydáních jsme se věnovali uplynulému dění
v prostějovském eskáčku. Nejprve to bylo ryze ohlédnutí za první
polovinou ve Fortuna:Národní lize, druhá část patřila jednak
hodnocení hráčů, ale i žhavému aktuálnímu dění. Po vánočním
a novoročním odloučení jsme v čísle 2 letošního roku zabrousili
na krajské trávníky, kde chvíli vytrváme.
Naposledy jsme se v půlce ledna vrátili ke Krajskému přeboru,
nyní je na čase se blíže podívat na dění v I.A třídě skupině B,
kde má Prostějovsko hned půltucet zástupců. Vyzpovídali jsme
trenéry i hráče našich regionálních zástupců, shrnuli pro vás statistická čísla a nechybí pochopitelně podzimní tabulky. Prostě jako
vždy kompletní servis se vším všudy.
Pokračovat budeme drobnohledy jednotlivých regionálních
klubů a I.B třídy Olomouckého KFS zase za dva týdny. Následně
se dostanou na řadu soutěže OFS Prostějov, neopomeneme ani
ženy a mládež.

nedaly čekat až takové problémy.
Jenže i další týmy by o nich mohly
vyprávět. Kupříkladu Protivanov.
Před sezónou hýřil optimismem,
Milan Piták i vedení klubu doufali
v klidnější střed tabulky. Výsledek?
Až suterén soutěže, málo nastřílených gólů a velké množství porážek.
Již zmiňovaný Kostelec na Hané
jakbysmet. Nebýt konce podzimní
části, který se týmu nadmíru povedl,
byla by zde nálada takřka pohřební: vždyť až příliš častým výsledkem
týmu byly porážky typu 0:5 a vyšší. Určice pak po vlažném nástupu
a solidním prostředku podzimu
zcela odpadly v jeho závěru a dost
si v horším středu tabulky, kde jsou
bodové odstupy minimální, přitížily.
Těšit je může snad jen bod v třaskavém derby s Čechovicemi.
Jediné dva týmy, které jakž takž drží
své pozice, jsou tak třetí Čechovice
a čtvrtá Konice. Pravda i od druhé-

hru i výsledky, navíc se jim ustálily
relativně široké kádry a větší počet
absentujících hráčů je nemůže zase
tolik rozhodit.
A to je právě kámen úrazu: málokteré
mužstvo tohle může říct. Stačí období
chřipek, dovolených nebo jen několik
zranění. A klub je zralý na potupnou,
vysokou porážku. Z té není tak snadné se za týden někdy vzpamatovat,

.20(17´

ho jmenovaného týmu, který přešel
ze skupiny „A“ a je potencionálním
zájemcem o postup, se možná čekalo trochu víc. Čtvrté místo musí být
pro Petra Ullmanna do určité míry
zklamání – jak správně prorokoval,
v nové společnosti se spoustou derby
šlo o něco jiného. Nicméně oba dva
tyto týmy zatím vykazují solidní

stejně tak ze šrámů. „Výsledky“ tak
na sebe nedají dlouho čekat a je zde
problém. Mužstva zkrátka nemají
kde brát: dorosty jsou buď nepočetné, nebo se v nich nedaří vychovat
opravdu kvalitní nástupce odcházející generace. Rozdíl mezi „okresem“
a I.A třídou je pak často až příliš vel-

tým trenéra Petra Ullmanna dobrý.
„Kádr zůstává pohromadě, což je
pozitivní,“ uvedl trenér k týmu, který loni a předloni skončil v I.A třídě
Olomouckého KFS druhý.
Na podzim se ale Konici nedařilo až
tak, jak by si představovala. Prohrála
s Beňovem i Čechovicemi, na favority se jí nedařilo. Trenér mužstva právě
na tuto skutečnost po sezóně pouka-

Nicméně i menší výpadky nakonec
stačily na vesměs dobré výsledky.
Ani herně Konice nezaostávala. Snad
i proto zatím není tolik slyšet o posilování týmu. I když jednoho nováčka
už kouč Konice oznámil. „Domluvili
jsme se s Prostějovem na hostování
Jirky Jašíčka. Což je pro nás veliká
posila směrem do ofenzivy. Jinak
o dalších hráčích jednáme a uvidíme,
jak se budou prezentovat v přípravě,“ podotkl konický trenér. Ten při
pohledu zpět nebyl spokojený právě
zejména s ofenzívou. „Ve střílení branek jsme skončili snad až sedmí nebo
osmí a z nejlepší pětky týmů jsme na
tom byli nejhůř. Na druhou stranu
nám fungovala obrana, dostali jsme
18 branek, což je po Brodku nejméně.
Jednak je to dobrou obranou, také ale
dvěma kvalitními brankáři, co máme,“
pochválil Petr Ullmann.
Útok ale Konici nedá spát. „Nejvíc
branek dal krajní záložník Jara Krása, devět. A po něm dlouho nic. Je to

yy Jak jste viděl podzimní část?
„Byla opravdu těžká. Nejdříve mi zdravotní stav nedovolil kluky vést přímo
a řídil jsem je na dálku, což je těžké pro
obě strany. Tím bych chtěl poděkovat
i Ondrovi Kalinovi, který mužstvo
vedl a vše se mnou diskutoval. Dalším
faktorem byla oprava hřiště v Určicích, takže jsme hráli vlastně stále venku. Bodů mohlo být samozřejmě více,
ale i těch třináct asi beru.“
yy Kde vidíte ten největší problém?
„Jak jsem již říkal, letos nám to štěstí
zkrátka moc nepřálo. Ale po mém
návratu jsme začali hrát celkem slušný fotbal, který jsme navíc podpořili

i bodově. Nejvíce mě pak mrzí konec
podzimu, který jsme odehráli opravdu
špatně. Zápas s Kostelcem byl z obou
stran po fotbalové stránce příšerný.
To mi trošku zkazilo to hodnocení po
mém návratu.“
yy Byla velká nevýhoda hrát domácí
utkání v Kralicích?
„Myslím si, že obrovská, i když Kralice
nám nabídly super azyl, přece jen je to
neutrální hřiště pro oba týmy a dalo by
se říct, že jsme polovinu soutěže odehráli venku. I proto ten bodový zisk za
podzim beru.“
yy Dojde k nějakým přesunům
v kádru?

Určice zakončily podzimní část sezóny na desátém místě s minimálním náskokem na sestupové pásmo. První polovina ročníku
byla pro Určice těžká i co se týče mimo fotbalových starostí. Celý
podzim odehráli v mimo svůj domácí stánek z důvodu rekonstrukce trávníku. Azyl jim poskytly Kralice. Začátek ročníku navíc hráli bez svého trenére Davida Kobylíka (na snímku), který se
dával po zdravotních patálií dohromady. I tyto skutečnosti měla
zcela jistě vliv na konečný zisk bodů.
„Zatím nemám nikoho potvrzeného,
ani nevím, že by někdo odcházel. Vše
je ve stádiu jednání. Určitě bych se
nezlobil, kdybychom trochu zvýšili
konkurenci. Do jarní části je však ještě
daleko, tak uvidíme, jak to nakonec
dopadne.“
yy Kdy začne příprava a máte už
domluvené i nějaké přáteláky případně soustředění?
„První přátelský zápas odehrajeme patnáctého února s Kralicemi. Chceme odjet i na jedno
soustředění, že bychom si prodloužili
víkend. Jinak to moc nejde, kluci musí
chodit do práce nebo studovat. Příprava bude hodně zaměřená na fyzičku a sílu, ale budeme se snažit i zlepšit
naši kombinaci, která v některých
zápasech opravdu vázla. A hrát to jen
tak na náhodu dopředu opravdu není
můj styl.“
yy Spekulovalo se s vaší osobou
o Otrokovicích, jak to tedy dopadlo?
„Teď se o tom psalo. Nemohu říct, že

ĕªNNRXÊ8UÊLF'DYLG.2%</.

mě nikdo neoslovil, ale bylo to jen takové to oťukávání a těch kandidátů je
tam opravdu spousta, takže to není nic
zase tak dramatického. Neříkám, že by
to nebyla výzva, ale momentálně počítám spíše s variantou, že v Určicích
zůstanu, dobře se připravíme na jarní
část a v tabulce se posuneme do středu
tabulky, kde bych chtěl být.“
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Čtvrté místo a hlavně prohry jen
s týmy, které jsou v čele tabulky.
A naopak zkušený a přitom mladý
tým, široký, stabilní kádr a dlouhodobé ambice. Konice i v sezóně
2019/2020 chce uspět. Tedy postoupit do Krajského přeboru a přidat se ke dvěma dalším Mekkám
regionálního fotbalu Kralicím na
Hané a Lipové. Základ pro to má

5X÷ąGPEK MQPKEMÆJQ VTGPÆTC 2GVTC 7NNOCPPC X[VTXCNG CVCMWLÊ RQUVWRQXÆ RąÊéM[
2QFCąÊUGLKONGVQUX[UP÷PÚVKVWN"
Foto: Michal Sobecký

zoval. Nejednalo se přitom o výraznější porážky, dokonce snad debakly.
po sezóně poukazoval. Nejednalo se
přitom o výraznější porážky, dokonce snad debakly. „Výkony odpovídají
týmu. Třeba do osmého kola jsme
měli sedmnáct z osmnácti možných
bodů. Pak se to ale začalo lámat. Nedařilo se nám proti týmům z vrchu
tabulky: ztratili jsme s Brodkem, Čechovicemi i Beňovem,“ smutní trenér
Petr Ullmann.
Tým se navíc musel na čas obejít bez
některých opor. Chyběl Adam Širůček či Kořenovský, některým dalším
hráčům se tolik nedařilo, třeba Romanu Kamenému. „Kořenovský je srdce
týmu, tradiční opora. Je to hráč, kterého není lehké nahradit, zkoušeli jsme
více variant, ale nebylo to ono,“ připustil konický lodivod. Jako hlavní cíl
uvedl vyšší efektivitu. „Potřebujeme
víc využívat šance. Sice si je vytváříme,
ale příliš často neproměňujeme. Ani
ty vyložené,“ podotkl Ullmann.

