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Kauza, kvůli které vloni na
chodbách školy i před její
budovou hlídkovali policisté a rodiče se báli posílat
na Reálné gymnázium své
děti, zajímala při nedávné
návštěvě Prostějova i premiéra České republiky Andreje
Babiše. „Proboha, co to zde
máte za hrůzu? A mezi dětmi,“ pronesl před primátorem
Jurou ministerský předseda.
Radními byl ujištěn, že vzniklá
opatření by měla celou situaci
uklidnit. Tak snad tomu tak
skutečně bude...

20011710080

PROSTĚJOV Je to všude kolem
nás. Učitelé si s problémovými
žáky nevědí rady, neboť nemají
žádné možnosti, jak proti nim zasáhnout. Jeden zásadní případ řešili v loňském roce na RG a ZŠ města
Prostějova. Žák se zálibou ve všem,
co souvisí s armádou, s pilou v ruce
ohrožoval učitele a řval, že všechny
podřeže. Zatímco agresivní chlapec již přešel na školu mimo Prostějov, jeho případ by mohl přispět k
potřebné změně zákona. Rozplyne
se tedy tento Stín minulosti, nebo
naopak akutně hrozí riziko, že se
promění v hrůzu budoucnosti?

2
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
Smutek za Kuberu
Prostějov (mik) – Vláda České republiky právě na dnešní den vyhlásila
státní smutek k uctění památky zesnulého předsedy Senátu ČR Jaroslava
Kubery. Také na budovách veřejných
institucí a úřadech v Prostějově budou
vyvěšeny státní vlajky na půl žerdi nebo
stožáru.

Letos v Prostìjovì
bez zimy?
Prostějov (mik) – Sněhovou nadílku,
a navíc velice slabou a na druhý den
rozpuštěnou, jsme v Prostějově během
probíhající zimy zažili pouze v jediném
případě. A jak to podle dlouhodobé
předpovědi počasí vypadá, také únor
má být na Hané nadprůměrně teplý
a s minimem srážek. Meteorologové
prostějovské hvězdárny naměřili letos
v Kolářových sadech nejnižší teplotu
v úterý 24. ledna, a to mínus 5,9 stupně
Celsia. Že by zima předčasně skončila?
Všechno tomu napovídá, ale ještě může
přijít překvapení. Zatím si však zimní
příznivci rozhodně nepřišli na své.

Poslední sakura padla
Prostějov (mik) – Poslední okrasný
strom v Ječmínkově ulici v Prostějově
padl k zemi. Jak Večerník nedávno informoval, právě tato ulice je již několik
let zcela bez stromů a lidé si v místě
stěžují na zvyšující se prašnost. „O pokácení poslední sakury v ulici požádal
majitel přilehlé nemovitosti z důvodu
rekonstrukce domovních přípojek,“
uvedla vedoucí odboru správy a údržby majetku města Alexandra Klímková s tím, na základě stížností místních
lidí se magistrát pokusí v ulici vysadit
alespoň nějaké keře. „Výsadba stromů
v ochranném pásmu plynovodu není
možná. Se správcem zeleně zvážíme
možnou výsadbu keřů mezi vedením
plynu a vodovodu, pokud to bude
prostorově vůbec možné,“ potvrdila
Klímková.

I myšky FOTO
VEÈERNÍKU
N´SĭāTOUb
Martin MOKROŠ
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Tohle se ještě v historii města nestalo, aby vyloženě letní zařízení otevíralo své brány tak brzo. Ale je to tak,
Agentura Hóser si tuto informaci
ověřila hned u několika radničních
zdrojů. Prostě a jednoduše vrahovické koupaliště zahájí svůj letošní
provoz již 1. března!
„I když to zní neuvěřitelně, dali
jsme na doporučení prostějovského
zastupitele z Vrahovic, který nám
vysvětlil, že koupání v ještě zimním
období bude prospěšné pro stovky

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

•• Pondělí ••
Na kole okolo přehrady. Říká se, že život je jako jízda na kole. Pokud si
chcete uchovat rovnováhu, musíte být neustále v pohybu. A pohybovat se
kolem plumlovské přehrady nejen na kole, ale třeba i na kolečkových bruslích by mělo být jednodušší po vzniku cyklostezky. Na začátku týdne byl
slavnostně položen její základní kámen.
•• Úterý ••
Kdo je tady pánem? Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás! Zajímavé
panoptikum lidí poznamenaných pervitinem bylo k vidění v rámci hlavního líčení s Lukášem Šindýlkem u prostějovského soudu. Všichni odpovídali na jedinou otázku: odkud získávali nebezpečný pervitin?
•• Středa ••
Pěkně roztřesený film. „Je to jednoduché: Pokud se to třese, je to tuk,“
vystihl herec, kulturista a politik Arnold Schwarzenegger. Dánský dokument Pěkně tučná sebeláska sleduje ženy, které se o sobě nestydí říct, že
jsou tlusté. Brání se tím výčitkám kvůli promarnění mnoha let svých životů
čekáním, až zhubnou a budou moci žít „normální“ život. Provokativní snímek byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Někdy je lepší zhasnout. „Mohl by ses laskavě oblíct, za chvíli tu bude
návštěva!“ říká manželka svému muži oděnému pouze do spodního prádla
v komedii Když se zhasne. „Jen ať viděj, jak jsem hubenej, a to proto, že mi
nevaříš,“ odvětí neochotně muž. Ženu to však nevyvede z rovnováhy. „Tak
si teda sundej i ty trenky, ať viděj, proč ti nevařím…“ Úspěšná komedie
Když se zhasne byla k vidění na prknech Divadla Point.
•• Pátek ••
Vlak plný mlčení. Když v roce 2015 dva lovci pokladů prohlásili, že našli
„Hitlerův zlatý vlak“, rozletěla se zpráva o něm po celém světě. Ale kolik
je na údajném objevu pravdy? Právě po stopách záhady Zlatého vlaku se
v kostelecké knihovně vydal Milan Zach Kučera.
•• Sobota ••
Galapřehlídka chutí a vůní. Říká se deset lidí, deset chutí. Jen málokde je
možné objevit tolik odstínů nejrůznějších chutí jako na oblíbené Zeliádě
ve Víceměřicích. Na své si tam přijde opravdu každý, většina ovšem i dvakrát, třikrát či desetkrát…
•• Neděle ••
Kašpárek nad superhrdiny. Existují superhrdinové jako Bat-Man, Spider-Man, Super-Man a Hastr-Man. Všechny dohromady však v klidu strčí
do kapsy náš Kašpárek, který v loutkovém představení v prostějovské sokolovně vyzrál na vodníka a zachránil krásné vodní víly i jejich královnu.

(QVQ/CTVKP
/QMTQw
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Balíček zaslaný na dobírku
mu skutečně na poštu došel,
ovšem po jeho rozbalení se
mladík nestačil divit. Místo
sluchátek v něm totiž bylo
obyčejné mýdlo! Přišel tak o 2
400 korun a policie teď pátrá
po podvodníkovi. Tomu ale
v případě zjištění hrozí jen
pokuta za přestupek.

&21É6327ħð,/2
Školáci jsou v půlce. Minulý
čtvrtek se i na základních školách
v Prostějově rozdávala vysvědčení.
Jak se Večerník přímo na ZŠ Jana
Železného přesvědčil, nádherná atmosféra po převzetí výsledků práce
za první pololetí panovala zejména
u prvňáčků. Školákům pak v pátek
začaly pololetní prázdniny.

Chřipka už zabíjí. Počet obyvatel
Prostějova nemocných chřipkou
se neustále zvyšuje a v souvislosti
s tím pokračuje i zákaz návštěv na
některých odděleních prostějovské
nemocnice. Bohužel v minulých
dnech si chronické onemocnění
chřipkou vyžádalo v Olomouckém
kraji už také první oběť.
ZACHYTILI JSME

me vrahovické koupaliště už prvního
března a dáme otužilým migrantům
prostor pro jejich vyžití,“ řekl Agentuře Hóser Pavel Popita, zastupitel
a předseda komise rady města pro
začlenění přivandrovalců a národnostních menšin. „V ledové vodě se
mohou samozřejmě koupat i naši
přátelé z Afriky, Sýrie a dalších zemí,
kteří žijí ve vrahovických ubytovnách. Proč by se nesmočili v té ledárně, jen ať si zvykají na drsné podmínky v naší zemi,“ podotkl ještě Popita.
Ostatní veřejnost ale nebude mít na
koupaliště vstup povolen, pokud se
každý jednotlivec neprokáže prů-

kazem migranta. „Našinec se začne
koupat až v červnu. Nemůžeme si
v našich řadách dovolit žádné ztráty
na životech,“ uzavřel toto téma zastupitel Popita.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice

3

Studentka prostějovské SOŠPO
Lenka Halířová vydává už svou
třetí knížku. Mladá autorka
a básnířka tentokrát přivedla na
svět dílo s názvem Terapie inkoustem. Tedy studovat na maturitu a zároveň sepsat knihu, to
je solidní počin, co říkáte?
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 29
ZAUJAL NÁS...

ALEŠ PROCHÁZKA

je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Nakupovat přes internet je
dnes pro mnohé velice populární a tyto obchody dokáží
ušetřit čas. Jenže stále větší
množství zákazníků se stává
obětí podvodu. Své by o tom
mohl vyprávět sedmnáctiletý
mladík z Prostějova, který si
na jednom z prodejních serverů objednal a zaplatil bezdrátová sluchátka.

rubriky
Večerníku

CO NÁS UDIVILO…

Agentura .RXSDOLäWĚYH9UDKRYLFtFKRWHYŐHXæEŐH]QD
lidí,“ uvedl pro Agenturu Hóser Vladimír Prušák, šéf Domácí správy
v Prostějově. „Navíc je teplo a po sněhu ani památky!“
Oním zastupitelem je opozičník
Pavel Popita, člen spolku Tomíka
Ožumbury. „Ve Vrahovicích už nyní
bydlí stovky přivandrovalců ze severní Evropy a Grónska, a je mezi nimi
i hodně Eskymáků, kteří se do města přistěhovali za prací. Všichni za
mnou chodí, že se chtějí někde koupat a otužovat. A na plumlovskou
přehradu to je prý daleko. Tak jsem
jejich přání prezentoval u primátora
Kopačky a ten mi vyšel vstříc. Otevře-

Pondělí 3. února 2020

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.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Principál, režisér a herec Divadla
Point dokázal ve čtvrtek i v pátek se
svým souborem beznadějně vyprodat dvě představení Když se zhasne
a rovněž Miluju svůj mobil.
ZASLECHLI JSME…

„MÁLEM MĚ TAM
CHTĚLI ZABÍT
PTÁCI. RYBÁCI
DLOUHOOCASÍ.“
Mladá Prostějovanka Veronika
Jiříčková procestovala velkou část
Evropy na koloběžce! Na Islandu
se těšila na nulovou kriminalitu,
útok z nebe včšak nečekala…
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 14

DANIEL ŠČUKA
se narodil 14. února 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. listopadu
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 25 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/5 °C

¶WHUÙ

8/5 °C

Støeda

6/3 °C

Blažej

Jarmila
Dobromila

KATEŘINA REHOVIČOVÁ
se narodila 28. února 2004 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. října
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 17 let, měří mezi 160 až 161 centimetry, má střední až obézní postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Ètvrtek

3/0 °C
Vanda

Pátek

3/-1 °C

Sobota

3/-4 °C

Nedìle

4/-5 °C

Veronika
Milada

Apolena
Zdroj: meteocentrum.cz
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SEBEVRAHA ZPACIFIKOVALA
0XzVH
zabarikádoval
YE\WÈSROLFLH
Y\UD]LODGYHÔH

PROSTĚJOV Tady šlo skutečně o vteřiny!
V úterý 28. ledna večer policisté na lince tísňového volání přijali oznámení, že je z jednoho
z prostějovských bytů slyšet hlasitý křik a hluk
rozbíjených věcí. Uvnitř se nacházel zřejmě
psychicky vyšinutý muž, který ničil vybavení
bytu a vyhrožoval sebevraždou.

Michal KADLEC

„Na místo vyjela policejní hlídka, která na základě vyhodnocení situace dospěla k závěru, že by mohl být
uvnitř v bytě ohrožen lidský život. Prostějovští hasiči,
kteří byli rovněž na místě, se společně s policisty pokoušeli navázat kontakt s mužem, který byl uvnitř. Muž však
jednal iracionálně, vyhrožoval sebepoškozením a zapálením bytu. Protože nebylo možné vyloučit, že se v bytě
nenachází ještě někdo jiný a situace byla vyhrocená, byla
na místo povolána Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,“ informoval policejní tiskový mluvčí František Kořínek.
Policisté zásahové jednotky překonali násilím vstupní
dveře, vstoupili do bytu a muž se jim po následném
vyjednávání dobrovolně vydal. Jak je
zřejmé z videa poskytnutého policií,
nájemník bytu dokonce v jednu chvíli
stál na balkóně a vyhrožoval skokem
dolů. „Na místo přivolaný lékař rozhodl o jeho převezení do Fakultní nemocnice Olomouc. Vzhledem k přetrvávající agresivitě byl pětatřicetiletý
muž do nemocnice transportován za
doprovodu prostějovských policistů.
Okolnosti celé události jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil František
Kořínek.

řádil u exmilenky i na policii

vodní oddělení. Tam se podrobil dechové zkoušce, kterou u něj policisté
změřili hodnotu 2,98 promile alkoholu. Se změřenou hodnotou muž
souhlasil a přiznal vypití čtyř piv
a šesti odlivek neupřesněné lihoviny. Protože se muž úplně neuklidnil
ani na obvodním oddělení, byl k vystřízlivění umístěn do protialkoholní
záchytné stanice,“ sdělil policejní
tiskový mluvčí František Kořínek.
Jak dodal, pro své jednání je chlápek
nyní podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití. Za ten mu hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun.
(mik)
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VRBÁTKY Nebýt bleskurychlého zásahu členů jednotky Sboru
dobrovolných hasičů z Vrahovic,
matka dvou malých dětí by už dnes
zřejmě nežila. Právě vrahovičtí záchranáři byli jako první na místě
hrozivě vypadající nehody, ke které došlo v sobotu 18. ledna před
devátou hodinou ráno na komunikaci mezi Vrbátkami a Vrahovicemi. Řidička za volantem osobního
automobilu Fiat Multipla dostala
smyk a narazila do stromu.
„Šestadvacetiletá řidička z dosud
přesně nezjištěných příčin nezvlád-

la řízení a dostala smyk. V důsledku
toho vozidlo vyjelo vpravo mimo
komunikaci, kde levým bokem narazilo do stromu. Žena při nehodě
utrpěla zranění, se kterým byla převezena do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal exkluzivně Večerníku
mluvčí prostějovské policie František Kořínek s tím, že škoda na havarovaném autě byla vyčíslena na 55
tisíc korun. „Alkohol u řidičky policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího

policejního šetření,“ dodal Kořínek.
Vrahovičtí hasiči mladou ženu namáhavě vyprostili ze zdemolovaného auta a předali ji lékařům. „Jednoznačně tím zachránili život mamince
dvou malých dětí! Ráda bych touto
cestou poděkovala hasičům, kteří se
na zásahu u dopravní nehody podíleli. Jde o velitele družstva Petra
Bohanese a dále Jana Sedláčka, Jana
Otáhala, Jakuba Fojtíka, Richarda
Otáhala a Víta Otáhala. Zraněné řidičce přeji plné uzdravení,“ uvedla
náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková.
(mik)
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ZÁSAHOVKA Zachránili matku dvou dětí!
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PROSTĚJOV V pondělí 27. ledna kolem patnácté hodiny došlo
v Belgické ulici v Prostějově k incidentu, při kterém se šestačtyřicetiletý muž snažil dostat do bytu
své o sedm let mladší bývalé partnerky. Problém byl v tom, že byl
zcela namol opilý a agresivní.
„Protože se muž před ‚návštěvou‘
posilnil alkoholem, nebral si servítky a ženu zahrnul sérií vulgarismů
a výhružek. V bouchání do vchodových dveří a nadávání do domovního zvonku pokračoval i po příjezdu
přivolané hlídky, proto byl zajištěn
a k dalším úkonům převezen na ob-
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PROSTĚJOV Také prostějovská
veřejnost je v ohrožení! Ve městě raketově přibývá počet chřipkových
onemocnění a hygienici již vyhlásili
epidemický stav. Klasická chřipka
si už bohužel v Olomouckém kraji
vyžádala i lidský život. Ovšem je
tady ještě jedno daleko větší riziko.
Světem se šíří záludný koronavir.
Hejtman kraje Ladislav Okleštěk
přijel minulý týden do Prostějova
a zajímal se především o to, zda je
zdejší infekční oddělení připraveno
na možnost hospitalizace infikovaných pacientů.

*GLVOCP.CFKUNCX1MNGwV÷MCRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCUGXGéVXTVGMWXGFGPÊRTQ
UV÷LQXUMÆPGOQEPKEGåKX÷\CLÊOCNKQVQ\FCKPHGMéPÊQFF÷NGPÊLGRąKRTCXGPQPC
RCEKGPV[PCMCåGPÆMQTQPCXKTGO
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tvrzené nákazy koronavirem, krajský
úřad nechce nechat nic náhodě. Ve
čtvrtek 30. ledna proto hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk navštívil nemocnici v Prostějově. Zajímal
se o připravenost lékařů na možnou
viru, který se šíří z Asie. „Co
Michal KADLEC epidemii
se týče kvality lékařské péče, můžou
Ačkoliv ještě v průběhu minulého být obyvatelé kraje určitě v klidu. Létýdne nebyl v Česku jediný případ po- kaři mají jak špičkové vybavení pro boj

o
o
Ps nemocným lo

s infekčními chorobami, tak patřičné
znalosti,“ řekl po návštěvě nemocnice
hejtman Okleštěk.
Nemocnice v Prostějově je jediným
zařízením v Olomouckém kraji, které se na léčení pacientů s infekčním
onemocněním specializuje. Spolu
s hejtmanem jednali o situaci kolem
koronaviru také Marie Marsová, předsedkyně představenstva Středomorav-

ské nemocniční, Aleš Herman, předseda představenstva společnosti AGEL,
František Jura, primátor Prostějova,
a Zdeněk Prokeš, primář infekčního
oddělení. „Máme připravené postupy, které zajišťují nejen kvalitní léčbu
nakažených pacientů, ale i to, aby se
předešlo šíření nemoci z příslušného
oddělení do okolí,“ uvedla Marsová.
Kromě toho ale v Prostějově řádí klasická chřipka a počty nemocných na sto
tisíc obyvatel se už dostávají k hranici
dvou tisícovek. A chřipka má už první
oběť. „Na začátku čtvrtého kalendářního týdne tohoto roku jsme evidovali
1 815 osob nemocných chřipkou.
V Olomouckém kraji navíc evidujeme
také čtyři případy chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem a bohužel už i jedno úmrtí,“ uvedla
bez dalších podrobností Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení
prostějovské pobočky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

František JURA,RTKO¾VQT
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částkou téměř padesát tisíc korun.

REPORTÁŽ Z AKCE V PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICE NAJDETE NA STRANĚ 6
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V souvislosti s takzvaným koronavirem, o kterém se v posledních dnech
píše v médiích, nepanikaříme, ale chceme být připraveni i na sebemenší riziko. Proto jsem minulý týden zavítal do
Nemocnice Prostějov, abych se společně
s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem
zeptal jejího vedení na možná rizika
a na kroky, které zdravotnické zařízení
může v případě potřeby podniknout.
Nemocnice Prostějov je v Olomouckém
kraji jediným zařízením, které se na
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
něco podobného specializuje. Hostitelé
nás ujistili, že jsou připraveni jak na PROSTĚJOV Příjemné zpestření pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných za sebou mají
možnou léčbu nakažených pacientů,
pacienti prostějovské LDN. Na pokoj za nimi na canisterapii dorazili Aki a Bella, dvojice vycvičetak na zajištění, aby se choroba nedoných psů, kteří mají za cíl ulevit nemocným a opuštěným lidem. Nadace Agel podpořila výcvik
stala za zdi infekčního oddělení.

www.vecernikpv.cz
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KOSTELEC NA HANÉ Přes pět
hektarů. Takovou rozlohu má
obrovský skleník, který vyrostl
u silnice mezi Kostelcem na Hané
a Smržicemi. Objekt svojí velikostí s rezervou předstihl třeba
i Václavské náměstí v Praze. Bezkonkurenčně největší stavba v regionu byla dokončena v závěru
loňského roku. V polovině ledna
do ní bylo zasazeno 70 tisíc sazenic rajčat, jejichž plody půjdou
výhradně na tuzemský trh.
Skleník u Smržic už není sám. Mezi
Kostelcem na Hané a Smržicemi
se nedávno podařilo dokončit jeho
dvojnásobně velkého bratra. Obří
stavba o rozloze 5,1 hektaru se rozběhla již před dvěma lety, nedlouho
nato byla pozastavena. „Skleník byl
dle plánu technicky zprovozněn
koncem roku 2019. Tento týden se
budou sázet sazenice rajčat, abychom
tak mohli na přelomu března a dubna
sklízet první úrodu,“ potvrdila Večerníku v polovině ledna Eva Jedličková
ze společnosti Eco Finance Group,
která je investorem stavby.
V průběhu ledna se mimo jiné také
testoval systém stínění, které by mělo
zajistit lidem z okolních obcí život

Napsáno
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à
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Mladýý milovník zbraní se m
měl
ěl
dle známých
znnámých zklidnit

➢ z titulní strany
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Foto: Martin Zaoral

bez obtěžujícího světelného smogu.
Dále se pracovalo na doladění recyklace vody. „Využíváme pouze vlastní
vodu, která je jímána ze střech a v lagunách se mísí s nevyužitou vodou
od rostlin,“ popsala Jedličková.
Ve skleníku by měla najít práci zhruba stovka lidí, starat se budou o celkem asi 70 tisíc sazenic. „Budeme
mít tři odrůdy, jedna z nich bude salátové rajče a dvě odrůdy koktejlové.
Všechny poputují pouze na tuzemský trh. Dodáváme je do velkoob-

chodu i místních prodejen. Snažíme
se plody prodávat regionálně, což
by mělo zaručovat jejich čerstvost
i kvalitu,“ upřesnila Eva Jedličková.
Velkokapacitní skleníky se v Česku
rozšiřují čím dál více. Zatímco ten
u Smržic patřil před dvěma lety mezi
první z nich, ten u Kostelce bude
zase jedním z největších. Podobný
objekt lze zatím vidět pouze u Hustopečí na Břeclavsku, kde zabírá 4,64
hektaru. Jeho výstavba přišla na 200
milionů korun.
(mls)

PROSTĚJOV Situaci s agresivním osmákem loni v Prostějově
monitorovali policisté, kteří hlídkovali před školou a měli i dozor
na chodbách. Přesto to dlouho
vypadalo, že všichni čekají, až se
něco stane. I proto mnozí z rodičů odmítali své potomky posílat
do školy. Po dlouhých týdnech
nejistoty byl chlapec umístěn do
Diagnostického ústavu v Olomouci. Do prostějovské školy se

ä¾MQUOÆVąÊF[\¾MNCFPÊwMQN[UG\TG¾NM[RąGUWPWNPCLGFPW\XGUPKEMÚEJ
wMQN
Foto: Martin Zaoral a Facebook

již nevrátil, jeho otec zaArmádě ČR se
městnaný v A
rozhodl ji vyměnit
vym
za jednu
z vesnických šk
škol.
„„Přišlo
„Př
išlo mi, že se pak zklidnil a začal být zase norál í Už nemluvil jen
mální.
o alkoholu, drogách a zbraních jako
předtím,“ prozradil nám jeden z lidí,
kteří uvedeného žáka dobře znají.
Přestože všichni věří, že by se vše
mohlo v dobré obrátit, jisté to zcela není. „Přijmi výzvu a šokuj sám
sebe,“ zní nápis u obrázku, na němž
mladík pózuje s pistolí mířící do objektivu. Objevit se dá na facebookovém profilu čerstvě patnáctiletého
žáka. Tam lze najít i snímek „pracovního stolu“, na němž leží nejrůznější

střelné zbraně. Pravděpodobně se
přitom jedná o jejich airsoftové verze, které však lze dle zákona vlastnit
až od 18 let. Osoby mladší je smí
používat pouze se souhlasem a pod
dohledem rodičů.
Celý případ agresivního chování na
prostějovské škole by v budoucnu
mohl přispět ke změně systému. Při
návštěvě Prostějova se totiž o něm
dozvěděl premiér Andrej Babiš
s tím, že podobné potíže trápí učitele
napříč Českem. Školy přitom nemají mnoho šancí, jak zasáhnout. To
ostatně připustil i současný ministr
školství, který v této souvislosti chystá změnu zákona. Zda se tím ovšem
něco vyřeší, zůstává velkou otázkou.
(mls)

/÷UVQRąKwNQQOKNKQPčMQTWP
Když po třech čtvrtletích minulého
roku činil propad příjmů městského rozpočtu okolo 45 milionů korun, předpovídal místostarosta Miroslav Pišťák, že do konce roku 2009
by mohl vyšplhat až na astronomických 100 milionů korun. A jeho pesimistická předpověď se naplnila
takřka do puntíku. Na konci minulého týdne Večerníku místostarosta
oznámil, že město v loňském roce
dostalo o 98 milionů korun méně,
než se předpokládalo.
„Komentář k tomuto faktu bude
ode mě zdánlivě jednoduchý. Jsou

to peníze, které měly být příjmy
města. Přitom podíl z takzvaných
sdílených daní je jedním ze základních a prioritních příjmů všech měst
a obcí. Ty se pochopitelně dopředu
jen odhadují podle predikcí Ministerstva financí ČR. My jsme však při
sestavě rozpočtu relativně obezřetně
nepočítali s tím, že bychom od státu
mohli dostat tolik peněz, kolik předpokládaly odhady. Přece jen ekonomická krize se začala prohlubovat.
I když jsme ale byli opatrnější, tak
výrazný pokles příjmů jsme skutečně nečekali,“ řekl Večerníku Miroslav

Pišťák, místostarosta města Prostějova.
Tato ztráta se zřejmě projeví i v konečných číslech rozpočtu města
za rok 2009. „V loňském roce jsme
v rozpočtu počítali s celkovým
schodkem zhruba 30 milionů korun.
Zatím máme jen předběžné konečné
výsledky, a ty hovoří o tom, že díky
obrovskému poklesu příjmů ze sdílených daní zřejmě vykážeme konečný
deficit za loňský rok ve výši mezi 45
až 50 miliony korun,“ uvedl Miroslav
Pišťák s tím, že výsledky rozpočtu
města Prostějova za rok 2009 by
měly být známy do měsíce.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Ekonomická světová krize z let 2008 až 2010 se promítla také do
hospodaření města Prostějova. Výpadek v příjmu financí od státu
jsme však zaznamenali naštěstí pouze jedinkrát, a to právě v roce
2009. A dlužno říct, že městské pokladně příliš neublížil, protože
rezervy města už tehdy byly značné a ztrátu příjmů dokázali tehdejší radní na čele s místostarostou Pišťákem bez problémů nahradit.
Tehdy měl Prostějov ale ještě jedno velké plus na rozdíl od jiných
měst, která dopadla v souvislostí s krizí ještě bídněji. Radnice se totiž tehdy nepouštěla do žádných větších investičních akcí a rozpočet
takzvaně přiškrtila. K rozmachu investic došlo až po roce 2011, kdy
i finanční kondice státu byla mnohem lepší.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Majakovského ulice
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Domnělým kamarádkám posílaly PIN kódy a fotky platební karty
.521,.$
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Ze záchytky do špitálu
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V dopoledních hodinách během
soboty 25. ledna bylo přijato oznámení o ležící osobě v ulici Fanderlíkova. Na místě strážníci nalezli
podnapilého čtyřiačtyřicetiletého
bezdomovce. Muž vzbuzoval veřejné pohoršení. Kolem sebe měl
pohozeny plastové lahve od vína.
Vlivem požitého alkoholu nekontroloval své chování, nebyl schopen
chůze ani komunikace. Dechovou
zkoušku se pro jeho stav nepodařilo provést. Ohrožen na životě
selháním základních životních
funkcí nebyl. Lékař ovšem rozhodl o jeho převozu a umístění do
protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Ve zdravotnickém
zařízení se jeho stav výrazně zhoršil, proto byl převezen na vyšetření
do Fakultní nemocnice Olomouc.
Protiprávní jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu
k dořešení.

Strážník poznal
hledaného
Krátce po poledni v sobotu
25. ledna si strážník okrskové služby při kontrolní činnosti v ulici
Svatoplukova povšiml muže odpovídajícího popisu hledané osoby.
Při ověřování totožnosti vyšlo najevo, že se opravdu jedná o osobu
celostátně hledanou Policií ČR.
Osmatřicetiletý muž byl předveden na obvodní oddělení Policie
ČR, kde byl předán službu konajícím policistům k dalším úkonům.
Předvedení se nebránil, donucovacích prostředků nebylo zapotřebí.

PROSTĚJOVSKO Absolutní
důvěřivost a určitě i hloupost a neopatrnost ovládly
tři ženy a jednoho muže
z Prostějovska, kteří naletěli
během uplynulých dní podvodníkům. Ti přes sociální síť
vyzvali své oběti, aby jim poslaly PIN kódy a také fotografie
svých platebních karet. Co za
to zatím neznámý podvodník
sliboval? Možnost výhry večeře! Buď jak buď, zmínění čtyři
lidé z Prostějovska požadovaná data odeslali a následně
splakali na výdělkem. Všechny
případy už šetří policie.

Michal KADLEC
„Na podvodné jednání dosud nezjištěného pachatele naletěla šestadvacetiletá žena z obce na Prostějovsku. V neděli 26. ledna po dvaadvacáté hodině
ji pachatel vydávající se za její známou
prostřednictvím sociální sítě oslovil se
žádostí o její telefonní číslo. Poté ji domnělá kamarádka požádala o přeposlání PIN kódu, který jí přijde v SMS
zprávě. Mělo jít o hru, ve které lze vyhrát večeři a žadatelka ji ujistila, že ji
to nebude stát žádné peníze. V přijaté
SMS zprávě pak byl PIN kód a text,

Další „šmejd“ zadržen
V úterý 28. ledna odpoledne bylo
přijato oznámení o podomním
prodejci, který nabízí levnější energie na sídlišti Hloučela. Oznamovatelka označila strážníkům podezřelého muže. Dotyčný uvedl, že
zastupuje energetickou společnost
a kontaktuje pouze vybrané klienty, u kterých se snaží sjednat výhodnější smlouvy. Strážníci muže
poučili o platnosti tržního řádu,
který podomní a pochůzkový
prodej na území města Prostějova
zakazuje. Dotyčný byl vyzván k zanechání protiprávního jednání. Výzvy muž uposlechl a z místa odešel.
Přestupek dvaadvacetiletého muže
projedná příslušný správní orgán.

Opatření u nehody
Ve čtvrtek 30. ledna strážníci spolupracovali s policisty a hasiči na
místě dopravní nehody se zraněním u Žešova. Na žádost velitele
zásahu hlídka městské policie
uzavřela komunikaci. Po ukončení
činnosti všech složek integrovaného záchranného systému byla komunikace zprůjezdněna.

že ‚právě úspěšně zaplatila 600 korun‘,
a že PIN kód nemá nikomu přeposílat. Touto radou se však neřídila a PIN
kód ‚kamarádce‘ přeposlala. Chvíli
poté jí přišla stejná zpráva s jiným kódem a poté se situace opakovala ještě
osmkrát. Také těchto devět dalších
obdržených PIN kódů ‚kamarádce‘
odeslala,“ popsal děj podvodu policejní tiskový mluvčí František Kořínek.
A pokračoval dál. „V průběhu této
komunikace poškozené od ‚kamarádky‘ přišla žádost o zaslání fotografie
přední strany platební karty. Také této
žádosti poškozená vyhověla. Že něco
není v pořádku, si uvědomila, až když
obdržela žádost o fotografii rubové
strany platební karty. To už naštěstí odmítla a kontaktovala kamarádku jiným
způsobem. Když zjistila, že ta o ničem
neví, pochopila, že se stala obětí pod-

Ukradl stovky tisíc
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vodu. Díky své neopatrnosti tak přišla
o šest tisíc korun,“ dodal k prvnímu
případu František Kořínek.
O dva dny později měli policisté nahlášen podobný případ. „Zřejmý pokus o stejný podvod v úterý oznámila
i šestačtyřicetiletá žena plumlovským
policistům. Po obdržení žádosti o telefonní číslo z profilu kamarádky však
byla obezřetnější. Nad netypickou žádostí se zamyslela a kontaktovala onu
kamarádku. Ta jí potvrdila, že se jedná
o podvrh, protože ona jí žádnou takovou žádost neposílala. Když jí poté
kontaktovalo několik jejích známých,
kteří byli pro změnu osloveni z jejího
profilu, rozhodla se celou věc oznámit
na policii,“ sdělil mluvčí prostějovské
policie.
Uvedené dva podvody spáchané prostřednictvím sociálních sítí však neby-

ly posledními během uplynulého týdne! Ve středu policisté na Prostějovsku
přijali další dvě oznámení o stejném
jednání. „V obou případech se opět
jednalo o přeposílání SMS zpráv s PIN
kódy k platbám. O ty byli poškození
požádáni prostřednictvím sociální sítě
pachateli, kteří se vydávali za jejich známé. Čtyřiapadesátiletá žena z Němčicka i devětatřicetiletý muž z Konicka přeposlali po jedenácti zprávách.
Každý z nich tak přišel o 6 600 korun,“
potvrdil František Kořínek s tím, že po
pachatelích podvodného jednání policisté usilovně pátrají. „Věci policisté šetří pro podezření z přečinu poškození
cizích práv a přečinu podvodu. Za ty
pachatelům v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta,“ sdělil mluvčí prostějovských strážců zákona.
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PROSTĚJOV Hodně hloupá sázka! V odpoledních hodinách v pondělí 27. ledna vyjížděla
hlídka do supermarketu nedaleko hlavního nádraží prověřit telefonické oznámení o zadržení
dvou dívek podezřelých z drobné krádeže. Důvod jejich činu skutečně zaujal nejen hlídku...
„Na místě byl zkontaktován pracovník ostrahy.
Ten uvedl, že obě slečny si na prodejní plo-

Bojové umění na ulici
Ve večerních hodinách v pondělí
27. ledna vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení o navzájem se napadající skupince osob.
Na místě strážníci zjistili trojici
mužů ve věku 33, 31 a 25 let. Při
zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že pánové mezi sebou
pouze nacvičovali bojové umění.
To v oznamovatelce vyvolalo podezření o jejich vzájemném napadání, proto vše raději oznámila.
V tomto případě se o protiprávní
jednání nejednalo.