Třetí místo, velmi solidní herní
projev, široký kádr. Ve fotbalových Čechovicích mohou být
s podzimním vystoupením
v I.A třídě Olomouckého KFS
spokojení. Jak se navíc ukazuje,
klub nechce zůstat pozadu ani
v jarní části soutěže. A tak zbrojí
a zbrojí. Jak Večerníku prozradil
trenér Lukáš Koláček, aktuálně
už Čechovice mohou počítat
s několika zajímavými posilami. Naopak v kolonce odchodů
je zatím prázdno, což rozhodně
přispívá dobré náladě a touze
překonat loňské druhé místo.

yy Jak hodnotíte přístup hráčů
k tréninkům? Mnohde jsou stížnosti na slabou docházku.
„Když pozoruji ostatní regionální
týmy, tak se celkem vymykáme.
Nemůžu si totiž na docházku a morálku hráčů stěžovat. Obvykle přijde
čtrnáct až šestnáct
lidí. Jsou samozřejmě .WM¾w-QN¾éGMO¾JQFP÷FčXQFčMTCFQUVK6ÚOWUGX÷VwKPQW
Foto: Michal Sobecký
určité výkyvy, třeba FCąKNQPCXÊEJN¾UÊąCFWRQUKN
v září, když začíná vysokoškolský se- vě potkáme Chomoutov, Vysočany,
mestr. Nicméně i tak nás chodí tolik, Hlubočky a v generálce Slatinice. Souže se s těmi hráči dá na tréninku něco peři jsou takoví, aby skutečně prověřili
pilovat.“
naše schopnosti a kvalitu. Myslíme také
yy Má tým nějakou slabinu? Napří- na soudržnost a v únoru je tam nějaké
klad Čechovice nepatří k úplně nej- volno z důvodu našich plesů…“
produktivnějším celkům. Nechybí yy Jaká jména aktuálně mají posílit
vám kanonýr?
Čechovice?
„To je částečně pravda. V první pětce „Mezi příchody, které už jsme oznabodování máme tři defenzivní hráče, movali, patří Martin Luža ze Smržic.
z toho dva stopery. Taky jsme se o tom Z dorostu Prostějova přichází Adam
bavili v kabině. Je pravda, že kdyby- Jurníček a z vlastní líhně jsme si vytáhli
chom měli snajpra, který dá za půlku na zkoušku trio šikovných kluků Sobosezóny třeba deset, dvanáct branek, tu, Valdéze a Večeřu. Navíc se nám vrací
máme teď o šest bodů víc. Vyvažuje- Bořek Chmelík, který před časem z prame to ale kolektivním sbíráním bodů. covních a rodinných důvodů přerušil kaMáme třeba patnáct hráčů, co bodo- riéru. V přípravě by se také mělo objevit
vali. Zároveň však náš nejlepší útoč- duo Kupka a Němeček, které se vrací
ník posbíral pět branek. Představoval po angažmá v jiných týmech.“
bych si jich víc. Takový typ hráče, co yy Zaznamenal naopak klub nějaký
střílel, hrál hrotového útočníka a byl odchod?
velmi produktivní, je Luděk Jahl. Loni „Zatím žádný není. Dva hráči akorát
na jaře se zranil, teď by se ale měl do- přerušili činnost. Jedná se o Marka
stat do přípravy. Věřím tedy, že nazuje Zacpala, který přerušil kvůli práci,
opět ty správné, střelecké kopačky. a Patrika Zapletala, ten vynechá celou
A bude opět bodovat.“
sezónu. Doufali jsme, že zasáhne do
yy Kdy tým začne zimní přípravu? jarní části, ale bohužel.“
A s jakými soupeři se utkáte?
yy To bude dost těžké se pak, po
„Startujeme čtvrtého února. V přípra- roce vrátit...

d2QUVWR"0CJNCUQP÷O
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Foto: Michal Sobecký

jen on sám tolik gólů, kolik jich máme
za aktuální podzim. Také dokázal
podržet míč a ulevit tak obraně,“ poznamenal. Problémy viděl však i jinde. „Obdrželi jsme dvaapadesát gólů,
tolik jako loni za celou sezónu, skoro
čtyři branky na zápas! Ano, některé
byly laciné a některé jsme dostávali už
pod ‚dekou‘, ale i tak to není dobré pro
psychiku týmu. Jednoznačně nám tak
chyběl gólový útočník, Michal Lužný
byl delší dobu zraněný a teprve se do
ideální formy dostával,“ dodal dále.
Kostelec na Hané ale nyní pod novým
trenérem Lubomírem Kelucem (čtěte
na straně 27 – pozn.red.) vyhlíží jaro.
A věří, že souboj o záchranu, který bohužel podstupují s Kostelcem i týmy
Protivanova, Plumlova a Určic, zvládne. Pomoci může už start jara. Los totiž přihrál Kostelci na Hané týmy jako
Slavonín a Nové Sady. Až 18. kolo
bude znamenat utkání, kde pravděpodobně Kostelec na Hané bude tahat za
kratší konec od začátku: utká se totiž
s Brodkem u Přerova, zatím suverénním vládcem skupiny „B“.
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Trenér: Petr Merta
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky: Z– zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

Jan HOLOUBEK
Adam KELUC
Matěj KLIMEŠ
Michal LUŽNÝ
Martin NAVRÁTIL

Martin BANOVEC
Josef FILGAS
Jiří FINK
Adam GRULICH
Lukáš GRULICH
Dominik HRUBAN
David JAMRICH
David LUŽNÝ
Peter PATORAJ
Lukáš TYL

Jan ADAM
Lubomír BALÁŠ
Ondřej CHYTIL
Jan JURAČKA
Tomáš JURNÍK
Petr KUPKA
Tomáš MÓRI
Jakub PAVLÍČEK
Tomáš SVĚTLÍK
Milan SYNEK
Jaroslav VINKLÁREK
David VÝMOLA
Jakub ZATLOUKAL

Marek HRADEČNÝ
Tomáš ZELINKA
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adresa, respektive klub, o kterém se ví,
že zde fotbal má hlavu a patu. Stává se,
že se i sami hráči ozvou, zda by to u nás
nemohli zkusit. To je dobrá vizitka.“
yy Čechovice jsou na tom v tabulce opět dobře. Je v plánu případný
postup?
„Nahlas o tom takhle nemluvíme.
Myslím si navíc, že jsou tam týmy,
které jsou na postup spíše nachystané. Třeba Brodek u Přerova nebo
Konice, která se ambicemi netají.
Uvidíme, co jarní část přinese. Zda by
v případě té možnosti chtěl klub postoupit, to je spíše otázka na vedení.“

Trenér: Lukáš Koláček
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky: Z– zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

David HOLUB
Filip HALOUZKA
Luděk JAHL
Radim MUZIKANT
Lukáš PETRŽELA

David FROHN
Ondřej FRYS
Ondřej HALOUZKA
Matěj HATLE
Bořek CHMELÍK
Michal JÁN
Josef KLVÁČEK
František KOLEČKÁŘ
Tomáš NOVÁK
Adam POSPÍŠIL
Marek ZACPAL
Patrik ZAPLETAL

Jiří BĚHAL
Petr HALUZA
Štěpán HANÁK
Tomáš LAKOMÝ
Jakub PÁLENÍK
Jan VESELÝ
Jan WALTER

David Klimeš
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„To ano. Navíc je to kluk, který nám
hodně na hřišti pomáhal. Byl to takový obojživelník: zahrál na křídle, v záloze i stopera. A kvalitně. Bude nám
hodně chybět. Co se týká Zacpala,
tak to je zase hotový hráč s divizními
zkušenostmi. Je škoda, že jsme je načas ztratili, ale co se dá dělat. Musíme
respektovat jejich rozhodnutí.“
yy Budete dál aktivní na poli přestupů či hostování?
„Ano, o příchodech stále jednáme,
hledáme, a zkoušíme. Doplnění ale už
bude spíše takovým bonusem. Můžu
ale říct, že se z Čechovic stává dobrá