V souvislosti s těmito případy
policisté znovu důrazně apelují
na veřejnost, aby lidé byli při
komunikaci přes sociální média opatrní a dbali vysoké obezřetnosti. Po každé netypické
žádosti by mělo dojít k ověření,
že pochází opravdu od známého. Podvrhnout psanou zprávu
není tak těžké. Proto by ověření
mělo proběhnout jiným způsobem, nejlépe osobně nebo telefonicky.

še vložily zboží do batohu a poté se pokusily
projít přes pokladní zónu bez zaplacení. Tam
byly zadrženy a vyzvány k setrvání na místě do
příjezdu policie. Obě výzvy ostrahy uposlechly. Strážníkům se k činu přiznaly a uvedly, že
se jednalo o sázku s kamarády,“ uvedla Tereza
Greplová z Městské policie Prostějov. „S patnáctiletou slečnou hlídka přestupek vyřešila

příkazem na místě. Protiprávní jednání její
čtrnáctileté kamarádky bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Mladší dívka byla
předána zákonnému zástupci, který byl kontaktován a dostavil se na místo,“ dodala Tereza
Greplová s tím, že odcizené zboží v hodnotě
490 korun a 117 korun bylo nepoškozené vráceno zpět do prodeje.
(mik)
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NEJEN PRACHY! ŠINDÝLEK MĚL ZA DROGY
„Perníkáři“ OPRAVENÁ AUTA, TOPENÍ I SEX
se před senátem střídají jako svatí na orloji
BYLI JSME
PROSTĚJOV Drogy jsou tu pro každého! Záleží jen na nás,
U TOHO
jak se k nim postavíme. Ti, kteří to své „nechci“ v pravou
chvíli nezvládli, se minulé úterý představili u prostějovského soudu v rolích svědků v procesu s obžalovanými dealery
Lukášem Šindýlkem, Janem Augustinem a Monikou Dirdovou
Zapletalovou. Veřejnost tak mohla znovu sledovat narkoma- .WM¾wiKPFÚNGMQFEJ¾\ÊQFRTQUV÷LQXUMÆJQUQWFWUNGFWLGJQLGJQFTWåMC/QPK
ny s nejrůznějšími osudy. Někteří z nich pervitin „jen párkrát MC&KTFQX¾2TQEGUUFTQIQXÚOFGCNGTGOMVGTÚD[FNGNPC\Cé¾VMW-TCUKEMÆWNKEG
(QVQ/CTVKP<CQTCN
vyzkoušeli“, většina z nich mu však brzy zcela propadla a jejich \CO÷UVP¾LWUVKEKPCR÷MP÷FNQWJQWFQDW
závislost je táhne na samé dno. Líčení opět sledoval i Večerník. dýlek seznámil v olomouckém klubu nastěhoval po problémech s přítelkyní.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V úterý 28. ledna se u prostějovského
soudu představilo skutečné panoptikum lidských osudů. Vyslechnutí byli
nenapravitelný zloděj, vesnický kutil,
„kamarádská“ pařmenka z olomoucké
Varny či řemeslník, který okradl svého
zaměstnavatele. Ty všechny spojoval
fakt, že měli drogy koupit či za nejrůznější protislužby dostat od některého
ze tří obžalovaných.
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se ji vzít kabelku. Přestože v následné
rvačce nakonec neuspěl, trest jej neminul. „Drogy jsem bral od čtrnácti, začal
jsem hned s pervitinem,“ prozradil
Streit, který se však při dotazech, kde
drogy bral jen vykrucoval.

%UDOLÄ)HUGD
mravenec“
Další svědci již hovořili otevřeněji. „Po
smrti otce jsem pervitin několikrát
vyzkoušel, potřeboval jsem vypnout.
Dostával jsem je ho od Lukáše Šindýlka, kterému jsem opravoval auta. Také
jsem rekonstruoval topení v domě
u prostějovského aquaparku. Znali
jsme se asi rok, pak ho zavřeli,“ vypověděl Stanislav V., který se se Šindýlkem
dostal do křížku kvůli motorce. Tu mu
měl muž, jenž pod vlivem drog přišel
o řidičák, nabourat a dosud nevrátit.

Jako první byl vyslechnut Patrik Stre%Ot]Ni
it, který je aktuálně ve vazební věznici
NDPDUiGND
v Olomouci. Devatenáctiletý mladík
]9DUQ\
přežívající jako bezdomovec měl totiž
začátkem loňského roku v Netušilově Zcela z jiného světa byla osmadvaceulici přepadnout seniorku a pokusit tiletá Veronika K., s níž se Lukáš Šin-

Varna, kde dělal vyhazovače. „Hned
jsme si padli do oka, známe se už asi
deset let. Pervitin beru od devatenácti a to každý den. Jen dneska jsem to
ale ještě nestihla...,“ práskla na sebe
mladá, štíhlá žena, jejíž obličej však
navzdory líčidlům prozrazoval mnohé.
Veronika K. Lukáše Šindýlka v Prostějově navštěvovala vždy, když jeho
oficiální přítelkyně Monika Dirdová
Zapletalová nebyla doma. „Dala jsem
si pervitin, ale nikdy jsem mu za něj
neplatila. Byla jsem jeho blízká kamarádka,“ vysvětlila Veronika K. způsob,
jak je také možné se k drogám dostat.
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Další svědci se pak vztahovali zejména
k Janu Augustinovi, který se však soudu z úterního jednání omluvil. „Jsem
nemocný a s těmi lidmi se nepotřebuji
vidět,“ vysvětlil Augustin. První z nich
byla jeho spolubydlící ze sídliště E. Beneše. „Obžalovaný se ke mně do garsonky

Pracovala jsem na benzince, takže jsme
se většinou míjeli. Poté, co mě navštívila
zásahovka, jsme se už nebavili a já se vrátila zpět k rodičům do Drahan. Párkrát
jsem od něj nějaký pervitin vyzkoušela,“
vypověděla Petra Č., která jako jedna
z mála vypadala, že na ni drogy alespoň
prozatím nezanechaly větší následky.

=DGURJ\
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Dalším do party byl mladý muž, který
se po pobytu v léčebně stále snaží zbavit
své závislosti na pervitinu. „Jana Augustina znám z doby, kdy jsem bral drogy.
Něco bylo i od něj,“ prozradil Roman
K., který obžalovanému mimo jiné
prodal svářečku, o kterou okradl svého
tehdejšího zaměstnavatele.
Kromě výše uvedených před prostějovským soudem defilovala celá řada
svědků, zdaleka to však zatím nebyli
všichni, celkem by v rámci tohoto
procesu mělo být vyslechnuto rekordních 65 svědků.
Rozsudek tak dosud nepadl, Večerník bude celou kauzu i nadále
sledovat.

Ve čtvrtek 23. ledna se v dosud
přesně nezjištěné době vloupal
zatím neznámý pachatel do dvou
bytů v bytovém domě v Moravské
ulici v Prostějově. Po násilném
vniknutí do bytů je pachatel prohledal a odcizil z nich dosud přesně neustanovené věci a finanční
hotovost v řádu stovek tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody, přečinu poškození cizí
věci a zločinu krádeže. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na dvě léta až osm let.
Kriminalisté v souvislosti s tímto
případem apelují na občany, aby
dbali obezřetnosti a trvale se snažili takovým situacím předcházet.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Mýdlo
místo sluchátek
Místo sluchátek do uší si je může
tak akorát umýt! V polovině ledna si sedmnáctiletý mladík na
internetovém prodejním serveru
vyhlédl k zakoupení bezdrátová
sluchátka Apple airpods. S prodejcem se dohodl na platbě dobírkou
a čekal, až balíček přijde. Ve čtvrtek 23. ledna si balíček po zaplacení dohodnutých 2 400 korun
na poště převzal a odnesl domů.
Doma po jeho rozbalení však zjistil, že balíček neobsahuje zakoupená sluchátka, ale pouze krabičku
s mýdlem. Policisté věc šetří pro
podezření z přestupku proti majetku. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Jednoduchá kořist
V pátek 31. ledna odpoledne vnikl neznámý pachatel do osobního
automobilu odstaveného v Prostějově v ulici Karlov. Řidič se od neuzamčeného vozu asi na půl hodiny
vzdálil a na sedadle spolujezdce
nechal odložený batoh. Toho využil pachatel a batoh s peněženkou,
osobními doklady a platební kartou odcizil. Poškozený škodu vyčíslil na bezmála 4 000 korun. Ve
věci byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za který lze
dle trestního zákoníku uložit trest
odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Po medovině
za volant

Krátce po čtvrté hodině ráno v neděli 2. února zastavila a kontrolovala policejní hlídka v Prostějově
v ulici Karla Svolinského osobní
motorové vozidlo, které řídil šestadvacetiletý mladík. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku
na alkohol s pozitivním výsledkem
0,82 promile. Opakovaným měřením byla zjištěna hodnota 0,85
promile alkoholu v dechu. Mladý
muž s naměřenými hodnotami
souhlasil. Policistům uvedl, že
v sobotu večer vypil čtyři „deci“
medoviny a panáka slivovice. Řidiči byla další jízda zakázána. Po
zadokumentování bude tento přestupek postoupen k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

BLAHOPØEJEME!!!

z pøedsta
ka Dostálová

je velice
„Canisterapie øíká
smysluplná,“
venstva

Sebastian POHLODKO
28. 1. 2020 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Pondělí 3. února 2020

PŮVODNÍ

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

reportáž

„Nadace Agel přispěla částkou 49 tisíc na pořízení a výcvik Belly a bude
v podpoře i nadále pokračovat, protože shledává canisterapii velice smysluplnou,“ uvedla Veronika Dostálová
z představenstva nadace. Canisterapie
má za úkol aktivizovat člověka, pomoci mu s uzdravováním, se zlepšením
ä¾MčOUGRQFCąKNQUGUDÊTCVUMWVGéP÷XGNMQWJTQOCFWRN[w¾Mč (QVQ8ÊV(QTDGNUMÚ pohybu a samozřejmě s psychickou

nebo pohybová bariéra. Díky pejskovi
stimulujeme lidi k aktivitám, třeba ke
zlepšení komunikace s okolím. Díky
zvířátku navazujeme styk s klientem,“
vysvětlil přínos canisterapie primář
oddělení, kde je aktuálně 94 hospitalizovaných. Při podobné aktivizaci
nemocných, starých nebo osamělých
lidí se využívají i jiná zvířata: například kočky nebo koně. A výsledky? Ty
zhodnotili i sami pacienti. „V každém
případě doporučuji, zastáncem tohoto jsem roky. Viděl jsem to v televizi,
u dětí jsou psi vynikající věc, u starších
lidí taky. Samozřejmě nejde pustit nějakého rabiáta, který vás pak oškube.
Pes vás ale potěší, nikdy vás nezarmoutí. Nikdy,“ poděkoval za příjemnou návštěvu jeden z pacientů.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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2ąK MTOGPÊ RUč RKwMQV[ UK NKFÆ RQ ×TC\GEJ
PGDQ UGNJ¾PÊ \FTCXÊ RTQEXKéKNK VąGDC RT¾EK
RTUVč
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

stránkou. Psi vyvolávali na pokoji
úsměv, pacienti je hladili, krmili je
piškoty. A přitom cvičili pohyblivost
rukou. „Jsou tu dva psi, černá je devět
a půl roku stará Anička, s níž dělám
šest let canisterapii. Bella je štěnětem
Nadace a psa zaučujeme. Napodobuje
to, co dělá právě Anička, a tím se učí,“
uvedla canisterapeutka Blanka Hašová. Tomuto druhu terapie se aktuálně
věnuje šest let. „Pro nás je důležité, aby
byl člověk dobře naladěn. Aby z toho
pokojíčku, kde leží, vyšel,“ vysvětlila.
Aktivitu ocenil primář oddělení léčebny dlouhodobě nemocných Michal
Hleb. „Návštěvy probíhají jednou
měsíčně. Máme velice dobré zkušenosti, zejména pro pacienty po cévních příhodách, kde je nějaká jazyková
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LGP¾FJGTPÚRUÊF÷FGéGMUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWéVTP¾EVK
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BERUŠKA

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

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MW\JTWDCwGUVKCåUGFOKNGViċCUVPÚDWFGXFQOGéMWUG\CJT¾FMQW,GXJQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCDQJWåGNUGRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWRTQLGXWLGCITGUKXP÷
XP÷
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Nádherný zážitek
si odnesli z pátku pacienti prostějovské léčebny dlouhodobě
nemocných. Přímo na pokoji je
totiž navštívila canisterapeutka se
dvojící psů Bellou a Aki. Společně
s nimi lidé, kteří se vzpamatovávají třeba z cévních mozkových příhod nebo mrtvic, zapomněli na
své strasti. A zároveň si procvičili
jemnou motoriku. Akci podpořila Nadace Agel, která přispívá na
výcvik psů používaných následně
při canisterapii.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV Sedm pytlů plyšových hraček převzali zástupci
Charity Prostějov. Jednalo se
o výsledek sbírky, kterou uspořádali žáci ZŠ a MŠ Melantrichova.
Další část hraček ze sbírky putovala do prostějovské nemocnice.
Shromážděné hračky umožní pomáhat potřebným lidem, lidem
z azylových domů, matkám samoživitelkám a sociálně slabým rodinám.
„Část poputuje až na Ukrajinu, kde
prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc a projektu Charita pro
Ukrajinu potěší děti postižené válkou, sirotky a děti z chudých rodin,“
prozradil ředitel Charity Prostějov
František Hynek. „Velice si vážíme
podpory, ale také projevené důvěry
a všem přejeme mnoho úspěchů
v další činnosti,“ vzkázal.
(mls)

Co s nimi bude?
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Veroni
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Nadace Agel
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náklady na provoz mobilního kluzištì v prostìjovì
volejte
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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 budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

Matyáš BARTA
27. 1. 2020 51 cm 3,55 kg
Plumlov

www.vecernikpv.cz

Pejsci pomáhali nemocným na LDN

Jiří LONC
25. 1. 2020 50 cm 4,00 kg
Prostějov

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:

Jolana ŠMÍDOVÁ
27. 1. 2020 49 cm 3,30 kg
Moravský Krumlov

„Příště zase,“ shodují se náměstci primátora
Jiří Pospíšil s Miladou Sokolovou

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!

6
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PROSTĚJOV Pár měsíců po slavnostním otevření zrekonstruované
Plumlovské ulice přibývá stížností občanů, kteří poukazují na různé nedostatky. O zúžené komunikaci už Večerník informoval v předešlých vydáních.
Nyní si ale muž z Prostějova stěžoval
na webových stránkách města na úroveň dlažby na chodnících. A s tím spojil
i kritiku dalších náležitostí.
„Již několikrát jsem též upozorňoval na
vždy špatný stav chodníků po výkopových pracech. Firma má splněno, nějací
amatéři to tam nahážou zpátky a už to
nikoho nezajímá. Přijde mi, že i když se
to tady napíše, nikdy nikdo stav chodníků pak již následně nekontroluje. Dále

mám pocit, že právě ten někdo dostal
nasypáno, aby ‚držel hubu‘ a jede se
dál. Všechno je odflinknuto, a mně jako
občanovi tohoto města to strašně moc
vadí. I teď Plumlovská, i když je to velmi
záslužný počin a přes brýle to vypadá
dobře, tak zrovna dlažba moc kvalitně
udělaná nebyla. Na spoustě míst je rozjetá, jsou tu velké spáry, na některých
místech snad ani není zapískována.
A pokud snad ano, tak minimálně, to je
špatný technologický postup a na některých místech je chodník zvlněn. Dále mi
vadí a nechápu, pokud je to tak obrovská
investice, tak proč například uzávěry na
vodu jsou v chodnících někde nové, jinde ale zase původní. Tedy staré hranaté

a kulaté. Jak to potom vypadá? To jsou
ty detaily, které to dotváří a dělají výslednou kvalitu odvedené práce,“ pustil se do
kritiky odvedené práce při rekonstrukci
Plumlovské ulice občan Prostějova.
Jeho hodně štiplavá slova nezůstala bez
odezvy, na kritiku odpověděl přímo vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „Chodníky v Plumlovské ulici byly dokončeny na přelomu září
a října 2019. Byly provedeny dle všech
platných technických předpisů. Pláň byla
zhutněna, byly položeny konstrukční
vrstvy, které byly také hutněny v celé šířce
chodníků. Zámková dlažba byla položena
a zhutněna a bylo provedeno zasypání
pískem. Problémem je, že spousta majitelů

nemovitostí nebo provozovatelů obchodů
písek odmetá, aby ho nenosili lidé do provozoven a domů, čímž může místy vzbuzovat dojem, že to zhotovitel nezapískoval.
Nicméně máme v plánu na jaře provést
vizuální kontrolu stavu chodníků, zda po
zimních měsících nedošlo vlivem mrazu a sněhu k nějakým lokálním propadů
nebo zvlněním,“ uvedl Antonín Zajíček,
šéf odboru rozvoje a investic. „Ohledně
vodovodních uzávěrů musím konstatovat, že jsou ve vlastnictví provozovatele
vodovodu a ten provádí výměnu dle svého
zvážení. Nové jsou pouze v místech, kde
byly původní uzávěry poškozeny,“ vyjádřil
se Zajíček ještě ke druhé části kritických
názorů občana Prostějova.
(mik)

%JQFPÊM[X2NWONQXUMÆWNKEKD[N[XT¾OEK
TGMQPUVTWMEGX[DWFQX¾P[PCRąGNQOW\¾ąÊ
CąÊLPCNQÿUMÆJQTQMW&PGULGLKEJMXCNKVC
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„Na jaře provedeme kontrolu,“ ubezpečuje Antonín Zajíček

Kritika kvality chodníků v Plumlovské ulici se množí

Jan Ječmínek Večerníku prozradil, co přesně na okraji Prostějova v průmyslové zóně vyroste. „Bude se jednat o distribuční centrum pro společnost Nestlé,“ uvedl. Nestlé
s Hopi spolupracuje, jeho závod se navíc nachází v nedaleké Olomouci. Bližší informace o tom, co by se mělo v novém závodě dít, pak přinesly Hospodářské noviny. Podle
příspěvku na webu ihned.cz by zde mělo dojít k balení
a etiketování a výrobě displejů, to vše pro firmu Nestlé.
Hopi je už nyní společně s prostějovskou nemocnicí mezi
největšími zaměstnavateli v okrese. Zásluhou započaté
stavby další průmyslové haly mělo dojít k dalšímu nabírání pracovníků. „Bude vytvořeno několik dalších pracovních míst, řádově asi do dvou desítek. Město samozřejmě
tuto aktivitu vítá. Navíc zde vznikne na základě platného
regulativu také zelený pás,“ informovala mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hopi, jeden z největších zaměstnavatelů na Prostějovsku, bude v blízké budoucnosti
nabírat až dvě stovky nových zaměstnanců. Firma,
která se zaměřuje na přepravu a skladování zboží,
zejména potravin, totiž plánuje v Prostějově postavit nový závod. Potvrdil to manažer firmy Jan Ječmínek. „Skutečně se staví. Právě na místě probíhá
archeologický průzkum, aby stavba ničemu nevadila,“ uvedl pro Večerník.

Už je to více jak dva roky, co vedení
město prezentovalo záměr stavby cyklostezky mezi Brněnskou a Jezdeckou
ulicí. To se ovšem zatím podařilo jen
částečně. Zatímco úsek kolem „starého“ Kauflandu je hotový, zcela logického pokračování po Okružní ulici
až k rondelu na Brněnské ulici se lidé
zatím nedočkali. „Došlo zde ke zdržení, nicméně vše je v plánu. Snad se
zde cyklostezku v následujících dvou
letech podaří zrealizovat,“ reagoval na

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Cyklostezek v Prostějově je celkem dost, ale nejsou
propojené a vedou odnikud nikam! Tak zněla častá kritika lidí
z města týkající se budování nových
cest pro cyklisty či bruslaře. V posledních letech se situace v tomto
ohledu výrazně zlepšila, přesto ke
vzájemnému propojení některých
cyklostezek navzdory zveřejněným
plánům stále ještě nedošlo.

dotaz Večerníku při čtvrteční tiskové
konferenci po jednání rady města náměstek prostějovského primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
Původně se uvažovalo o tom, že cyklostezka v Okružní ulici povede podél
zdi staré nemocnice, nakonec by její
trasa měla vést vedle chodníku poblíž
panelových domů, tedy blíže k městu.
Ve fázi příprav zůstává i cyklostezka
v ulici Josefa Lady u prostějovské nemocnice. Její výstavba se stane součástí
rozsáhlejší akce. Stavba cyklostezky je
součástí projektu „Komunikace, CS,
přechod a protihluková stěna ul. J. Lady“
v celkové hodnotě zhruba 17,5 milionu korun. „Předpokládaná cena samé
cyklostezky je pak 3,6 milionu korun
s délkou úseku stezky 270 metrů. Jedná
se o poslední chybějící úsek cyklostezek
mezi Kosteleckou a Plumlovskou ulicí
o celkové délce 1,7 kilometru,“ upozornil primátor František Jura (ANO 2011)
s tím, že dotace z kraje může uhradit až
polovinu nákladů.

Od Kauflandu
na Brněnskou není na kole
stále kudy jezdit

&TVKXQWX÷VwKPWE[MNQUVG\GMRąKRTCXQXCPÚEJXOKPWNÆOTQEGUG\CVÊORQUVCXKVPGRQFCąKNQ2QFCąÊUGVQXPCFEJ¾\GLÊEÊOTQEG"
(QVQYYYRTQUVGLQXGW

8RN¾PWLGOKOQLKPÆ
XÚUVCXDCXWNKEK ,QUGH
C.CF[FÊM[
PÊå D[ UG O÷N[ RTQRQ
LKV E[MNQUVG\M[ OG\K
-QUVGNGEMQW
C2NWONQXUMQWWNKEÊ
Foto: Martin Zaoral

Cyklostezky vedoucí k nemocnici se mají konečně propojit

www.
vecernikpv.cz

hadnout, zda by o bruslení byl mezi
veřejností i zájem během ledna,“ uvedl
Jiří Pospíšil. „S proběhnuvší sezónou
jsme byli v radě města velmi spokojeni, zapůjčení mobilního kluziště je
součástí také rozpočtu na rok 2020
a jistě se tedy koncem roku opět na
náměstí objeví,“ dodala Sokolová.
A jaké akce nahradí mobilní kluziště
v nejbližší době? „Již teď v únoru nás
čeká masopust, v květnu oslavíme na
ploše před muzeem 630 let od povýšení Prostějova na město, přičemž nás
navštíví Petr z Kravař i Jošt Moravský.
Pevně věřím, že se v radě města dohodneme opět na provozu plážového
hřiště a na dveře brzy zaklepe nabité
Prostějovské léto. Je se nač těšit,“ ujistila
náměstkyně primátora.

PROSTĚJOV První náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil převzal minulý
týden z rukou letců veteránů významné ocenění. To je
určeno statutárnímu městu
Prostějov za podporu činnosti spolku leteckých veteránů.
„Dovolte mi, abych vás jménem pana primátora pozdravil
a poděkoval za pozvání na vaše
setkání. Mohu za sebe i za své
kolegy říct, že si vaší činnosti
a práce, kterou vykonáváte nejen v rámci svého sdružení, ale
i pro veřejnost, velmi vážíme
a v rámci svých možností jako 2TXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC2TQUV÷LQXCRąGX\CNQFNGVGEMÚEJXGVGT¾PčQEGP÷PÊLCMQXÚTC\RQF÷MQX¾PÊO÷UVW\C
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
město podporujeme. Armáda FNQWJQFQDQWRQFRQTW
má v našem městě velmi dobré A netýká se to pouze složek příležitost setkat se dnes s vámi při setkání s leteckými veterány
jméno a postavení, spoluprá- aktivních, ale i vojenských ve- a přeji vám za sebe pevné zdraví první náměstek primátora Jiří
(mik)
ce s městem je více než dobrá. teránů. Ještě jednou děkuji za a hodně úspěšných akcí,“ uvedl Pospíšil.

Ocenění od vojáků převzal Jiří Pospíšil

poděkovali městu ZÁVOD

Firma Hopi poroste

v Prostějově
KASU Letečtí veteráni Firma
postaví nový

www.vecernikpv.cz
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náklady na provoz mobilního kluzištì v prostìjovì

velmi ráda, že v této skvělé aktivitě pokračujeme i nadále,“ uvedla.
Podle aktuální informace z vedení
magistrátu stál provoz nedávno odvezeného kluziště městskou pokladnu 2
380 065 korun. „Jde o celkové náklady,
které se výrazně nevymykají těm z předešlých let. Zahrnují pronájem kluziště,

elektrickou energii, zajištění provozu,
pronájem mobilního WC, drobný
materiál, vodu a odvoz ledu,“ vypočítal
Pospíšil.
Zajímalo nás, zda-li se po posledním
fungování mobilního kluziště v Prostějově objevily nějaké problémy či
snad stížnosti bruslařů nebo obyvatel náměstí? „Žádné větší obtíže jsme
nezaznamenali. Pouze několik stížností, kdy občané přišli bruslit, a kluziště
bylo připraveno pro jiné sportovní aktivity. V letošním roce budeme muset
lépe promyslet organizaci například
turnajů v curlingu tak, aby minimálně
omezovaly možnost bruslení,“ připomněl Jiří Pospíšil. „V minulém roce se
poprvé začal hrát curling, a jelikož to
byla pro řadu občanů báječná aktivita,
zařadili jsme letos na ledovou plochu
tři takové soutěžní podvečery. Bohužel
přípravou a následným utkáním se zabrala celá plocha kluziště, což jsme sice
avizovali, ale ne po celý den. V příštím
roce, půjdeme-li opět cestou poskytnutí zájemcům o curling ledovou plochu,
musíme lépe informovat o časech přesně vymezených v den konání,“ projevila stejný názor náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
Večerník si už na konci listopadu
loňského roku všiml, že mobilní kluziště bylo na rozdíl od předchozích
let nově odděleno zhruba jedním
metrem od budovy muzea. „Posun
byl nutný na základě připomínek
oddělení památkové péče. Myslím
si ale, že to nebylo ke škodě, protože občané mohli procházet i kolem
muzea,“ míní náměstek Pospíšil.
Mnozí čtenáři se už v průběhu letošního provozu kluziště ptali, proč toto
hojně navštěvované zařízení nefunguje delší dobu, především v lednu
a únoru? „Zapůjčení kluziště není levnou záležitostí, provoz stojí kolem 2,4
milionu korun. V prvním roce bylo

0GF¾XPQ WMQPéGPÚ RTQXQ\ OQDKNPÊJQ
MNW\KwV÷ UK 2TQUV÷LQXCPÆ RQEJXCNQXCNK
7LGJQNKUVQRCFQXÆJQQVGXąGPÊD[NKKQDC
P¾O÷UVEK RTKO¾VQTC /KNCFC 5QMQNQX¾
C,KąÊ2QURÊwKN 2x foto: Michal Kadlec

kluziště v provozu v měsíci prosinci
a následně v lednu, ale v důsledku
toho, že školáci finišují pololetí, byla
návštěvnost přes den podstatně nižší,
než když se posunulo využití na měsíce listopad a prosinec. Pokud bychom
měli prodloužit dobu, muselo by dojít
k navýšení financí za provoz,“ zareagovala Milada Sokolová. Oba náměstci
se ale shodují ale v tom, že tradice mobilního kluziště na náměstí T. G. Masaryka bude fungovat i v budoucnu.
„Ano, určitě bude vůle kluziště opět
využít. Na základě připomínek a přání
občanů ovšem budeme zvažovat, jestli
provoz neprodloužíme o nějaký týden
navíc tak, jak tomu bylo v prvním roce
provozu. Stálo by to ale samozřejmě
víc peněz, musíme tedy řádně od-

PROSTĚJOV Letos poprvé se k jednání sejdou prostějovští zastupitelé.
V pořadí již čtrnácté zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov v tomto volebním období zahájí
primátor města František Jura v úterý 4. února v deset hodin dopoledne
v obřadní síni prostějovské radnice.
Po zahájení a schválení programu schůze budou zastupitelé projednávat ma-

jetkoprávní záležitosti, které připravil
odbor správy a údržby prostějovského
magistrátu. „Půjde především o výkupy, ale i prodeje pozemků. Například
budeme jednat o výkupu pozemku
v Žešově, jehož součástí je i rodinný
dům, ale rovněž o bezúplatném nabytí pozemku v Prostějově, na kterém se
nachází válečný hrob,“ nastínil některé
body jednání Jiří Pospíšil, první ná-

městek primátora. Následovat budou
diskuse a schvalování dotací do sociální
oblasti. „Pro letošní rok žádá například
Azylové centrum v Prostějově 600 tisíc
korun, což je o 100 tisíc korun více než
v předešlých letech,“ podotkla Alena
Rašková, náměstkyně primátora pro
sociální oblast v Prostějově.
Zastupitelé budou v úterý probírat
a snad i schvalovat rozpočtová opatření
k investičním akcím ve městě. Na pořad jednání se pak dostanou i další důležité věci. „Schvalovat se bude výroční
zpráva o činnosti městské policie, žádost o dotaci z Olomouckého kraje na
výstavbu šaten pro hokejovou mládež
i dotaci pro oblast cestovního ruchu.
Dále budeme schvalovat pojmenování
nové ulice v Prostějově, zprávu o činnosti Rady statutárního města Prostějov za uplynulé období a další záležitosti. Očekávám konstruktivní jednání
od všech zastupitelů napříč politickým
spektrem,“ uvedl František Jura, primátor Prostějova.
Úterní jednání zastupitelů je pochopitelně veřejnosti přístupné a bude u něj
také Večerník. Reportáž z průběhu
zasedání přineseme v příštím vydání.
(mik)

První letošní jednání zastupitelstva již v úterý

Mobilní kluziště na ploše před prostějovským muzeem na náměstí T. G.
Masaryka fungovalo už pátým rokem
v řadě a také tentokrát jsou s ním radní
víceméně spokojeni. „Když jsem viděl,
jak bylo kluziště užíváno, jak bylo po
většinu času zaplněno, tak musím říci,
že jsem maximálně šťastný. Je to projekt, který je mezi lidmi oblíben a má
tak velký smysl,“ nechal se slyšet Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova. Stejně tak potěšená byla v případě
otázek na kluziště jeho kolegyně náměstkyně Milada Sokolová. „Je naprosto skvělé, že město se již před několika
lety vydalo touto cestou a umožňuje
zdarma po dobu dvou měsíců bruslení
na ploše před muzeem. Děkuji předešlému vedení za toto rozhodnutí a jsem

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Od 8. listopadu 2019 do 5. ledna 2020 využily až tisíce Prostějovanů provozu mobilního kluziště před muzeem na náměstí T. G. Masaryka. Večerník obdržel informaci o tom, že pátý ročník provozu kluziště stál městskou pokladnu necelých 2,4 milionu
korun. Zaznívají přitom hlasy občanů, že by kluziště mohlo v centru
Prostějova fungovat déle, třeba i v lednu a únoru. Náměstci primátora Jiří Pospíšil s Miladou Sokolovu to neodmítají, upozorňují ovšem na nutnost daleko vyšších finančních nákladů.