(JNO@G@>HîGI<HµG@ 
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ký, aby posily z rezerv dokázaly zalátat díry. A spolupráce s většími kluby
v okolí? K ní by asi nejeden funkcionář regionálních celků z krajských
soutěží měl co říct… Zkrátka není
kde brát. Je přitom možné, že loňský
podzim ještě neukázal velikost pro- yy Jak hodnotíte podzimní část?
blému. Bude hůř!
„Pozitivní je, že jsme na úvod pětkrát
neprohráli, a přitom dokázali otočit
výsledek. A navíc se nám dařilo v penaltových rozstřelech. Jako skvělé pak
beru to, že jsme byli mnohem méně
trestaní. Dostali jsme rozhodně méně
žlutých karet, než kolik jich dostávávidět i na celkovém skóre a na způso- me obvykle.“ (úsměv)
bu, jak se nám dařilo vyhrávat zápasy. yy Jste tedy spokojení s celkovým
Obvykle jsme nedali tři a více branek, vyzněním, s hrou i postavením v taale končily ve stylu 1:0, 2:1 nebo 2:0,“ bulce?
vzpomněl trenér Konice.
„S umístěním je spokojenost. I když
Tým začíná přípravu později než ně- při detailní analýze člověk zjistí, že se
které jiné, a to koncem ledna. „Přípra- špičkou tabulky jsme neprohrávali,
va odstartuje v úterý osmadvacátého snad jen s Holicemi. Naopak jsme
ledna od osmnácti hodin. A hned další ztráceli body s hůře postavenými
týden hrajeme první přípravné utkání týmy. To je takové negativum naopak.
proti 1.SK Prostějov U19,“ prozradil Celkově je ale dojem pozitivní. Ať už
Ullmann. Co může fanouška také tě- díky předváděné hře, nebo s indivišit, je fakt, že pět ze sedmi naplánova- duálními výkony. Je ale pořád na čem
ných přípravných utkání odehrají ko- pracovat. Máme kam se posouvat.“
ničtí borci na domácí půdě. Stejně tak
to platí o prvním přípravném zápasu,
který ve fotbalovém areálu v Konici
začne úderem čtrnácté hodiny. Další zápasy na sebe nenechají dlouho
čekat, přesně týden po dorostencích
Třetí místo od konce a jen dvouboProstějova přijedou Kralice na Hané,
dový náskok na poslední Plumlov.
dále se Konice utká s Lošticemi, LutíTaková je ve stručnosti bilance Kosnem a Boskovicemi.
telce na Hané v I.A třídě skupině B.
7-62.2/85¤,&(
Pro dokreslení zbývají další čísla:
Kostelec má třeba vůbec nejhorší
YVH]ÏQÈsSRG]LPQÉÄ½VW
defenzivu, která inkasuje v průměru čtyřikrát za zápas. Navíc svěřen 
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ci dnes již bývalého trenéra Petra
brankáøi
Merty prohráli devětkrát v řadě,
Martin HÝBL
5
413
0
1
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často bez vstřelení branky. Podzim
Jakub MENŠÍK
6
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0
1
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zachránili pouze dvěma výhrami
Dan NAVRÁTIL
5
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0
0
0
v jeho samém závěru, zejména ta
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s Určicemi patří mezi cenné. Pokud
obránci
by tyto zápasy Kostelec neovládl,
Jaroslav FREHAR
14
1291 2
1
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měl by už teď vážný problém.
Martin GRULICH
2
53
0
0
0
Nepovedený podzim hodnotil nyní
Filip HANDL
9
234 1
1
0
už bývalý trenér Petr Merta. „Moc
David KOBYLÍK
5
415 2
2
0
pozitivního se toho říct nedá. Zvítězili
Michal ROTSCHEDL
4
83
0
0
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jsme jen čtyřikrát ze čtrnácti zápasů.
Vojtěch SLEZÁK
10
836 0
2
0
A dlouhá šňůra proher, kterou jsme
Lukáš ZELINA
14
1291 9
2
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zažili, to vám taky nepřidá,“ poznamenal Merta. Připustil, že před sezónou
]½ORzQÉFL
už byly trochu na místě obavy. „S opJakub ANTONÍČEK
4
90
1
0
0
timismem jsme do sezóny nevstupoMichal BUREŠ
10
924 2
1
0
vali, tým byl okleštěný,“ vzpomíná na
Pavel ČAJAN
2
9
0
0
0
srpen, kdy se rozjel ročník. Do něj se
Tomáš KAPRÁL
5
296 0
1
0
zatím prakticky nezapojily někdejVladimír KRAJÍČEK
12
904 0
4
0
ší opory Móri, Klimeš, do zahraniTomáš MARIÁNEK
13
1175 1
1
0
čí navíc zamířil Preisler – v sezóně
Marek MAŠEK
4
129 0
0
0
2018/2019 nejlepší střelec týmu a jeRichard PAUL
6
270 0
0
0
den z nejúspěšnějších kanonýrů celé
Petr POSPÍŠIL
4
121 0
0
0
skupiny.
David SOSÍK
4
56
0
0
0
K tomu se také vrátil Lubomír Baláš,
Jakub ŠLÉZAR
12
835 4
0
0
sekretář oddílu. Zmínil se o nedostatÖWRÄQÉFL
cích v hráčském kádru při dotazu na
Petr BROSS
7
571 4
0
0
to, kde nejvíc Kostelec na podzim tlaPetr HALOUZKA
10
913 8
2
0
čila bota. „Když pominu nedostatek
Josef KADLEC
3
105 1
0
0
hráčů, se kterým mají problém všechMatěj ŠNAJDR
13
1027 0
3
0
na družstva, tak to byl určitě útok. PrePetr VODÁK
2
110 1
0
0
isler odešel a ztráta jeho gólů je znát.
Kamil ŽÁČEK
14
943 1
3
0
Vždyť jen za minulou sezónu nastřílel

(JID>@N@KJKü@NPIPU[µàF<hPN<?DG<QKJKü@?Á

Jestli si řada týmů z Prostějovska působících v „B“-skupině I.A třídy Olomouckého KFS na konci fotbalového
podzimu něco přála, byl to klid. Klid
od zápasů a často přívalů porážek.
Jednou z výjimek budiž Kostelec na
Hané. Koneckonců poprvé v sezóně
dvakrát v řadě vyhrál a jak s nadsázkou poznamenal útočník Michal
Lužný, měl by se klub obrátit na svaz
se žádostí o přeložení dalších duelů
z jara na podzim.
Teď ale odložme vtip a pojďme zpátky na zem. Náraz do ní je, řekněme,
drtivý. Alespoň v některých případech. Jedním z nich je Plumlov, který
druhou sezónu za sebou balancuje
nad propastí, tentokrát má přitom
ještě méně jistou situaci, než tomu
bylo v minulém ročníku. Kde je ten
tým, který v roce 2018 útočil na přední místa soutěže? Pravděpodobně už
pryč. Hodně udělala absence opor
Hladkého se Spáčilem, ani tak se ale

-J?UDHPFµU<G QE<F½HNO<QPE@M@BDJIµGIÁFQ<GDO< èGEJQXKEMÚVTGPÆT.WM¾w-QN¾éGM

Týmy z Prostějovska za očekáváním, výjimkou Čechovice s Konicí
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Útočník Antonín Honejsek drží v extralize prapor prostějovského hokeje
PROSTĚJOV Má téměř bod na
zápas, trvale se mu daří, patří
k oporám týmu v nejvyšší hokejové soutěži. Téměř devětadvacetiletý útočník Antonín Honejsek (na snímku) je stálicí v dresu
Zlína, kromě krátkého působení
v Mountfieldu HK a v Brně odehrál právě za tento jihomoravský
klub prakticky všechny extraligové zápasy. Přitom však nezapomíná ani na svůj domov, který má
v Prostějově. Ve městě vyrůstal,
chodil zde do školy, začínal s hokejem. Velmi záhy dal ale vale své
rodné hroudě a kariéru, která se
slibně rozjela, začal budovat právě
ve Zlíně. Tomu se po mizerném
úvodu do sezóny daří stejně jako
Honejskovi, který v minulosti už
dostal i reprezentační pozvánku.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jste rodákem z Prostějova, ale
už v mládeži jste působil ve Zlíně.
Jak vzpomínáte na rodné město?
„Na Prostějov mám ty nejhezčí
vzpomínky, ne ani tak co se týče nějakých hokejových mládežnických
úspěchů, ale samozřejmě mého dospívání, vyrůstání s mými vrstevníky.
Dodnes vzpomínám, jaké jsme měli
štěstí, že prakticky všichni naši rodiče chodili na hokej, dokázali mezi
sebou vytvořit přátelství, úžasnou
partu, která spolu trávila čas i mimo
hokejové prostředí. Takovou velkou
rodinu. To už dnes úplně vymizelo.
Hrozně rád vzpomínám i na své trenéry, kteří mě vedli a pod kterými
jsem tvořil svou kariéru. Ať už to
byl Martin Janeček, současný trenér
Šumperka, který mě naučil opravdu
trénovat, a to, že jen dřina mě opravdu posune. Stejně tak pan Rek, pod
kterým jsem toho prožil asi nejvíc
ze všech trenérů. Dále to byli trenéři
Vařeka a Zachar, který byl taky mým
posledním koučem před odchodem
do Zlína.“
yy Jak často se vracíte do Prostějova?
„Musím se přiznat, že už ve městě trávím jen velmi málo času.
Vlastně jen navštěvuji babičku
a tátu, který stejně ale jezdí
na každý zápas Zlína,
takže se vidíme hlavně
tam. Moji kamarádi se rozletěli do
světa, takže
jich v Prostějově moc nezbylo. Ale vídám se občas
s Robertem Jedličkou a Martinem
Krylem, kteří odehráli nějaké zápasy
za prostějovské ‚áčko‘.“
yy Sledujete dění v prostějovském hokeji?
„Jistě.“
yy Co na něj říkáte?
„Jako rodilému Prostějovákovi mi
samozřejmě nemůže dělat radost.
Vůbec se neztotožňuji s jeho vizí
v první lize v době, kdy je liga uzavřená. Točit každý rok téměř čtyřicet
hráčů s téměř nulovým nasazováním vlastních odchovanců a velmi
malým vztahem hráčů ke klubu mi
přijde nešťastné. Rád bych se k tomu
vyjádřil i hlouběji, ale bohužel neznám aktuální stav prostějovské
mládeže. Tedy třeba jak moc jsou
hráči ochotní pracovat a jakou mají
chuť do hokeje, něco v něm dokázat.
Proto mi to nepřísluší komentovat.

Každopádně věřím, že pan Luňák
dělá to nejlepší pro klub a jeho cestu
vzhůru. A doufám, že jednou přijde
doba, kdy Prostějov bude vychovávat své vlastní hráče pro ‚A‘-tým.
Všechno ale začíná u mládeže, to by
měl být středobod každého klubu
v republice.“
yy Po konci Jiřího Cetkovského
a následně Petra Kumstáta jste
jedním ze dvou rodáků z Prostějova hrajících pravidelně extraligu. Jak hodnotíte tento počet?
„Jsme opět u mládeže. Je to trošku smutný počet na tradici, jakou
hokej v Prostějově má. To číslo by
mělo být daleko větší. Za poslední
dvě dekády se v extralize objevilo
vlastně jen pět jmen. A to kromě mě
a Jirky Cetkovského třeba Ondřej
Vitásek, který dělá fanouškům momentálně svými výkony asi největší
radost, protože hraje KHL. Dále pak
Petr Kumstát, který prožil úžasnou
kariéru v Karlových Varech a poté
ve Spartě. A byl to i Marek Černošek, kterého vidím jako chlapa, co
může zvednout mládež v Prostějově. Že jsme zůstali v extralize společně s Lukášem Krajíčkem dva, to
celkově není moc dobrá vizitka pro
prostějovský hokej...“ (těsně před
uzávěrkou této strany obránce Lukáš
Krajíček z Třince přerušil ze zdravotních důvodů kariéru. Kapitán Ocelářů
v sezoně odehrál 24 extraligových zápasů – pozn.red.)
yy Ve Zlíne hrajete už sedmou sezónu a máte ve městě i své zázemí?
Dá se říct, že se tam už cítíte jako
doma?
„Ano, Zlín už beru jako domov.
Mám zde přítelkyni, se kterou čekáme brzy rodinu. Celkově mi město
přirostlo k srdci a nejspíš zde, tedy
pokud se nestane něco neočekávaného, taky zůstanu.“
yy Jak hodnotíte – i v porovnání
s minulostí a vašimi začátky
v klubu - dosavadní účinkování Beranů v letošním
ročníku extraligy?
„Zlín
se musel
vypořádat
s postupnou
obměnou kádru.
Skončily dlouholeté opory Petr Leška,
Jarda Balaštík, Petr Čajánek a Martin Hamrlík, kteří
byli neodmyslitelnou součástí
klubu dlouhé roky. Navíc se do
světa rozutekli Zámorský a Holík,
což byly odjakživa největší talenti
zlínského hokeje. Je jasné, že z mistrovských ambicí, které tu dlouho
byly, se muselo načas trošku ustoupit. Začala se tvořit nová generace
hráčů. Prošli jsme si obdobím, kdy
jsme hráli play-out, byli jsme často
dole. Ale přijde mi, že se každý rok
zvedáme, proto taky beru tuto sezónu jako zatím nejpovedenější od
skončení těchto opor. Nezačali jsme
sezónu úplně nejlépe, ale teď jsme
na místech, kde jsme se chtěli pohybovat a bojujeme o přímou účast
v play-off, tedy o šestou příčku.“
yy Týmu se vůbec nepovedl začátek sezóny, postupně ale stoupá
tabulkou. Co stojí za progresem?
„Jednoznačně si myslím, že nám
hodně pomohl Robert Svoboda,
který přišel po odchodu Rosti Vlacha a začal si zde budovat tým. Jeho
systém nám sedí a pořád se ho snažíme zdokonalovat. První sezónu
jsme hráli play-out, ale v té další jsme
se na poslední chvíli dostali do předkola, kde jsme hráli i loni, a vypadli
až v posledním pátém, rozhodujícím
zápase s Mladou Boleslaví. Letos

v létě se vedení klubu rozhodlo
pro změnu, přišel nový trenér.
Začali jsme opravdu špatně a prohráli prvních sedm zápasů. Nevypadalo to vůbec dobře a jsem
strašně rád, že se Robert vrátil
a dokazuje, jak kvalitním trenérem je. Pod ním opět dokážeme
hrát dobrý hokej.“
yy Do týmu po Slovácích zamířili ve větším počtu také hráči
z jiných zemí, třeba Lotyšska
a z Francie. Jak těžká je s nimi
domluva?

Zůstali jsme v extralize pouze dva hráči
z Prostějova, což je trošku smutný počet
na tradici, jakou zdejší hokej má…
To číslo by mělo být daleko větší!
kon. Pamatuji si doby, kdy jsme
věděli, že se třeba Litvínov přijel
do Zlína jen vyprdět. Dostali šestku
a jeli domů. Už to tak měli nastavené
a už jen čekali, jestli jim v první třetině dáme tři góly a zbytek zápasu jen
tak odkloužou, nebo to nějak přečkají a odvezou třeba i nějaký bod.
Teďka už každý tým hraje naplno
šedesát minut, koncentrovaně.
A je daleko těžší se prosadit.
Myslím, že to lze vidět i na
mezinárodní scéně, konkrétně na Lize mistrů,

„Kluci jsou naprosto
super a domluva s nimi
fantastická. Oba dva mají
skvělou angličtinu, tu bychom jim mohli všichni závidět.
Navíc Ralfs Freibergs je tu už poměrně dlouho a začal se učit i česky.
Takže je s ním velká sranda, hlavně
když na nás promlouvá v češtině.“
yy Už umíte něco francouzsky?
„Valentin Claireaux je strašně veselý člověk. Má pozitivní, přátelskou
povahu, takže jsem si s ním hned
sedl. Zkoušel mě něco naučit, nějaké fráze. Ale musím přiznat, že jsem
to všechno téměř hned zapomněl.“
yy Z osobního hlediska se vám
v tomhle ročníku hodně daří, 31
bodů je velmi slušná porce, s níž
jste aktuálně nejlepším Beranem
a ťukáte na první desítku kanadského bodování celé soutěže.
Čím to, že bodujete častěji?
„Nevím, jestli je to vyloženě tím,
ale podstoupil jsem v létě operaci
mandlí. V každé sezóně jsem míval
dvě angíny, to člověka pořádně zabrzdí. Pokaždé se vždy po antibioticích dostávat do formy nebylo úplně
lehké. Takže určitě musím říct, a zaklepat, že se mi v tomhle ročníku zatím vyhýbají nemoci i zranění. A to je
strašně důležité pro mé výkony.“
yy Smlouvu ve Zlíně máte jen do
konce aktuální sezóny. Je setrvání
prioritou?
„Nový kontrakt jsem zatím s agentem nějak zvlášť neřešil. Nějaká
jednání proběhla v prosinci, ale
domluvili jsme se, že to zatím ještě
necháme být a znovu na to sedneme
v únoru. Určitě jsem nakloněn tomu
zůstat ve Zlíně.“
yy Jsou na stole i jiné nabídky
a možnosti?
„Jak jsem říkal, jsme domluveni, že si
na to sedneme až v únoru. (úsměv)
Takže všechno ohledně toho jde zatím mimo mě.“

yy V minulosti jste také
reprezentoval. Pokukujete
s ohledem na probíhající přípravu před mistrovstvím světa po
národním týmu?
„Nikdy nevíš, co se může stát a pro
mě byla možnost reprezentovat
vždy maximální čest. Samozřejmě
přicházeli noví mladí hráči. Ale kdyby se mi dařilo a pozvánka přišla, určitě bych ji neodmítl. Určitě to ještě
nebalím!“
* Působil jste ve Finsku. Měl byste
zájem se tam někdy vrátit a zkusit
se prosadit v zahraniční soutěži?
„Vždycky rozhoduje více aspektů.
Jak jsem říkal, přítelkyně je těhotná,
takže nabídka by mě musela opravdu oslovit. Ale na rovinu říkám, že
na Finsko nemám zrovna nejlepší
vzpomínky, takže jsem v tomhle
ohledu spíše skeptický.“
yy Co říkáte na otázku možného
uzavření extraligy?
„Já jsem jednoznačně proti uzavření.
Navíc když vyšlo najevo, že to některé kluby chtějí schválit už tuto sezónu, tak jsem nevěřil vlastním uším.
V průběhu sezóny měnit pravidla
v takto zásadní věci mi nepřijde fér.“
yy Jak je to s kvalitou extraligy?
Zlepšuje se, zhoršuje nebo si
zhruba drží svou úroveň?
„Můj názor je takový, že kvalita jde
nahoru. Od doby, co jsme přestali
vozit medaile z velkých akcí, se to
trošku změnilo. První přišel Liberec. Změnil tréninky, našel nové
kouče, převzal nové moderní trendy
ze světa a byl chvíli naprosto dominantní. Potom se přidaly další týmy
a myslím, že se u nás začalo daleko
více hledět na trénink a dovednosti,
hlavně pak na nároky hráčů na vý-

kde se český hokej dokáže prosadit
a poráží mužstva ze Švédska, Finska
i Švýcarska.“
yy A co světový šampionát juniorů v Ostravě. Sledoval jste ho?
„Samozřejmě. Líbily se mi individuální činnosti hráčů ze Severní Ameriky, Švédů a Rusů. Byla radost se
dívat na jejich zápasy.“
yy Experti zhodnotili šampionát
tak, že nešlo z týmu vytěžit víc.
Chyba je prý v nastavení myšlení
a tréninků spíše než ve vlastních
hráčích. Dalo by se s tím něco dělat?
„Naprosto souhlasím. Ten tým makal, dřel, hráči nic nevypustili, ale ten
rozdíl v individuálních činnostech
našich hráčů a ostatních hokejových
velmocí byl obrovský. Jak už jsem říkal, mládež by měla být v Česku aktuálně téma číslo jedna. Je to pořád
dokola, teď je hodně řečí, proč je český hokej v takovém útlumu. Osobně si myslím, že nám chybí kvalita
v trénování těch nejmenších. Že ti
trenéři nejsou dostatečně zaplacení,
nemají tak chuť dělat svou práci naplno. Čest výjimkám, ale myslím, že
ti nejkvalitnější trenéři by měli být
u těch nejmladších, protože tam to
začíná. V juniorce i dorostu už žádného kluka nenaučíš dobře bruslit,
kvalitně ovládat puk. Ti kluci si to
musí osvojit ve čtvrté až šesté třídě.
Tam vidím největší problém.“

Foto: internet

vizitka
ANTONÍN HONEJSEK
✓ narodil se 19. února 1991 v Prostějově
✓ hokejový útočník, aktuálně člen
PSG Berani Zlín
✓ s hokejem začínal v Prostějově
už v předškolním věku
✓ ve čtrnácti letech odešel do Zlína a už v sezóně
2006/2007, kdy mu bylo patnáct let, sbíral
více než bod na utkání v kategorii U18
✓ pět let nato se poprvé představil v mužském
hokeji, nejprve na hostování v Třebíči, naskočil i do 34 zápasů v extralize
✓ vůbec první utkání sehrál proti Mladé Boleslavi 18. září 2011 a přesto
že nastoupil až ve čtvrtém útoku, otevřel ve 3. minutě skóre zápasu, Zlín
i díky tomu nakonec vyhrál 4:3.
✓ převážnou část kariéry strávil právě ve Zlíně,
kde je aktuálně 21. v historickém bodování klubu (164 bodů)
✓ na první zahraniční angažmá zamířil před sezónou 2014-2015
do Finska, ale za Blues Espoo odehrál jen 2 zápasy a vstřelil
1 gól plus 1 duel přidal ve druhé lize
✓ po návratu do Česka nastupoval za Kometu Brno (2014-2015),
Mountfield HK (2015-2016)
✓ v reprezentaci odehrál za „A“-tým České republiky
na EHT dva zápasy, bodově se neprosadil
✓ pravidelně reprezentoval Česko v mládežnických výběrech
od U16 do U20, celkově odehrál 45 zápasů s bilancí 21 branek a 23 asistencí
✓ v aktuální sezóně je nejproduktivnějším hráčem Zlína a atakuje své maxi
mum ze sezóny 2012/2013 (36 bodů), když má na kontě 31 bodů (9+22)
zajímavost: zahrál si juniorskou WHL za Moose Jaw Warriors,
nikdy však nebyl draftovaný do NHL
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32-Ë+5~7+2.(- anebSĕªSUDYND6.1913 má nové adepty
PROSTĚJOV Ve čtvrtečním podvečeru 23. ledna bylo na prostějovském zimním stadionu ještě víc rušno než obvykle touto
dobou. Trénink přípravky SK Prostějov 1913 totiž doplnila náborová akce Pojď hrát hokej! v rámci dlouhodobého projektu
národního svazu Týden hokeje.