„Příště zase,“ shodují se náměstci primátora
Jiří Pospíšil s Miladou Sokolovou

SKORO 2,4 MILIONU KORUN

PROVOZ MOBILNÍHO KLUZIŠTĚ STÁL MĚSTSKOU

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

V posledních vydáních se Večerník
vícekrát zabýval dopravní problematikou v Prostějově. Vyšly totiž
najevo různé problémy v souvislosti
s již naplánovanou výstavbou rondelu na křižovatce ulic Vápenice a Olomoucká, s následnými investicemi
po dokončení severního obchvatu,
rekonstrukcí vozovky na Vápenici
a mnoha dalšími záležitostmi. Nyní
se Večerník v exkluzivním dvojrozhovoru s prostějovskými náměstky
primátora Jiřím Rozehnalem a Alenou Raškovou zeptal na aktuální vývoj v dopravních investicích v Prostějově.

yy Pane náměstku, je logické, že Prostějov v nejbližších dvou letech čekají
významné dopravní investice a není
možné paralyzovat město, jak jste
zdůraznil na nedávné tiskové konferenci rady města. Bude přesto město
alespoň pokračovat v přípravách a doplnění projektu na rondel v křižovatce
Vápenice – Olomoucká?
JIŘÍ ROZEHNAL: „Na projektu se
bude dále pracovat ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy, nic se nezrušilo. Jen se musí pracovat koncepčně
a postupně s minimálním dopadem na
omezení dopravy v Prostějově.“
yy Před časem jste řekl, že mnohem
důležitější je v tuto chvíli rondel v Olomoucké ulici u Držovic, a to v souvislosti s výstavbou severního obchvatu.
Jakým způsobem hodláte tento rondel
upravovat, a vytváří se v tomto směru
už nějaký projekt?
JIŘÍ ROZEHNAL: „Kruhový objezd
Olomoucká – Konečná je nedílnou

a strategickou součástí budování severního obchvatu, dnes má pět napojených
komunikaci a šestá je povolena. Vzhledem k očekávánému zvýšení zatíženosti
je zkapacitnění objezdu nutností. V této
záležitosti jsme jednali a jednáme s Olomouckým krajem a projekt se již společně
připravuje tak, aby byl součástí realizace
severního obchvatu.“
yy Jakmile bude severní obchvat dokončen, co se bude dít dál? Je v plánu
nějaké další řešení ohledně návaznosti na tuto komunikaci směrem přes
Tichou ulici s výjezdem u rondelu
u Domamyslic? Vytváří město už také
nějaký projekt, jak severní obchvat protáhnout dál?
ALENA RAŠKOVÁ: „V této záležitosti
stejně tak jako v té předešlé spolupracujeme s Olomouckým krajem a připravujeme na tento rok vypracování studie takzvaného severozápadního kvadrantu, jejímž
cílem je nalézt optimální spojení směrem
od Mostkovic k severnímu obchvatu.“

yy Stále se podle našich informací
počítá s výstavbou dvou rondelů na
Poděbradově náměstí. Nemáte ale
obavy, že již sedm let starý projekt
bude zastaralý? Nebude muset v případě výstavby dojít k nějaké aktualizaci a dalším novým povolením?
ALENA RAŠKOVÁ: „Vzhledem k Olomouckým krajem chystané rekonstrukci
silnice z Dubu na Moravě až po Wolkerovu ulici v Prostějově a její plánované etapizaci, jejíž definitivní podoba není vzhledem k právě probíhajícímu výběrovému
řízení známa, jsme připraveni souběžně
s přípravou rekonstrukce ulice Wolkerova
řešit Poděbradovo náměstí včetně všech
administrativně správních činností.“
yy V souvislosti s výstavbou rondelu
na křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice se počítalo i s tím, že by se
zároveň provedla rekonstrukce povrchu vozovky na Vápenici. Počítáte
alespoň s touto investicí nějak zvlášť?
JIŘÍ ROZEHNAL: „Opravu povrchu

Náměstci primátora Jiří Rozehnal a Alena Rašková
popsali aktuální vývoj v dopravních investicích

ulice Vápenice po celé délce připravuje Správa silnic Olomouckého kraje,
s jejímiž příslušnými pracovníky jsem
jednal minulý týden.“
yy Je město v budoucnu připraveno
řešit případnou okružní křižovatku u hudební školy na křižovatce
Plumlovská, Palackého a Blahoslavova?
ALENA RAŠKOVÁ: „Rekonstrukce
křižovatky proběhla v souvislosti s rekonstrukcí ulice Plumlovská a části ulice Blahoslavova, nicméně v budoucnu

v souvislosti s koncepcí dopravy v Prostějově se k této křižovatce vrátíme, byť
třeba jako poslední.“
yy Dovolte poslední otázku, jakým
způsobem bude město řešit křižovatku na náměstí Padlých hrdinů (Vrahovická – Českobratrská) v souvislosti
s rekonstrukcí Vrahovické ulice?
JIŘÍ ROZEHNAL: „Poslední navržené
řešení nebylo schváleno dotčenými orgány státní správy a budeme v této věci nadále jednat, třebas i za cenu hledání jiného
řešení.“
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„Plánujeme koncepčně s minimálním dopadem na omezení dopravy v Prostějově!“

Prostějov (mik) – Po dohodě se zřizovatelem vyhlásili ředitelé škol zřizovaných statutárním městem Prostějov
konečné termíny pro zápisy dětí do
základních i mateřských škol. „Zápisy
do mateřinek k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v Prostějově dne
13. května a zápisy dětí do základních
škol dne 24. dubna tohoto roku,“ potvrdil Jan Krchňavý, náměstek primátora Prostějova.

Termíny zápisù
jsou známy

Prostějov (mik) – Radní rozhodli stanovit 65 procent z odvodů příspěvku na
odpisy, který bude použit na opravy svěřených budov příspěvkových organizací
v roce 2020. Konšelé proto doporučují
zastupitelům soupis schválit a umožnit
tak opravy nemovitostí ve správě města
Prostějova. „Příjmy z nařízených odvodů z odpisů svěřeného nemovitého
majetku v hlavní činnosti podle odpisových plánů aktuálních v době schválení
rozpočtu činí 14 490 160 korun. Na
výdajové stránce byly tudíž schváleny
finanční prostředky ve výši 9 418 600
korun určené na opravy budov nemovitostí,“ konkretizoval částky primátor
Prostějova František Jura. „Při konzultacích k sestavování návrhu rozpočtu
na rok 2020 byli ředitelé příspěvkových
organizací vyzváni, aby předložili návrhy na možné opravy ve spravovaných
objektech dle jejich vlastních priorit
s kalkulací nákladů na provedení oprav.
Finanční prostředky na opravy jsou určené k realizaci oprav samými příspěvkovými organizacemi. Budou probíhat
v letošním roce dle provozních možností jednotlivých organizací,“ vysvětlil ještě
náměstek primátora Jan Krchňavý.

Odvody se vrací do budov

Prostějov (mik) - Budova Národního
domu v Prostějově se stala vítězem v soutěži Památka roku 2019 v Olomouckém
kraji. „Národ“ tak bodoval v prvním kole
soutěže s rekonstrukcí Národního domu.
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty
a jsou nositeli specifického charakteru.
„Proběhlo první kolo, kde o vítězných
projektech v kraji a postupu do druhého
kola rozhodla krajská sekce Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska s účastí zástupce Asociace krajů
ČR a Národního památkového ústavu.
O krajském vítězi hlasovali přítomní členové Sdružení za Olomoucký kraj. Jsme
opravdu šťastní, že členové vybrali právě
náš zrekonstruovaný Národní dům. Postupujeme tak do druhého, tedy celostátního kola,“ netajila radost náměstkyně
primátora Milada Sokolová.

„Národ“ bodoval v kraji

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

zpravodajství
Pondělí 3. února 2020

Doba kamenná, bronzová nebo železná. Takové termíny si jistě mnoho
z nás ještě pamatuje z dějepisu. Někteří si možná vzpomenou taky na
modernu nebo postmodernu, i když
se jedná spíše o pojmy z filozofie. Jak
ale asi na dnešní dobu budou pamatovat historici a autoři za padesát let?
Mám to! Doba nehybná. Ne snad
že by se dnešní svět nevyvíjel nebo
byl klidný, naopak. Nemířím totiž
ani tak do oblasti objevů a vynálezů,
jako spíše do oblasti výchovy.
Není to tak dlouho, co Ondřej
Kaše, úspěšný český hokejista, rozhovořil o dnešní mládeži. A její (ne)
aktivitě. Vzpomněl, že on je nejspíš
poslední generací, pro kterou je přirozené trávit více času venku než

Tehdy pravda nebyly současné možnosti. Dotykové mobily, tablety,
často i počítače prostě nebyly. Dnes
je takovýchto lákadel spousta a děti
jednoduše odvádí od pohybu venku.
Výsledek? Děti nezvládají v tělocviku
kotoul, jsou pohybově zanedbané.
Co hůř, v některých případech se hlásí o slovo obezita. Podle průzkumů
nyní v České republice nadváhou
nebo obezitou trpí zhruba každé
šesté dítě. A to není zrovna lichotivá
bilance. Neshazujme ji ovšem jen na
děti a jejich přilepení k obrazovkám.
Svůj podíl mají také rodiče. Až příliš
často je nezajímá, jak jejich ratolesti
tráví volný čas. Prostě je odloží domů,
do bezpečí kybernetického prostředí.
Neladí vám poslední tři slůvka dohro-

mady? Nejste rozhodně sami. Bohužel pro mnohé rodiče je to často nejsnazší řešení bez ohledu na následky.
Jenže pak hrozí, že zde bude generace
lidí „bez dětství“.
Je přitom vidět, že někteří rodiče se
zoufale snaží vrátit to, co zdánlivě
odvál čas. Tedy děti hrající si venku, dovádějící na hřišti ať už s míčem, nebo bez něj. Příkladem budiž
nadšenec Petr, který se na vesnici
asi 15 kilometrů od Prostějova snaží přebudovat pozemek u starého
mlýna k tomu, aby tam mohly vznikat nové akce a zároveň plocha pro
dětské hry. Chvályhodné. A doufejme, že takových lidí, kterým nebude
lhostejné, že jim doma ratolesti kynou, přibude. Je nejvyšší čas.

Z

pravdu nechápu, proč
v době, kdy je proplácena
nemocenská od prvního dne, musím narážet na chrchlající a soplící
jedince, kteří roznášejí bacily horem pádem a ohrožují tak zdraví nás
ostatních, a to dokonce tak, že jsou
schopni svým kašlem rušit několik
hodin i v kavárně. Když se stane něco
podobného mně, zalezu a chorobu přeperu, ale opravdu nikoho
neobtěžuju ani kašlem, ani kýcháním. Podobné jednání považuji za
nezodpovědné vůči vlastní osobě,
ale také vůči těm druhým. Nikdo
z nás není nepostradatelný, a tudíž se
domnívám, že podniky to bez těch
nemocných chvilku přežijí, ani naše
národní hospodářství se nezhroutí,
když se nezhroutilo dosud po mnoha
a mnoha různých experimentech, reformách a jiných kejklech.
ima v Prostějově, ale i jinde bacilům nahrává, protože prostě
nepřišly žádné mrazy a bacily nevymrzly. Naopak se vesele množí jako
třeba hraboši, kteří si vesele rejdí po

O
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Že je to všechno byznys, je vcelku
jasné, protože každá změna operačního systému způsobí nekompatibilitu s perifériemi, takže běžíme kupovat nové skenery, tiskárny,
multifunkce atd. A firmy vyrábějící
tato zařízení, se nám všem tak nějak
smějí, jak s námi zase vy... (zatočily).
enaděláme s tím opět nic,
pokud nenavštívíme nepodporované servery a nestáhneme si
ovladače, které sice nejsou úplně
v pohodě, ale tak nějak nám zachrání
komunikaci s externími zařízeními.
Dalšími spokojenými budou firmy,
které se zabývají antivirovými programy, protože jistě přijdou s upgrady svých softwarů, které ovšem
každého budou něco stát. A věřte,
že desetikoruny to nebudou. A tak si
říkám, jak si tady tak krásně žijeme
v tom začarovaném počítačovém
kruhu, kde za blbce je pouze běžný
uživatel, na kterém každý vesele vydělává, respektive jej dojí jako kravičku
Milku... Na rozdíl od těch virů chřipkových se tady bohužel nemůžeme
bránit vůbec ničím, protože prostě
technika nás obklopuje zleva i zprava
bez ohledu na přesvědčení náboženské, politické, klubové a vůbec žádné.
Smutné je, že až jednou tato technika
tzv. klekne, tak se zřejmě vrátíme na
stromy, protože už bez ní neumíme
žít. Vize z filmu Terminátor o vzpou-

A

ře strojů asi nenastane, ale zřejmě se
technikou umlátíme sami.
tak vám přeji, ať vás nepostihne virus chřipkový ani
počítačový a pokud už se tak stane,
tak vězte, že všechno se dá léčit. Je to
stejné jako s bolavým srdcem, taky to
lze léčit, akorát to možná déle bolí,
ale přežít se to dá.
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Nemohu si pomoci, ale komunikace v Plumlovské a hlavně Blahoslavově ulici je po jejich rekonstrukcích zúžená až příliš. Především zatáčka ve
směru od rondelu u zámku k lázním, kde se musí
hodně zpomalit, aby se vybrala. Navíc v Plumlovské se tak tak vyhnou proti sobě jedoucí osobní auta, natož když tudy projíždějí dva kamiony.
Chápu, že moderním trendem je zpomalovat
dopravu v centrech měst, ale v Prostějově se mi
to zdá až příliš.
Roman Novotný, Prostějov

Sáhnout po pìti milionech!
Nechci se nijak zapojovat do diskusí, zda rondel
na křižovatce ulic Vápenice a Olomoucké postavit, nebo ne. Moc se v tom nevyznám, jsem
jen sváteční řidič. Ale myslím si, že když už kraj
městu vyčlenil na tuto stavbu pět milionů korun
a sama výstavba tohoto rondelu by trvala maximálně dva týdny a nijak by neparalyzovala dopravu v Prostějově, mělo by se po tom sáhnout nataženýma rukama a ne se této možnosti zbavovat!
Jiří Vyčítal, Prostějov
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Prostějovští občané mají poklad v Prostějově a někteří ho ještě nenašli. Kdo zavítal do městské knihovny, a byly nás tisíce, jistě mně dají za pravdu, že tato příspěvková organizace je takovým pokladem v Prostějově. Všichni pracovníci a opravdu všichni pod vedením ředitele Aleše Procházky udělali z tohoto místa nepředstavitelnou studnici vědomostí pro nás pro všechny – děti, studenty, důchodce. Již delší dobu navštěvuji toto nádherné místo, sice malé, ale o to hřejivější. Dříve se
uvažovalo, že knihovna bude přemístěná do větších prostor, ale nikdy k tomu nedošlo. Pracovníci knihovny zaťali zuby a udělali z ní takový malý ráj v Prostějově.
Kdybych měl vypisovat, co všechno dělají, co poskytují, tak by mi ani dvě stránky ve Večerníku na to nestačily. To si však každý může vyhledat na internetu a bude
mile překvapen. Je toho hodně. A teď to podstatné. Hlavním pokladem v knihovně jsou její pracovníci. Ať se dostanete do jakékoliv části knihovny, do jakéhokoliv
oddělení, setkáte se tam vždy s milými, ochotnými, usměvavými odbornými pracovníky. A v tom spočívá to kouzlo naší knihovny, to je ten náš poklad. Je potřeba
za nás čtenáře všem poděkovat. Kdo tam ještě nenašel cestu, měl by to hned udělat. Neví, o co přichází, že studnice moudrosti je právě zde. Pane řediteli, máte
vynikající kolektiv, ale to vy jistě víte. Děkujeme!
Antonín Dušek, Prostějov

Kdo platí zbyteèné svícení?
Tak pan náměstek primátora Pospíšil v článku
Večerníku říká, že pokud veřejné osvětlení v Prostějově svítí v některých ulicích i přes den, je to
jen proto, že energetická společnost provádí kontroly. U nás ve Vrahovické ulici ale světla podél
komunikace svítí během dopoledních hodin
i pětkrát do měsíce! To mi chce někdo tvrdit, že
se pětkrát do měsíce provádí kontroly svícení?
A kolik peněz navíc toto denní zbytečné svícení
stojí městskou pokladnu? Jiří Pánek, Prostějov
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polích i v tomto období. V létě nám
zase zřejmě sežerou úrodu, pokud
tedy budeme zase strašně ekologičtí
a nepoužijeme na ně nějaký pořádný dryák. Pára stejně jako na plevel
opravdu nepomůže. Bacilům také
pomáhají novoroční předsevzetí
o hubnutí, ptáte se jak? Tělo, které
začne neočekávaně hladovět, je logicky oslabené a k nemocem náchylné.
Takovým to ale člověk může říkat pořád, a platí, jak s oblibou užíval blahé
paměti pan Smoljak ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!: „Je to marný,
je to marný, je to marný“. Tolik tedy
k virům a chorobám zimním, které
nás trápí a trápit budou. A nenaděláme s tím zhola nic. Ale přejděme
k možná ještě nebezpečnějším virům.
této době končí podpora operačního systému Windows
7 a tak nějak jsou všichni donuceni
přejít na tzv. „dlaždice“, nejlépe pak
na Windows 10. Majitelé jiných
operačních systémů se samozřejmě
jako obvykle smějí, ale většina planety prostě je podřízena Microsoftu.

Ani počátkem února není v Prostějově po sněhu ani památky,
užili jsme si jej během letošní zimy pouze jeden(!) dne. A tak
stále více hrozí každodenní inverze, která teploty sráží klidně
i o deset stupňů k nule. Hlavně pak začala řádit chřipka, a to jak
klasická, tak střevní. Vše vyvrcholilo zákazem návštěv v prostějovské nemocnici. A já dodávám, že jsem byl na řadu svých
spoluobčanů značně nas.... (naštvaný). Hned vysvětlím proč?

DOBA PLNÁ NEJEN VIRTUÁLNÍCH VIRÙ

doma. Lítat s klukama (nebo holkama), dovádět venku na kole nebo
si z flašek udělat brány, z hašteření
pravidla a zahrát si street hokej.
Doba se v tomhle bohužel posunula. Když vyrazíte mezi paneláky
třeba na sídlišti Hloučela, největším
v Prostějově, málokdy tam uvidíte
na pláccích hloučky dětí a dorostu,
jak prohání mičudu nebo sebe navzájem. Popravdě málokdy uvidíte
i ty plácky. Velkou část zavál čas,
hřiště už často neexistují (pomineme-li prolézačky). A asfaltová
hřiště, jejichž tvrdost čas od času
pocítilo v minulosti koleno nebo
loket mnohých z nás? Bohužel už
jen historie, nad kterou dnešní kluci
ohrnují nos.

publicistika
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Od Kauflandu
na Brněnskou není na kole
stále kudy jezdit
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seriál večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
E,
....
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH

Několikrát jsme slyšeli od známých, kteří jezdí přes Hluchov na chaty a chalupy, že se v této obci - ležící v přechodovém území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou - zastavují na
oběd v restauraci Na Sépce. Ne, není to chyba, v názvu nemá být spisovný výraz „sýpka“, ale pěkně hanácky, vlastně pohanácku „sépka“. Tak jsme se nechali nalákat a vyrazili na průzkum právě k místu, které leží
jižně k Běleckému Mlýnu a severovýchodně k Čechám pod Kosířem.
označená jako „něco k pivu“, kterými
0GåUGTQ\JQFPGVG
1FGZVGTKÆTW
jsou topinka s masovou směsí a pikantní
kuřecí křidélka, obě se vejdou do stokoXUVQWRKV
MKPVGTKÆTW
runy. Samostatný oddíl je nazván Pro
Na internetových stránkách jsme si Ze dvora vstoupíte přímo do dlouhé pamětníky a nabízí Plumlovský řízek,
přečetli neaktuální týdenní jídelní místnosti vybavené masivními stoly Ondráše a klasický vepřový řízek. Chody
lístek a dvě důležité informace, kdy je a lavicemi, z nichž každá pojme nejmé- z vepřového a kuřecího masa jsou hodně
otevřeno (denně kromě pondělí od ně čtyři návštěvníky. Hned za dveřmi tradiční a některá jídla z nich by klidně
11 do 22 hodin, v pondělí restaurace po pravé straně vás přivítá výčepní pult mohla figurovat v oddíle Pro pamětníky
končí již ve tři odpoledne). Dále si „s příslušenstvím“. My jsme zamířili (kuřecí prsa s broskví). Ale myslíme si, že
můžete rozkliknout stálý jídelní lístek, průchodem do vedlejší menší míst- si z jídelního lístku vyberete, pokud nepopřípadě odkaz Kde nás najdete. nosti, kde jsme očekávali komornější budete hledat chody jako od Pohlreicha,
Stručně, jasně, bez nějakých designo- atmosféru ke zvěřinovému obědu. nebo nepatříte k biomatkám. A s cenami
vých příkras. Ani na Facebooku jsme Místnost je sice menší, ale zařízená stej- se vejdete od 130 do 159 korun. Jedinou
nenašli aktuální jídelní lístek vztahujíc, ným masivním nábytkem, vejde se do výjimkou jsou hovězí stejky, za které zaplatíte bez koruny tři stovky nebo hovězí
zato velké množství těch neaktuál- ní možná padesátka hostů.
ních... Dále jsme tam objevili několik V době naší návštěvy byl obsazený pou- tatarák – ten je mírně levnější. Bezmasá
pochvalných zápisů a jeden negativní ze jeden stůl, takže s místem jsme pro- jídla se skládají ze samých smažených
od návštěvníků restaurace. Řekli jsme blém neměli. Ani poté, co se ve vstupu sýrů, ty by nás osobně nenadchly.
si, že nejlepší bude osobně restauraci do místnosti nečekaně objevila trojice K pití si můžete objednat Holbu nebo
navštívit.
našich přátel a přisedla si k nám. A po- jedenáctku Bernarda, při naší návštěvě
Z Prostějova to není daleko, autem kud by si přisedla i dvojice dalších přá- byl na čepu i Keprník, dvanáctka z Hajste tam za čtvrt hodiny. Restaurace tel, kterou jsme objevili až při odchodu nušovic. A samozřejmě nealkoholický
se nachází vpravo od silnice ve vel- v první místnosti, stále bychom se vešli Bernard, kofola a další možnosti s bublinkami i bez bublinek. Pro úplnost zmíkém a světlém, původně selském k jednomu stolu.
stavení. Nevíme, jestli bývá někdy Interiér je jednoduchý, dalo by se říct níme skladbu týdenního jídelního lístku.
problém s parkováním, při naší ná- prostý. Bíle vymalované stěny a klenuté Obsahuje každý den tři pokrmy, z nichž
vštěvě nebyl. Zaparkovat se dá před stropy, které způsobují, že se hovor od jedno je generacemi prověřená stálice
objektem nebo ve dvoře. U dvora sousedního stolu nese tak, že máte pocit, (řízek, zelo-knedlo-vepřo, rajská omáčse na chvíli zastavíme. Najdete tam že vám někdo promluvil přímo za zády. ka atd.), jedno jídlo patří k modernější
jednak venkovní posezení u masiv- Zkrátka je poznat, že se jedná o původní kuchyni (často kuřecí maso na různé
způsoby) a poslední je většinou „odlehních stolů, které oceníte v létě, a pár sýpku.
čené“, třeba palačinky, těstovinový salát,
dětských atrakcí na zabavení po%QTGUVCWTCEG ovocné knedlíky, ale narazili jsme i na
tomků, na fasádě sousední budovy
chod nazvaný Pohádka mládí, který jsme
zase zavěšené původní zemědělské
PCDÊ\Ê
up č oukaš
ši.
si vyložili jako krupičnou
kaši.
nářadí. Vchod do restaurace se nachází rovněž na dvoře a je docela Standardní „jídelák“ obsahuje tři polévky za stejnou cenu 39 korun,
run, dvě jídla
nenápadný.

RaS resumé
EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
N
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
JJen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech prostor je samozřejmostí.

Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snai nejvzácnější hosty.
žila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
N
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo
mdlé,
nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
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SNESITELNÉ
Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Mezi čtenáři stále více populární seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii napsal další
díl. V celkovém součtu již třiašedesáté klání, které budete zpočátku tohoto ročníku nacházet vždy
v každém lichém čísle tištěného vydání, nabízí po kratší pauze opět pohled z cest za město. Už ve
druhé polovině loňského roku jsme rozšířili okruh monitoringu o regionální podniky, jejichž věhlas
nás velice zajímal. A jelikož ohlas evidujeme více než pozitivní, pokračujeme dál.
Ještě předtím ale není na škodu malé ohlédnutí. Jako první jsme navštívili restauraci a pivovar
U Císařské cesty v Držovicích, následně zavítali na plumlovskou přehradu do restaurace Hotelu
Zlechov a naposledy se nám pod drobnohled dostal Bělecký mlýn. Dnes jsme si posvítili na hluchovskou Sépku.
Než se ale pustíme do reportáže, zopakujme si, že celá sonda gurmánství je rozdělena právě na dvě
samostatné, ovšem ruku v ruce souběžně probíhající části. Vedle hodnocení restaurací a hostinců
vám připravujeme i nějaké to překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánského podniku,
klasické„zahrádky“ a přinesli už také první ze sérií kavárenských dílů nebo ku příkladu prozkoumání
Hanáckých slavností či vánočních trhů. V neposlední řadě máme za sebou dva comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy a předloni jsme vám představili i silvestrovské menu v zahraničí.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech dvaašedesát doposud
zveřejněných dílů.
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Nabídka v době návštěvy obsahovala
i menu zvěřinových hodů. Kromě polévky a předkrmu to byl i oddíl hotových
jídel a oddíl jídel na objednávku, „hotovky“ se pohybovaly od 129 korun za
lovecký guláš po 159 korun, speciálně
připravované pokrmy stály od 168 do
178 korun. Ceny jsme vyhodnotili pro
takovou akci, jako jsou zvěřinové hody,
jako příjemné.

,CMP¾O
EJWVPCNQ

Aperitiv nabízený jídelním lístkem v záhlaví – becherovku – jsme vynechali,
načež přistoupili rovnou k předkrmu
a polévce, kterou byl zvěřinový vývar
s knedlíčky. Paštika Hubert jako předkrm byla velmi dobře ochucená a omáčka Cumberland, kterou byly dva řezy
paštiky přelity, představovala vyvrcholení
celého chodu. Pokud jste se dosud nesetkali s omáčkou Cumberland, vězte, že se
jedná o omáčku z brusinek a rybízu, která se zrodila ve staré Anglii a používá se
k doplnění zvěřiny a tmavých mas. Škoda že chléb, který paštiku doprovázel,
byl nejspíš včerejší, tudíž lehce okoralý.
Se zvěřinovým vývarem a jeho ochucením jsme byli rovněž spokojeni, i když
paštika jako první chod o prsa zvítězila.
Jako hlavní chod jsme zvolili kančí
kýtu se šípkovou omáčkou a knedlíky
z hotových jídel a dančí medailonky na
hříbkách z jídel na objednávku. U první
varianty byla nejlepší omáčka, maso
bylo měkké, ale v jednom plátku hodnotitel narazil na pletenec šlach. Jediné,
co bylo možné s ním udělat, bylo vykrájet ho ze zbytku masa a odložit stranou.
Knedlíky byly průměrné. Dančí medailonky byly měkké a omáčka, která je
provázela, měla opravdu výraznou chuť
i vůni čerstvých hub. U vedlejšího stolu
jsme zaslechli poznámku, že medailonky jsou dost tuhé, nás to ale nepotkalo.

Nečekejte zázraky. Je to ale slušný podnik na pomezí mezi restaurací
a hostincem. Pokud nebudete mít vysoké nároky, tak si vyberete jak
z denního menu, tak ze stálého jídelního lístku. A třeba natrefíte i na
speciální akci, jako se stalo nám u zvěřinových hodů. Zklamáni jsme
nebyli. To vše pak v krásném prostředí a za vcelku solidní obsluhy.
Restauraci Na Sépce v Hluchově proto udělujeme…

3

hvězdy
y
Kamarád sedící vedle, který si objednal
kančí kýtu na smetaně, byl nadšený,
problém se šlachovitým masem jej nepotkal.
K pití jsme zvolili Keprník, který je dosti
vzácným výrobkem hanušovického pivovaru, a proto jsme museli tuto nabídku využít. Jak hodnotitel – pro dnešek
neřidič – i vedle sedící kamarád si tuto
volbu pochvalovali. Ostatní se spokojili
s free Bernardem nebo kofolou.
Nemohli jsme neprovést náš oblíbený
test rozlévaného vína. Sklenička Portugalu byla docela pitelná, ale nikterak
nenadchla, stejně jako poslední chod,
kterým bylo espresso.

-XCNKVC
UGTXKUW
Obsluha byla rychlá, objevila se u nás
hned, jakmile jsme se posadili. Je pravda, že mnoho hostů v restauraci hodinu
po poledni nebylo. U našeho stolu se
vystřídali tři obsluhující, všichni v civilním oděvu, což nás zpočátku trochu
zmátlo. Na nic jsme nemuseli čekat,
jednání obsluhujících bylo korektní,
ale dost formální. Až při odchodu a placení, neboť se „kasíruje“ u pultu při vý-

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQt
které jsme QDYäWtYLOLYPLQXOpPGtOH

A JAK VÁM SE LÍBÍ V HOSTINCI
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chodu, jsme prohodili spolu dvě tři věty
méně formální.

/ÊUVQ
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Dostanete se sem z první místnosti a je
zřetelně označeno. Ani v tomto ohledu
není důvod si stěžovat, nalezli jsme čisté
toalety s teplou vodou a papírovými ručníky.

5JTPWVÊ
EGNMQXÚ
FQLGO
Restaurace Na Sépce v Hluchově se nachází na dobrém místě. Najdete ji přímo
u silnice a v širokém okolí nemá konkurenci. Navíc se u ní dá zaparkovat. Tyto
vlastnosti podniku – samozřejmě vedle
solidního jídla – pomohly získat popularitu, které se těší nejen v Hluchově. Je jen
málo sídel velikosti této obce, ale i větších,
jejichž obyvatelé si mají kam zajít nejen
na pivo, ale i na slušný oběd. Viditelnější
reklama už při vjezdu do obce by určitě
pomohla zvýšit návštěvnost. A ještě rada:
neškodilo by dbát o aktuálnost stránek
na webu a Facebooku, množství starých
jídelních lístků zbytečně ubírá na kráse.
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Chyby mohou
váš
ovlivnit nejen
raví
vzhled, ale i zd

Naše nehty jsou tvořeny malými vločkami, které
jsou vzájemně spojené jako dlaždice. Není proto
vhodné je zkracovat kleštičkami, protože ty zdeformují strukturu nehtů a způsobí jejich třepení
a lámání. Nejvhodnější je proto zkracovat nehty
pilníkem, který je mnohem šetrnější.

NEHTY

Rodiče nám už jako malým vysvětlovali, že
si musíme zakrývat ústa, když kašleme, abychom nenakazili lidi kolem nás. Když si ale
zakryjeme ústa při kašli nebo kýchání rukama, napomáháme tomu, aby se bakterie dostaly na naše tváře. Výsledkem jsou vyrážky,
zarudnutí a další kosmeticky nepříjemné
následky. Zvláště nebezpečná jsou infekční
onemocnění, protože následným třením očí
rukou si můžeme způsobit zánět víček. Nejlepší je zakrýt si ústa kapesníkem, ideálně
látkovým. Pokud to nejde, je možné si ústa
zakrýt loktem.

KÝCHÁNÍ

Různé formy hygieny či očisty našeho
těla provádíme každý den. Stále ale
máme tendenci některé věci dělat
špatně. A tyto chyby mohou
ovlivnit nejen náš vzhled,
ale i zdraví. Není proto od
věci připomenout si některá zásadní pravidla při péči
o vlastní tělo tak, jak je stanovili odborníci.

Na naše ruce se nám může dostat celá řada bakterií. A pokud se pak prsty šťouráte v nose, hrozí, že
se nám do něj dostane infekce, Obzvláště nebezpečné je to v případě, že máme zablokovaný nos,
protože infekce se může dál rozšířit. Nejlepší způ-

NOS

Ženy si často zvýrazňují oči tak, že si malují oční
linky. Při malování linky na spodní víčka však
existuje riziko, že si tužkou a obzvláště štětečkem
tekutých linek nanesete bakterie do oka. Smíchání se slzami vytváří oční linky příznivé podmínky
pro jejich množení. I proto by se tyto linky měly
malovat až pod spodní řasy, nikoliv nad ně.
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sob, jak nos vyčistit, je propláchnout jej vodou. spívá. Mají hustou strukturu a jsou plné silikonů. Pokud si na vlasy nanesete velké množství
Anebo si na prst prostě dát papírový kapesník.
kondicionéru, vlasy se rychleji znečistí. Pokud si
ho navíc nanášíte i na pokožku hlavy, póry v pokožce se ucpávají, a to vede k většímu maštění
a řídnutí vlasů. I proto je vhodné používat maximálně množství srovnatelné s menší mincí, a to
Příliš velké množství zubní pasty na kartáčku způso- nanášet jen na suché konečky.
buje, že štětiny kloužou přes zuby místo toho, aby je
skutečně vyčistily, což výrazně snižuje kvalitu čištění
zubů. Největší práci při mytí zubů odvádějí právě
štětiny na zubním kartáčku a zubní pasta je jen pomocníkem pro dezinfekci a ošetření. A kolik pasty
byste měli používat? Pro dospělého je to množství Naše pokožka je domovem celé řady prospěšných
velké jako kulička hrášku, u dětí pak jako zrnko rýže. bakterií, které ji chrání před infekcemi a udržují ji
přirozeně hydratovanou. Každodenní použití sprchového gelu tuto bariéru ničí. Tělo se stává více
náchylné k různým nemocem a kůže se vysušuje,
což může vést k ekzému. Pouze ruce, podpaží a oblast intimních partií je vhodné umývat denně mýBalzámy nebo kondicionéry na vlasy se vy- dlem. Další části těla stačí mýdlem umývat pouze
značují vlastností, která vlasům jen málo pro- jednou za dva dny.

Místní nádraží jsem měl vždy rád
a váže mě k němu spousta osobních
vzpomínek. Miloval jsem vždy procházku Rejskovou ulicí zakončenou
na této vlakové stanici, posezení
ve venkovním „podloubí“, květiny
rostoucí v zavěšených květináčích
i následnou cestu vlakem ve směru
do Kostelce. Když jsme měli volnou
chvíli, vodil jsem sem i svého malého
syna. Místo abychom šli třeba někam
na dětské hřiště, či do parku, zamířili
jsme právě na místní nádraží, třebaže
jsme nikam necestovali. Počkali jsme
si, až přijede a zase odjede vlak, zamávali mu na cestu a šli zpátky domů.
Mělo to vždy svoji nezaměnitelnou
romantiku. A to určitě nejen pro nás.

„Myslím, že by mohlo zůstat. Hodně
lidí říká ‚Zachovat!‘. A já se přikláním
svým způsobem taky k tomu. Teď je
otázka, zda na to budou peníze.“

Vladimír Žouželka

„Určitě bych to zachovala. Vyrůstala jsem zde a nedovedu si to tu
představit bez nádraží. Je to taková
místní ikona.“

Jarmila Kovaříková

„Určitě jsem pro zachování. Je to
nádherná budova, když jde člověk
z města, tak je to krásný monument. Zakončuje Rejskovu třídu. Je to kus historie Prostějova.
A chodíme sem od nepaměti. Stoprocentně tedy zachovat.“

Petra Kučerová

PROSTĚJOV Hlas lidu, hlas
boží. Večerník během uplynulého týdne zajímaly pochopitelně
také názory obyčejných občanů
Prostějova na to, zda by si přáli
budovu místního nádraží zachovat nebo ji raději zbourat.

JSTE PRO
ZACHOVÁNÍ
NEBO ZBOURÁNÍ
NÁDRAŽÍ?

ANKETA

Místní nádraží v Prostějově.
Budova představující pro
mnohé občany Prostějova
památku či místo, na které nostalgicky vzpomínají.
Když se na konci roku 2018
objevila v České televizi reportáž, v níž mluvčí Správy
dopravní železniční cesty
představila plány majitele
spojené s demolicí výpravní
budovy místního nádraží,
okamžitě tím vyvolala poprask. Jak u samých obyvatel Prostějova, tak u vedení
magistrátu. Po celý loňský
rok údajně probíhala jednání s možností, že by město
budovu odkoupilo a tím
i zachránilo. Definitivní rozhodnutí ale nepadlo a zcela
jasné nejsou stále ani plány
současné Správy železnic.
Večerník tak zjišťoval aktuální informace k dané kauze.
Texty připravili:
Michal Kadlec
Michal Sobecký
s komentářem
Martina Zaorala

www.vecernikpv.cz
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álně na podzim loňského roku s tím, že
v rámci přípravy rozvoje infrastruktury
a rekonstrukce ve Správě železnic, což
se týká mimo jiné hlavního i místního
nádraží v Prostějově, připraví možné
varianty řešení. To si pochopitelně vy-

ní situaci mluvčí správy železnic
Marek Illiaš.
Ten se rovněž vyjádřil ke stavu
budovy. Ta už desítky let neprošla
výraznějšími opravami. „Její současný technický stav je velmi špatný. Potvrdil to i posudek projektové firmy MCO Olomouc, který
jednoznačně navrhuje demolici,“
dodal Marek Illiaš. Nicméně na
odstranění budovy by nakonec
dojít nemělo. „Rozhodnutí o demolici tedy nepadlo a podobné
informace nejsou pravdivé,“
uvedl dále na dotazy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Ten se
také pídil po informaci, jak je to
s jednáním s Richardem Benýškem. Právě o něm se proslýchalo,
že by mohl budovu uchránit před
demolicí a investovat do ní. „Žádná jednání s panem Benýškem
Správa železnic nikdy nevedla,“
upřesnil Marek Illiaš k dotazu na
aktivity podnikatele, někdejšího
majitele hokejové Slavie.

Budova místního nádraží stojí na
svém místě od konce 19. století,
kdy došlo k výstavbě železnice do
Kostelce na Hané. V minulosti
byly snahy o prohlášení stavby za
chráněnou památku, aby nedošlo
k necitlivé rekonstrukci. Nedošlo
však ani k vyhlášení památkou,
ani na opravy. V současnosti
se v budově nachází byty, dále
pobočka České pošty. Většina
prostor ale v současnosti zůstává
prázdná.
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Přes to všechno, co jsem napsal, jsem
naprosto smířený s tím, že místní nádraží nakonec bude srovnáno se zemí.
Celkově se jedná o budovu, která sice
má své nezaměnitelné kouzlo, nicméně
zároveň je zcela poplatná době, ve které
vznikla. Dnes je podobně velká budova
pro dráhu naprosto zbytečná. A jaké
další využití by měla? Mohly by tam být
byty? Možná. Ale našlo by se v Prostějově dost lidí ochotných žít v historické
budově kousek od kolejí?
Pro sám provoz vlaků dnes stačí nástupiště, krytá čekárna, jedna kancelář,
případně okno pro prodej jízdenek.
Ale jak už je nějaký čas vidět, i bez něj
to jde. Bylo by tedy smysluplné, kdyby
se stará budova zbourala a postavila
se místo ní moderní vkusná čekárna
doplněná třeba i o to kryté podloubí
zdobené květinami.
Samozřejmě vnímám argument, že celá
budova pochází z roku 1889 a že sloužila jako nádraží slavné Moravské západní
dráhy. Jenže musíme vše chránit jen

proto, že je to staré? Spíše bychom se
měli snažit, aby i to nové mělo svůj smysl a nezaměnitelné kouzlo nejen pro
nás, ale hlavně pro naše potomky.
Bylo by možná fajn, kdyby se našli nadšenci, kteří by nádraží odkoupili, za své
opravili a pak pro něj našli nové využití.
Jenže v tomto ohledu slouží jako smutný
příklad jinak skutečně krásná nádražní
budova v Ústí nad Orlicí. Společnost
Oustecké nádraží založená kvartetem aktivistů tam svého času slibovala pekárnu,
restauraci, kavárnu, byty i opravu fasády.
Jenže k tomu je nyní opravdu hodně
daleko. Nyní je jasné, že lidem, kterým
se povedlo uchránit historickou budovu
nádraží v Ústí nad Orlicí před demolicí,
se absolutně nepodařilo vrátit památce
život. Dům je zavřený, na fasádě je reklama, toalety nepřístupné a už druhý provozovatel kavárny to vzdal.
Obávám se, že místní nádraží by i po
rozsáhlé rekonstrukci dopadlo stejně.
Ostatně i ta legendární hospoda tam už
dávno zavřela…

PRAHA, PROSTĚJOV Od samého
začátku se v celé kauze angažovala
také prostějovská senátorka Jitka
Chalánková. A byla to právě ona,
která na Ministerstvu dopravy ČR
během minulého týdne zjišťovala
aktuální informace.
„Aktuálně je podepsaná smlouva na
zpracování záměru projektu rekonstrukce budovy místního nádraží. Jinak
stát jako vlastník ani postupovat nemůže, tak je postup daný legislativou. Záměr projektu určí následný rozsah této
investiční akce, pro který bude následně
zpracována projektová dokumentace.
Záměr bude zpracován ve třech možných variantách zásahu do budovy:
1. Demolice stávající výpravní budovy a výstavba nové výpravní budovy.
2. Rekonstrukce stávající výpravní
budovy
3. Prodej budovy městu s uložením
věcného břemene na dodržení legislativního minima pro železniční
stanici a výstavba nové technologické budovy.

V rámci přípravy záměru projektu budou investorskou organizací
(Správa železnic, s. p., Stavební
správa východ) přizváni i zástupci
města k projednání těchto variant. Na základě posouzení těchto
variant bude vybrána varianta optimální,“ uvedla exkluzivně pro Večerník Jitka Chalánková. „Z výše
uvedených informací vyplývá, že
město bude přizváno k projednávání variant. Jistě by bylo vhodné,
kdyby zástupci města v čele s panem primátorem měli v předstihu
připravený plán, který přinesou
k jednání. Podle zkušeností ze zahraničí lze takové budovy, dnes již
v takovém rozsahu pro železniční
dopravu a obsluhu předimenzované, využít vhodně jinak. Podle
mne nejlépe na kulturní a společenská zařízení typu knihovna,
muzeum, společenské využití.
5GP¾VQTMC \C 2TQUV÷LQXUMQ -QLGVÊPUMQ C 6QXCéQXUMQ ,KVMC %JCN¾PMQX¾ Věřím, že představitelé města této
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občanů,“ zachovává optimismus

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW senátorka Jitka Chalánková.

Místní zachrání jen ten,
kdo ho opraví. Ale proč? <,+56+.#5'0614-#,+6-#%*#.0-18

Martina Zaorala

PROSTĚJOV Bude opraveno, nebude opraveno. Bude
památkou, nebude památkou. O místním nádraží se už
dobře deset let vedou spory.
Jsou rozmanité, ale všechny se
dají shrnout do jedné krátké
otázky: Co s ním? Aktuálně ve
stanici už nefunguje ani prodej
jízdenek, deset let tam nenajdete ani kdysi navštěvovaný
hostinec. Dlouho se však bralo
za jistou věc, že budovu nechají
České dráhy a pozdější nový
vlastník, tedy Správa železniční
dopravní cesty, opravit.
Dosud se tak ale nestalo a Prostějov loni šokovaly zprávy o tom,
že budova naopak půjde k zemi.
Nato se do jednání vložilo vedení
Prostějova. „Jednání s městem
proběhla koncem minulého
roku. V současné době připravuje
smlouvu na rekonstrukci budovy.
O její variantě budeme mít jasno
do konce března,“ uvedl k aktuál-
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„Zatím žádná konkrétní předd
stava nepadla, pouze
ouze se uvažovalo, že by v budově
dově mohla být
služebna Policiee ČR. Já
osobně se domnívám,
nívám,
že město bude těžko
pro budovu hledat
ledat
naplnění.“
yy Vnímáte i ná--zory občanů,
kteří se jednoznačně vyjád(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
řili na podporu záchrany budovy?
„Samozřejmě názory vnímáme, na druhé straně
je ovšem záležitost možného odkupu a následné rekonstrukce celého objektu. To představuje
minimálně 70 milionů korun, ne-li více. V tomto
směru si myslím, že město má jiné priority, kam
investovat peníze.“
yy Vy sám, byl byste pro odkup budovy místního nádraží, z toho plynoucí její záchranu?
„Jsem určitě pro zachování budovy. Město
nemá pro tento objekt v tuto chvíli žádné varianty využití, takže já osobně nejsem pro odkup. Musíme brát v úvahu i to, co jsem zmínil,
že náklady na odkup a rekonstrukci by byly
příliš vysoké a zatížily by zbytečně rozpočet
města.“
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yy Pane první náměstku, na konci roku 2018
šokovala prostějovskou veřejnost informace,
že tehdejší SŽDC má v plánu zbourat výpravní
budovu místního nádraží. Jak na vás osobně
tenkrát zapůsobila tato zpráva a jak nebezpečí
demolice vnímáte dnes vy sám?
„Samozřejmě nás informace překvapila, tak trochu
zarazila, protože budova místního nádraží neodmyslitelně patří k Prostějovu. Doufám, že nebezpečí demolice trochu pominulo. Současná Správa
železnic nyní promýšlí možné varianty řešení, co
s budovou bude dál.“
yy Má vedení města vůbec nějakou představu,
co by se v případě odkupu budovy místního
nádraží s ní mohlo dělat a jaké by našla využití?

Michal
KADLEC

pro Večerník

Exkluzivní
rozhovor

PROSTĚJOV Odpovědi prvního náměstka
primátora Prostějova Jiřího Pospíšila v exkluzivním rozhovoru pro Večerník leccos naznačují. Město zřejmě budovu místního nádraží
od Správy železnic neodkoupí. Bude tak asi záležet čistě na majiteli, jak s nemovitostí naloží.

okolků první náměstek primátora
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mátora Prostějova pro stavební investice. Jak vzápětí Večerníku odpověděl na
další otázku, poslední jednání s majiteli
výpravní budovy místního nádraží proběhla už poměrně dávno. „Se zástupci
Správy železnic jsme se setkali neofici-
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vou. Do dnešního dne žádné rozhodnutí o místním nádraží nepadlo. Jen se
bohužel, a někdy i záměrně, šíří lži, fámy
a poplašné zprávy, což na klidu nikomu
nepřidá, považuji to za zcela zbytečné,“
míní dnes Jiří Rozehnal, náměstek pri-

žádá z jejich strany odpovídající čas.
Na radnici nyní čekáme na návrhy ze
strany Správy železnic, odhad je druhá
polovina roku 2020,“ sdělil Večerníku
Jiří Rozehnal a potvrdil, že rovněž tak
probíhají jednání jak o odkupu budovy
městem, tak i možném dalším využití.
„Jednali jsme s několika zájemci o budoucím využití objektu, čekáme však
na upřesňující informace. V případě, že
bude přijatelná kupní cena a zároveň
bude jisté dlouhodobé využití objektu,
který se musí zrekonstruovat, tak určitě
město bude mít zájem. Hlavní a rozhodující bude rozhodnutí zastupitelstva
města, samozřejmě až to bude aktuální.
Teď musíme být trpěliví a připraveni
jednat o všech alternativách, které dostaneme na stůl,“ ujistil Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Prostějova.

ODKUP
BUDOVY? ;Ė&+.Ú/& 635É9$æ(/(=1,&
„Město má jiné priority,“ prohlásil bez

PROSTĚJOV Už více než rok žijí
Prostějované v naprosté nejistotě
nad osudem stařičké výpravní budovy místního nádraží. A dodnes není
jasné, jak s ní bude naloženo. Žádné
rozhodnutí ze strany majitele ještě
nepadlo a stejně tak utichla silná
slova představitelů prostějovského
magistrátu, že budovu odkoupí a tím
i zachrání před demolicí. Od konce
roku 2018, kdy mluvčí Správy železniční dopravní železniční cesty, dnes
už jen Správy železnic, v televizním
pořadu poprvé zmínila možnost
zbourání místního nádraží, se dnes
celá situace pořádně zamotává.
„Je naprosto pochopitelné, že zpráva
tak, jak byla tehdy interpretována, vyvolala odpovídající reakce a emoce. Vše je
třeba řešit koncepčně a s chladnou hla-

„Musíme být trpěliví a připraveni jednat,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal
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Zdraví máme jen jedno, praví staré známé a pořád platné úsloví.
Záleží ovšem na tom, jakým způsobem si svého zdraví ceníme
a co jsme schopni pro něj udělat.
V mnohých případech si na vlastní
zdraví vzpomeneme až tehdy, kdy
nás začne něco bolet nebo přijde
nemoc, která nás donutí ulehnout
do postele či nás jakkoliv omezí na
běžné činnosti. A co si budeme
povídat, často své zdraví a tělesnou výdrž přeceňujeme natolik,
že nemoci přecházíme za účelem
vysoké pracovní vytíženosti.
Dnešní speciální tematická
dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku je věnována právě zdraví. Budeme jen rádi, když si z nabízených možností a rad vyberete
tu, která vám zajistí stálé zdraví,
svěžest a pohodu.
Texty připravil: Michal Kadlec
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Chyby mohou
váš
ovlivnit nejen
raví
vzhled, ale i zd

yy Co vás k cestování přivedlo? Počítám, že jste začala už jako dítě?
„Ne, vůbec. Jako dítě jsem právě příliš
necestovala. Jezdila jsem akorát hodně
po táborech, s babičkou pak do Jeseníků
a byli jsme vlastně ještě jednou na Slovensku a jednou v Itálii. A to vlastně bylo
všechno. Neměli jsme nějak moc peněz
a cestování se ani moc neřešilo. Potom,
jak jsem nastoupila na vysokou školu, tak
jsem začala strašně moc cestovat, protože
jsem využila řady programů v rámci školy, výměnné pobyty, workshopy, bussiness weeky, všechno možné. To už jsem
začala jezdit i trochu sama, protože moji
spolužáci, se kterými jsem se kamarádila,
na tyhle věci nebyli. Ano, jela jsem tam
s lidmi ze školy, ale nikdy předtím jsem je
třeba neviděla.“
yy Ale koloběžka se k tomu přidala až
později?
„Vlastně až taky s bakalářským studiem.
Pořídila jsem si ji, abych nemusela chodit
pěšky tu dlouhou cestu z kolejí do školy,
v autobuse mě to nebavilo. (úsměv) Ježdění mě začalo bavit, umí to zvednout
náladu. Když člověk jen šel, tak ti lidi se
jen dívali a nic. Když jsem ale začala jezdit
na koloběžce, tak hodně koukali a někteří se smáli. (také se zasměje) Zkrátka měl

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

člověk oční kontakt s úplně cizími lidmi,
a to většinou v pozitivním slova smyslu.
Někteří dokonce zdravili a vyptávali se,
proč na ní jezdím a tak. No, postupně
jsem si pořizovala větší a větší a větší, až
mám tu současnou velkou. A už s ní cestuji i dál než do školy.“
yy A Island byl tedy první větší cestou…?
„Ano, první taková větší s koloběžkou.“
yy Předtím jste s ní ale asi byla i jinde
než jen ve škole?
„Tak hodně cestuji po České republice.
S koloběžkou mám projetou například
křížem krážem Moravu, také jsem s ní
jela část Dunajské stezky, u Neziderského jezera, v Maďarsku, Rakousku. V Anglii jsem taky byla s koloběžkou, na jihu.“
yy Díval jsem se, že i Polsko máte
mezi oblíbenými destinacemi. Chápu
to, všude nížiny...
„Ano, a ještě Litva. A taky jsem podnikla cestu v Itálii s koloběžkou, poutní do
Říma. Co se týká třeba Polska, tak tam
jsou samozřejmě hlavně nížiny, ale je tam
písečné podloží, takže je někdy těžší tam
jezdit po rovince než jinde do kopců.“
yy Po technické stránce jste někdy na
cestách měla problém? Co v takovém
případě děláte?
„Třeba na Islandu, tak tam nic nebylo,
ani jeden defekt. Teda ano, povolilo
se mi zadní kolo, ale to člověk utáhne
a jede dál.“
yy Tak pokud se to nestane při cestě
z kopce...
„No samozřejmě. (směje se) Hlavně byl
problém v tom, že to byl prostě Island,
takže ne všude byl asfalt, hodně jsem
jezdila v terénu a navíc všude kopce, takže jsem dostala zabrat. Nějaké karpály
z toho byly, bolely mě z toho ruce. Ale
to byl asi jediný problém, technický jsem
neřešila žádný.“
yy Proč jste si zvolila zrovna Island? Je
to země ledu a ohně.
„Měla jsem takovou myšlenku, že první
velkou koloběžkovou cestu podniknu
na ostrov, o kterém jsem dlouho snila,
kam jsem se chtěla vydat. Bylo to místo,
o kterém jsem už věděla skoro úplně
všechno, o lidech, kultuře, hudbě, jídle
a pití. A pokaždé, když jsem se tam chtěla
vydat, vždy se mi nakonec změnily plány
a jela jsem někam úplně jinam. V roce
2018 jsem si při psaní diplomky vyznačila trasu pro koloběžku kolem dokola
ostrova. Vtipná část je to, že to nebyl Island, ale Irsko! (smích) A jak jsem se dostala na Island, to ani sama nevím. Já už
to tak prostě mám, když si něco hodně
dopředu naplánuji, je nakonec vše úplně
jinak. Proto řadu věcí ani moc neplánuji

Pondělí 3. února 2020
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vždy někdo zastavil. A hned v prvním
autě mi pán povídá, že mají nejhorší léto
v historii. (úsměv) V dubnu že začalo
pršet a ještě nepřestalo. Dívám se na tu
koloběžku a říkám si, no dobrý... Další
lidé říkali to samé, byli v depresi, přestože jsou zvyklí na studená léta. Z toho
jsem nebyla moc nadšená. Říkala jsem
si, jestli nejet zpátky na letiště a nezamířit třeba do Portugalska nebo do vysněného Irska. Ale druhý pán v autě mi
prozradil, že na severovýchodě je počasí
přece jen trošku lepší. Takže po vysazení jsem si otevřela mapu a sledovala si tři
různé předpovědi počasí. Zjistila jsem,
že ty západní fjordy nemají moc cenu.
Mělo tam tři týdny pořád v kuse pršet.
To by nemělo cenu, a tak jsem si řekla,
že pojedu na sever a pak uvidím podle
počasí. Nakonec se ale vyčasilo a neměla jsem s tím problémy. A i na fjordy
jsem se nakonec dostala!“
yy Jaké jste tam zažila teploty?
„Bylo tam od nuly do sedmnácti stupňů.
Ale většinou tak kolem pěti. Těch dní,
kdy bylo přes deset stupňů, bylo fakt
málo. Prostě jejich červenec.“ (smích)
yy Bylo těžké zvládnout aklimatizaci?
„Nejhorší aklimatizace byla po návratu
do Česka. Jela jsem z míst, kde bylo ke
konci celkem příjemných třináct patnáct stupňů. A přijela jsem do míst, kde
u nás tou dobou byla ta vůbec největší
vedra a třicítky. Přijela jsem pak do města a první tři dny jsem skoro omdlévala.
Vůbec jsem tu změnu nezvládala. Samotný Island byl v tomhle v pohodě.“
(úsměv)
yy Takže už chystáte stěhování?
„To asi ne. Ale Island už pro mě bude navždy srdcovka.“
yy Jak jste to měla vyřešené s ubytováním a jídlem?
„Island, to je velmi drahá země. Pokud
byste chtěl třeba přespat v hostelu, s deseti dvaceti lidmi na pokoji, tak vás to vyjde
třeba na dva tisíce korun za noc. Takže
jsem se nebyla ani v hostelu, ani v hotelu
ubytovat ani jednou. Brala jsem to jako
expedici, jinak bych tam nechala tak sto
tisíc korun. A to jen za ubytování... Takže
to jsem zavrhla a vzala s sebou stan. Spala
jsem po kempech. Ty jsou na Islandu docela levné, většinou 200 až 300 korun za
noc. A byly většinou dobré. Někde měli
kuchyňku, někde společenskou místnost a nějaký ten gauč. Párkrát jsem byla
i u lidí, co mě vzali k sobě. A někdy jsem
přespávala jen tak v divoké přírodě.“
yy Co vás na Islandu nejvíce zaujalo?
„Rozhodně příroda. A lidi vlastně také,
i když v opačném slova smyslu, protože
je jich tam strašně málo. Což je moc fajn.“

VERONIKA JIŘÍČKOVÁ

vizitka

ocas velryby, prostě idylka. A teď najednou vám nad hlavu přiletí pták. Zakřičí,
odletí a asi za deset vteřin se vrátí s dalšími deseti, kteří stejně křičí a začnou vám
útočit na hlavu. A klovou do vás, dokud
neodjedete. Rybáci dlouhoocasí. (smích)
V době hnízdění prostě útočí, znají to lidi
ve Skotsku, na Islandu, v dalších severských zemích.“
yy Jak jste se s tímhle dobrodružstvím vyrovnala?
„Měla jsem helmu, takže v pohodě.
Příjemné to ale nebylo. Je ale dobré mít
nějak přikrytou hlavu. Nebo hůl, kterou
si dáte nad ni – ti ptáci útočí na nejvyšší
místo. Do krve vás ale dokážou podrápat.
Jela jsem na Island s tím, že tam nejsou
žádná velká, nebezpečná nebo jedovatá
zvířata. A nulová kriminalita. Říkala jsem
si, že to bude úplně v pohodě a nemám
se čeho bát. A nakonec mě tam chtěli zabít ptáci. Rybáci dlouhoocasí. (smích) To
jsem fakt nečekala...“
yy Máte ještě další cestovatelské sny?
„Těch je... (smích) Jako nápadů mám
spoustu, ale konkrétní plán ještě nemám.
Nejbližší cestu bych viděla projet na koloběžce pobřeží Polska. Ale to bude spíš
taková dovolená než expedice. A pak
mám sen projet cestu, která se jmenuje
EuroVelo 1. Vede ze severu Norska po
pobřeží až úplně na jih do Portugalska.
Určitě ne ale na jeden zátah, jsem už pracující člověk, co hůř, podnikající. Ale určitě bych to postupně chtěla zvládnout.“
yy Co byste doporučila dalším lidem,
kteří zvažují podobné cestovatelské
zážitky?
„Ať jedou! Protože ty zážitky vám nikdo nikdy nevezme. Rozšíří vám to
hodně obzory, dokáže vás to hodně
obohatit. I zpětně třeba tady pro život
v Prostějově.“

✓ narodila se 21. prosince 1991 v Prostějově
✓ cestovatelka, podnikatelka a nadšenkyně
do koloběžek
✓ dětství a mládí trávila v Prostějově,
vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera
✓ později studovala na vysoké škole cestovní
ruch, následně pokračovala na magisterském
studiu rekreologie
✓ po škole se dala s přítelem na podnikání, společně vlastní firmu
✓ ze záliby v jízdě na koloběžce se stal koníček, kdy s koloběžkou
byla už téměř v desítce zemí a na mnohasetkilometrových trasách
✓ aktuálně pořádá cestovatelské přednášky, kromě Prostějova se objevila
třeba také v Olomouci nebo v Ostravě
✓ mezi její další koníčky patří vysokohorská turistika, divadlo, tanec
a individuální sporty
zajímavost: nemá žádné motto, ale jak říká: „Mám své ‚neklidné nohy‘
(blog na Facebooku) a ty mě stále ženou dál a dál za poznáním.“

yy Ano, žije jich tam méně než v Brně.
„To ano, ale na mnohem větším území,
než je Česká republika. Nás je tady prostě
strašně moc. Jako jasně, je super mít
kolem sebe lidi, kamarády, přátele. Jednou za čas je ale fajn si zajet do míst, kde
těch lidí tolik není. A vydechnout. Užít
si samotu. U nás se to dělá strašně těžko.
Protože i když jdete do hor, pořád tam
potkáte strašně moc lidí.“
yy Jací jsou Islanďani?
„Za necelý měsíc, co jsem tam byla, jsem
se bavila se čtyřmi Islanďany. Oni se totiž
vůbec nebaví s cizinci! Fakt strašně, strašně málo. Takže nejvíc z lidí jsem se tam
bavila s těmi, co se sice nenarodili původně na Islandu, ale žijí tam. A s turisty. Ale
musím říct, že lidé, co tam žijí, jsou strašně fajn. Protože tam jdou do nepohodlí,
že budou bojovat s větry, dešti a ptáky.
A jdou tam do té zimy, protože jsou pohodoví a přenesou se přes veškeré nepohodlí kvůli krásné přírodě. Takže jsou
tam na stejné vlně jako vy. Strašně dobře
se pak s nimi povídá, máte hodně společných témat. Je to vzájemně obohacující.“
yy Zažila jste tam nějaký kulturní
šok?
(dlouze se zamyslí) „Asi ne. On ten Island
není zase až tak jiný. Ano, je tam méně lidí
a drsnější příroda, ale zase takové rozdíly
mezi námi nejsou. Místo toho, aby si jako
tady šli za povídáním s kamarády do hospody, tak tam se seberou a jdou do horkých jezírek. Nebo do lázní.“
yy Mluvila jste o ptácích, v pozvánce
na cestovatelskou přednášku dokonce hovoříte o krvelačných ptácích.
O co se jedná?
„Představte si situaci, kdy jedete na koloběžce. A pohodička, sluníčko krásně
svítí, z jedné strany máte kopečky, ze
druhé strany oceán. Občas šplouchne

Veronika Jiříčková procestovala
velkou část Evropy. Na koloběžce!

a cestujeme pak stylem, že si řeknu: Tak
mám dva týdny volno, kam pojedeme?
Co třeba Albánie? Hmm, tak jo, jedeme
do Albánie. (úsměv) Spoustu výlety tak
mám uděláno takto, protože vím, že když
moc dopředu plánuju, skončím někde
úplně jinde. Nebo úplně jinak.“
yy A cesta na Island vznikla tedy právě tak? Že jste si v pondělí řekla: ´v pátek vyrazím´?
„To zase ne. Věděla jsem asi tři měsíce dopředu, že tam pojedu. Neměla jsem ale
na plánování moc času, dopisovala jsem
diplomku. Nějaký hrubý nástřel jsem
však přece jen měla. Už předtím jsem na
Islandu jednou byla, s přítelem jsme jej
projeli autem. Takže jsem věděla, kam se
chci podívat. Měla jsem takový plán, že
si dám kousek severu a potom západní
fjordy. To je na první pohled taková nejvíce drsná část ostrova, ale když jsem se
tam předtím byla s přítelem podívat, líbila se mi neivíce. Takže jsem se tam chtěla
podívat znovu. I když jsem věděla, že to
bude hodně fyzicky náročné. Bylo to nakonec tak, že jsem odevzdala diplomku
a za dva týdny letěla. S tím, že jsem ještě
jeden z těch týdnů průvodcovala v horách. Měla jsem alespoň týden na nakoupení vybavení, které mi chybělo.“
yy Nebyl s cestováním s koloběžkou problém? Úplně si to neumím
představit...
„Je to jako s kolem, když letíte. Prostě zabalíte do krabice, vypustíte gumy. (usměje
se) Rozeberete to, aby bylo co nejmenší.
S koloběžkou je to však přece jen trochu
těžší než s kolem, má totiž jeden dlouhý
pevný rám v kuse. Tak jako tak ale obojí
prochází rentgenem u nadměrných zavazadel. Problém byl, že se to tam vešlo tak
tak, musela jsem to různě postrkávat, aby
se koloběžka vůbec do letadla dostala!
Měla jsem trochu obavy, ale zvládlo se to.
Letěla jsem tak už čtyřikrát. A je pravda,
že nikdy nemám tolik obavy z cestování,
jako z letištních kontrol.“ (úsměv)
yy Jak dlouho jste tam nakonec byla?
„Necelý měsíc, přesně sedmadvacet dní.“
yy Musela jste v průběhu mise měnit
plány?
„Ano, hned ten první den...“
yy Co se přihodilo?
„Měla jsem v plánu začít hned těmi západními fjordy a na sever jet, pokud mi
zbyde čas. Jenže na Islandu není veřejná
doprava moc frekventovaná, protože
tam žije málo lidí. A zjistila jsem, že kdybych tak měla dojet autobusy tam, kam
jsem chtěla, trvalo by mi to tři nebo čtyři
dny. Tak jsem si řekla, že to vezmu stopem, koloběžka, nekoloběžka. Stopování pak celkem šlo, do čtvrt hodiny mi

Jela jsem na Island s tím, že tam nejsou
žádná velká, nebezpečná nebo jedovatá
zvířata. A nulová kriminalita. Říkala jsem si,
že to bude úplně v pohodě a nemám se čeho bát.
A nakonec mě tam chtěli zabít ptáci. Rybáci
dlouhoocasí. To jsem fakt nečekala...

PROSTĚJOV Které dítě někdy ve
svém životě nemělo koloběžku?
Nebo po ní aspoň netoužilo? Z dětských snů se ovšem v některých
případech vyklubou koníčky, které
přetrvají do dospělosti. Například
Veronika Jiříčková (na snímku) však
začala na koloběžce jezdit až během
studií. Původní dopravní prostředek
do školy a zpět se však postupem
času proměnil ve vítanou alternativu
automobilu či busu. Nyní už mladá
žena cestuje z velké části právě na koloběžce. V nohách tak má mnohdy
stovky kilometrů, kromě poznávání
ciziny navíc dává zabrat svému tělu.
Předloni v létě se vydala například na
Island, kde ujela na tisíc kilometrů.
A země ji natolik uchvátila, že se byla
ochotna nejen podělit o své zážitky
z ostrova na severu s naší redakcí, ale
také o nich hovoří na cestovatelských
přednáškách, z nichž ta v Divadle
Point neminula Prostějov.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

se infekci než organismus oslabený.
Ke zdravému a odolnému organismu
vede cesta následujícími kroky:
* dostatek tělesného pohybu,
* pobyt v čistém životním prostředí,
* dostatek spánku a odpočinku,
* pestrá strava se zastoupením
všech druhů potravin.
Zní vám tyto rady jako tolik oblíbené
poučky vaší matky nebo paní učitelky? Chybí už jen „teple se oblékej“
Omezte kontakt s virem! a „vezmi si čepici“. Proč ale hledat sloTo je první z možností. V době zvý- žitá řešení tam, kde stačí následovat
šeného řádění chřipky se vyhněte jednoduchých a osvědčených rad?
pobytu ve společnosti většího množProti viru vakcínou
ství lidí. Nenavštěvujte kina, divadla
a supermarkety. Omezte na minimum Vhodným prostředkem k prevenci
i cestování v prostředcích hromadné chřipky je očkování. Provádí se každoročně před vypuknutím virových
dopravy.
nákaz v podzimních měsících. ChráPodpoøte imunitní
nit před chřipkou vás dokáže po dalsystém!
ších 6 až 12 měsíců. Ani toto opatZvyšte příjem vitaminů a tekutin. ření však nemusí být vždy účinné.
V případě, že nemůžete zajistit příjem Principem očkování totiž je odhad,
vitaminů potravou, obstarejte si ně- který z mnoha druhů viru bude daný
který z multivitaminových přípravků. rok nejrozšířenější. Proti němu je
Kromě vitaminu C by měl obsahovat namířena vakcína. V případě, že doi zinek a selen. Teple se oblékejte.
jde k neočekávané změně (mutaci),
mohou být chřipkou ohroženi i očlLYRWRVSU½YD
kovaní lidé. Přesto platí, že očkování
Základní podmínkou účinné preven- je jedním z nejúčinnějších způsobů
ce je zdravý a otužilý organismus. Ta- ochrany. Podstoupit by je měly zejmékový má mnohem větší šanci ubránit na rizikové skupiny.

Vysoce aktuální téma, obzvláště při
současné situaci, kdy i v Prostějově
je vyhlášena chřipková epidemie.
Chřipka obvykle probíhá ve větších
epidemiích na jaře a na podzim. Pamatujte na několik jednoduchých
rad, jak se onemocnění vyhnout.
Stoprocentně účinný recept není.
Existují však možnosti, jak riziko
chřipky výrazně snížit, nebo alespoň zmírnit její průběh.
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zzeliáda
eliááda vvee vvíceměřicích
ícceměřřiccícch 22020
0220
3x foto: Martin Zaoral

Zelí
Okurky
Přílohy
Marmelády
Kompoty
Mlsy

BYLI JSME
U TOHO

27. Kromě toho se sešlo 20 vzorků zelí, 26
kompotů, 28 okurek a 9 mlsů,“ vyjmenoval
Buriánek.
Zeliáda přitom není jedinou akcí, kterou
místní zahrádkáři pořádají. Tou další bude
Gořalka roku připravovaná tradičně ve
spolupráci s obecním úřadem a místními
hasiči. Tradiční akce by se měla ve Víceměřicích konat v sobotu 14. března.

Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz
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Marie Vránová
Jana Štéblová
Jozef Horák
Marie Buriánková
Marie Čáslavská
Jana Štéblová

Víceměřice
Víceměřice
Víceměřice
Víceměřice
Prostějov
Víceměřice
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loni v červnu zemřel,“ připomněl Buriánek, který sám do soutěže přispěl hned
25 vzorky. Nakonec se při vyhlašování radovala pouze jeho žena Marie, když v nejnabitější kategorii zvítězila se svojí meruňkovou marmeládou. „Právě marmelád se
nám sešlo hned 49, což je opravdu hodně.
Zajímavé bylo, že je do soutěže dávali hlavně chlapi. Naopak příloh bylo letos ‚jen‘
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VÍCEMĚŘICE Kdo uplynulou sobotu 1. února vyrazil na Zeliádu
do Víceměřic, nemusí se bát ani chřipky ani koronaviru! Proč?
Protože právě směs zelí, česneku a chilli dokázala před 18 lety
lidi spolehlivě ochránit před koronavirem SARS, není tedy
důvod, proč by to samé nezvládla s jeho aktuálně populárním
„bratříčkem“ z Wu-chanu. Kromě zajištění stálého zdraví ovšem
lidé ve Víceměřicích mohli na jazycích pocítit neuvěřitelně pestrou paletu chutí jednotlivých vzorků domácího zelí, okurků,
příloh, marmelád, kompotů a mlsů. Při třináctém ročníku
oblíbené akce se jich tu díky spolupráci se zahrádkáři ze širokého
okolí sešlo rekordních 159 vzorků.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Marmeláda vytvořená kombinací jahod
a zelených ořechů, sirup ze sedmikrásek,
jablečný ocet, marmeláda z kiwi, kompot
ostružin s jablky či ořechové škvarky. I takové nevšední kombinace nabídla Zeliáda
ve Víceměřicích. „Díky spolupráci s paní
Ambrožovou z okresního svazu zahrádkářů se nám podařilo navázat kontakt se
zahrádkáři z Klenovic, Čehovic, Olšan či
Čelčic. To je asi hlavní příčina toho, proč
tu letos máme rekordní počet vzorků. Také
degustátorů přišlo zřejmě nejvíce v historii
naší akce,“ pochvaloval si Petr Buriánek
z místních zahrádkářů, jejichž zhruba
dvacetičlenný sehraný tým akci zajišťoval.
„Řadu let nám s touto akcí hodně pomáhal
náš předseda Ludvík Ševčík, který bohužel

Sešlo se celkem 159 vzorků a v košíkárně to hučelo jako v úle

Za projekt cyklostezky řadu let bojoval
zejména bývalý plumlovský starosta
Adolf Sušeň. Sama realizace nakonec
připadla až na jeho nástupkyni, která
jej před dvěma lety ve funkci vystřídala.
„Přípravy byly opravdu náročné,“ ohlédla se Gabriela Jančíková. Celkové náklady na výstavbu cesty se nakonec vyšplhaly na 23,4 milionu korun bez DPH.

Martin ZAORAL

K tomu je třeba připočíst další peníze
na přípravu projektu. Vedení Plumlova,
které celý projekt zaštiťuje, nyní usilovně
shání každou korunu, aby tuto částku
v co největší míře pokrylo z peněz mimo
vlastní rozpočet. Není to vůbec snadné.
„Dostali jsme 16 milionů z IROP, dalšími dvěma miliony přispěla sousední
obec Mostkovice, po jejímž katastru
stezka rovněž povede. Nyní doufáme,

že získáme dotaci také z Olomouckého
kraje, žádáme u něj o 2,5 milionu korun.
Kromě toho máme příslib také od města Prostějova, a to minimálně ve výši půl
milionu korun. Dále sháníme, kde můžeme,“ vypočítala Jančíková, která tak zároveň osvětlila důvod, proč se v pondělí
u vyústění cyklostezky u kopce Kašparák sešli zástupci Olomouckého kraje
a samospráv dotčených obcí. „Je dobré,

2TQLGMV E[MNQUVG\M[ RąGFUVCXKNC RNWONQXUM¾ UVCTQUVMC )CDTKGNC ,CPéÊMQX¾ 2T¾X÷
O÷UVQ 2NWONQX LG ICTCPVGO EGNÆJQ RTQLGMVW C PGUG PGLX[wwÊ OÊTW QFRQX÷FPQUVK
Foto: www.prostejov.eu

Lidem bude sloužit nejpozději na jaře 2 021

PLUMLOV O tomto projektu se hovoří už téměř deset let. V roce 2012
Večerník přinesl zprávu o tom, že
kolem plumlovské přehrady by v budoucnu mohla vést stezka nejen pro
cyklisty, ale i in-line bruslaře. Výborný nápad se měl původně realizovat
o dva roky později. Z toho však nakonec sešlo. Po letech nekonečných příprav a shánění peněz byla stavba cyklostezky zahájena v pondělí 27. ledna.

20013110181

Kromě ní a starosty Mostkovic Jaroslava Pešky se tak při pondělním slavnostním zahájení stavby objevili také
třeba prostějovský primátor František
Jura, který při této příležitosti zdůraznil
význam plumlovské přehrady pro lidi
z Prostějova. Nechyběl ani olomoucký
hejtman Ladislav Okleštěk. „Cyklostezka přispěje k větší bezpečnosti cyklistů
projíždějících nyní po frekventované
silnici. Bylo by také dobré, pokud by se
ji v budoucnu podařilo propojit s tou,
která je už nyní vybudována na katastru
Prostějova a případně ji také protáhnout
dál ve směru na Drahanskou vrchovinu,“ nastínil hejtman. Faktem je, že by
se přímo nabízelo napojení na stezku
vedoucí z Hamer do Repešského žlebu.
O napojení na cyklostezku z Prostějova

DzGR5HSHFK

Nyní budovaná stezka povede podél severního břehu od letního kina přes pláž
U Lázničků až ke kopci zvanému Kašparák, který odděluje nádrž od Podhradského rybníka. Široká má být tři metry,
dlouhá 1934 metrů. Lemována bude
zábradlím v délce 572 metrů. V lokalitě
zvané „Bahňák“ před pláží U Lázničků
pak bude vedena nad vodou po mostní
konstrukci. Vše bude doplněno o mobiliář, v jejím okolí lidé najdou také lavičky,
informační tabule a stojany na kola. Původní termín dokončení měl být závěr
letošního září. „Podařilo se nám dohodnout prodloužení na konec listopadu.
Jisté je, že na jaře 2021 už by cyklostezka
měla plně sloužit lidem,“ uzavřela Gabriela Jančíková.

3RYHGHLQDGYRGRX

že všichni vidí, že už se opravdu začíná končící u Tiché se hovoří již řadu let, dle
stavět,“ doplnila Jančíková.
posledních informací by se mohl letos
začít budovat úsek od Tiché po silnici ve
Z Prostìjova
směru na Ohrozim.

jízdy stavu a povaze vozovky a při průjezdu
pravotočivou zatáčkou narazila do zábradlí
mostu přes Český potok. Ke zranění osob
při havárii nedošlo. Výše škody způsobené
na vozidle a zábradlí byla předběžně vyčíslena na 25 tisíc korun,“ uvedl policejní
tiskový mluvčí František Kořínek. Alkohol
u řidičky policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. „Její přestupek na
místě vyřešili uložením pokuty,“ doplnil
ještě mluvčí strážců zákona.
(mik)

2ąKPGJQF÷W\¾OMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOwNQPCwV÷UVÊLGPQRNGEJ[MG\TCP÷PÊ
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ČECHY POD KOSÍŘEM Zřejmě nezkušenost a řidičská nevyzrálost hrály
hlavní roli při nepříliš vážné dopravní
nehodě u zámecké zdi v Čechách pod
Kosířem. Na křižovatce nezvládla mladá řidička prudkou zatáčku a na namrzlé vozovce otřela svůj vůz o zábradlí.
„V pondělí 27. ledna po sedmé hodině ranní došlo v Čechách pod Kosířem k havárii
osobního automobilu Suzuki. Dvaadvacetiletá řidička nepřizpůsobila rychlost

Připravené změny se budou realizovat postupně. „Automat na náměstí je
v současnosti mimo provoz, je třeba ho
přeprogramovat na nový tarif. Předpokládáme, že v polovině února by to už
mělo být hotovo. Další kroky jsou závislé na úpravě dopravního značení, které
proběhnou až na jaře. Jedná se o zrušení
zákazu vjezdu na část náměstí, kde se
nyní bude částečně stát i na chodníku.
Kvůli tomu jsme v této části loni nechali
snížit obrubník. Co se týče ulice E. Beneše, tak tam chystáme zúžení chodníku
a rozšíření silnice tak, aby se tam auta vůbec vešla. To však určitě nebude otázka
letošního roku,“ upřesnil harmonogram
úprav konický místostarosta Jaroslav
Procházka, jehož jsme se zeptali i na to,
jak to bude s lidmi, kteří na náměstí musí
stát každý den. „Jim budu určeny parkovací karty. Budou si moci vybrat ze dvou

Nìco v polovinì
února, nìco na jaøe

vinek je, že lidé si za stání budou moci
zaplatit prostřednictvím SMS zprávy.

EX

druhů: jedna bude nepřenosná, to znamená, že bude vystavena pouze na konkrétní registrační značku auta, druhou
bude možné použít pro více vozů. Jejich
ceny se budou pohybovat kolem tří tisíc
korun na rok, přesný ceník by měl být
dostupný na webových stránkách města,“ reagoval Procházka.

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

a kultivované centrum města. Chtěla
odstranit na náměstí co nejvíce bariér,
umožnit chodcům svobodný pohyb
po celé jeho ploše, dát prostoru lidské
měřítko prostřednictvím vhodně zvolené dlažby i stromů a v neposlední
řadě právě nabídnout nová parkovací
místa. Jenže na tyto plány už dávno sedl
„Uvažujeme o jejich přepracová&RVH]DvOÙPLSO½Q\ prach.
ní, a to i kvůli novým technologiím. Pak
QDRSUDYXQ½PÈVWÉ" se budeme ohlížet po možnosti získání
V souvislosti s úpravami konického dotace, neboť město samo o sobě na tak
náměstí už před sedmi lety vznikla stu- rozsáhlou rekonstrukci finance nemá,“
die, která si kladla za cíl vytvořit kvalitní uzavřel Jaroslav Procházka.

-QPKEMÆP¾O÷UVÊLGCWV[QDéCUFQUNQXCd\CUGM¾PQq

EXKLUZIVNĚ

ny. Zbourání obou staveb se tak jeví
jako zcela logický krok. „Obě nemovitosti již byly dlouho prázdné.
Po jejich demolici by před školou
a v blízkosti sokolovny mělo vzniknout malé náměstíčko s parkovištěm,
zelení a lavičkami. V této souvislost
nyní připravujeme projekt,“ prozradil
nám místostarosta Přemyslovic Karel
Janeček.
(mls)

0GX\JNGFPÚQDLGMVDÚXCNÆJQJQUVKPEGCRąKNGJNÆJQQD[VPÆJQFQOW\CDÊT¾X2ąGO[UNQ
XKEÊEJOÊUVQRąÊOQRąGFOQFGTPÊDWFQXQWOÊUVPÊwMQN[
Foto: Martin Zaoral
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Hradčany-Kobeřice (sob) - Dvě
vesnice, dva obchody. Už to ale neplatí. Aktuálně mají v této sloučené
obci obchod pouze v Kobeřicích.
A musí jej navíc ještě podporovat.
„Loni jsme žádali o podporu Olomoucký kraj, letos žádáme znovu.
I kdybychom ji ale nedostali, stejně
majiteli přispějeme,“ uvedla starostka
obce Jana Weinlichová k prodejně.
Obec se snaží vlastníkovi kompenzovat energie a nájem. Jinak by podle
starostky prodejna už neexistovala.
„Na vesnici prostě není potřebná
kupní síla,“ poznamenala.

2EHFXGUzÉ
REFKRGGRWDFÉ

Bedihošť (mls) - Deset nových
obecních bytů by mělo vzniknout
z objektu bývalého kina v Bedihošti.
„Sedm z nich bude malých, dva větší
a jeden velký,“ prozradil Večerníku
starosta obce Jiří Zips. Bedihošť
již má na projekt přislíbenu dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 5,2 milionu korun. „Mělo by to
být hotovo již do příštího roku, což
je ovšem hodně šibeniční termín.
Aktuálně žádám o jeho prodloužení,“
uzavřel Zips.

=NLQDPDMÉEÙWE\W\

Ptení (mls) - Škola ve Ptení je
známá svým skvělým dětským divadlem i pravidelnými vítězstvími
v Hejtmanově poháru, což je závod
sportovní všestrannosti. Nyní si
připsala i celostátní úspěch na poli
matematicko-logické soutěže BRLOH neboli Brněnská logická hra.
Klání se zúčastnila dvě kvarteta žáků 8.
a 9. třídy. V základní soutěži soutěžilo
298 týmů a žáci ze Ptení obsadili 10.
a 21. místo, na základě čehož se probojovali do celostátního finále. V něm
žáci 8. třídy vybojovali 10. místo
a žáci 9. třídy 9. místo. „Tyto výsledky
stály desítky, možná i stovky hodin
práce, úsilí i volného času,“ upozornila
ředitelka školy Viera Šmilňáková.

l½FL]H3WHQÉXVSÈOL
YFHORVW½WQÉP%UORKX

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 3. února 2020

PĚNČÍN Obchůdky na vesnicích to
nemají snadné. Nejenže se často potýkají s odlivem zákazníků, také hygienici je nikterak nešetří. Své o tom
vědí i v prodejně Folget v Pěnčíně.
Prodejnu potravin v Pěnčíně inspektoři Státní zemědělské inspekce navštívili v pondělí 27. ledna. Nelíbila
se jim celá řada věcí: zanedbaný úklid,
myší trus, hromadění odpadků, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty
na podlaze i regálech a také poškození
stěn a stropu. Upozornili rovněž na
fakt, že provozovna není zabezpečená
před pronikáním škůdců. To vše bylo
důvodem, proč se rozhodli krámek
nechat ihned celý uzavřít.

Foto: SZPI

nejednalo. To, co po nás chtěli, jsme
dali do pořádku. A bylo to,“ reagovala
nepříliš ochotně na naše dotazy jedna
z prodavaček.
(mls)

8RQVTCXKP¾EJ(QNIGVX2÷PéÊP÷OWUGNKWF÷NCVIGPGT¾NPÊ×MNKF

Jeho zaměstnancům se vše podařilo
relativně rychle uklidit, a už ve středu
29. ledna byl obchod opět otevřen.
„O žádný dlouhodobější problém se

ČELECHOVICE NA HANÉ S novinkami se mohou setkat řidiči v Čelechovicích na Hané. V plánu je totiž
několik změn, které se jich při průjezdu obcí výrazně dotknou. V první
řadě se musí připravit na omezení
rychlosti před místní školou na 40
kilometrů v hodině. To ale není vše.
Jak Večerník zjistil, směrem ke škole
bude nově po příjezdové komunikaci
omezen vjezd, zejména však budou

rovněž změněny podmínky pro stání
a zastavení v obci. Například v okolí
obecního úřadu a školy.
„Před školou je to kvůli bezpečnosti.
Jak rodiče ráno vozí děti, tak zde stojí
jedno auto vedle druhého. A je to docela problém, protože místo se nachází
v zatáčce a stává se tak nebezpečným,“
uvedla místostarostka Milada Dosedělová. Novinky by měly začít platit během února.
(sob)

řidiče a řidičky změny

1DEJQFX2÷PéÊP÷\CXąGNCwRÊPC
V Čelechovicích čekají
Po úklidu prodejna ihned otevřela

PŘEMYSLOVICE Prostor u základní školy v Přemyslovicích
konečně prokoukne. Obec odkoupila objekty bývalého hostince
a přilehlého obytného domu. Oba
by ještě v zimě měly jít k zemi.
Rozlehlé, ale zchátralé domy zabírají v Přemyslovicích místo v prostoru
mezi oběma budovami zdejší školy.
Kromě toho stojí nedaleko sokolov-

Místo hospody bude před školou náměstíčko

Téměř z celého konického náměstí se
stane parkoviště. Nově se bude jednat
o zdejší silnice, vyjma hlavní komunikace vedoucí po jeho obvodu kolem sídla
policie směrem k poště. Parkovat se tak
bude moci na druhé straně náměstí, kde
je nyní zákaz vjezdu a také v ulici E. Beneše vedoucí kolem „Živňáku“. Zároveň
se parkování prodraží. Místo dosavadní
pětikoruny se bude za každou hodinu
platit korun deset. Jednou z dalších no-

Martin ZAORAL

KONICE Tak už je to tady! Parkování v centru patří k nejožehavějším
problémům Konice již pěknou řádku
let. Kromě hlavního náměstí se totiž
téměř nikde jinde stát nedá. Přitom
vmáčknout se na parkoviště před
prodejnou Jednoty je často nemožné. Proto se ve městě po letech úvah
rozhodli připravit změny, které by to
celé pomohly alespoň trochu zlepšit.
Ne všechny však místní uvítají s nadšením. Například cena za hodinové
stání na náměstí se zdvojnásobí.

Platit se bude na celém náměstí, přibude míst ke stání, ta se ale lidem prodraží

ZELIÁDA VE VÍCEMĚŘICÍCH TRHLA REKORD REVOLUCE V CENTRU KONICE! SYSTÉM PARKOVÁNÍ SE ZMĚNÍ

region

Stavba cyklostezky kolem přehrady začala! =DWiÿNXQHY\EUDOD
DXWRÅRWŐHOD´R]iEUDGOt

Od září do prosince minulého roku
si devětadvacetiletý muž opatřil údaje platební karty svého dvaapadesátiletého otce v jeho domě v Kostelci
na Hané. Pomocí těchto údajů pak
provedl vklady na svůj hráčský účet
u sázkařské společnosti. Svému otci
tím způsobil škodu ve výši 17 400
korun. Odcizené peníze poté prohrál. Policisté ve věci konají zkrácené
přípravné řízení pro podezření z přečinu krádež. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Okradl vlastního otce

Ze tří skutků porušování domovní
svobody podezírají koničtí policisté
čtyřiatřicetiletého muže z Plzeňska. Těchto skutků se měl dopustit
tím, že ve dnech 22., 23. a 25. ledna
tohoto roku neoprávněně vnikl do
rodinného domu v Pěnčíně, ve kterém poté přespal a vždy ráno odešel.
V domě podezřelý nic neodcizil, ale
poškozením vstupních dveří způsobil škodu vyčíslenou na 400 korun.
Policistům se jej podařilo vypátrat.
Za přečin porušování domovní svobody mu v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři léta.

Spal v cizím domě

V pátek 24. ledna v době od 8.00 do
11.00 hodin proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce
policistů dopravního inspektorátu.
Při akci zaměřené zejména na dodržování rychlostních limitů policisté
zkontrolovali 28 vozidel. Při tom
zjistili 14 dopravních přestupků,
které vyřešili na místě uložením
pokut v souhrnné výši 9 100 korun.
Nejčastějším zjištěným přestupkem bylo v 9 případech překročení
rychlostního limitu.

Řidiči hřešili na rychlost
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Jeden zmatek za druhým bude provázet život Prostějovanů během
následujících dní. Půjde o velice složité období, kdy si mnozí z nás
zavaří více, než je zdrávo. Teprve až konec týdne přinese uklidnění
a určitý systém pro naši práci.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Okolí
vás podrží v situaci, která bude pro
vás velice zásadní. Takovou pomoc
jste možná ani nečekali, protože
v poslední době nevycházíte s přáteli právě dobře. Vše se podaří vyřešit k vaší spokojenosti.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Tradičně
nejste spokojeni se vším na sto
procent a v práci tedy i nyní s vámi
nebude příliš zábava. Své kolegy budete honit do roztrhání těla, takže se
pak nedivte, že nenávist vůči vám
bude nadále stoupat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebudete příliš ve své kůži a tak rádi přenecháte několik svých úkolů kolegům,
kteří vás pro peníze rádi zastoupí. Vy se
nepřemáhejte a jděte si domů lehnout,
nemocní budete jen otravní a vlezlí.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Celkem
rychle se dostanete do pracovního
tempa, které vás provázelo na konci
loňského roku. Definitivně se tak
zbavíte svátečního pohodlí a lenosti. Na vašich výkonech to bude
hned znát, budete trhat rekordy.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Všem okolo
budete dodávat energii, vy sami ale
budete se silami u konce. Nepřepínejte se, vezměte si dovolenou a zamiřte
i s rodinou někam na hory. Po návratu
všechno doženete, nic vám neuteče.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Uprostřed týdne budete muset přežít
návštěvu tchýně, která vás dlouhá
léta nenechá v klidu a neustále do
něčeho rýpe. Snažte se ji nevnímat
a dělejte, že spíte nebo se věnujete
úplně něčemu jinému.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Tento
týden je pro vás jako stvořený pro
jemný a kontrolovaný hazard. Pokud do něčeho vložíte peníze, minimálně je zdvojnásobíte. Nejvíce se
vám bude dařit v kartách, takže se
jim věnujte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Konečně si uděláte čas k návštěvě svých
rodičů, které v posledních měsících
zanedbáváte. Možná si vyslechnete
pár peprných poznámek o nevděčnosti, ale to přežijete. Všechno dokážete vyžehlit.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Budete muset v těchto dnech doslova
šlápnout do vosího hnízda a řešit
problém tam, kde se vám dlouhodobě nedaří. Přátelé vám však vnuknou nápad, kterým byste se měli řídit. Konkurenci porazíte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Zřejmě se blíží konec vašeho partnerského vztahu. Nerozumíte si už
poměrně dlouho a nyní vaše rozepře vyvrcholí nevěrou jednoho
z vás. To už bude nepřekročitelná
hranice, budete už jednat.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Věřte,
že pokud si doma uděláte konečně
pořádek a uklidíte vše, co jste doteď
nestihli, rapidně se vám zlepší nálada. Tu pak přenesete i na ostatní členy rodiny a bude vám hej. Zase bude
radost chodit domů.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Svojí špatnou
náladou nakazíte i své kolegy v zaměstnání, takže v kanceláři nebo na dílně
nepočítejte s veselou atmosférou. I tak
budete muset v práci toto období přetrpět a doufat, že příště bude líp.

nákupní servis
pro vás
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Konstelace hvězd Prostějova
j
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Není snad člověka, který by rád nemlsal. Proto čtenářům Večerníku určitě přijde
vhod, že tentokrát jsme prozkoumali aktuální ceny čokolád. Figaro mléčnou dostanete nejlevněji v Tesku, velkou Milka Triolade pak zase v Lidlu, a to za absolutně
bezkonkurenční cenu. Kdo má rád Geishu mléčnou čokoládu, pak vězte, že ceny této
pochoutky jsou v prostějovských supermarketech zcela vyrovnané. Pro extra hořkou
čokoládu Lindt ale spěchejte do Teska, naopak Orion Studentskou pečeť pořídíte za
nejmenší peníz v Bille a Kauflandu. Bílou čokoládu s privátní značkou pak koupíte
nejvýhodněji v Albertu či Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 29. ledna.
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OD 3. 1. DO 9. 2. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem
dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.

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: Čunín
Obec: Čunín
Dne: 28. 2. 2020 od 7:30 do
Dne: 24. 2. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 26. 2. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: část
hodin. Vypnutá oblast: část obce 15:30 hodin. Vypnutá oblast: obce Bedihošť: celé ulice Sv. Váoboustranně podél Divokého po- obousměrně podél potoka od č. 60 clava, L. Svobody (Václavovice).
toka od č. 79, 78 a 17 po konec a 31 po konec obce směr chaty (celá Jednostranně ulice Palackého od č.
obce směr Žleb s chatami č. 216, chatová oblast).
410 po č. 562. Jednostranně ulice
215, 217 (vč. areálu dřevovýroby Obec: Skalka
Nerudova od č. 407 po č. 85.
č. 82).
Dne: 27. 2. 2020 od 7:30 do 15:00 Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Vranovice-Kelčice
hodin. Vypnutá oblast: Skalka, část Dne: 28. 2. 2020 od 7:30 do 15:30
Dne: 19. 2. 2020 od 7:30 do 15:30 ulice s čísly: 117, 107, 102, 105, 118, hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
hodin. Vypnutá oblast: Vranovice 119.
Hliník (včetně areálu střelnice).
E.ON Distribuce a.s.
č.p.131 (obchod).
Obec: Bedihošť
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9/2ÿ6.§052&(%</2=35$&2912
3ą(6å'267«),5(026.252
7,6«&35$&291«.č=8.5$-,1<$'$/j«&+=(0«
Přes 3000 žádostí firem o 15400
zaměstnanců z Ukrajiny a 1375
pracovníků z dalších zemí, jako
jsou Bělorusko, Mongolsko, Filipíny, Srbsko, Moldavsko, Indie
a Kazachstán, zpracovala v loňském roce ve vládou regulovaných režimech pro zrychlené
přijímání kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí Hospodářská komora České republiky.
Největší poptávka zaměstnavatelů
byla po technicky orientovaných
pracovnících, jako jsou kovodělníci nebo strojírenští dělníci. Firmy
zaměstnávaly také řemeslníky,
jako jsou truhláři, tesaři, omítkáři,
štukatéři, podlaháři, kamnáři, kameníci nebo malíři. Postrádaly ale
i pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky,
švadleny, ošetřovatele skotu, přetrvávala vysoká poptávka po skladnících a řidičích.
Zaměstnavatelé žádosti o pracovníky ze zahraničí podávali u Hospodářské komory v jednotlivých
měsících roku rovnoměrně. Velmi
rychle se ale vyčerpaly kvóty hlavně na pracovníky z Filipín (1000),
vysoká poptávka je ale také o zaměstnance z Běloruska (800 ročně), Kazachstánu (300) a Mongolska (1000). Hospodářská komora
proto zvažuje otevřít s ministerstvy
jednání o úpravě parametrů těchto
kvót.
Díky vládou regulovaným režimům
pro zrychlené zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí zaměstnavatelé
nemuseli tolik odmítat zakázky. Tito
pracovníci nejsou přínosem ale jen

pro zaměstnavatele, jsou prospěšní
pro celou společnost. Každý z těchto kmenových zaměstnanců odvádí daně a odvody do veřejných
rozpočtů, přispěli tak třeba i na
zvýšení důchodů českých seniorů.
V letošním roce z práce 40 tisíc
zaměstnaných kvalifikovaných
pracovníků z Ukrajiny přes vládní programy státní rozpočet získá
dalších 10 miliard korun, a to jen
z daní a odvodů.
Hospodářská komora připomíná,
že zaměstnavatelé mohli prostřednictvím režimů žádat pouze o kvalifikované pracovníky, kteří se museli stát kmenovými zaměstnanci.
Program tedy neumožňuje firmám
zaměstnat cizince na nekvalifikované pozice, jako jsou kupříkladu
dělníci výkopových prací, uklízečky,
čističi kanalizací, doplňovači zboží,
doručovatelé balíků, třídiči odpadů
nebo pomocné síly ve stavebnictví
či v kuchyni.
Dlouhodobým problémem programu pro zrychlené přijímání pracovníků byly ale stále zdlouhavé
administrativní procesy, kdy trvá
i několik měsíců, kdy zaměstnavatelem vytipovaný uchazeč o práci
v cizině reálně nastoupí do práce
u zaměstnavatele. „Nicméně zazna-

menáváme výrazný úspěch v tom,
že se administrativní úkony spojené
s vyřizováním zaměstnaneckých karet
zkrátily pod 90 dní,“ poznamenala
viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.
Vládní program umožnil řadě
Ukrajinců pracovat v ČR legálně.
Díky tomu tak došlo k významnému omezení nelegálního náboru těchto pracovníků a kriminality s tím spojené. Nijak neohrožují
mzdovou úroveň Čechů (mzdy
loni rostly sedmiprocentním trempem a podle analýz Hospodářské
komory rostou i mzdy pracovníků
z Ukrajiny) ani jim neberou práci
(až poté, co o pracovní místo nemá
Čech nebo občan EU zájem, je
možné nabídnout ho cizinci). Program zabraňuje nejen tomu, aby se
na jednom místě koncentrovaly vysoké počty cizinců, eliminuje také
tzv. zastřené pracovní agentury
a mafiánské struktury, za kterými
stojí nelegální ubytovny, vybírání
desátků apod.
Hospodářská komora vyřizuje více
než 80 % všech žádostí firem v České republice o pracovníky z Ukrajiny ve vládou regulovaném Programu kvalifikovaný zaměstnanec.
Tisková zpráva HK ČR

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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EĂ'ǇŵŶĄǌŝƵ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢƐƉŽůƵŬƌĄēşϭϮϬůĞƚƚƌĂĚŝĐĞƌƵŬƵǀƌƵĐĞƐǀǉďŽƌŶǉŵŝǀǉƐůĞĚŬǇƐƚƵĚĞŶƚƽǀƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ͘ďƐŽůǀĞŶƚŝ':t͕ǀĢĚŽŵŝƐŝƐǀĠŬǀĂůŝƚŶşƐƚƵĚŝũŶşƉƎşƉƌĂǀǇ͕ŶĂƐƚƵƉƵũş
ŶĂŶĄƌŽēŶĠƵŶŝǀĞƌǌŝƚŶşŽďŽƌǇ͘ůŽƵŚŽĚŽďĢĚŽŵŝŶƵũşůĠŬĂƎƐŬĠĂĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŬĠĨĂŬƵůƚǇŶĄƐůĞĚŽǀĂŶĠ
ƓŬŽůĂŵŝƐƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵǌĂŵĢƎĞŶşŵĂĨĂŬƵůƚĂŵŝƉƌĄǀŶŝĐŬǉŵŝ͘ďƐŽůǀĞŶƚŝ':tŶĞũĞŶƐŬůĄĚĂũşŶĄƌŽēŶĠ
ƉƎşũşŵĂĐşǌŬŽƵƓŬǇ͕ĂůĞŶĂǀǇƐŽŬǉĐŚƓŬŽůĄĐŚƚĂŬĠŶĄƐůĞĚŶĢƷƐƉĢƓŶĢƐƚƵĚƵũş͘
^şůşĐşŵƚƌĞŶĚĞŵƉĂŬũĞ͕ǎĞĂďƐŽůǀĞŶƚŝ':tƐĞƷƐƉĢƓŶĢŚůĄƐşŶĂǌĂŚƌĂŶŝēŶşǀǇƐŽŬĠƓŬŽůǇ͘'ǇŵŶĄǌŝƵŵ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂŵĄŶĂǌĄŬůĂĚĢŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ;ĂŵĞƌŝĐŬĠƉƌŽŐƌĂŵǇ&ƵůďƌŝŐŚƚ
ĂZŽƚĂƌǇǆĐŚĂŶŐĞŝĞǀƌŽƉƐŬǉƌĂƐŵƵƐͿŵŽǎŶŽƐƚƐƚƵĚĞŶƚƽŵǀƉƌƽďĢŚƵƐƚƵĚŝĂǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĂƚ
ŬŽŶƚĂŬƚƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşŵŝŝŶƐƚŝƚƵĐĞŵŝ͕ĂůĞƚĂŬĠƐƵēŝƚĞůŝŝƐƉŽůƵǎĄŬǇǌĞǌĂŚƌĂŶŝēş͘WŽēĞƚĚŽƉŽƌƵēĞŶş͕ŬƚĞƌĄƵēŝƚĞůĠ':tƉşƓşƉƌŽƐǀĠǎĄŬǇǌĂƷēĞůĞŵƉƎŝũĞƚşŶĂǀǇƐŽŬŽƵƓŬŽůƵǀǌĂŚƌĂŶŝēş͕ƐĞŬĂǎĚǉ
ƌŽŬǌǀǇƓƵũĞ͘hŵŽǎŸƵũşƚŽŬǀĂůŝƚŶşĚŽǀĞĚŶŽƐƚŝĂǌŶĂůŽƐƚŝŽƐǀŽũĞŶĠƉƎŝƐƚƵĚŝƵƐƉŽůĞēŶĢƐĚůŽƵŚŽĚŽďĢŬǀĂůŝƚŶşǀǉƵŬŽƵĐŝǌşĐŚũĂǌǇŬƽ͘ďƐŽůǀĞŶƚǇ'ǇŵŶĄǌŝĂ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂũƐƚĞƚĂŬǀŶĞĚĄǀŶĠ

ŵŝŶƵůŽƐƚŝŵŽŚůŝƉŽƚŬĂƚŶĂƵŶŝǀĞƌǌŝƚĄĐŚŶĂƉƎşŬůĂĚǀĞsĞůŬĠƌŝƚĄŶŝŝ͕h^͕ƵƐƚƌĄůŝŝ
ŶĞďŽ:ŝŚŽĂĨƌŝĐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞ͘
':tďƵĚĞǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşŵƓŬŽůŶşŵƌŽĐĞϮϬϮϬͬϮϬϮϭŽƉĢƚŽƚĞǀşƌĂƚēƚǇƎŝƚƎşĚǇ͘ĄũĞŵĐƽŵƓŬŽůĂŶĂďşǌşƚƎŝƐƚƵĚŝũŶşŽďŽƌǇ͘ǀĢƚƎşĚǇǀŬĂǎĚĠŵƌŽēŶşŬƵƚǀŽƎş'ǇŵŶĄǌŝƵŵŽƐŵŝůĞƚĠʹŶŐůŝƐŚĨŽƌƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ͕ŬĚĞũƐŽƵŶĢŬƚĞƌĠƉƎĞĚŵĢƚǇǀǇƵēŽǀĄŶǇƚǌǀ͘ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶŽƵĨŽƌŵŽƵ͕ƚĞĚǇēĞƐŬǇĂĂŶŐůŝĐŬǇ͘
:ĞĚŶƵƚƎşĚƵŬĂǎĚŽƌŽēŶĢŶĂƉůŶş'ǇŵŶĄǌŝƵŵēƚǇƎůĞƚĠʹǀƓĞŽďĞĐŶĠ͘dŽƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞŬůĂƐŝĐŬǉēƚǇƎůĞƚǉ
ŽďŽƌ͕ŽĚĚƌƵŚĠŚŽƌŽēŶşŬƵƐŝƐƚƵĚĞŶƚŝǀŽůşƐĞŵŝŶĄƎĞ͕ŬƚĞƌĠũĞŶĞũůĠƉĞƉƎŝƉƌĂǀşŶĂŶĄƐůĞĚŶĠƐƚƵĚŝƵŵŶĂǀǇďƌĂŶǉĐŚǀǇƐŽŬǉĐŚƓŬŽůĄĐŚ͘ǀŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢũĞŶĂ':tŵŽǎŶŽƐƚƵĚŽǀĂƚ'ǇŵŶĄǌŝƵŵ
ēƚǇƎůĞƚĠʹƐĞƐƉŽƌƚŽǀŶşƉƎşƉƌĂǀŽƵ͕ƚĞĚǇŽďŽƌƵƌēĞŶǉƉƌŽƚĂůĞŶƚŽǀĂŶĠƐƉŽƌƚŽǀĐĞǌĞǀƓĞĐŚƌĞŐŝŽŶƽ
Z͘WƎŝŚůĄƓŬǇŶĂƐƉŽƌƚŽǀŶşŽďŽƌďǇůŽŶƵƚŶĠŽĚĞǀǌĚĂƚĚŽŬŽŶĐĞůŝƐƚŽƉĂĚƵϮϬϭϵ͕ŶĂŽƐƚĂƚŶşŽďŽƌǇƉĂŬǀďĢǎŶĠŵƚĞƌŵşŶƵĚŽϭ͘ďƎĞǌŶĂϮϬϮϬ͘ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƐƚƵĚŝũŶşĐŚŽďŽƌĞĐŚŶĂũĚĞƚĞŶĂ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐũǁƉƌŽƐƚĞũŽǀ͘ĐǌͬƐŬŽůŶŝͲǀǌĚĞůĂǀĂĐŝͲƉƌŽŐƌĂŵǇͲŶĂͲŐũǁ͘
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Všem prvňáčkům

JEDNIČKY!