včetně řady bývalých prostějovských
hokejistů (Marek Černošek, Pavel
Kumstát, Michal Janeček, Lukáš
Duba, Filip Smejkal) v čele s hlavním koučem přípravky Mikulášem
vedeme do kabiny, kde se nachystá Mihňákem. A zapojili se také současEKLUZIVNÍ
před vlastním vstupem na led,“ při- ní Jestřábi Kryštof Rochla s Petrem
reportáž
blížil předseda SK PV 1913 Marek Krejčím.
pro Večerník
Černošek.
Svou malou dcerku přivedl na náMarek
Od 17.30 hodin pak bylo kluziště bor jeden z klíčových útočníků
plné malých hokejistů i hokejistek. ptačí letky Lukáš Krejčík, kterého
SONNEVEND
V obou útočných pásmech trénovali kromě manželky doprovodil ostříPo celé České republice se konala členové přípravky rozdělení podle lený forvard LHK Tomáš Divíšek.
už počtvrté (celkem popáté), míst- věku a úrovně svých bruslařských „Já jsem tady byl se svýma klukama
ní mládežnický oddíl eskáčka se do dovedností, zatímco střední pásmo na Týdnu hokeje loni,“ pousmál se
BYLI JSME
U TOHO
něj zapojuje pravidelně pokaždé. patřilo prvním krůčkům příchozích Divoch a podával pití jednomu ze
A tak ve vestibulu víceúčelové haly capartů na bruslích.
svých dvou synů, který je od té doby
FOTOGALERIE
přímo u vchodu vyrostl stánek, kde Většinou šlo o nejisté klopýtání či zapáleným frekventantem přípravky
klikni na
nové malé adepty ledového sportu klouzání plné pádů, ale žádný uče- SK 1913. Opodál pomáhal svému
www.vecernikpv.cz
i s jejich rodiči vítali trenéři klubu. ný z nebe nespadl. K dispozici navíc vnoučkovi udržet se na bruslích
Foto: Marek Sonnevend
„Každý účastník náboru dostane byly speciální hrazdičky, s nimiž se asistent trenéra jestřábího hejna Ivo 5XQWFEGTMWX\CNPCP¾DQT2QLòJT¾VJQMGLK×VQéPÊM,GUVą¾Dč.WM¾w-TGLéÊM
všechny potřebné informace včetně pohyb zmrzlou vodou na úzkých no- Peštuka. „S hokejkou blbne pořád, dem k potomkovi známého hokejo- dách SK Prostějov 1913. „Pořáda- dená. Přišly na tři desítky dětí, které
instrukcí, zapíšeme si jeho vstupní žích učí hned lépe. Dětem se přitom ale bruslení mu zatím moc nejde. To vého rodu z Prostějova.
li jsme tuto akci již popáté a byla během hodiny na ledě zažily ukázku
údaje a dostane dárek. Potom jej za- věnovala početná skupina trenérů chce čas a trpělivost,“ pravil s nadhle- Spokojenost panovala i přímo v řa- z mého pohledu znovu velmi pove- tréninku a hry v podání našich dětí
z eskáčka, čtrnáct trenérů se jim věnovalo podle stupně šikovnosti bruslení
4x foto: Marek Sonnevend
saa
od úplných začátečníků až po děti,
které již bruslení zvládaly. Součástí
akce byla i ukázka tréninku mimo led,
o kterou bylo u dětí i rodičů velký zájem,“ pochvaloval si Marek Černošek.
„A tak jsem za klub velmi rád, že nám
tento projekt vyšel a věřím, že přinese
další nové mladé hokejisty, se kterými jsme připraveni pracovat v rozvoji
tak krásného sportu, jakým hokej je,“
dodal až poeticky šéf prostějovského
mládežnického hokeje.
7 XEJQFW FQ \KO¾MW XÊVCN ×éCUVPÊM[ P¾DQTW 0QXÚOCFGRVčONGFQXÆJQURQTVWUGX÷PQXCN 5XÆOWXPQWéMQXKRQO¾JCNPCDTWUNÊEJCUKUV- 0÷MVGTÚOF÷VGOwNQDTWUNGPÊNÆRGCLKPÚO\C- Zábavná hodina na ledě rychle
PCRąÊMNCFDÚXCNÚJQMGLKUVC2CXGN-WOUV¾V
KwÆHQFFÊNW5-28/CTGMèGTPQwGM
GPVVTGPÆTCOWåč.*-+XQ2GwVWMC
VÊOJčąLCMWåVQ\G\Cé¾VMWDÚX¾
utekla a rodiče i se svými ratolestmi
odcházeli s vědomím: odteď máme
doma hokejist(k)u!
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jjak
ak v pprostějově
roostěějovvě uuchopili
chhopili akci
akcii pojď
poojďď hrát
hrát hokej…
hokkej…

+VITOV´ĭDRáÀĭsANCIĭNAĭOBHAJOBU 9HVHOº]DWªP]īVWDO
za branou stovky
LOćSK¼HOĭFIN´LE
ná nestačila na Rusku Anastasii Pavljučenkovovou. Vyrovnané utkání
v obou setech rozhodovaly tie-breaky,
v nich Češka neuspěla. „Nedokázala
jsem hrát svůj tenis ani z padesáti procent, což by možná stačilo. Soupeřka
neměla co ztratit, prohrála se mnou
šestkrát, takže bylo jasné, že si pro to
půjde. Hodně mi to znepříjemnila,
zasloužila si to víc,“ uvedla Plíšková,
která neskrývala zklamání. „Udělala
jsem dost chyb. Málo jsem trefovala první servis, nedala jsem moc es.
Připadala jsem si pomalejší,“ přiznala
tenistka TK Agrofert.
Už do čtvrtfinále naopak postoupila
Petra Kvitová. V prvních čtyřech zápasech ztratila jediný set v zatím po-

sledním utkání s Marií Sakkariovou.
Řecká tenistka získala první sadu ve
zkrácené hře, pak ale neodolala tvrdé
a útočné hře české hráčky. „Sakkariová má pestrý rejstřík úderů, cit pro
balon, umí v podstatě všechno. Jsem
ráda, že jsem nakonec našla svou hru,
i když to bylo těžké. Snad mi tahle
zkušenost pomůže v dalším kole,“
oddechla si po postupu Kvitová, která
obhajuje loňské finále. „Zvládla jsem
první týden, což je skvělé. Ted už
bude každý další zápas téměř jako finále,“ řekla Kvitová, která ve čtvrtfinále vyzve světovou jedničku a domácí
favoritku Ash Bartyovou.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

BANGKOK, PROSTĚJOV Turnajům kategorie challeger dal před
kvalifikací na Australian Open na
začátku sezóny přednost prostějovský tenista Jiří Veselý. Naposledy se
představil v Bangkoku, kde postoupil do čtvrtfinále, v něm ale nestačil
na Federica Gaia, nepotvrdil postavení nasazené jedničky.
„S celkovým výsledkem nemůžu
být příliš spokojený, čekal jsem víc,
ale Gaio rozhodně není špatný hráč
a v utkání byl o kousek lepší. Rozhodující okamžiky zvládl lépe,“ uvedl
po porážce s italským tenistou Veselý,
který měl v tu dobu v kapse prestižní
triumf nad oddílovým kolegou z TK
Agrofert Zdeňkem Kolářem.
Od začátku roku odehrála česká
jednička šest zápasů s vyrovnanou
bilancí. Kromě dvou challengerů

20012310119

ší hráčka s prostějovskou klubovou
příslušností.
Ve stejné fázi skončila také Kristýna
Plíšková, jejíž přemožitelkou se stala
Britka Heather Watsonová. „Ublížilo mi přeložení zápasu. Celá příprava byla směřovaná na večerní duel,
o změně jsem se dozvěděla pozdě,“
posteskla si Kristýna Plíšková. Přes
druhé kolo nepřešla Karolína Muchová. Také její duel s Catherine Bellisovou byl dvakrát odložený, se čtyřhodinovým zpožděním se vyrovnala
lépe dvacetiletá Američanka. „Trochu
hledám svoji hru, je to začátek sezóny.
Soupeřka hrála dobře, ale sama jsem
nehrála svůj nejlepší tenis. Pokusím
se na to ale rychle zapomenout a lépe
se připravit na další turnaje,“ řekla
Muchová.
Další pokus dosáhnout na grandslamový titul pro Karolínu Plíškovou
skončil již ve 3. kole. Druhá nasaze-

19120511473

19112211384

MELBOURNE,
PROSTĚJOV
Jediný český zástupce na Australian Open přežil ve dvouhře první
týden úvodního grandslamu sezóny. V soutěži pokračuje dlouholetá hráčka prostějovského TK
Agrofert Petra Kvitová, které loni
až v posledním utkání unikl turnajový titul. „Cítím se dobře, jsem
zdravá, daří se mi v těžkých situacích zabojovat,“ těší dvojnásobnou
grandslamovou vítězku.
Zkušená Sorana Cirsteaová byla nad
síly Barbory Strýcové hned v 1. kole.
Dvaatřicátá nasazená hráčka dokázala
druhou sadu dotáhnout až do zkrácené hry, v ní ale byla lepší rumunská
soupeřka. „Na kurtu jsem se cítila
velmi dobře. Myslím, že jsem i hrála
dobře, ale Sorana byla lepší. Nedělala
zbytečné chyby, na každý bod jsem se
nadřela. Snad jsem mohla v závěru víc
riskovat,“ poznamenala Strýcová, dal-

v Bangkoku startoval na kvalifikaci
v Doha, kde vypadl ve 2. kole s Maďarem Martonem Fucsovicsem ve
třech setech. „Potřebuji co nejvíce
hrát, absolvovat soutěžní zápasy,
abych se dostal do potřebného rytmu. Z tohoto pohledu první měsíc
roku nebyl až tak špatný, škoda že
se to úplně nepovedlo výsledkově.
Už příští měsíc ale může být lepší,“
doufá Veselý, který zůstává těsně pod
hranicí první světové stovky, ztráta
na elitu se ale snižuje.
V Rennes se předvedl Vít Kopřiva
a postoupil do 2. kola, v němž nestačil na Francouze Tristana Lamasina.
S nasazenou osmičkou odehrál dobré
dva sety, v tom rozhodujícím ovšem
Kopřivovi došly síly.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 22
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HRÁČ

VEČERNÍKU DALŠÍ ŠOK! VEDENÍ SOUTĚŽE POTRESTALO

PALYZU ZA NEMOC

MAREK
K SEHNAL

Nedal ani bod, přesto
to se výrazně podepsal pod
úspěch svého týmu.. V obraně odehrál téměřř
bezchybný výkon a získal tři míče. Ukázal dob-rý odhad při odražených
ených míčích a do statistik
si připsal šest doskoků
asistence.
oků a také tři asisten
nce..
„I další hráči předvedli
edli kvalitní výkony.
yy..
Malik Morgan neboo František Váňa,
přínos Marka byl alee z mé pozice trenéra nepřehlédnutelný,“
ný,“ uvedl kouč
Olomoucka Predragg Benáček.