Politici rozdělili šedesát
tisíc korun z odměn
na projekty prospěšné
pro Prostějov

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE

mohli z těchto prostředků podpořit,“
vysvětlila postup náměstkyně primátora Milada Sokolová.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Sešlo se mnoho návrhù

PROSTĚJOV Předminulou středu 15. ledna pozvali prostějovští
občanští demokraté a nezávislé
osobnosti několik aktivních Prostějovanů do Národního domu,
aby jim předali šeky, které podpoří jejich neziskové projekty. Zrealizovali tím originální nápad „vrátit“ Prostějovanům částku, kterou
získali jako odměnu za práci v orgánech městských společností.
Zástupci klubu ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova v dozorčích radách společností s městskou
majetkovou účastí už v prosinci
oznámili, že po celý rok shromažďovali odměny za tyto funkce na
transparentním účtu, aby je následně mohli rozdělit na podporu projektů prospěšných pro Prostějovany
a naše město. „Vyzvali jsme prostějovskou veřejnost, aby navrhla projekty z oblastí kultury, sportu, vzdělávání a sociální sféry, které bychom

Podle radního Tomáše Blumensteina výzva padla na úrodnou půdu.
„Prostřednictvím facebookové a e-mailové komunikace se nám sešla
řada návrhů na zajímavé aktivity,
které by si snad všechny zasloužily
podporu,“ uvedl. Na počátku nového roku se „modří“ sešli a z návrhů
vybrali projekty, které získají jejich
finanční podporu. „Rozhodli jsme
se podpořit celkem pět aktivit a přispět navíc na jednu mimořádnou
charitativní sbírku,“ shrnul zastupitel
Jan Zatloukal.
Pomoc lidem v nouzi
„Chtěli jsme reagovat na mimořádnou tragickou událost, ke které došlo nedávno v Mostkovicích, a proto věnovali dvacet tisíc klorun na
transparentní účet obce Mostkovice.
Ten byl zřízen na podporu rodiny,
které před Vánoci vyhořel rodinný
dům v této obci,“ prozradil předseda
prostějovské ODS a zároveň také
zástupce klubu v jedné z městských
společností Tomáš Lázna.

(QVQCTEJÊX1&5CPG\¾XKUNÚEJQUQDPQUVÊ

LIPKA, Mourek,
zpìvaèka i sportovci
Další podpořenou se stala organizace
LIPKA, která poskytuje sociální služby, provozuje denní stacionář i chráněné bydlení. LIPKA získala od ODS
a nezávislých osobností podporu ve
výši 15 tisíc korun určenou na odborné vzdělávání jejích pracovníků.
Deset tisíc korun si na podporu své
činnosti odnesla zástupkyně spolku
Mourek Prostějov Martina Ticháčková, který se věnuje péči o toulavé
kočky v našem městě. Po pěti tisících
dostali dva zástupci světa sportu:

oddíl stolního tenisu TJ OP Prostějov a kulturista Jiří Procházka, u kterého dar poslouží jako příspěvek na
jeho cesty po světových soutěžích,
kde skvěle reprezentuje Prostějov. Zástupci ODS a nezávislých osobností
samozřejmě nezapomněli ani na oblast kultury, a pěti tisíci korunami proto podpořili mladou prostějovskou
zpěvačku Pavlu Aschenbrennerovou,
u níž příspěvek míří k podpoře vydání nového CD s její vlastní tvorbou.
„Cédéčko vyjde i díky této podpoře
již na jaře tohoto roku. Jsem za podporu moc ráda,“ uvedla mladá prostějovská zpěvačka.
(red)

PROSTĚJOV Také školáci v Prostějově mají za sebou rovnou polovinu
své práce. Minulý čtvrtek se na základních školách rozdávala pololetní
vysvědčení, po čemž následovaly krátké prázdniny. Večerník se byl podívat za dětmi na Sídlišti Svobody, kde v Základní škole Jana Železného
panovala tradičně velice příjemná atmosféra.
„S právě ukončeným pololetím jsme navýsost spokojeni, prospěch dětí byl
až na malé výjimky velice dobrý a co se týká chování, na celé škole registrujeme jedinou sníženou známku. Jsem přesvědčena, že naše děti chodí
do školy rády a spokojeni jsou také rodiče. Máme k dispozici nové učebny
jazyků a přírodopisu, které rovněž využíváme i k jiným školským aktivitám.
Opravdu si nemohu vzpomenout, zda jsme vůbec v prvním pololetí řešili
některou negativní věc,“ řekla Večerníku Hana Krejčová, zástupkyně ředitele
ZŠ Jana Železného v Prostějově.
Večerník se ve čtvrtek po poledni zúčastnil také rozdávání vysvědčení, které
proběhlo v 1. C v režii paní třídní učitelky Pavly Sedlákové. „Pro prvňáčky
mají třídní učitelky speciální program, děti se
nastrojily a viděla jsem, že
přinesly do školy i drobné
dárečky pro své pedagogy.
Jde o jejich první ocenění
práce, takže jsme se na pedagogické radě dohodli,
že všem prvňáčkům v našich čtyřech třídách udě- 6ąÊFPÊWéKVGNMC2CXNC5GFN¾MQX¾VCMÆUXÚORTXÿ¾élíme jedničku,“ prozradila MčO TQ\FCNC X[UX÷FéGPÊ UG UCOÚOK LGFPKéMCOK
Hana Krejčová. (mik) 
(QVQ/KEJCN-CFNGE

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Koupím starší dům v Prostějově a okolí
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Jen
slušné jednání. Svoboda J.,
tel.: +420 776 879 904
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2'0ċ1$Då.þ

Měním životní styl – koupím dům
nebo chalupu. 732 715 302
Se synem sháním ke koupi byt.
Mobil 732 307 348
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
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 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

Pondělí 3. února 2020

Odborníci očekávají v roce 2020

mírný pokles cen nemovitostí
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Po zhruba čtyřletém období růstu
je pravděpodobné, že přijde mírný
pokles cen nemovitostí. Vyplývá
to ze studie Analýza cen nemovitostí v ČR, kterou zveřejnila Česká
bankovní asociace.
Důvodů, proč by se mohl odehrát tento scénář, je několik. Vladimír Staňura, hlavní poradce
České bankovní asociace (ČBA),
uvedl, že v Česku roste počet
dokončených bytů. A pokud
bude výstavba domů a bytů až
do závěrečné fáze pokračovat,
stoupne jejich nabídka, takže by
ceny nemovitostí měly klesnout.
Navíc se pravděpodobně bude
snižovat i poptávka, protože Česká
národní banka zpřísnila podmínky
pro poskytování hypoték, a tak na
tento úvěr už ne každý dosáhne.
K tomu ekonomové na základě
vývoje ve světě rovněž očekávají
určité zpomalení hospodářského
růstu. Lidé tím pádem budou

z obavy o budoucnost zřejmě byty v Praze v tomto období dosáhl až 55
nakupovat méně.
procent, mimo hlavní město to bylo
43 procent. A jak odhaduje Tomáš
Pøichází èas korekce
Somogyi, pravděpodobně přichází
Analytik Tomáš Somogyi pak ve čas „mírné korekce cen“, který by
studii Analýza cen nemovitostí ovšem neměl být nijak dramatický.
v ČR mimo jiné upozornil na to,
Dlouhodobé problémy
že pro stanovení cen bytů a domů
je důležitá i historická analýza. Od Česká republika se v oblasti bydlení
roku 2000 podle něj došlo v České potýká s dlouhodobými problémy.
republice už ke třem vlnám inten- Jednou z nich je neuspokojená
zivního růstu cen bydlení. Přičemž, poptávka kvůli nízkému počtu voljak upozornil Vladimír Staňura, ných a cenově dostupných bytů.
rok po dosažení pomyslného ceno- Dále, jak například vysvětluje ve
vého vrcholu pokaždé následoval zmíněné studii analytik Tomáš Somírný pokles. Po první vlně, která mogyi, i přes rostoucí průměrnou
proběhla mezi roky 2000 až 2004, hrubou měsíční mzdu se od roku
to bylo mimo Prahu o 14 procent 2015 zvyšuje poměr průměrné
a ceny bytů v Praze šly dolů o sedm ceny bytu vůči průměrnému příjmu
procent. Po druhé vlně, tedy v ob- českého spotřebitele. Od roku 2013
dobí ekonomické krize, se mimo se rovněž zvyšuje poměr průměrné
Prahu ceny snížily o 17 procent, ceny bytu vůči průměrnému
v hlavním městě pak o 13 pro- ročnímu nájemnému za byt o stejné
cent. Třetí vlna probíhala od roku dispozici. Vlastní bydlení se tak stává
(red)
2014 doteď. Růst cen nemovitostí méně dostupným.
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.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 mnoh
é další ceny automaticky soutěží všichni
noví i stávající předplatitelé. Abonenti z roku 2019 budo
u v osudí dvakrát!
Seznam cen přineseme již brzy! Sledujte další čísla Večer
níku a nic vám neunikne!
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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.
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

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 29. ledna 2020
by se dožila 80 roků
paní Jindřiška ZELINKOVÁ.

Koupím tento servis, ale i podobné a porcelánové figurky. Tel. 605138473

Dnes, tj. 3. února 2020
vzpomínáme 5. výročí úmrtí
pana Jana ŠPAČKA
z Hradčan.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš...
Dne 6. února 2020
vzpomeneme 20 roků od úmrtí
pana ppl. Miroslava ZELINKY,
oba z Otinovsi.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje dcera Jana s
rodinou, vnoučata Janynka,
Lenička, Mirek, Peťa, Adam
a Filip a pravnoučata Mireček,
Amálka, Janička, Štěpánek
a Mariánka.

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

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.

Dne 21. února 2020
vzpomeneme 16 roků
od úmrtí našeho syna
Jana ZAVADILA
z Rozstání
a dne 1. března 2020
by se dožil 36 let.
Vzpomínají rodiče a sestra Jana
s rodinou a malá Janička, rodina
Stachova a Zelinkova.

SLUŽBY

16011421482

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
Tel.: 603 218 330
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
www.zednickepraceprostejov.cz
TEL.: 776 087 428
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
PRODÁM
Prostějov 604 389 367
Prodám invalidní elektrický vozík
na baterie. Tel.: 776 210 670
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Máte problémové nožičky? Ne- Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
můžete sehnat kvalitní a pohodlné je našim koníčkem.“
boty? Prodejna IVKA, Plumlovská Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
21, Prostějov to vyřeší za Vás! Také Otevírání zaklapnutých dveří.
nabízíme velký výběr domácí obuvi Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
(papuče, zdravotní pantofle, oteple- mail: 99fab@seznam.cz
né důchodky a gumáky). Zboží i ve
velkých velikostech. Sleva na zimní Práce s motorovou pilou, štípání dříví, úklid
obuv. Tel.: 603 445 601
pozemků. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
Brambory konzumní cena od 15 Kč/kg.
Krmné 3 Kč/kg. Cibule 18 Kč/kg.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Česnek 150 Kč/kg.
721 344 771. Práce různého druhu.
Krmná pšenice 200 Kč/q.
Sečení trávy a náletových křovin.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
ZVÍŘATA
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Daruji fenku křížence. Černé barvy, Tel.: 604 820 358
menší postavy. Přítulná, bezkonfliktní.
Je nerada sama, vyžaduje společnost,
Stěhování, vyklízení.
což jí momentálně nejsem schopen
Tel.: 775 132 134
plně poskytnout. Jsem ochoten dodat
na nějakou dobu (půl roku?) krmení. V Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
případě zájmu volejte 604 239 730.

Čas letí, ale bolest zůstává.

Dne 7. února 2020
tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil
pan Miroslav BEZSLEZINA.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manželka Radoslava a děti Michael,
Pavel a Radka s rodinami.

Dnes, tj. 3. února 2020
vzpomínáme 24. výročí úmrtí
našeho strarostlivého manžela,
tatínka a dědečka
pana Vlastimila LIZNY
z Horního Štěpánova.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 7. února 2020
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa KOBLIHY,
který by se dožil 81 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomínejte s námi.
Děkuje manželka
s celou rodinou
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 4. února 2020
tomu budou 3 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Alois ROZEHNAL.
Kdo jste ho znali, a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 7. února 2020
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Jana MAREŠE
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Marie, syn
Jan a dcera Monika s rodinou.

Dne 7. února 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
paní Věry KALABISOVÉ
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

FINANCE

Děkujem Ti za to,
čím jsi pro nás v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Loučit ses nechtěl,
tolik jsi chtěl žít,
však osud byl tak krutý
a musel jsi navždy odejít...

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

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

Dne 6. ledna 2020
nás opustil
pan Ing. Miroslav ZELINKA
z Otinovsi
a dne 4. března 2020
by oslavil 59 narozeniny.
Vzpomíná manželka Martina,
sestra Jana s rodinou a děti Lenka
s rodinou, Mirek s rodinou,
Petr s rodinou, Adam a Filip
a vnoučata Mireček, Amálka,
Štěpánek a Mariánka.
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Dne 4
4. února 2020
vzpomeneme 1. výročí,
kd nás
kdy
á navždy
žd opustila
p til
paní Jana BURGETOVÁ

Dne 6. února 2020
by se dožil 90 let
pan Miroslav VYDRŽEL
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme za tichou
vzpomínku. Manželka
Marie s rodinou.

a dne 14. dubna 2020
si připomeneme 12 let,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk BURGET,
oba z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Dnes, tj. 3. února 2020
vzpomínáme 4. výročí
úmrtí našeho tatínka,
pana Miroslava SLEZÁKA
ze Soběsuk.
Dcery s rodinami.

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

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

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.
Dne 31. ledna 2020
jsme si připomenuli
7. výročí od úmrtí
pana Aloise KOPECKÉHO
ze Stínavy.
Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka s rodinou.

Dne 2. února 2020
jsme vzpomenuli 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří TESAŘ
z Kelčic.
S láskou stále vzpomínají
manželka Ludmila, syn Jiří
a syn Michal s rodinami.

Dne 7. ledna 2020
by se dožila 103 let naše maminka,
babička a prababička
paní Marie VEČEŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 1. února 2020
jsme si připomenuli
23. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka PODHORNÉHO
z Brodku u Konice.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, synové a dcera
s rodinami.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 7. ÚNORA V 10.00 HODIN

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

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

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

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 1. ledna 2020
uplynulo 5. smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkují děti
Ludmila a Jaroslav a vnuk Miroslav.

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pondělí 3. února 2020
Vladimíra Melichárková 1946
Brodek u Prostějova Josef Běhal 1926 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Daněk 1944
Vranovice Marie Tomášková 1934 Čelechovice na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Slavoj Kotačka 1926
Hrubčice Středa 5. února 2020
Eva Němečková 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Němcová 1940
Hrubčice
Zdeňka Hájková 1938 Ivaň 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Doležel 1951
Prostějov Pátek 7. února 2020
Miroslava Onderčinová 1962
Ing. Jan Pořízka 1937 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Víceměřice Věra Lysoňková 1933 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Vladimíra Borůvková 1952 Prostějov Josef Grepl 1935
Suchdol Antonín Černý 1955 Ptenský Dvorek
Miloslav Fiala 1932
Smržice Danuše Lachmanová 1957 Bousín

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Věra Kubenová 1925

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ing. Miroslav Lužný 1942 Prostějov

www.vecernikpv.cz
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PRÁCI NABÍZÍ

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.

Hledáme pomocnou kuchařku – kuchaře do restaurace, ranní odpolední směna,
zkrácená pracovní doba 4 pracovní dny,
mzda 23.000 – 28.000 Kč. Hledáme
pokladní, ranní – noční směna, mzda
22.000 – 27.000 Kč. Informace po-pá
8-15hod na tel.:777 776 470
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidní
důchodce na ostrahu objektů ve Vrbátkách a Čelčicích. Zkrácený pracovní úvazek, noční směny. Informace na tel.čísle:
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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Mzda (Kè)

Asistent/-ka soudce
Pizzař/-ka
Řidič/-ka dodávky
Samostatní konstruktéři
Prodavač/-ka masa
Výrobní přípravář/-ka
Etnograf/-ka
Zahradník/-ce

Provoz

26 730-39 420 Kč
25 000 Kč
35 000-40 000 Kč
30 000 Kč
8 500 Kč
24 000 Kč
21 260 Kč
23 000 Kč

Kvalifikace

jednosměnný vysokoškolské
turnusový
základní+praktická
pružná prac. doba střední odborné
jednosměnný ÚSV
jednosměnný střední odborné
jednosměnný ÚSO s maturitou
jednosměnný bakalářské
jednosměnný střední odborné

Firma
Okresní soud v Prostějově
Pizza La Putica, Prostějov
MAREK spedition
AMF Reece CR, Vrahovice
ZD Vícov
TOMI-REMONT, Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
ZAHRADA Olomouc, Přemyslovice
20013010178

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

20010310012

20013010170

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

20013010171

Pozice
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I páté 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 6. února 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Husovo náměstí
Marie PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč naslužby salonu.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Žalman Lohonka
P
Tomáš PŘECECHTĚL, Bedihošť
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 700 Kč .
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DISKOTÉKA
Zuzana SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 8, 4, 5
Jana SMUTNÁ, Prostějov
Výhercezískává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Do smíšenky v Želči chodí malí ba i velcí. MarieHOLINKOVÁ,Prostějov

20011060039

Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

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

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.

19111261313

....PŘI MASÁŽI

171113061409

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ZJEV, MASIV, KORAL, JOLA, MOTO, KLOPS, ŘÍJE, HRNEC, YZOP,
VPIS, FARAO, FILMY, NISA, STYKAČ, ŠIPKA, ZVĚŘ, OLŠE, TMEL,
PRST, AURA, ŘÍPA, ZÁŘÍ, CVOK, AMOR, VUŘT, RÝMAŘOV,
HŘMOTY, MOLL
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nadějnou prostějovskou
hokejistku, která se dokonce zúčastnila mistrovství
světa do 18 let...
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TIP 9HîHUQtku
HALINA PAWLOWSKÁ
VYSTOUPÍ V DIVADLE

KDY: ÈTVRTEK 6. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ, PROSTÌJOV
ženy a jejích běžných trablů. Opomenuti nebudou ani zralí muži. Pokud jste
již dospěli do své „zralé fáze“ a necítíte
se v ní zcela komfortně, Halina vám ve
své show poradí, jak s tím naložit a že s
humorem jde zvládnout vše!
Jak vlastně vypadá taková zralá žena?
Zralý banán či rajče pozná každý a líbí
se mu, co vidí, ale u lidí tomu tak není.
„Zralost totiž nikoho nepřitahuje. Zralý
muž nevzbuzuje takovou chuť jako zralý
meloun a zralá padesátnice prostě není
broskev k nakousnutí,“ vyjadřuje svůj
názor Halina Pawlowská. Na druhou

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

$9»STA
$9»
STA9<
9<

stranu „není nic špatného na tom být
zralá žena, i když slovo ‚zralá‘ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho
zkonzumovat…,“ tvrdí oblíbená autorka a dodává. „Zralost je báječná! Buď z
toho důvodu, že si můžete gratulovat, že
jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí,
ale jste jedinci s moudrým pohledem
na svět.“
Cena vstupenek do všech sektorů včetně balkonu je 359 Kč a jejich zakoupení
je možné pouze prostřednictvím internetového portálu www.ticketlive.cz.

DUHA

sobota 8. února
15.00 BCM Orli Prostějov – BC Kolín
(17. kolo extraligy juniorů, Sportcentrum DDM Prostějov)
9.00 BCM Orli Prostějov – SK UP
BCM Olomouc (liga minižáků U 11,
Národní sportovní centrum Prostějov)
10.00 a 12.00 BCM Orli Prostějov –
SK UP BCM Olomouc (liga minižáků
U 13, Národní sportovní centrum Prostějov)
j )

691~0×7<
32=9~1.<
NA AKCE NÁM
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FLORBAL

9(&(51,.#39&=

sobota 8. února
9.00 SK K2 Prostějov Blue – FBC Přerov Predátoři (22. kolo Olomoucké ligy
mladších žáků, sportovní hala RG a ZŠ
města Prostějova)
10.10 SK K2 Prostějov Blue – FBC
Asper Šumperk Black (22. kolo Olomoucké ligy mladších žáků, sportovní
hala RG a ZŠ města Prostějova)
11.55 SK K2 Prostějov Blue – FBC
Mohelnice (22. kolo Olomoucké ligy
mladších žáků, sportovní hala RG a ZŠ
města Prostějova)
13.40 SK K2 Prostějov Blue – FBC
Asper Šumperk White (22. kolo Olomoucké ligy mladších žáků, sportovní
hala RG a ZŠ města Prostějova)

aneb, co se kde

vernisáž výstavy figurálních a abstrakt- nečkové, sběratelky hanáckých pohádek
ních obrazů Karolíny Salvy Čopjanové a pověstí. Křest proběhne za účasti aua Matouše Hájka
torky. Vydání publikace finančně podŠkolní 1, Prostějov
pořil Olomoucký kraj. (podkrovní sál)
Mìstské divadlo
dlo
pondělí 3. února
do 28. února
17:30 VLASTNÍCI
KOLUMBIE
Prostìjov
česko-slovenská komedie
výstava fotografií Matěje Ptaszeka
20:00 BÍDNÍCI
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
(Galerie Na Půdě)
thriller Francie
středa 5. února
úterý 4. února
19:00 ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ
Muzeum a galerie
15:00 POSLEDNÍ
SYNKOPICKÝ ORCHESTR
v Prostìjovì
ARISTOKRATKA
5. abonentní koncert
česko-slovenská komedie
Účinkují: Michael Chomiszak, Matěj Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST Šmíd, Jan Pospíšil, Vojtěch Pospíšil, An- do 12. února
romantická komedie ČR/Slovensko
tonín Dlapa, Pavel Jurečka, Jiří Gilík
Z HRADU DO ZÁMKU
20:00 GENTLEMANI
čtvrtek 6. února
výstava Alexandry Dětinské
americká akční krimikomedie
19:00 HALINA PAWLOVSKÁ
do 1. března
středa 5. února
- MANUÁL ZRALÉ ŽENY
KDYŽ TEN DĚLÁ
17:30 BIRDS OF PREY
talk show známé moderátorky
TO A TEN ZAS TOHLE
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA neděle 9. února
výstava uměleckých děl
HARLEY QUINN)
17:00 LiStOVáNí: JAK SE STÁT DIKdobrodružné krimi USA
TÁTOREM
Špalíèek
20:00 AMARCORD
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude
italsko-francouzská komedie
vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 6. února
příručka by mohla sloužit jako vtipný do 23. února
17:30 MODELÁŘ
návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
české komediální drama
všechna tajemství tohoto řemesla – jak Výstava k 130. výročí založení ZUŠ Vla20:00 PÍSEŇ JMEN
se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, dimíra Ambrose provádí diváky širokým
drama Kanada/Maďarsko
a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. spektrem výtvarných technik, materiálů
pátek 7. února
Inspiraci tu můžete najít od těch nejú- i námětů, je rozdělena do několika sekcí.
15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
spěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muam- Každá část je věnována jednotlivé techamerický animovaný muzikál
mara Kaddáfího nebo Nicolae Ceaușesca. nice a jejím možnostem. Návštěvníci
17:30 BIRDS OF PREY
Kniha novináře Mikala Hema skvěle se seznámí s kresbou, malbou, grafikou
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA kombinuje černý humor s politickým a prostorovou tvorbou. Velkým finále
HARLEY QUINN)
nadhledem a bude jistě živou půdou pro bude výtvarný projekt Popcorn, který
20:00 MALÉ ŽENY
interpretaci projektu LiStOVáNí.
sdružuje všechny tyto části opět do jedromantické drama USA
Účinkují: Alan Novotný/Jiří Ressler noho celku.
sobota 8. února
a Patrik Bořecký
15:30 CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Zámek Prostìjov
norské dobrodružné fantasy
Knihovna
17:30 MODELÁŘ
čtvrtek 6. února
Skálovo nám.6, Prostějov
20:00 BIRDS OF PREY
16:30 KRAJINA
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA úterý 4. února
NA PROSTĚJOVSKU
9:30 ETIKA JAKO VÝCHODISKO vernisáž výstavy
HARLEY QUINN)
Z KRIZE SPOLEČNOSTI
neděle 9. února
(Městská galerie Prostějov)
letní semestr Virtuální Univerzity třetí10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
ho věku nabízí nový cyklus videopředVŽDY VE STŘEHU
Zámek
Konice
nášek, ve kterých Jan Šolc přiblíží dějiny
kanadský animovaný film
etiky, základní pojmy a také hlavní etické středa 5. února
15:30 SUPER MAZLÍČCI
animovaný film Velká Británie/Němec- problémy současnosti (podkrovní sál) 19:00 KLAVÍRNÍ RECITÁL
9:30 TERORISTKA
ko/Čína
hraje Adam Skoumal - klavír
Promítání speciální zvukové verze ko- do 7. února
17:30 BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA medie režiséra Radka Bajgara je urče- ORÁKULUM BAREV
no pro nevidomé a slabozraké čtenáře výstava Viktora Krejčíře
HARLEY QUINN)
knihovny. Akce se koná ve spolupráci
17:45 ČESKÝ LEV:
s prostějovskými pobočkami organizací
SKLENĚNÝ POKOJ
SONS a Tyflocentrum.
(učebna) ZUŠ V. Ambrose
české drama
10:00 POHÁDKOVÉ ČTENÍ
20:00 MALÉ ŽENY
Kravařova 14, Prostějov
PRO NEJMENŠÍ
pondělí 3. února
Kino klub
Čtete svým dětem? A chcete získat tipy 17:00 VESELÉ MUZICÍROVÁNÍ
na knížky, které se jim budou líbit? Při- společný koncert žáků a rodinných příjďte si poslechnout čtení určené těm nej- slušníků
menším (Knihovna pro děti a mládež) TOMÁŠ PEKAŘ
Školní 4, Prostějov
středa 5. února
úterý 4. února
výstava absolventů
(Galerie Linka)
17:00 BESEDA
9:00 ČARODĚJNÉ POHÁDKY IV.
S CHIROPRAKTIKEM
pásmo pohádek ČR
přednáška chiropraktika Vincence Sokolovna
středa 5. února
László o tom, jak si můžeme sami pomo14:00 TERORISTKA
Skálovo nám. 4, Prostějov
ci od bolesti bez léků (podkrovní sál) neděle 9. února
česká komedie
čtvrtek 6. února
sobota 8. února
14.00 a 16.00 ZVONEK
15:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 15:00 PORADNA SOS
KRÁLOVNY VIL
Máte spotřebitelský problém a nevíte, loutkové divadlo
pásmo pohádek ČR
kam se obrátit? Odborní právní poradci
17:30 POŠŤÁK PAT
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace 6SROHÄHQVNÙGÕP
britský animovaný film
s vámi budou řešit váš konkrétní pro20:00 YESTERDAY
Komenského 6, Prostějov
blém.
(učebna) neděle 9. února
hudební komedie Velká Británie
17:00 POVĚSTI DÁVNÝCH ČASŮ
19:00 MALÝ PRINC
Kulturní klub
b
Chcete vědět, o čem si vyprávěli naši rocková opera
předkové na sousedských besedách?
DUHA
Máte rádi prapodivné příběhy o vílách, 1½URGQÉGÕP
bludičkách, zrádných světýlkách či ohniŠkolní 4, Prostějov
vém muži? Přijďte si poslechnout čtení Prostìjov
pátek 7. února
z nově vydané knihy Květoslavy Zvo17:00 1. PÁD

Kino METRO 70

BASKETBAL

KDE SE
CO DÌJE?

děje…
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 4. února
14:00 PROHLÍDKA NÁRODNÍHO
DOMU
Akademie seniorů zve na prohlídku
chlouby našeho města – secesního
skvostu, který se postupně opravuje
a představuje se v původní kráse
středa 5. února
17:00 NEKLIDNÉ STOLETÍ ANEB
ŽÍT SE CTÍ
křest knihy Kamila Rodana, jehož součástí bude autogramiáda s autorem spojena s prodejem knihy

LEDNÍ HOKEJ
pátek 7. února
17.45 SK Prostějov 1913 – SHKM Hodonín (14. kolo ligy juniorů, 2. část, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 9. února
13.30 SK Prostějov 1913 – HC Zubr
Přerov (8. kolo ligy 3. tříd, Víceúčelová
hala- ZS Prostějov)
13.30 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc (8. kolo ligy 3. tříd, Víceúčelová
hala- ZS Prostějov)
14.30 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc (8. kolo ligy 3. tříd, Víceúčelová
hala- ZS Prostějov)
14.30 SK Prostějov 1913 – HC Zubr
Přerov (8. kolo ligy 3. tříd, Víceúčelová
hala- ZS Prostějov)

Avatarka
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
úterý 4. února
19:00 VNITŘNÍ SVĚTY
vernisáž výstavy Lucie Hradilové
a Markéty Šindelářové

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

20013010179

Halina Pawlowská v roce 2015 napsala knihu Manuál zralé ženy a od následujícího roku objíždí se svojí stejnojmennou talk show města České
republiky, kde baví vyprodané sály a
slaví úspěch. Máte rádi její smysl pro
humor, zábavné historky a ironické
poznámky? Pak je její show to pravé
přesně pro vás!
V letošním roce si i prostějovští fanoušci
oblíbené ženy mnoha profesí přijdou na
své. Halina totiž se svojí show konečně
míří do Prostějova a slibuje večer plný
zábavy. Téma se bude točit kolem zralé

akce v regionu...
V Němčicích bude velet muž
Město Němčice a kino OKO zvou v rámci tradičních Divadelních pátků 7. února od 19:30 hodin na hudebně zábavný pořad „V rodině velí a vládne muž“, v němž se představí přední sólisté operety
Divadla J. Myrona v Ostravě. Bude se jednat o veselé povídání především o lásce
propojené těmi nejkrásnějšími a nejznámějšími operetními melodiemi.

Špičkový klavírista v Konici
Kruh přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají Klavírní recitál Adama Skoumala, jehož zná publikum v Evropě, USA a Japonsku jako předního českého klavíristu a skladatele. Sólově vystupoval s většinou českých orchestrů. Akce se koná ve
středu 5. února od 19:00 hodin na zámku v Konici.

Dobytí severního pólu v Protivanově
Po úspěchu v Kostelci na Hané se okrouhlecký divadelní spolek Voko představí
také v Protivanově. Dorazí s divadelní hrou autorů Cimrmana, Smoljaka a Svěráka
Dobytí severního pólu, která bude odehrána v sobotu 8. února od 17:00 hodin v
sále sokolovny v Protivanově. Vstupné je dobrovolné.

VOLEJBAL
Pátek 7. února
13.00 a 16.30 VK Prostějov – Ostrava
„B“ (15. a 26. kolo 1. ligy juniorek, Národní sportovní centrum Prostějov)
Sobota 8. února
10.00 a 13.00 VK Prostějov – Kroměříž (19. a 20. kolo krajského přeboru
kadetek, Národní sportovní centrum
Prostějov)
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Nový Jičín (25. a 26. kolo 2. ligy žen, Národní
sportovní centrum Prostějov)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Frýdek-Místek „B“ (25. a 26, kolo 2. ligy
žen, Letní tělocvična Za Kosteleckou
ulicí, Prostějov)
Neděle 9. února
10.00 a 13.00 TJ OP Prostějov – Šumperk (13. a 14. kolo krajského přeboru
juniorek, Letní tělocvična Za Kosteleckou ulicí, Prostějov)

POSLEDNÍ ŠANCE!
PĉEDPLATN¼ĭLEVNăJI
STRANAĭ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 4. února od 17:00 hodin se koná
seminář J. Rozehnalové „MANIPULACE VERSUS HRANICE VE VZTAZÍCH“. Kdy říct ano a kdy říct ne? Jak
poznám, že mě druzí využívají, nebo
mnou skytě manipulují? Neschopnost
vytyčit v určitých chvílích ve vztazích s
některými lidmi odpovídající hranice
může mít ničivé následky na osobnost
člověka i jeho vztahy s jinými lidmi.
SONS PROSTÌJOV
* v úterý 4. února od 9:30 hodin se bude
v Městské knihovně v Prostějově promítat komentovaný film „TERORISTKA“
* ve čtvrtek 6. února od 9:00 se uskuteční tvořivá dílna pro nevidomé „PLETENÍ Z PEDIGU“

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* ve středu 5. února od 9:00 hodin
se pořádá „SETKÁNÍ SENIORŮ“
* ve čtvrtek 6. února od 8:30 hodin se
uskuteční adaptační kroužek „PRVNÍ
ŠKOLIČKA“
RÙZNÉ...
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).
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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

<<< www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

Pondělí 3. února 2020
Naleznete
uvnitř

Divadlo POINT
vyprodalo
dvě představení

DESKOHRANÍ DĚTI
BAVILO

ƔƔ Během pátečních pololetních
prázdnin měly prostějovské děti o zábavu postaráno, a to v městské knihovně
strana 27

MATURANTI
Z REÁLKY PLESALI

Foto: internet
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JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Lipová v čase zimní přestávky
ve fotbale nezahálí, tamní sportovní
klub třeba aktuálně upravuje prodej
občerstvení a zázemí oddílu.