MALIK
MORGAN

PROSTĚJOV Naprosto nesmyslné rozhodnutí vedení nejvyšší
basketbalové soutěže připravilo Lukáše Palyzu o možnost zasáhnout do utkání proti Brnu. Kapitán BK Olomoucko kvůli nemoci nenastoupil do předchozího střetnutí v Ostravě, a protože
měl teploty, vynechal i Utkání hvězd, které bylo o den později.
Následně sice mohl být na palubovce v zápase Českého poháru, po dalších několika dnech ale paradoxně nesměl zasáhnout
do ligového duelu! Kvůli dostatečně dopředu omluvené absenci na tradiční exhibici… Klubu se to pochopitelně nelíbí.

8

tomu, že se hráči nepřijeli bezdůvodně. To ovšem nebyl tento případ.
pro Večerník Dáváme podnět, aby se tohle změnilo. Doufáme, že na to svaz zareaguje
Ladislav VALNÝ
a stanoví pravidla, za kterých může
„Existuje klauzule, že pokud hráč hráč exhibici vynechat bez následunepřijede na Utkání hvězd, nemůže jící sankce,“ láteřil Michal Pekárek,
hrát další ligový zápas. Bylo to kvůli sportovní manažer BK Olomoucko.

Původní zpravodajství

Na nepovedené pohárové
utkání proti USK Praha,
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
S Opavou v televizi
Prostějov (lv) – Už ve středu 29. ledna skončí základní část Kooperativa
NBL a basketbalisté BK Olomoucko
se představí na půdě Opavy. Utkání s druhým týmem tabulky začíná
v 18.00 hodin. Přímý televizní přenos
na ČT S/PORT začíná o půl hodiny
dříve. První vzájemný zápas v sezóně
vyhráli v Prostějově Slezané 95:85,
když lépe zvládli poslední čtvrtinu dramatického střetnutí. „Opavské hráče
i jejich přednosti všichni dobře znají.
To samé platí o lídrech slezského celku.
Pokud jejich libovolný soupeř chce pomýšlet na úspěch, musí zastavit jejich
střelce z dálky. Obrana musí být rychlá,
je třeba k opavským hráčům rychle přistupovat. Pokud to splníme, budeme
mít šanci,“ míní kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.

Prvoligové drama
VSURGORXzHQÉP
Prostějov (lv) – Střelecky hodně bohaté bylo prvoligové utkání
Prostějova a Pardubic. Domácí
Orli vyhráli 111:103, když v řádné
hrací době duel skončil výsledkem 94:94, vítěze muselo určit až
prodloužení. Hráči Prostějova po
první čtvrtině vedli 26:21, deset
minut před koncem ale prohrávali
68:72 a museli dohánět ztrátu čtyř
bodů. Dvě sekundy před koncem
poslední desetiminutovky vyrovnal
Sychra košem s faulem a pak už se
domácí střelci naplno prosadili.
Hned šest hráčů se dostalo přes deset bodů a to rozhodlo o výsledku.

Pondělí 27. ledna 2020
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Současně odmítl, že by pořadatelé
utkání nevěděli, že basketbalista,
který byl nominovaný do základní
pětky a také do soutěže nejlepších
střelců trojek, nebyli včas informováni. „Na svaz jsme poslali v předstihu lékařské zprávy. Nechtěli jsme,
aby měli pořadatelé problémy s doplněním sestavy na poslední chvíli.
Neudělali jsme nic špatně, přesto byl
klub a hráč samotný potrestaný,“ posteskl si Pekárek.
I bez svého nejlepšího plejera Ha-

náci ligový duel s Brnem zvládli, to
ovšem neznamená, že by ustanovení
nemělo být upraveno tak, aby k podobné situaci v příštích letech nedošlo. „Lukáš je reprezentant České
republiky, odehraje každý zápas. Pokud by to bylo alespoň trochu možné, odjel by i na Utkání hvězd. Nebylo to možné z objektivních důvodů.
Přesto byla soutěž ochuzena o jedno
vystoupení špičkového hráče. A to je
špatně. Věřím, že se to změní,“ konstatoval Pekárek.

DAVELL
DAV
LL
ROBY

Pohárový konec už ve čtvrtfinále
BK OL
USK PRH 68:89
PROSTĚJOV Do závěrečného turnaje Českého poháru se
basketbalisté BK Olomoucko
nepodívají. Ve čtvrtfinále proti
USK Praha v domácím prostředí
prohráli 68:89 a díky tomu přišli
o možnost bojovat a navázat na
medailové postavení z loňského
roku. Hosté si pomohli střelbou
z dálky, když proměnili sedmnáct
trojek.

Ladislav Valný

Vysokoškoláci na začátku úterního

duelu domácí sestavu zaskočili. Hanáci rychle nabrali ztrátu osmi bodů
(2:10) a na tento rozdíl hosté natáhli
své vedení během první čtvrtiny několikrát. Od 6. minuty se ale basketbalisté Olomoucka zlepšili při střelbě z dálky. Trojku proměnil Palyza
a pak se trefil i Váňa, což znamenalo,
že do konce periody obhájce třetího
místa z posledního ročníku pohárové soutěže snížil na 13:18.
Ve 12. minutě stačily dva přesně zakončené útoky z dálky a celek USK
bral oddechový čas, protože Hanáci
snížili na rozdíl jediného bodu 19:20. Vzápětí Palyza odvážným nájezdem poprvé překlopil výsledek na
domácí stranu. Od tohoto okamžiku
se soupeři přetahovali o každý bod

a poločasový výsledek 42:45 určila
až střela hostujícího Křivánka z rohu
NA TISKOVCE...
OVCE.
CE ..
CE
palubovky v poslední sekundě.
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
I start druhého poločasu hráči Olomoucka zaspali a museli opět do- „Utkání se nám vůbec nepovedlo, dělali jsme hloupé chyby. V obraně se
hánět téměř dvoucifernou ztrátu. nám nedařilo pokrýt všechny hráče. Sami jsme vysokoškoláky dostali do
Podařilo se jim to až ve 28. minutě herní i střelecké pohody. Několikrát se nám podařilo smazat osmibodové
po průniku Váni pod koš, o minutu manko, pak ale vždy přišla slabší pasáž. Nedokázali jsme ubránit tři útoky
později už ale opět prohrávali po pěti v řadě, to byl problém. V závěru se už naše hra rozpadla, soupeř si postup
bodech Štěrby. Pak navíc domácí ne- za svůj výkon zasloužil.“
&KPQ4'2'i#t75-2TCJC
proměnili tři útoky v řadě, čehož využil trojkou Marič. S klaksonem se „Od začátku zápasu jsme cítili, že máme šanci. Na obou polovinách palubovky
to
bylo
vidět.
Obrana
byla dostatečně agresivní a nepustila soupeře ke
navíc trefil Appleby a hosté byli při
snadným střelám. V útoku si zase hráči dokázali půjčit míč a čtyřiadvacet asistavu 66:55 deset minut od postupu. stencí je dostatečným důkazem. Klíčová ovšem byla úspěšnost naší střelby
Poslední čtvrtinu otevřel hostující z dálky. Dát na cizí palubovce sedmnáct trojek se nepodaří pokaždé.“
Křivánek, po něm si vzal slovo sérií
pěti bodů Marič a ve 33. minutě už ku maximálně využívali časový limit, Statistiky z utkání a ostatní výHanáci prohrávali 57:73 a jejich hra rychle se vraceli do obrany a vytvo- sledky Českého poháru najdete
se začala bortit. Hosté naopak v úto- řený náskok si v koncovce pohlídali. na straně 22

Už ve 2. minutě domácí vedli 7:0 a výrazně k tomu přispěl soupeř, který se v útoku trápil a zahazoval i snadné střelecké
příležitosti. V 6. minutě po koši s faulem
v podání Morgana vedli Hanáci poprvé
dvouciferným rozdílem (14:3) a americký křídelník měl v tu chvíli na svém
kontě deset bodů. Pak se i domácí bodově zasekli, přesto byli nadále lepší a drželi
vedení 22:12 po první čtvrtině.
Oba soupeři střídali lepší a horší okamžiky a bodový rozdíl se téměř neměnil. Změnilo se to až v průběhu patnácté
minuty. Ztrátu brněnského Robyho
potrestal trojkou Dedek, další chybu
hostujícího výběru využil Morgan
a domácí se rázem odpoutali na 36:20.
Soupeř Olomoucka pak přece jen
zpřesnil hru a snížil na rozdíl devět bodů

po třech trojkách v řadě. V posledních
dvou minutách se opět připomenuli
NA TISKOVCE...
OVCE.
CE....
CE
hanáčtí střelci a do poločasu navýšili své
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
vedení na 46:33.
Domácí se snažili soupeře po návratu „Bylo to těžké utkání, přestože jsme čtyřicet minut vedli. Chybělo nám
několik hráčů, hlavně Lukáš Palyza. Radovan Kouřil nastoupil nemocný
na palubovku co nejrychleji zlomit, na vlastní žádost. Sedm kluků hrálo den před utkáním v první lize kolem
dlouho se to ale nedařilo. Ve 24. minu- třiceti minut. Měl jsem obavy, jestli vydržíme fyzicky. Zvládli jsme to přetě brněnský Krakovič upravil na 47:35, devším díky dobrému výkonu pod vlastním košem. Když budeme takto
větší klid Olomoucku dodala další pa- přistupovat ke každému zápasu, půjdeme nahoru.“
sáž a série šesti bodů v řadě. Jenže ani
.WDQOÊT47ä+è-#tOOEKVÆ$CUMGV$TPQ
to nestačilo. Minutu a půl před koncem
„Přijeli jsme s nějakým plánem, ten nám ale vydržel pouze několik minut, než
periody domácí vedli pouze 55:46 a do
jsme prohrávali 3:17. Dostávali jsme snadné body na zbytečných ztrátách.
posledního dějství vstupovali za stavu Udělali jsme jich opravdu hodně, proto jsme měli k dispozici o patnáct střel
60:49, po trojce Farského z poslední méně než soupeře. Olomoucko hrálo v pohodě, výboj střetnutí kontrolovasekundy 30. minuty.
lo. My jsme byli naivní, útočili do plných. Musíme si to pořádně rozebrat.“
O chvíli později už hosté ztráceli pouze osm bodů a hnali se za dramatickou před koncem Norwa upravoval na Statistiky z utkání, výsledkový servis
koncovou, v tu chvíli přišly vhod trojky 76:58. Až za tohoto stavu bylo rozhod- a ostatní výsledky Kooperativa NBK
Váni a Gogy, body pivotů a pět minut nuto.
(lv) najdete na straně 22
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PROSTĚJOV Bez svého nejlepšího hráče Lukáše Palyzy se museli
basketbalisté BK Olomoucko obejít
v utkání proti Brnu. Domácí kapitán nemohl v sobotním střetnutí
19. kola Kooperativy NBL nastoupit, protože kvůli teplotě vynechal
Utkání hvězd. Nepochopitelné rozhodnutí vedení ligové soutěže tým
nerozhodilo a po výsledku 84:69
dosáhli Hanáci na dvanácté vítězství
v sezóně.

Ladislav Valný

&2=$=1÷/2

a#HTăLIĭJSMEĭSEĭOMLUVIT lĭPĉIZNALĭ
PROSTĚJOV
V Po dvanáctém
dvanácté vítězství v sezóně Marek Sehnal (na snímku) necítil přehnanou radost, spíše úle
úlevu, že tým ukázal po dvou porážkách v mistrovských zápasech svoji lepší tvář. „P
„Po Ostravě a pohárovém duelu s USK Praha jsme se styděli
a chtěli se za naši hru fanouškům omluvit,“ kál se basketbalista BK Olomoucko.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
EXKLUZIVN
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
VAL

ƔƔ Od začátku byla na vašem výkonu
bo
patrná velká bojovnost.
Byl to největší
rozdíl oproti předchozím
p
zápasům?
„Chtěli jsme vs
vstoupit do utkání s mnoener než třeba v zápase prohem větší energií

ti USK Praha, po kterém jsme se styděli za
předvedený výkon. K tomu jsme směřovali během posledních tréninků.“
ƔƔ Povedlo se. Jak týmu pomohl dobrý
začátek?
„Věděli jsme, že Brnu nesmíme dát šanci.
Mají totiž hodně mladých hráčů, kteří by
se mohli chytit, a pak by to bylo těžké. To

-AREKĭ3EHNAL

se podařilo. Hlavně v obraně jsme hráli výborně.“
ƔƔ Vedli jste celých čtyřicet minut. Kdy
se střetnutí zlomilo?
„Šli jsme za výhrou celý zápas. Podařilo
se nám natáhnout náskok na dvouciferný rozdíl a ten jsme drželi. Nepustili jsme
soupeře na dostřel a po pauze ještě vedení

natáhli. To bylo zřejmě rozhodující.“
ƔƔ Základní část končíte v Opavě. Jaký
to bude zápas?
„Uvidíme, jak to bude vypadat, ale pojedeme s cílem vyhrát. Budeme mít novou posilu, může to vyjít. Potřebujeme na soupeře
vyvíjet tlak, aby neměl volné střely, nezískával odražené míče. To bude klíčové.“
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I na Hané se dá závodit v alpském lyžování!
KLADKY Tak se to opět povedlo! Po roční pauze se uplynulou
neděli do jediného lyžařského areálu na Prostějovsku vrátila
Kladecká lyže. Sportovní kvalita závodu v obřím slalomu původně určeného prakticky všem se v posledních letech výrazně zvedla. Nejprve jej začaly hojně využívat lyžařské oddíly
z Olomouce a Moravské Třebové, letos byl poprvé zařazen do
Jihomoravského lyžařského poháru, díky čemuž se mohl těšit z rekordní účasti celkem 137 závodníků a závodnic. Mnozí
z nich do Kladek dorazili z Brna.

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Podmínky pro závody byly v Kladkách tentokrát opět velmi dobré.
V průběhu uplynulého týdne do
Kladek konečně zavítala pravá zima

a tak sjezdovku po celé délce pokrývala souvislá vrstva sněhu. Teploty
se o víkendu pohybovaly kolem
nuly, přesto sníh rozhodně nebyl
rozbředlý.
„Vypadá to tady jako na horách!
Podařilo se nám dosněžit celou sjezdovku, takže už je k dispozici i dvoukotva. Věříme, že minimálně do jarních prázdnin na Prostějovsku nám
to vydrží,“ usmíval se při pohledu na
zasněženou pláň i ojíněné stromy Jiří

(JMA=<GDNO½JQÁF@I?PN@CM<EÁ
?Q<?ĄG@ÜDO½UµK<NT
QNJ=JOP?JH<N@7IJEH@H
J?@IKJU?îEDQMIî
PROSTĚJOV Během nejbližšího víkendu se korfbalisté SK
RG Prostějov mohou posunout
do čela extraligy dospělých ČR
2019/20. Stačí „maličkost“:
vyhrát oba nadcházející duely,
které je ve dvou dnech za sebou
čekají. Ani jeden přitom nebude
vůbec jednoduchý, spíš právě
naopak.
Nejprve Hanáci v 11. kole nejvyšší
tuzemské soutěže přivítají Modré
Slony YMCA Znojmo, hraje se v sobotu 1. února od 14.30 hodin v hale
RG a ZŠ města PV ve Studentské
ulici. Domácí mají v polovině základní části na kontě 10 bodů a jsou

průběžně druzí, hosté zatím nasbírali jen čtyři bodíky a okupují čtvrtou
příčku.
„Připadá mi, že se Znojmo od minulé sezóny zlepšilo. V prvním vzájemném utkání tohoto ročníku na
vlastním hřišti jsme s ním sice neměli větší problémy, ale v odvetě na
jihu Moravy nás pak těsně porazilo.
Důležité bude zachytit úvod, zbytečně se nestresovat a předvádět svůj
korfbal, v takovém případě máme na
přesvědčivé vítězství,“ věří trenér ergéčka David Konečný.
V neděli 2. února od 17.00 hodin nastoupí jeho tým ke střetnutí 12. extraligového dějství na palubovce KK

Brno, se 12 body současného lídra
tabulky. Strhne se tedy přímá bitva
dvou aktuálně nejlepších českých
družstev o čelo soutěže, opravdový
zápasový šlágr. A kdo vyhraje, ten
povede!
„Řekl bych, že s Brnem jsme teď asi
dost vyrovnaní. Na jejich hřišti se
nám podařilo kvalitním výkonem
zvítězit, v domácím prostředí jsme
naopak vinou horší obrany podlehli.
Tentokrát to znova bude padesát na
padesát a my se o výhru popereme
na maximum,“ slíbil kouč Konečný,
jenž možná bude opět postrádat
oporu Renatu Havlovou kvůli přetrvávajícím bolestem nohy.
(son)

závodů. Ten první se konal v Olešnici. Chtěli jsme rozšířit počet míst,
kde se pohár jede. Podařilo se to po
domluvě se starostou Kladek Josefem Hofmanem,“ nastínil ředitel závodu Jan Butula.
Zda se pohár do Kladek vrátí i příští
rok, zůstává otázkou. „Jsou tu komisaři, kteří to celé vyhodnotí. Nicméně osobně si myslím, že pro děti je to
tu optimální a už teď můžu říct, že
bychom sem rádi opět přijeli. Termín by pravděpodobně opět byl na
konci ledna,“ uzavřel Butula.
Nyní už bude Ski areál v Kladkách
patřit výhradně návštěvníkům, kteří
mohou lyžovat na celé 700 metrů
dlouhé sjezdovce, využívat přitom
dvou vleků a zároveň se těšit z výhledů do malebného okolí. Celou sezónu by tu pak měl uzavřít oblíbený
karneval na lyžích.
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Křeček, předseda TJ Sokol Kladky,
která areál provozuje.
Zatímco v minulých letech účastníkům závodu dominovali zejména
lidé ze širokého okolí doplnění o závodníky z Olomouce a Moravské
Třebové, letos se do Kladek sjela početná ekipa sportovců z Brna a okolí.
„Těšil jsem se sem. Slalom byl letos
možná o trošku těžší a hlavně rychlejší než v předchozích letech. Ale
určitě se to dalo zvládnout, bohužel jsem tentokrát jednu z branek
minul,“ svěřil se v cíli šestiletý Filip
z Prostějova, který na Kladecké lyži
závodil již potřetí. Nebyl přitom
sám, mezi nejmladšími chlapci například dokončila pouze polovina
z celkem 18 startujících.
Organizaci závodu si tentokrát vzali
na starost lidé z moravské metropole. „Jedná se o druhý z celkem šesti

od startuu až po stuupně vítěězů…
…
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN
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Myšáci (2012 a mladší): 1. Denis
Wanek (bez klubové příslušnosti)
34:85 sekundy, 2. Filip Chloupek
(Bystrc) 36:07, 3. Ema Lišková (Ski
klub Brno) 36:14
Přípravka (2010–2011): 1. Barbora Krsková
(Ski klub
Brno) 30:44, 2. Jan Říha (Free Ski
Brno) 31:08, 3. Sára Škubalová
(BTL Kroměříž) 31:19
Předžáci (2008–2009): 1. Vanesa Urbánková (Ski klub Hlinsko)
27:91, 2. Natálie Mudráková (Ski
klub Brno) 28:64, 3. Oliver Polák
(Ski klub Hlinsko) 29,26
Mladší žáci (2006–2007): 1. Eliška
Melounová (Ski klub Brno) 26:00, 2.
Sára Pánková (Free ski Brno) 27:52,
3. Štěpán Coufal (TJ Bystrc) 28:43
Starší žáci (2004–2005): 1. Tobiáš
Keznikl (Ski klub Brno) 25:23, 2. Kateřina Coufalová (Ski klub Brno) 26:02,
3. Nela Pánková (Free ski Brno) 27:90
Open (2003 a starší): 1. Jakub Zítka 24:19, 2. Petr Zítka (oba Ski klub
NVNM) 24:40, 3. Dominik Keznikl
(Ski klub Brno) 24:81

POSLEDNÍ
ŠANCE!
předplatné levněji
strana 16
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ORLI zaujali na turnaji v Mnichově. Skončili třetí
PROSTĚJOV V součinnosti s filozofií BCM Orli Prostějov dávat
hráčům možnost kvalitní mezinárodní konfrontace absolvoval
tým U19 špičkově obsazený turnaj v Mnichově. A účast zdejších
talentů přinesla hodně nadějný
příslib do budoucna.
V prvním utkání Hanáci porazili výběr národní akademie nizozemské
basketbalové federace Orange Lions 65:59. S domácím týmem prohráli 78:86 a nad jejich síly byl také
celek Porsche BBA Ludwigsburg,
účastník Adidas Next Generation
Tournament. S týmem, který hraje
juniorskou Euroligu, prohráli 66:81,
deset minut před koncem ale ztráceli pouze šest bodů. „Turnaj je třeba hodnotit kladně, s bilancí jedné
výhry a dvou porážek jsme obsadili
třetí místo. Zápasy nám ukázaly naše
rezervy a aspekty hry, na kterých
musíme pracovat. Podstatnější ale
je, že hráči získali nové zkušenosti
a okusili evropský basketbal. Klub
navíc navázal nové kontakty a zároveň dostal pozvánky na další zajímavé turnaje,“ hodnotil vystoupení
Orlů trenér Andrej Červenka.