Michal SOBECKÝ

turitní ples, tentokrát byli stužkováni
studentí Reálného gymnázia
strana 30

PROSTĚJOV Posila do brankoviště po delším čase dorazila do Prostějova. Daniela Dvořáka
po ne úplně povedeném angažmá střídá mezi třemi tyčemi Radek Haas. Brankář, který
ve středu oslaví dvacáté narozeniny, může kromě mládí a energičnosti nabídnout také
celou řadu zkušeností, včetně těch ze zahraničí. Kromě nejvyšší juniorské soutěže či 1. ligy
si totiž zachytal také ve Finsku. Letos si také odbyl premiéru v extralize, objevil se ve dvou
zápasech za Mladou Boleslav, kde také prošel mládežnickými kategoriemi. Radek Haas je
v Prostějově zatím formou střídavých startů. Jakmile se dostane do hry, bude v aktuálním
ročníku čtvrtým brankářem, jehož služeb Prostějov využije.„Těším se, že budu v týmu, který
má o co hrát,“ říká novic v prostějovském dresu.

FOTBALISTÉ
OPĚT VÍTĚZNĚ

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 41
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ƔƔ Němčice nad Hanou hlásí drobnou úpravu svého městského webu,
nově město uveřejnilo aktuální letecké snímky Němčic.

ƔƔ Prostějovský magistrát přispěl
částkou 200 tisíc korun na vytvoření nové publikace o básníkovi Jiřím
Wolkerovi.
ƔƔ Na Prostějovsku se množí případy vykradených domů či bytů. Policisté apelují na opatrnost majitelů
a jejich pozornost k okolí.
ƔƔ Juniorští florbalisté SK K2 Prostějov upevnili po dvou víkendových výhrách a šestibodovém zisku
1. místo v tabulce 3. ligy juniorů.
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ƔƔ Eskáčko v šestém přípravném
zápase porazilo Uničov nejtěsnějším
strana 33
rozdílem.

ŠLÁGR VEČERNÍKU – BASKETBAL

Basketbalisté vystoupí
v olomoucké Čajkaréně

vs.

ƔƔ Nové členky do svého kolektivu
aktuálně shání prostějovské Rebelky,
tedy úspěšná ženská posádka dračí
lodě, která závodí po celé Moravě.

ƔƔ V Bedihošti se uskutečnil slavnostní křest hasičské kroniky, která
mapuje historii sborů dobrovolných hasičů na Prostějovsku.

ƔƔ V Prostějově se uskutečnil další ma-
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PROSTĚJOV Žáby, tygři, sloni,
lišky, a dokonce i medvěd. To vše
během čtvrtečního podvečera vyráběly maminky s malými dětmi
v multikulturním centru Mozaika
v Prostějově. Nešlo ale o vyřezávání či modelování zvířátek, nýbrž
o výrobu nápaditých škrabošek!
„Tuto akci pořádáme pravidelně už
několik let, navíc jednou měsíčně
u nás organizujeme také tvořivou
dílničku na různá témata. Chodí
k nám buď rodiče s malými dětmi,

pokud ale jde o tematicky zaměřenou akci pro straší, rádi sem chodí
i ti dříve narození návštěvníci. Každý si u nás najde to, co má rád. Pořádáme například malování na sklo
a další různé věci. Dnes je v našem
programu výroba škrabošek. A to
samozřejmě v souvislosti s tím, že
probíhají maškarní bály,“ sdělila
Večerníku Eva Svobodová, pracovnice s dětmi multikulturního centra Mozaika v Prostějově. Zatímco
maminky s dětmi pečlivě stříhaly,

2x foto: Michal Kadlec

ořezávaly a malovaly, Večerník se
zeptal, z čeho se škrabošky při čtvrteční akci vyrábějí. „Převážně se
škrabošky tvoří z gumy, protože je
pevnější než papír. Ale máme tady
k dispozici i filc. Tyto dva materiály tedy mohou maminky s dětmi
při výrobě škrabošek kombinovat.
Věřím, že je určitě ještě letos využijí, když v celém regionu nás čekají
desítky maškarních bálů nebo dětských karnevalů,“ rozloučila se s Večerníkem Eva Svobodová. (mik)

PROSTĚJOV Zajímavý souboj slibuje
úvod nadstavby pro
BK Olomoucko. Zatímco první utkání
s Děčínem bylo odloženo, ve druhém kole se svěřenci trenéra Benáčka střetnou s ústeckými Tury. Sobotní utkání by mělo patřit
k velmi kvalitním, vždyť zatímco Olomoucko skončilo po základní
části páté, Tuři obsadili třetí místo. Navíc Olomoucko má sokovi co
oplácet: třeba porážku z akce O pohár primátora Olomouce. Svitavy na
ní v září vyhrály v posledních okamžicích duelu, kdy porazily BK Olomoucko 89:86.
A skončily celkově první. Tým navíc navazuje na tradici. Stejně
jako v minulých letech duel odehraje v olomoucké Čajkaréně. Fanoušci basketbalu se mají na co těšit i z dalšího důvodu, protože
na vlastní oči uvidí celou řadu reprezentantů, kteří na posledním
mistrovství světa vyválčili senzační šesté místo. Podpořit rostoucí popularitu basketbalu v hanácké metropoli přijedou z Nymburka Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla, Martin
Peterka, Martin Kříž, opavský Jakub Šiřina a pochopitelně Lukáš
Palyza, kapitán BK Olomoucko. Ze skupiny A1 postoupí šest nejlepších týmů přímo do čtvrtfinále play-off, zbývající dva týmy si
zahrají předkolo s nejlepšími kluby ze skupiny A2. Uvidíme tedy,
zda se basketbalistům z Hané podaří do nejdůležitější části soutěže udělat krok správným směrem. Zápas začne v 18 hodin.
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9.3URVWčMRY7-6RNRO)UëGHN0tVWHN

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&)UëGHN0tVWHN
%UDQN\1RX]D 'LYtãHN3.UHMþt &KOiQ 'LYtãHN1RX]D 5DþXN äiOþtN 
±+ODGRQLN .DIND+DPDQ .OLPãD 7RPL56]WXUF .DIND .RIURĖ%DU
WNR 56]WXUF 0DUW\QHN0$GiPHN 5R]KRGÿt6RXþHN2QGUiþHN±.RWOtN
=tGHN9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt'LYiFL

p

+XI âWĤUDOD ±0XãND%ĜH]iN0Ui]HN+UiGHN3.UHMþt+XVD±3RFKREUDGVNê
&KOiQ7-DQGXV±+UQtþNR5DþXNäiOþtN±/.UHMþtN'LYtãHN1RX]D±0DFKDþ9
0HLGO01RYiN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD)UëGHN0tVWHN

²

4

6XFKiQHN /'DQHþHN ±0$GiPHN+DPDQ%DUWNR-0LFKiOHN-$GiPHN+UD
FKRYVNê-HQiþHN±56]WXUF.OLPãD7RPL±.RIURĖ+ODGRQLN.DIND±(UHW3U
]\E\OD0DUW\QHN±0DWČM.DXNLþ6WXFKOtN 7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDUD-R]HI'DĖR

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

Foto: Michal Sobecký



/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

6.8QLÿRY²6.3URVWčMRY
%7URMN\ TH: 
'RVNRN\$VLVWHQFH: 19:12. )DXO\

9ČGČOLMVPHåH2SDYDQDVWRXStEH].YDSLODD*QLDGND
DGDORVHSĜHGSRNOiGDWåHEXGHRWRYtFVWĜtOHW]GiON\

3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR
VOLEJBAL

BASKETBAL

&+$1&(/,*$

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

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

%UDQN\15. Fronk (Pekr), 29. Chlubna (Fronk, Jiránek),
 3LHJO 6NRĜHSD ýDFKRWVNê   )URQN 3HNU
3ROHWtQ /LFKDQHF 6WDQČN3ROHWtQ ±3RFKR
EUDGVNê +UQtþNR   +UQtþNR 5DþXN 0 -DQGXV 
 .UHMþt 5DþXN   1RX]D 'LYtãHN  5R]KRGÿt
.RSHþHN %DUHN ± %HONR +QiW 9\ORXÿHQt 5:5.
9\XæLWt 2:2. 2VODEHQt 1:0. 'LYiFL
6HVWDYD-LKODY\%URå±6WDQČN3RKO.ROiĜ3LHJO+ROê
9iOD3ĤåD±ýDFKRWVNê6NRĜHSD,OOpã±$QGČO3ROHWtQ
3HNU±-LUiQHN)URQN&KOXEQD±+DUNDEXV/LFKDQHF
ýHUPiN
7UHQpĝL9LNWRU8MþtND.DUHO1HNYDVLO
6HVWDYD3URVWčMRYDâWĤUDOD±0-DQGXV%ĜH]iN
0Ui]HN +UiGHN .UHMþt +XVD 0XãND ± +UQtþNR
5DþXN äiOþtN ± 3RFKREUDGVNê &KOiQ 7 -DQGXV
±.UHMþtN'LYtãHN1RX]D±0DFKDþ0HLGO1RYiN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

Å8WNiQtMVPHQHRGHKUiOLWDN
MDNMVPHMHMRGHKUiWFKWčOL´


/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

STRANA 42
'DOätYëVOHGN\NROD .DGDė²%HQiWN\Q-
 %UDQN\:iJQHU .ĤV-0OOHU 
 :iJQHU .ĤV 3URFKi]ND   :iJQHU .ĤV
5LQGRã   :RMQDU :iJQHU .ĤV   :iJQHU
7UHIQê-0OOHU ±:LHQFHN -DQVD.ROPDQQ 
'LYiFL 402 * ÓVWtQ/²7ĝHEtÿ  
%UDQN\  .UOLã 6YRERGD -HOtQHN   )LOLS 9O
%URå.RUGXOH ±%LWWQHU )XUFK3.UDWRFKYtO 
' .UHQåHORN 9iFODYHN   âĢRYtþHN 6]DWKPiU\
1HGYtGHN '.UHQåHORN 1HGYtGHN 'LYiFL 
+DYtĝRY²6ODYLD3UDKD  %UDQN\
)ULGULFK %DOiå%HUQRYVNê 23URFKi]ND (
1ČPHF.RWDOD ±.RK~W âPHUKD+HMGD %DUiN
.XĢiNâPHUKD %tOHN .XELFD %tOHN .XEtN
9OþHN 9OþHN +HMGDâWHLQHU %tOHN.XEtN
.XĢiNâPHUKD 'LYiFL 9VHWtQ²&KRPXWRY
  %UDQN\5HKXã -RQiN*RU
þtN %ĜH]LQD +XQNHV'7ĤPD 'LYiFL 
3RUXED²/LWRPčĝLFH  %UDQN\
6LNRUD *ĜHã+XViN -.iĖD 0+OLQND '
.UHMþt -.iĖD.DQNR ±9RåHQtOHN 0.DGOHF
-tFKD 9RåHQtOHN 0.DGOHF0DUFHO 'LYiFL
* þHVNp%XGčMRYLFH²3ĝHURYSS 
 %UDQN\3URNHã 9\GDUHQê0LFKQiþ 
='ROHåDO /\WY\QRY6WUPHĖ 01RYiN *LOEHUW
/\WY\QRY ±1DYUiWLO 7'ROHåDO ýtS +HMF
PDQ 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

3URVWĨMRY.DGDç
6:1 (0:0, 3:1, 3:0)
%UDQN\  'LYtãHN .UHMþtN 1RX]D   1RX]D
0Ui]HN'LYtãHN 5DþXN +UQþNR%ĜH]iN 
%ĜH]iN 5DþXNäiOþtN &KOiQ +UQtþNR'LYtãHN 
+UQtþNR 1RX]D5DþXN ±0XOOHU5R]KRGÿt
'ČGHN .RVWRXUHN ± +DQ]OtN .UiĐ 9\ORXÿHQt 
QDYtF.ĤV . RVREQtWUHVWPLQXW]DQHVSRUWRYQt
FKRYiQt:iJQHU . RVREQtWUHVWPLQXW]D]iVDK
GRREODVWLKODY\DNUNX)ROWêQ . PLQXWRVREQt
WUHVW GR NRQFH XWNiQt 9\XæLWt  2VODEHQt 0:0.
'LYiFL 514.
6HVWDYD3URVWčMRY+XI±+XãND%ĜH]iN0Ui]HN
+UiGHN.UHMþt+XVD3ČQþtN±3RFKREUDGVNê&KOiQ
-DQGXV±+UQtþNR5DþXNäiOþtN±.UHMþtN'LYtãHN
1RX]D±0DFKDþ0HLGO1RYiN7UHQpĜL/DGLVODY/X
ELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD.DGDQčâWČSiQHN±7UHIQê(OLiã=HPDQ
3URFKi]ND)ROWêQ.ORGQHU±:iJQHU.ĤV=DEORXGLO
±0XOOHU3U\PXOD:RMQDU±+RPHU5LQGRã.REOtåHN
±'XEVNêýHFK
7UHQpĝL3HWU5RVRO7RPiã+DPDUD

Å+UiÿLQDOHGčQHSOQLOLSRN\Q\´
1DY]GRU\YëVOHGNX«´


VWUDQD



HOKEJ

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

STRANA 42
'DOät YëVOHGN\  NROD 7ĝHEtÿ ² 6RNRORY 
    %UDQN\  %LWWQHU 6]DWKPiU\
âĢRYtþHN 7+DYUiQHN 6]DWKPiU\'.UHQåH

ORN 6]DWKPiU\ /Dã ±*ULP 9UiQD9RGLþ
ka). 'LYiFL %HQiWN\Q-²ÓVWtQ/SS
 %UDQN\âtU 5'XGDâH
GLYê 5'XGD±0UĖD .RYDĜtN 'LYiFL
 )UëGHN0tVWHN²-LKODYDVQ 
 %UDQN\.OLPãD 0DUW\QHN0$GiPHN 
.RIURĖ +ODGRQLN.DIND 7RPL .DIND 
.DIND 1RYRWQê7RPL 7RPL +ODGRQLN ±
$QGČO 3HNU   3HNU - +ROê   ' .ROiĜ
&KOXEQD-LUiQHN $QGČO 3ROHWtQ3HNU 
6NRĜHSD )URQN3HNU UR]KQiM3ROHWtQ'LYiFL
1112 * /LWRPčĝLFH²þHVNp%XGčMRYLFH 
 %UDQN\%HUiQHN 3êFKD *LOEHUW
9\GDUHQê &KULVWRY 9HQNUEHF 'LYiFL 
3ĝHURY²+DYtĝRY  %UDQN\ 1.
.ULVO 1DYUiWLO3ãXUQê 1DYUiWLO .XEHã3ãXUQê 
+HMFPDQ )RUPDQ3HWUiVHN ±&KURERþHN
.RWDOD 'RNWRU   ( 1ČPHF 2 3URFKi]ND
0URZLHF 'LYiFL 1195 * 6ODYLD3UDKD²9VHWtQ
  %UDQN\9OþHN .XEtN+R
WČN   %tOHN  .XELFD .RK~W âWHLQHU  
%tOHN±/9ROI *RUþtN 9tWHN âLOKDYê9D
ãHQND 'LYiFL 1059.

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

3URVWĨMRY  )UĄGHN0tVWHN

3:4p

 YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD .DGDė²ÓVWtQ/
    %UDQN\  ' =HPDQ :RMQDU
ýHFK äRORERY -0OOHU :iJQHU 7UHI
Qê1HXåLO :RMQDU '=HPDQ3U\PXOD ±
6HYHUD 0UĖD 0UĖD 9O%URå 'LYiFL 450
* 6RNRORY²%HQiWN\Q-SS 
 %UDQN\+RXGHN 0=DGUDåLOâYHF 
3DĜt]HN âYHF0=DGUDåLO ±%XFKWHOD &KDU
YiW 5 'XGD  'LYiFL   -LKODYD ² 7ĝHEtÿ
  %UDQN\$=HPDQ )URQN
-LUiQHN   -LUiQHN  -LUiQHN $ =HPDQ 
'LYiFL 3RUXED²6ODYLD3UDKD 
 %UDQN\+XGHþHN .DQNR'XQGi
þHN   *XPDQ 0DUãRXQ   *ĜHã 6LNRUD
8UEDQHF ±9OþHN 9UGORYHF%tOHN .RK~W
9DOtN%DUiN 9DOtN âWHLQHU.RK~W 9O
þHN 9UGORYHF   9UGORYHF 9OþHN %tOHN  
9OþHN 9UGORYHF 'LYiFL þHVNp%XGčMR
YLFH²&KRPXWRY  %UDQN\
+ROHF $OOHQ 9HQNUEHF   âLPiQHN 3êFKD 
 +ROHF 9HQNUEHF &KULVWRY   *LOEHUW 0
1RYiN - 9HVHOê  ±  /OHZHOO\Q äRYLQHF  
6FKDXV 6WORXNDO   6WORXNDO 6FKDXV  'LYi
FL +DYtĝRY²9VHWtQ  
%UDQN\23URFKi]ND .YDVQLþND)ULGULFK 
 ( 1ČPHF .RWDOD   5DãQHU ( 1ČPHF
0URZLHF .RWDOD (1ČPHF23URFKi]ND 
±%ĜH]LQD /9ROI3HFKDQHF 'LYiFL 
3ĝHURY²/LWRPčĝLFH  %UDQN\
.XEHã .ULVO7'ROHåDO :HLQKROG 3ãXU
Qê1DYUiWLO ýtS +HMFPDQ ±0.DGOHF
.RUNLDNRVNL0%HUDQ 'LYiFL 1140.
3ĝHGHKUiYNDNROD: 3RUXED²&KRPXWRY
 %UDQN\.DQNR -.iĖD +X
GHþHN +XViN-.iĖD +XGHþHN 6LNRUD+XViN 
'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

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

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

.$03ĜÌã7Č

'RKUiYNDNRODSRQGčOt~QRUDKRGLQ
)UêGHN0tVWHN7ĜHEtþ
'RKUiYNDNRODQHGčOH~QRUDKRGLQ
)UêGHN0tVWHN-LKODYD

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD 2ORPRXF2O\PS3UDKD
 1HMYtFHERGĥ2UYRãRYi+RGDQR
Yi0LFKDOtNRYi'HQ\VRYRYi6WDĖNRYi
.RPiUNRYi 2VWUDYD9.%UQR  
1HMYtFHERGĥ+.RMGRYi.DOXVNRYiD)DOWtQRYiSR
0LN\VNRYi-DQHþNRYi6YRERGQtNRYi

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1

%UDQN\âWHLJO
åOXWpNDUW\%UpGD3DãHN'LYiFL

6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\
VHVWDYD3URVWčMRYD

VHVWDYD8QLÿRYD

0XFKD %UpGD ±%LDOHN%LROHN6ODPČQD
 'LWWPHU  0DFK\QHN ± 3DãHN  5XV 
3ROiNâWHLJO .KUXOHQNR 6WĜtå 7HSOê ±
3tFKDO.URXSD .LãND 7UHQpU3DYHOâXVWU

8Yt]O ± 6HLEHUW %DOD 9HMYRGD  .UD\]HO 
0ĤþND 3XU]LWLGLV ±9DVLOMHY $PEUR]HN 
%DþD 6YRERGD ± 6WUQDG  .Uþ  .RPHQGD
9LFKWD
7UHQpU-XUDM-DUiEHN

Å6KURXQHMVHPVSRNRMHQë´
3DYHOâ8675WUHQpUHVNiþND
VWUDQD

3URVWĨMRY)UĄGHN0tVWHN 2SDYD2ORPRXFNR
94:77
3:0

 9.%UQR 
 2ORPRXF 
 3URVWčMRY 
 2VWUDYD

 /LEHUHF

 2O\PS3UDKD
 .3%UQR 
 âWHUQEHUN 
 )UêGHN0tVWHN
 3ĜHURY




0

NROR

NROR



6HVWDYD)UëGNX0tVWNX
8KURYi  âSURFKRYi  +DGiþNRYi 
âQHOO\RYi  %RURYFRYi  -XUþtNRYi 
OLEHUR7HSHURYi±3HWURYi5DGLYRMHYLþRYi
9DãLQRYi
7UHQpĝL-DURVODY9OND$OH[DQGUD'HGNRYi

7,363257/,*$²6.83,1$Å'´²3Ĝ('(+5É9$1e.2/2

5R]KRGÿt+UXãD.XU].DSDĖD'LYiFL

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã0RUJDQ0DOLN-RVLSRYLþ,JRU.RXĜLO5DGRYDQ6HKQDO0DUHN*RJD$GDP1RUZD
0LFKDO'U\H7UHYDQWH.OHSiþ(ULN9iĖD)UDQWLãHN'HGHN-LĜt9DãiW9LNWRU 7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN

-LKODYD3URVWĨMRY
5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

25:14

L~WRNHPWDNpVHGDĜLORVROLGQČEUiQLW³

.223(5$7,9$1%/.2/2

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

VHW

5R]KRGÿt +RUNêD9DFKXWND
þDVPLQXW'LYiNĥ

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi  6WPSHORYi  =DWORXNDORYi
1RYi.R]PtN.RSiþRYiOLEHUR
6ODYtNRYi±:HLGHQWKDOHURYi'YRĜiþNRYi
%DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN

%.2SDYD%.2ORPRXFNR

Foto: BK Opava

25:15
25:21

Ä3RĜiGMVPHQDVRXSHĜHY\YtMHOLWODNSRGiQtP

Å9äLFKQLYčGčOLæHMHWRWDNRYëPH]Qt]iSDVFHOpVH]yQ\´

77

VHW
VHW

3
0

3

6HVWDYD3URVWčMRYD

94
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.$03ĜÌã7Č
'RKUiYNDNROD~WHUë~QRUDKRGLQ
/LEHUHFâWHUQEHUN
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
2O\PS.UiORYR3ROHâWHUQEHUN3ĜHURY)UêGHN
0tVWHN/LEHUHF9.%UQR3URVWčMRY  
2ORPRXF2VWUDYD

.367$5ãÌ&+åÉ.<Ė
NROR
6NXSLQD$²YëVOHGN\9.3URVWČMRY$±9$02OR
PRXF  9.3URVWČMRY$±832ORPRXF
$  9.3URVWČMRY$±3ĜHURY$ 
 9.3URVWČMRY$±âXPSHUN$  
3RĝDGt3ĜHURY$9.3URVWčMRY$9$0
2ORPRXF832ORPRXF$âXPSHUN$
6NXSLQD&²YëVOHGN\9.3URVWČMRY%±832OR
PRXF%  9.3URVWČMRY%±8QLþRY
 9.3URVWČMRY%±âXPSHUN%  
3RĜDGt8QLþRYâXPSHUN%9.3URVWČMRY
%832ORPRXF%
3RĝDGtSRNROH
3ĜHURY$9$02ORPRXF9.3URVWč
MRY$âXPSHUN$.RMHWtQ83
2ORPRXF$3ĜHURY%âWHUQEHUN
âXPSHUN%0RUDYVNi7ĜHERYi3ĜHURY
&8QLþRY832ORPRXF%9.
3URVWčMRY%832ORPRXF'%RKX
ĖRYLFH832ORPRXF&âXPSHUN&

.30/$'ãÌ&+åÉ.<Ė
NROR
6NXSLQD$²YëVOHGN\9.3URVWČMRY±3ĜHURY$
 9.3URVWČMRY±/DQãNURXQ  
9.3URVWČMRY±9$02ORPRXF  3RĜDGt
/DQãNURXQ3ĜHURY$9$02ORPRXF
9.3URVWČMRY
NROR
6NXSLQD%²YëVOHGN\9.3URVWČMRY±3ĜHURY%
 9.3URVWČMRY±âWHUQEHUN  9.3URV
WČMRY±äLFKOtQHN  3RĝDGt 9.3URVWčMRY
âWHUQEHUN3ĜHURY%äLFKOtQHN
3RĝDGtSRNROH
/DQãNURXQ3ĜHURY$9$02ORPRXF
832ORPRXFâWHUQEHUN9.3UR
VWčMRY,



YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
2VWUDYD  ÓVWt QDG /DEHP  
 1HMYtFHERGĥ1iEČOHNDâPtG
SR&DOORZD\53XPSUODD+ROVH\SR
  6YHMFDU  +RXãND  ýDPSDUD 
âRWQDU   %UQR  +UDGHF .UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ5RE\
6WHJEDXHUD1HK\EDSR.UDNRYLþ/R
ãRQVNê23HWHUND7UHVDþ6HGPiN
36WDPHQNRYLþ .ROtQ6YLWDY\
 1HMYtFHERGĥ'XUKDP
D,JUXWLQRYLþSR0DFKDþ&UDQGDOO
0DUNR3XUãO 'čÿtQ3DUGXELFH
    1HMYtFH ERGĥ$XWUH\
âLãND&DUOVRQ9\RUDOâNUDQF
âYUGOtN
9ëVOHGN\NROD
1\PEXUN3DUGXELFH 
  1HMYtFH ERGĥ +UXEDQ  +DQNLQV
-%RKDþtND.ĜtåSR'DOWRQ0LFKDO
6YRERGD3RWRþHNDâNUDQFSR6ODQLQD
âYUGOtN 6YLWDY\86.3UDKD
    1HMYtFH ERGĥ 3XUãO
&UDQGDOO66WDPHQNRYLþ0DUNR
6WHYDQRYLþ0DUHã26HKQDOD3UROHWD
SR.ĜLYiQHN .ROtQ2VWUDYD
 1HMYtFHERGĥ,JUXWLQR
YLþ*LOO*UDQLþ'XUKDPD5LFKDUG
VRQSRýtå0DFKDþ&DOORZD\5
3XPSUOD+ROVH\DâPtGSR1iEČOHN
* +UDGHF.UiORYp%UQR 
 1HMYtFHERGĥ/RãRQVNê6HGPiN
1%DUDþD36WDPHQNRYLþSR5RE\
.LUYHV.UDNRYLþ1HK\ED













7$%8/.$32=É./$'1ÌþÉ67,

1\PEXUN 
2SDYD

6YLWDY\

3DUGXELFH 
2ORPRXFNR 
ÒVWtQ/

86.3UDKD 
'ČþtQ

+U.UiORYp 
1+2VWUDYD 
.ROtQ

%UQR


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














.$03ĜÌã7Č

'RKUiYNDNRODVRERWD~QRUDKR
GLQ 2ORPRXFNR'ČþtQ
NRODVRERWD~QRUDKRGLQ
3DUGXELFH86.3UDKD  2ORPRXFNR6YL
WDY\2SDYD'ČþtQ  1\PEXUNÒVWt
QDG/DEHP  %UQR1+2VWUDYD  +U
.UiORYp.ROtQ  

TENIS
å(1<
$XVWUDOLDQ2SHQ0HOERXUQH
'YRXKUD  ÿWYUWÀQiOH .YLWRYi    %DUW\RYi
$XVWUiOLH 
08å,
&KDOOHQJHU4XLPSHU
'YRXKUD²NROR.RSĜLYD±.UVWLQ 6UE 
NROR.RSĜLYD±/DPDVLQH )U 
.ROiĜ  ±*XLQDUG )U 
NROR.RSĜLYD±9DWXOLQ 5XV .ROiĜ
± *DUFLD/RSp] âS    ÿWYUWÀQiOH
.RSĜLYD±,ONHO 7XU .ROiĜ±-DQ
YLHU )U 
-81,2Ĝ,
'YRXKUDNROR6YUþLQD  6DFK $XV
WUiOLH NROR6YUþLQD*LJDQWH ,WiOLH 
3. kolo: 6YUþLQD/HJRXW )UDQFLH 
  þW\ĝKUD   NROR 6YUþLQD 9RQ 'HU
6FKXOHQEXUJ ý5âYêFDUVNR   %XOWH 'RQJ
$XVWUiOLH NROR6YUþLQD9RQ'HU
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Tenistku Kvitovou zastavila

X#WUVT¾NKKFQO¾EÊJX÷\FC
MELBOURNE, PROSTĚJOV Na
tenisovém Australian Open došla
Petra Kvitová z českých tenistek
nejdále, avšak loňskou finálovou
účast ale neobhájila. V zápase o postup do semifinále ji zastavila domácí Ashleigh Bartyová, turnajová
jednička.
„Se světovou jedničkou jsem hrála vyrovnaný první set, mohla jsem ho vyhrát i já, bylo to opravdu o pár míčích.
Tak dobrý tiebreak jsem neodehrála
hodně dlouho, což mrzí o to víc,“ posteskla si Kvitová.
První sada byla pro konečný výsledek opravdu klíčová. Česká hráčka
soupeřku hned na začátku brejknula,

pak ale ztratila svůj servis. V sedmé
hře navíc nevyužila pět možností prolomit servis Bartyové a neproměnila
ani setbol v tie-breaku. Australanka
naopak první šanci využila. „Myslím,
že to rozhodlo. Byl to těžký zápas,
mohlo to být i finále grandslamu,“
poznamenala Kvitová, která ve druhé sadě rychle prohrávala 0:4 a přišla
o naději na otočení zápasu.
S juniorskou soutěží se rozloučil Dalibor Svrčina. Ve dvouhře se dostal jako
desátý nasazený do 3. kola, ve čtyřhře
se Švýcarem Von Der Schulenburgem došli do čtvrtfinále. „Teď se budu
soustředit na zápasy na turnajích
mužů,“ řekl talentovaný hráč.
(lv)

QUIMPER, PROSTĚJOV Ve výborných výkonech na začátku sezony pokračoval prostějovský tenista
Vít Kopřiva také na challengeru ve
Francii, kde postoupil až do čtvrtfinále. Dokázal porazit i dva nasazené
hráče, prohrál až v souboji o účast
v premiérovém semifinále, do kterého po třech setech prošel Cem
Ilkel z Turecka.
„Ve třetím setu jsem rychle ztratil
dvakrát podání a to bylo rozhodující.
Celkově to byl náročný turnaj, podařilo se vyhrát těžké zápasy. Na to se

pokusím navázat,“ řekl Kopřiva, který
v žebříčku postoupil na 303. místo
a dosáhl na své kariérní maximum.
„Začátek roku se povedl. Doufám,
že to bude pokračovat a projeví se to
také v žebříčku,“ věří Kopřiva.
Do čtvrtfinále prošel také Zdeněk Kolář, který ve 3. kole poslal ze soutěže
nejvýše nasazeného Guillerma Gardou-Lopéze ze Španělska. „Škoda, že
to nevyšlo i v dalším kole. Soupeř měl
ale v poslední sadě více sil,“ uvedl Kolář, která nestačil na domácího Maxima Janviera.
(lv)

-QRąKXC byl kousek
QFRTXPÊJQUGOKHKP¾NG
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Děti budou vynášet Smrtku!
„Město obnovuje lidovou tradici,“
vzkazuje Milada Sokolová

PROSTĚJOV Už popáté se
karneval Sportcentra – DDM
nesl v duchu nesmírně populárního Ledového království.
O jeho oblíbenosti svědčí
i fakt, že na něj dorazilo zhruba
250 malých i velkých návštěvníků, a nejen v tělocvičně, ale
prakticky v celé budově na
Vápenici to hučelo jako v úle.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Pro děti byl připraven opravdu bohatý program se spoustou stanovišť,
která je přenesla do pohádky inspirované příběhem Hanse Christiana
Andersena. „V průběhu let jsme pořídili velký arsenál rekvizit, které nyní
můžeme využívat. Děti tak například
pod dohledem velkého množství
Olafů lyžovaly, tvořily ledový hrad,
lovily vločky, stavěly sněhuláka

FOTOGALERIE
klikni na
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0CMCTPGXCNWD[NCMXKF÷PÊPGLGFPCRTKPEG\PC'NUCQDFCąGP¾MQW\GNPÚOKUEJQR
PQUVOK
Foto: Martin Zaoral

z bublinkové fólie, či se pustily do
kvízu, kde jim doprovod zase dělaly
Anna s Elzou,“ okomentoval rej na
ploše prostějovského Sportcentra
vedoucí Martina Koudelková.
Organizátoři již v průběhu uplynulých let „vychytali“ některé mouchy, takže vše příjemně odsýpalo.
„Všechno bylo fajn, ale nejvíc mě
bavilo stavět si ledový hrad z obřích
kostek,“ pochvaloval si například
šestiletý Filip. Rozhodně nebyl sám,
kdo odcházel spokojený. „Věřím, že

se k nám rodiče i děti za rok opět
vrátí. Karneval na téma Ledového
království by se měl vrátit opět příští
rok koncem ledna,“ uzavřela Koudelková.
Sportcentrum – DDM aktuálně
chystá příměstské tábory na pololetní i jarní prázdniny. Jeden z nich se
ponese v duchu Příšerek s.r.o. A už
nyní se jeho zaměstnanci těší také na
příspěvky do jarní výtvarné soutěže.
V té podzimní se jim loni sešlo neuvěřitelných 700 obrázků.