BCM Orli U19
- Orange Lions Academy NL
65:59 (17:16, 30:31, 44:46)

Body Prostějova: Bálint 17, Pelikán 15, Dohnal 9, Uličný 6, Jansa 5,
Svojanovský 4, Nosek 3, Trávníček,
Šiška a Nábělek po 2
Hned první utkání naznačilo, že turnaj bude fyzicky náročný. Hrálo se
ve vysoké intenzitě, rozhodčí pouštěli množství kontaktů, na což jsme
se ale dokázali rychle adaptovat. Vyrovnaný zápas rozhodla až poslední
čtvrtina, kde jsme díky zlepšené
obraně a dobrým individuálním
výkonům Bálinta a Pelikána otočili
skóre na konečných 65:59. Potěšujícím byl fakt, že jsme dokázali rychlostně soupeřit s atletickým družstvem holandské akademie a nutili
ho do ztrát (celkově v utkání 23).
BCM Orli U19
- IBAM Mnichov U19 78:86
(17:30, 39:50, 61:67)

Body Prostějova: Bálint 21, Nosek 15, Dohnal 14, Svojanovský 10,
Jansa 6, Pelikán 5, Šiška 4, Trávníček
2, Uličný 1, Prokop, Nábělek.

Velice náročné utkání proti fyzicky
vyspělému družstvu domácí IBAM
akademie. První poločas jsme měli
problém vypořádat se s domácími
podkošovými hráči a převaha soupeře ve vymezeném území byla klíčem
k poločasovému skóre 39:50. Ve druhém poločase jsme zjednodušili hru
a změnili obrannou taktiku, což nás
dostalo zpátky na dostřel. Ve vyrovnané koncovce jsme ale neměli přesnou
ruku jako v prvním zápase a nakonec
po dobrém výkonu prohráli.

9, Dohnal 5, Prokop a Šiška po 4,
Jansa, Uličný, Svojanovský a Nábělek po 2.
Poslední utkání proti týmu juniorské Euroligy jsme začali výborně. Naše rychlá hra na soupeře
platila, obranným tlakem jsme
jej nutili do ztrát a po první čtvrtině svítil na ukazateli skóre stav
24:14. Pak se ale začal soupeř
prosazovat pod košem, zcela ovládl hru ve vymezeném území na
obou polovinách hřiště a otočil
tak vývoj zápasu. Druhý poločas
BCM Orli U19
se nesl v podobném duchu jak ten
- Porsche BBA Ludwigsburg
první, a i když jsme zlepšili obra66:81 (24:14, 35:48, 50:67)
nu, na obrat jsme po mimořádně
Body Prostějova: Bálint 16, Pe- náročných utkáních neměli síly.
likán 11, Trávníček a Nosek po
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

REKREAČNÍ TENIS TK PROSTĚJOV MÁ ZA SEBOU DOBRÝ ROK
Hattricku v elitní kategorii se dočkal Michal Šilhánek

původní
zpravodajství

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
a Petr KOZÁK
V porovnání s posledními lety jsou
čísla účastníků za rok 2019 standardní.
V roce 2017 vystoupal celkový počet
zaregistrovaných členů Rekreačního
tenisu TK Prostějov na 196, z toho bylo
152 mužů (z toho 8nových členů) a 44
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PROSTĚJOV Řadu tenisových turnajů a především 26.
ročník Ligy rekreantů mají za
sebou amatérští přívrženci TK
Prostějov. Počet registrovaných
hráčů oproti loňskému ročníku
sice mírně klesl, přesto tyto boje s raketou přilákaly podruhé
v řadě hranici dvou stovek členů, konkrétně to bylo 152 mužů
a 52 žen. „O turnaje i celoroční
soutěž byl zájem. Nově se zapojilo čtrnáct mužů a tři ženy,“
spočítalTomáš Cibulec, který byl
společně s Oldřichem Dostálem
pověřený organizací rekreačního tenisu pod hlavičkou ještě
nedávno jednoznačného vládce tuzemských soutěží.

"
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žen (z toho 2 nové členky). O rok poz- vyhrál pár Dadák, Smékal. Hlavní „Zpívánky“. Uskutečnily se 20. proději byla čísla dokonce rekordní. „Počet náplní sezóny byla ovšem celoroční since v klubovně a byly provázeny
se zastavil na 268, z toho bylo 212 mužů „Liga rekreantů“ ve dvouhře i čtyřhře. zpěvem vánočních koled za doprovovčetně 10nových členů a 56 žen, z toho
2 nové členky,“ prozradil člen výboru
rekreačního tenisu.
Jarním vrcholem uplynulého roku
byl šestý ročník Memoriálu J. Zemana ve čtyřhrách, který vyhrála dvojice
Husařík ml. – Kvapil. Ve finále porazila pár Jeřábek – Srostlík. Podzimní
třetí ročník Memoriálu P. Langra pak
ovládl Krupička s Janíčkem. Třetí
ročník Předsilvestrovského turnaje

iCORKQPKXGNKVPÊMCVGIQTKKFXQWJT[UMWRKPCPCUPÊOMW\NGXC6QO¾w,Gą¾DGM
CXÊV÷\PÚ/KEJCNiKNJ¾PGM

Ve dvouhrách se této soutěže zúčastnilo v jednotlivcích celkem 44 mužů
a 9 žen, ve čtyřhrách 43 dvojic mužů
a 6 dvojic žen a 10 smíšených dvojic. „Hrálo se v jedenácti skupinách,
z toho byly čtyři grupy ve dvouhrách
mužů, jedna ve dvouhře žen, další
čtyři skupiny ve čtyřhrách mužů, jedna ve čtyřhře žen a jedna smíšených
&XQWJTCåGP[CV[PGLNGRwÊ0CUPÊOMW\NGXC<FGÿMC2C\FGTQX¾.WEKG%J[VKNQX¾ párů,“ vypočítal Cibulec.
.WEKG8¾NMQX¾
V jedenácti kategoriích se zrodilo hned několik obhajob. Třetím
rokem po sobě ovládl hlavní kategorii Michal Šilhánek, který se
tak těšil ze vzácného hattricku.
Pozoruhodného vzestupu dosahuje profesí volejbalový trenér
Lubomír Petráš, který v roce
2018 ovládl třetí a loni již druhou
výkonnostní skupinu. Prvenství
obhájila i dvojice Jiří Kadlec – Luboš Kopečný v elitní skupině debla
a Miroslav Černošek – Vladimír
Sehnal ve čtyřhře mužů od 120 let.
A stejné vítězky poznala i dámská
klání. V singlu dominuje Lucie
Chytilová, v deblu pár Iva Novotná, Zdeňka Pazderová.
Mezi předvánoční akce, které vždy
1EGP÷PÚ&T,KąÊ$÷JCNC
pořádá tenisový klub, patří již tradiční
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Zdroj: TK Prostějov
po Aloisi Flašarovi. Miroslav Černošek obdržel k jubileu funkce dort
z rukou primátora statutárního města
Prostějov Františka Jury, který přijal
pozvání na ples. A slavnostních chvilek nebylo dost. Dárek v podobě zlaté
cihličky obdržel dlouholetý předseda

rekreačního tenisu a jeden z nejstarších členů klubu Jiří Běhal, který bude
v letošním roce slavit úctyhodné jubileum 85 let. „Proběhlo vyhlášení ligy
rekreantů a tombola. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Q-style,“
dodal Tomáš Cibulec.
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du kytar a kontrabasu (Milan Soukup
– kytara, Ondřej Soukup – kontrabas
a kytara, Jiří Novák – kytara).
Vyvrcholením sezóny pak byl tenisový ples, který se konal v pátek 17.
ledna a Večerník z něj přinesl reportáž v minulém vydání. Ples zahájil
Oldřich Dostál, který poděkoval
Miroslavu Černoškovi za podporu
rekreačního tenisu v prostějovském
klubu, bez které by se nemohl rekreační tenis v takové míře rozvíjet. Před
třiceti lety se Černošek stal předsedou klubu, když tuto funkci převzal
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VÍTÌZOVÉ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN LIGY REKREANTÙ:
Dvouhra mužů první skupina (11 účastníků):
Dvouhra mužů druhá skupina (11 účastníků):
Dvouhra mužů třetí skupina (10 účastníků):
Dvouhra mužů čtvrtá skupina (12 účastníků):
Čtyřhra mužů první skupina (11 dvojic):
Čtyřhra mužů druhá skupina (12 dvojic):
Čtyřhra mužů od 110 let (8 dvojic):
Čtyřhra mužů od 120 let (12 dvojic):
Dvouhra žen (9 účastnic):
Čtyřhra žen (6 dvojic):
Mix (10 dvojic):
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Michal Šilhánek
Lubomír Petráš
Stanislav Borovec
Ondřej Remenec
Jiří Kadlec, Luboš Kopečný
neklasifikována (neodehrané zápasy)
Oldřich Dostál – David Lenz
Miroslav Černošek – Vladimír Sehnal
Lucie Chytilová
Iva Novotná, Zdeňka Pazderová
Drahomíra Zhánělová – Martin Radič