PROSTĚJOV V souvislosti s probíhajícími oslavami 630. výročí
povýšení Prostějova na město je
namístě ohlédnout se do minulosti a zamyslet se nad životem
našich předků a nad lidovými
tradicemi a zvyklostmi, které
utvářejí naši identitu. Proto letos
přináší statutární město Prostějov
prostřednictvím oddělení Duha
a Hanáckého folklorního spolku
jednu super novinku.
Tou je obnovení lidové tradice vynášení Smrtky. Akce bude zahájena 20.
března od 13.30 hodin v prostoru
před muzeem na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Jak se Večerník
dozvěděl, vynášení Smrtky je určeno
zejména školám, školkám a školním
družinám, které budou aktivně na
programu spolupracovat, ale i široké veřejnosti. Po krátkém vystoupení místních dětských i dospělých
folklorních souborů všichni účastníci vytvoří průvod, jenž projde městem až k rybníku. „Vybraná škola
vyrobí Smrtku, která bude nesena
v čele průvodu a následně vhozena
do rybníka, čímž oficiálně přivítáme

8[P¾wGPÊ5OTVM[RCVąÊMP¾FJGTPÚONKFQXÚOVTCFKEÊOCVCUGVCMÆXTCEÊFQ2TQU
V÷LQXC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jaro,“ uvedl náměstek primátora Jan
Krchňavý. Ostatní školy si mohou
vyrobit a přinést menší „májíčky“
jako symboly přicházejícího jara
a naučí se společnou říkanku o utopení Smrtky. „Doufám, že vynášení
Smrtky proběhne v příjemné přá-

telské atmosféře a vytvoříme tímto
prvním ročníkem hezkou každoroční tradici. A město chce obnovovat krásné lidové tradice,“ dodala
s úsměvem náměstkyně primátora
Milada Sokolová, která má ve své
gesci kulturu ve městě.
(mik)

PROSTĚJOV Číst dětem pohádky a jiné dětské příběhy je prospěšné jak pro dospělé, tak pro
děti. Pokud mezi „předčítače“
patříte, tak jistě víte, že není jednoduché nacházet dobré knihy.
Přijďte si pro inspiraci do Knihovny
pro děti a mládež v Prostějově v úterý
4. února. Mezi 10.00 a 11.00 hodinou

se v ní bude předčítat z knih určených
těm nejmenším posluchačům.
Pohádkové čtení pro nejmenší se
v knihovně (ulice Vápenice) koná
každé první úterý v měsíci. Na akci je
nutné si rezervovat místo, a to osobně nebo telefonicky na telefonním
čísle 582 329 673, protože počet
míst je omezen.
(ans)

#MVKXPÊUGPKQąKRTQEXKéKNKUXQLKO[UN ]M>F>yyG>CF>GhYFyyG:yy4\I>GB<B
Studentky SOŠPO připravily pro dříve narozené spoustu kvízů

PROSTĚJOV Ve zdravém těle
zdravý duch, říká se. Studentky
Střední odborné školy podnikání
a obchodu na to šly z opačného
konce a připravily aktivním seniorům na zlepšení stavu jejich mysli
edukativní hodinku plnou kvízů.
A že se jednalo o vydařenou akci,
o tom svědčil nejen zaplněný sál
Kulturního klubu Duha v Prostějově, ale především spokojenost
zračící se ve tvářích zúčastněných.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Aneta
STRAŠKRABOVÁ
Zdravé město Prostějov ve spolupráci se SOŠPO přichystalo již
druhé setkání seniorů na akci Bystři
mysl!, kde si zájemci vyzkoušeli aktivizační cvičení na posílení paměti
a pozornosti. Akce se uskutečnila
ve středu 30. února v ranních hodi-

nách v sále Kulturního klubu Duha
ve Školní ulici. „Na těchto setkáních
procvičujeme paměť, aby se senioři
cítili dobře a vyzkoušeli si, jak jsou
na tom. Spolupracují ve skupinkách
a nemusí nám ani říkat správné odpovědi, nikdo je nekontroluje ani
neznámkuje. Cvičení jsou vedena
hravou formou a tak se snažíme bojovat proti chorobám, které ve stáří
přicházejí, jako jsou Alzheimer či demence,“ komentovala akci dohlížející učitelka Zuzana Kočová. Celým
cvičením aktivní seniory provázela
trojice sympatických studentek druhého ročníku pod dozorem přítomné učitelky, které na závěr odměnily
účastníky pochvalou a čokoládou
v reprezentativním obalu školy.
Zaujala vás akce a rádi byste se příště
zapojili, ale stále nevíte, zda je to pro
vás to pravé? Přítomní návštěvníci
počítali vyobrazené čtverce, pracovali se spojeními přídavných a podstatných jmen, vymýšleli povolání
na všechna písmena abecedy či potrápili krátkodobou paměť snahou

FOTOGALERIE
klikni na
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(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

o zapamatování jmen lidí na obrázku. Úkoly to byly leckdy náročné, ale
jedním z cílů projektu bylo, aby se
všichni dobře bavili.
„Na únor chystáme novou akci
s názvem Zapoj smysly, která bude
více interaktivní a účastníci budou
poznávat svoje smysly, jak jim funguje zrak, sluch, hmat, čich a chuť.
Chceme také bojovat proti ageismu
(věkové diskriminaci), chystáme

besedy studentů se staršími lidmi,
aby se generace vzájemně přiblížily.
Připravujeme netradiční prohlídky
Prostějova, budeme cvičit jógu a zopakujeme i vědomostní kvízy pro seniory,“ nastiňuje další plány Kočová.
Chystané akce znějí rozhodně zajímavě, tak se neváhejte přihlásit
a vyplňte svůj čas smysluplně. PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude opět
u toho!

HµNQJEDQÑNO<QP
PROSTĚJOV Statutární město
Prostějov a Muzeum a galerie
v Prostějově zvou (nejen) všechny
Prostějovany na novou výstavu
s názvem Krajina na Prostějovsku. Vernisáž proběhne ve čtvrtek
6. února v 16:30 hodin v prostorách prostějovské městské galerie
na Pernštýnském náměstí (vstup
přes vinárnu Original wines).
Tuto výstavu by měl zhlédnout kaž-

dý člověk žijící na území Prostějova,
ale i ten, jehož k městu pojí silné
pouto. Výstava je sestavena z městských, muzejních a soukromých
sbírek a k vidění bude až do konce
května letošního roku. „Přijďte si do
městské galerie vychutnat umění šikovných rukou umělců, jejichž díla
budou zachována i pro příští generace,“ zní oficiální pozvání z města.
(ans)

Kdo si (desko)hraje, nezlobí! (QVDCNQX¾XÚUVCXCåKLG
zábavu
Dìti našly
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ì
v knihovn

PROSTĚJOV Knihovna pro děti
a mládež v Prostějově uspořádala
na den pololetních prázdnin pro
všechny děti i jejich rodiče akci
s názvem Deskohraní. Počasí venkovním aktivitám příliš nefandilo,
jelikož byl pátek 31. ledna zamračený a propršený, a tak knihovnou
v ulici Vápenice za celý den prošlo
značné množství malých hráčů.

FOTOGALERIE
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Lidé ji mohou najít ve Zlaté bráně

PROSTĚJOV Velký úspěch loni slavila výstava Fotbal to je hra. Expozice, kterou v červnu při spolupráci někdejšího brankáře Jindřicha Skácela a prostějovského muzea nabídly prostory staré radnice,
se věnuje vývoji fotbalu v Prostějově. A to od samých plenek. Připomínala pak 115. výročí fotbalu
ve městě, které loni tento sport v Prostějově oslavil.
V září se výstava přestěhovala do Národního sportovního centra, nyní je ale k vidění opět: tentokrát
ve výstavních prostorech obchodní galerie Zlatá
brána.
Lidé tam najdou panely, které je zahrnou informacemi
a fotkami z dob fotbalového pravěku. Ale také zlatého
věku prostějovské kopané, tedy třicátých a čtyřicátých

let. „Výstava je v úspornější formě,“ okomentoval Jindřich Skácel aktuální provedení v někdejším Prioru.
Lidé tak na místě třeba nenajdou fotoalba nebo prastaré kopačky a dresy. I tak ale může výstava zaujmout.
„Co mám zprávy, lidé tam chodí. A je jich hodně. Jsou
spokojení, překvapení, že tam něco takového je. A propagace fotbalu není nikdy dost,“ pravil Jindřich Skácel.
Fotbalová výstava mapuje kromě historie i současnost
prostějovského fotbalu, který zastupují celky 1.SK Prostějov a TJ Haná Prostějov. Důležitost a zajímavost výstavy v červnu podtrhl také ambasador této akce, kterým se stal někdejší skvělý reprezentační útočník Pavel
Kuka. V současnosti je expozice volně přístupná. A to
až do 9. března.
(sob)

ANETA STRAŠKRABOVÁ ležitosti si vybranou hru vyzkoušet užívají společně strávené chvíle. Na
Knihovna pro děti a mládež už dávno není jen místem, kam si drobotina zajde půjčit knihy a časopisy, ale
místem, kde se tvoří nová dětská
přátelství, objevují se fantaskní světy
a hrají se již zmíněné deskové hry. Ty
jsou stále velmi oblíbenou zábavou
mezi všemi věkovými kategoriemi,
ale jejich pořízení není zrovna nejlevnější. A tak je ideální využít pří-

a teprve poté zakoupit.
Minulý pátek se sešly děti různých
věkových kategorií, aby se utkaly
v šachovém turnaji, dámě a naučily
se hry zcela nové. A jaké „deskovky“ byly k dispozici? Mlsné myšky,
Zombie kidz a Kingdomino jsou
jen malým výčtem připravených her.
Některé děti dorazily ve společnosti
rodičů či prarodičů a jejich usměvavé
tváře byly známkou toho, že si skvěle

otázky, zda se dětem hry líbí, jen přikyvovaly hlavičkami a plně pohlceny
hrou nebyly schopny odpovědět.
„Ráda chodím do knihovny, je to
tu super. Vždycky si půjčím nějakou
knihu a deskové hry hrajeme doma
s maminkou a tatínkem,“ sdělila Večerníku Terezka z Prostějova.
Kdo Deskohraní promeškal, nemusí
smutnit. Další akce se připravuje na
období jarních prázdnin.
(ans)
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Už postup do finále ČP v Brně by znamenal strašně
příjemné překvapení,
případný zisk trofeje senzaci
FOTOGALERIE

k opětovnému otočení z 19:20 na
V tržbách je prostějovské
25:21.
druhém setu to vyšlo přesně tak,
kino už sedmé v„Ve
republice!
jak to mělo být. Před náročným Final

PROSTĚJOV Volejbalistky VK
Prostějov procházejí kalendářním
rokem 2020 nadále úspěšně. Frýdek-Místek v sobotu porazily 3:0,
připsaly tím na své konto sedmé
vítězství za sebou a v průběžné tabulce UNIQA extraligy žen ČR se
osamostatnily na třetí pozici!

klikni na
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Marek SONNEVEND

Four Českého poháru jsme potřebovali dostat alespoň jednu sadu do
vyrovnané koncovky, ocitnout se pod
větším tlakem. Což vyšlo a holky to
zvládly,“ řekl Lubomír Petráš s lišáckým úsměvem.
V součtu celého duelu mohl hodnotit pozitivně. „Zápas jsme odehráli
dobře, stále tlačili podáním i útokem,
k tomu solidně bránili. Místy se objevilo trochu víc našich obvyklých chyb
hlavně v mezihře, ale přesto jsme byli
lepší a bez větších problémů zvítězili,“
konstatoval Petráš spokojeně.
Jeho kolektiv poskočil na 41 nasbíraných bodů a upevnil třetí příčku
za suverénními Šelmami Brno (58)
i druhou Olomoucí (50). Čtvrtá Ostrava (38) podlehla lídryním 0:3, šestý
Olymp Praha (32) marně bojoval na

JJaké
akéé byly
byylyy Hry
Hrry v Pointu...
Poinntu....

Večerník u toho nebude chybět!
„Na první pohled roztomilá pohádka
v sobě skrývá filosofický podtext, jenž
je čtenáři jasnější s přibývajícím věkem.
Proto je příběh vhodnou látkou pro
děti i jejich rodiče“, popisuje příběh
libretistka rockové opery Pavla Forest.
Divák se prostřednictvím nového zpracování stává součástí představení a divadelní prožitek je tak hlubší, intenziv-

nější a jedinečný. V jedné z hlavních rolí
vystoupí známý český zpěvák Kamil
Střihavka a Malého prince ztvární Irina
Andreeva a Marie Steigerwaldová.
Vstupenky jsou stále ve velkém množství k dispozici. Zakoupit si je můžete
za cenu 590 Kč, 650 Kč nebo 700 Kč
dle vzdálenosti sedadla od pódia prostřednictvím webového portálu Ticketportal.cz.
(ans)

PROSTĚJOV V nemalý fenomén
mezi turisty se proměnily turistické
známky. Dřevěná kolečka s vypáleným motivem konkrétní památky,
města nebo přírodní zajímavosti se
stala hitem. A určitým symbolem
toho, že místo skutečně stojí za to
navštívit. Nově se k těmto lokalitám přidalo i Muzeum a galerie
v Prostějově. Minulý týden
se tato instituce pochlubila
zbrusu novou známkou znázorňující právě historickou
renesanční budovu.
„O vydání nové turistické známky
hlasují na webu přímo její sběratelé.
Jsme tak rádi, že se ukázalo, že i budova muzea je jako renesanční stavba
ze šestnáctého století atraktivním místem
a nová známka pod číslem 2 604 je na
světě. Tedy spíše v prodeji na pokladně 2TQUV÷LQXO¾PQXQWVWTKUVKEMQW\P¾O
muzea, galerie Špalíček a také na hvěz- MW6GPVQMT¾V\X÷éPKNCOW\GWO
ZTGRTQ/W\GWO2TQUV÷LQXUMC
dárně,“ uvedla Soňa Provazová, ředitelka 
Muzea a galerie v Prostějově. „Oslovili hlasů si odvodila zájem. Následně došlo
jsme organizaci Turistické známky, která k minimálnímu odběru 200 kusů,“ dopldala na svůj web výzvu k hlasování. Podle nila ředitelka muzea.

Turistické známky mají hned několik druhů. Barevné označení v mapě
například odlišuje historická města,
hrady, zámky, technické či církevní
památky, ale také přírodní zajímavosti. Právě jimi celá řada před
dvaceti lety začala. Cena turistické známky je obvykle 40 korun.
Na Prostějovsku už jich je k získání několik: vlastní turistickou známku má třeba
Velký Kosíř, zámek Plumlov
ale třeba také zřícenina hradu
v Otaslavicích. Nadšenci do
turistiky a zároveň sběratelství
ale mají ještě další možnost, jak
si v případě prostějovského muzea opatřit originální suvenýr.
„K turistické známce si sběratelé mohou pořídit i turistickou nálepku. Tato
byla vydána pod číslem 792,“ uvedla
ředitelka muzea.
(red)

O¾PQX÷XNCUVPÊ\P¾OMW

0GLGPVWTKUVÆDF÷VG2TQUV÷LQXUMÆOW\GWO

PROSTĚJOV RockOpera Praha
představí nové pojetí klasického
díla Antoine de Saint-Exupéryho
Malý princ. Živá kapela, rockové
hlasy, ohnivá show a obdivuhodné
výkony akrobatů jsou jen základem
celé show. Představení proběhne
v neděli 9. února od 19:00 hodin ve
Společenském domě v Prostějově
a je určeno jak pro děti, tak dospělé.

aneb názor
Michaela Zatloukalová

XPGVTCFKéPÊORQLGVÊ

Jak to vidí
KAPITÁNKA

hudebníků.
Originální Pražský Synkopický Orchestr je přední český profesionální
orchestr zabývající se autentickou
interpretací raného amerického jazzu, blues a taneční hudby 20. století.
Sofistikované aranžmá a originální

PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově uvede Originální Pražský Synkopický Orchestr, jenž vystoupí tuto středu 5. února na prknech znamenajících svět. Od 19:00
hodin se „roztančí“ dobové hudební nástroje v rukou profesionálních

filmu byly v začátcích, jsme se domluvili, že se znovu sejdeme, až bude vše
připraveno k promítnutí. V současné
chvíli se tedy s kinem o promítání
nebavíme, nicméně v kontaktu jsme,“
uvedl Sluka.
Nejde přitom o žádný krátký film,
stopáž se zastavila na 103 minutách.
„Pevně věříme, že zábavných a zajímavých 103 minut,“ poznamenal Lukáš
Sluka ke snímku, jehož tvůrčí skupina
sestává ze čtyř lidí: Michala Grepla,
Vlastimila Langa, Marka Gerharda
a právě Lukáše Sluky. Zajímavostí
pak je, že tvůrcům s hudbou pomohly amatérské skupiny, a to zdaleka ne
pouze z Hané.
(sob)

(QVQ(CEGDQQM

techniky jsou zárukou nezapomenutelného hudebního zážitku.
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně Městského divadla v Prostějově nebo online prostřednictvím
jeho webových stránek www.divadloprostejov.cz za 280 Kč.
(ans)

1TKIKP¾NPÊ2TCåUMÚ5[PMQRKEMÚ1TEJGUVT
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zbývá dodělat, jsou filmové titulky,“
uvedl za celý tým Lukáš Sluka. Ten
točil hodně na Prostějovsku, řada scén
vznikla ve Vrahovicích.
Příběh pojednává o nadšencích, kteří
se snaží dostat na nohy malý fotbalový
klub Trpenovice. Zajímavostí je, že si
ve snímku střihla roli řada bývalých
fotbalistů. A právě s fotbalem bylo
také spjaté první filmové nakouknutí
do světa. Loni v červenci totiž diváci
v prostějovském kině mohli zhlédnout trailer během Fotbalového večera s Maradonou. Právě tam by se také
mohla konat premiéra. „Na schůzce
s ředitelkou kina, kterou jsme měli ještě v době, kdy práce na postprodukci

PROSTĚJOV Známé prostředí,
známé tváře. K prostějovským filmovým nadšencům by se měl letos
dostat nový snímek. A přestože ho
točí parta amatérských filmařů,
ve výsledku by se mohl dostat i do
kina. Řeč je o Fotbalovém Skřítkovi, který skupina z Prostějovska
tvoří třetím rokem. Jak ale tvůrci
prozradili, letošek by měl být posledním rokem příprav.
„V tuto chvíli je film prakticky hotový. Dolaďujeme drobné nuance, nedostatky a chyby, které jsme objevili
při interním promítání v rámci štábu.
V podstatě již jde jen o drobné korekce. Významnější částí, kterou nám

*GTEKXCMEK(QVDCNQXÚ5MąÊVGMWM¾\CNCWMC\WLGåGK2TQUV÷LQX¾EKWOÊVQéKV

)RWEDORYÛ6NĆËWHNY\KOËæËSUHPLÇUX
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Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

BYLI JSME
U TOHO

UP 1:3. A pátý Liberec (34) má úterní
dohrávku se Šternberkem k dobru.
Navíc je definitivně jisté, že prostějovská ekipa skončí po nadstavbové části
nejhůře šestá. „Momentálně jsme na
tom velice slibně, ale oproti třem mančaftům za námi jsme měli lehčí los. Po

pohárovém vyvrcholení nás v lize čeká
pět utkání za sebou proti všem celkům
z horní poloviny tabulky a právě tahle
série rozhodne, z jakého místa půjdeme do play-off. Jestli ze třetího, čtvrtého, pátého nebo šestého,“ nadhodil
Petráš.

0GLéCUV÷LKDQFWLÊEÊJT¾éMQWWVM¾PÊ8-2TQUV÷LQXXU(TÚFGM/ÊUVGMD[NCFQO¾EÊ
WPKXGT\¾NMC)CDTKGNC-QR¾éQX¾ XNGXQ×VQéÊ 
Foto: Marek Sonnevend

diváků

yy Co řeknete ke střetnutí se Sokolkami?
„Myslím, že jsme ho měly celou dobu
pod kontrolou. Jen ve druhém setu
došlo k jednomu momentu, kdy trenér
vystřídal tři hráčky najednou, na což
nejsme v téhle sezóně zvyklé a projevilo se to. Koncovku jsme ale zvládly
poté, co do sestavy naskočily zpět holky
ze základu. Celkově jsme to dnes dobře
odpřihrávaly, i útok byl super.“
Jaké bylo potkat stejného souyy
SOBECKÝ
peře počtvrté během krátké doby
mimo extraligové play-off?
„Nám se proti Frýdku hraje dobře. Ony

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovorr
pro Večerník

předvádí takový stále stejný volejbal,
nic moc nemění. A byť je nechci podceňovat, patří k nejslabším družstvům
v soutěži a pro nás jsou vzájemné zápasy trochu i tréninkové. Na to, že jsme
spolu hrály už popáté v sezóně, probíhají ta utkání na podobné vlně. Soupeřky nás chvílemi potrápí, ale celkově
s nimi nemáme větší problémy.“
yy Jste na tom velice dobře, držíte
třetí pozici tabulky. Nepřekvapuje
vás, nakolik to mladému kolektivu
jde?
„Připadá mi, že se daří přetavovat dobrou práci z tréninků do samotných
utkání. Naše příprava má podle mého
názoru dlouhodobě vysokou úroveň,
při hře šest na šest pomáhá naskakování kluků z realizačního týmu. Kvalitně
makáme a v zápasech je to pak znát,
většinou hrajeme dobře.“

PROSTĚJOV Nepatří k bodovým tahounkám, ale v týmu prostějovských volejbalistek představuje obrannou jistotu a zároveň
plní roli jasně nejzkušenější členky kádru. Šestatřicetiletou blokařku ze Slovenska Gabrielu Kozmík jsme po hladkém zdolání
Frýdku-Místku oslovili i směrem k nadcházejícímu Final Four
Českého poháru.

yy Máte před sebou závěrečný
ečný turnaj ČP v Brně. Jak vidíte postupové
ostupové
šance pro semifinále s Olymlympem Praha?
„Řekla bych, že na Olympp
máme, i když jsme s ním
m
v lize dvakrát prohrály. V přípravě se nám je však porazit
podařilo, potkají se dva vyrovnané týmy. Nám se teď
dobře trénuje i hraje, pohodu budeme chtít udržet až do
pohárového Final Four a zvládádnout jej co nejlépe.“
yy Spočívá výhoda Pražanek
nek
v tom, že disponují větším
m počtem ostřílených hráček?
„Zkušených opor mají několik,
v tom jejich výhoda být může. Hrají víc
takticky, trenér Olympu Standa Mitáč
je dobrý taktik, a když jim to nejde, dokáže i během zápasu něco změnit. My
se na ně musíme taky výborně připravit, hlavně na jejich silné blokařky.“
yy Co by na PVK mohlo platit z vaší
strany?
„Určitě kvalitní servis, ten je v ženském
volejbalu velkou zbraní. Samy potřebu-

Finále ÈP by byla odmìna“

dobrou práci z tréninkù.

Pondělí 3. února 2020
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jeme ustát příjem, neboť jakmile odpřihráváme, tak nemíváme problémy
zatúočit. Plus bude potřeba pohlídat si
ty jejich střeďačky.“
yy Případný postup do finále národního poháru by v současném složení
znamenal výrazný úspěch, že?
„To by bylo opravdu super, taková odměna za to, jak dlouhodobě pracujeme.“

Prostějov (son) - Aktuálně největším
šlágrem volejbalové UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 byla pondělní dohrávka 20. kola mezi Šelmami
Brno a UP Olomouc. Domácí družstvo před televizními kamerami přímého přenosu ČT Sport triumfovalo 3:0 (21, 21, 18) a upevnilo tím své
průběžné vedení právě před zdolanými rivalkami. „Z obou stran to byl
trochu nervózní zápas. Ale když šlo
do tuhého, byli jsme naštěstí o něco
klidnější, odútočili z těžkých balónů a ubránili soupeře. Každopádně
je pro mě milé překvapení, že jsme
zvítězili tři nula,“ radoval se trenér jihomoravských lídryň Ondřej Boula.
„Čekal jsem jiný výsledek, ale soupeř
hrál velice dobře. Zatlačil nás servisem, dostali jsme hodně es a tam byl
podle mě klíč. My jsme měli podání
špatné a Brnu vůbec neškodili. Náš
cíl přitom byl Simona Janečková,
která to však zvládla a my jsme naopak neodpřihrávali. Teď musíme
dál trénovat a lépe se pro příště připravit,“ smutně hodnotil kouč Hanaček Petr Zapletal. V součtu s tím,
že Šelmy v předehrávce čtyřiadvacátého dějství jasně porazily i poslední
Přerov, získaly v čele tabulky zkraje
minulého týdne už osmibodový náskok. Což jim dává hodně reálnou
šanci ovládnout dlouhodobou část
soutěže a jít do play off z nejvýhodnější pozice.

hHOP\SÔHMHO\2ORPRXF
DVPÈÔXMÉNSUYHQVWYÉ

Prostějov (son) - Postupné zlepšování mladých volejbalistek VK Prostějov v krajských přeborech žákyň
2019/20 pokračuje. Starší skončily
ve čtvrtém kole druhé jen těsně za
první příčkou a celkově se posunuly na třetí pozici, kterou by ve
zbytku soutěže měly uhájit. Mladší
sice dál oscilují mezi elitní skupinou
A a grupou B (jednou postoupí nahoru, vzápětí spadnou dolů), ale
i tak se ze šestého postu přiblížily na
jediný bodík pátému místu, kam se
chtějí v konečném pořadí dostat.
Výsledkový servis najdete
na straně 26

.3z½N\ÎVWDUvÉXzMVRX
WÔHWÉPODGvÉVW½OHvHVWÅ

Příjemného zpestření náročné přípravy se dočkaly volejbalistky VK
Prostějov během minulého týdne. Vedení Lázní Slatinice pozvalo
celý tým užít si v jeho prostorech příjemnou část dne, čehož osm
hráček rádo využilo. Hanačky nejprve poobědvaly, pak huply do
bazénu, následně se nechaly osvěžit bublinkami whirlpoolu a nakonec prošly různými regeneračními procedurami.

Foto: Marek Sonnevend

Holky si užívaly v Lázních Slatinice

Foto: Marek Sonnevend
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Gabriela Kozmík: „Daøí se nám pøetavit do zápasù

Nejvíc bodů: Gabriela Kopáčová 13, Lucie
Nová a Nikola Stümpelová 12, Karolína Fričová
11 – Karolína Šprochová 11, Veronika Šnellyová
7, Michaela Jurčíková 5.
Nejvíc bodových útoků: Lucie Nová 12,
Karolína Fričová 10, Gabriela Kopáčová 9 –
Karolína Šprochová 8, Veronika Šnellyová 4,
Michaela Jurčíková 3.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Nikola

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ

Stümpelová 70 %, Karolína Fričová
%,E Lucie
B Y L I 63
JSM
T O%,
H OMichaela
Nová 52 % – Karolína ŠprochováU36
Hadáčková 29 %, Michaela Jurčíková 25 %.
Nejvíc bodových bloků: Nikola Stümpelová,
Gabriela Kopáčová a Michaela Zatloukalová 2 –
Michaela Jurčíková 2, tři hráčky 1.
Nejvíc es: Michaela Zatloukalová 5, Nikola
Stümpelová 3, Gabriela Kopáčová 2 – Karolína
Šprochová a Veronika Šnellyová 3, dvě hráčky 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Tereza Slavíková 54 % + 31 %, Karolína
Fričová 50 % + 25 %, AnetaWeidenthalerová 33
% + 0 % – Nikola Teperová 40 % + 7 %, Markéta
Petrová 25 % + 10 %, Karolína Šprochová 24 %
+ 18 %.
Největší užitečnost: Nikola Stümpelová +9,
Karolína Fričová a Gabriela Kopáčová +7, Lucie
Nová a Michaela Zatloukalová +6 – Karolína
Šprochová +4, Michaela Jurčíková a Michaela
Hadáčková +2, Veronika Šnellyová +1.

9.3URVWÈMRYs7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
STATISTIKY TÝMOVÉ

Úspěšnost útoku: Prostějov 46 % – FrýdekMístek 24 %.
Úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Prostějov 36 % + 17 % – Frýdek-Místek
26 % + 12 %.
Podání – esa/chyby: Prostějov 11/8 – FrýdekMístek 8/5.
Bodové bloky: Prostějov 8 – Frýdek-Místek 5.
Celková užitečnost: Prostějov +30 – FrýdekMístek -2.

0,675$(7,.(7</$',6/$9$ð3$Ġ.$

9<+5$-7(/Ì67.<1$6+2:
Severomoravanky
válcoval pøedevším útok

Střetnutí 21. dějství soutěže se přitom
neobešlo bez dílčích výkyvů. V úvodním setu přišel brzy (7:3 – 7:8) a Hanačky jej okamžitě zažehnaly zpětným obratem (11:8), načež kralovaly
PROSTĚJOV A jede se dál! I po přestěhování na Husovo náměstí se PŮVODNÍ
25:15. Ve třetí sadě rozhodl po vyrov2T¾X÷ X -T¾NQX÷ 2QNK UG RTQUV÷LQXUMÆ naném začátku klíčový únik (7:7 –
Divadlo Point těší velkému diváckému zájmu. Svědčí o tom fakt, že reportáž
XQNGLDCNKUVM[PCRQUNGF[TCFQXCN[\VTKsehnat lístky na všechna představení tohoto ochotnického soubo- pro Večerník
WOHW X èGUMÆO RQJ¾TW   NQPK 12:7), pak už nebylo co řešit 25:14.
Nejzajímavější průběh však mělo druVCOUMQPéKN[FTWJÆ%QNGVQU"
ru je možné pouze s dostatečným předstihem. Přesvědčit se o tom

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW hé dějství, kde kouč vékáčka za stavu
mohli všichni, kteří se uplynulý čtvrtek chystali na hru Když se zhasne Martin
15:6 prostřídal půlku základní sestavy
rodního poháru.
či v pátek na inscenaci Miluju svůj mobil, obě v režii Jakuba Hyndricha. ZAORAL
„Olomouc je největším favoritem, má kva- a z jasného vývoje se rázem stalo draText divadelní hry Když se zhasne auto- a snahy dohnat svého manžela potaž- pál Pointu Aleš Procházka.
litní tým a obhajuje triumf z loňska. Libe- ma (18:19). Vzápětí se ale tahounky
rů Romana Vencla a Michaely Doleže- mo manželku k nevěře o to pikantnější, Na smích sází i komedie Viliama Klimáčrec šel za poslední týdny výkonnostně dost vrátily ze střídačky na plac, což vedlo
lové je příkladem toho, že se divák může že v ní hrají hned dva manželské páry. ka Miluju svůj mobil tematizující problénahoru, určitě může překvapit. Ať druhý
bavit nepřetržitě celých 90 minut. Stále Pouze si partnery prohodili. „Myslím, my v normální mezilidské komunikaci
den narazíme na kohokoliv, půjde o další
(QVQ8GPFWNC$WTITQX¾
úspěšnější autorská dvojice spolupracuje že naše kvarteto je pro olomoucké herce způsobené moderními technologiemi *TC-F[åUG\JCUPGLG\CNQåGPCPCURKMNGPGEVXÊOWåčCåGP
špičkový souboj se silným soupeřem. Sazejména s Moravským divadlem Olo- skutečně velkou konkurencí. A to říkám a sociálními sítěmi. I na tuto hru není B. Thomase Charleyova teta, v níž svémozřejmě si přejeme svést finálovou bitvu
o trofej, zůstat do poslední chvíle ve hře
mouc, kde je hra Když se zhasne aktuál- výhradně jako divák, neboť na této hře možné vstupenky dlouho dopředu se- ho času zářili například Vlasta Burian,
ně rovněž s velkým úspěchem uváděna. jsem se nikterak autorsky nepodílel,“ oko- hnat. Třetí inscenací, která je aktuálně na Lubomír Lipský či Jan Hrušínský. „K ní
o zisk poháru. Pokud se to však nepodaří,
V Pointu je komedie plná spiklenectví mentoval výkon svých kamarádů princi- repertoáru Pointu, je klasická komedie J. se váže i jedna milá vzpomínka, kdy mi
je i utkání zklamaných vyřazených o bronz
velká výzva, lákadlo skončit aspoň třetí a ne PROSTĚJOV Aktuální sezóna je někde za polovinou
a prostějovské volejbalistky se s frýdecko-místeckýaž čtvrtý.“
ZHQVQ8GPFWNC$WTITQX¾
saa
Z historického hlediska leží před žena- mi užily již opravdu do sytosti. I pátý vzájemný duel
mi VK možnost třinácté účasti ve finále probíhajícího ročníku přitom patřil jednoznačně
ČP za sebou! „Půjdeme do toho na maxi- favoritkám, které v tomto kvintetu zápasů dovolily
*** Pátek 14. února v 19:00 R. Vencl a M. Doleželová: Když se zhasne mum a uvidíme,“ pousmál se Luboš Petráš svým protivnicím jediný set. V sobotu ale žádný.
s tím, že tentokrát nebude celá hráčská par- Hanačky totiž měly zase navrch ve všech statistických
*** Sobota 15. února v 19:00 Neklidné nohy:
ta včetně realizačního týmu na jihu Mora- ukazatelích. Propastně v útoku (úspěšnost 46:24 provy přespávat. „Jak v sobotu, tak v neděli po- centům), výrazně na přihrávce (úspěšnost 36:26 pro1000km s koloběžkou po Islandu
jedeme až přímo na zápas a hned po něm centům), nemálo při obraně na síti (vítězné bloky 11:8)
se vrátíme domů. Před rokem jsme sice i na podání (esa 8:5). Nebylo divu, že v celkové užiteč*** Středa 19. února v 19:00 V. Klimáček: Miluju svůj mobil
do Brna jeli hned ráno, dopoledne si tam nosti se domácí družstvo vyšplhalo na +30, zatímco
8GJąG/KNWLWUXčLOQDKNą¾FÊ\GLOÆPCR¾PUMÆQUC\GP ,CMUG\DCXKVOCPåGNM[CPG\GwÊNGVRąKVQO"
-F[åUG\JCUPGFQLFGKPCVCPGE
*** Pátek 21. února v 19:00 R. Vencl a M. Doleželová: Když se zhasne zatrénovali a pak tam i spali, nicméně není hostující zůstalo pod nulou na -2.
UVXQ2QKPVW
nutné takový model opakovat. Letos jsme Ze Severomoravanek působila trochu nebezpečněji
*** Čtvrtek 27. února v 19:00 B. Thomas: CHARLEYOVA TETA
vsadili na normální režim běžný z ligy,“ do- pouze Karolína Šprochová (11 bodů). To na straně VK
plnil šéf prostějovské lavičky.
skórovaly více než desetkrát hned čtyři hráčky: Gabriela
Kopáčová (13, z toho 2 esa + 2 bloky), Lucie Nová (12,
zakončení 52 procent), Nikola Stümpelová (12 včetně
3 es a 2 bloků, útok 70 procent) a Karolína Fričová (11
při zakončení 63 procent a příjmu 50 procent). Dařilo
se i liberu Tereze Slavíkové (přihrávka 54 procent), výborně zahrála Michaela Zatloukalová (7 bodů = 5 es + 2
bloky, užitečnost +6).
(son)
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divadle na Husovì námìstí s
Sedmá výhra v øadì a upevnìní tøetího místa! RYCHLÝ
ŽENY VK VSE
JDOU
RVÁT
O
POHÁROVÝ
GRÁL!
9(ÿ(51Ì.
ĀWYUWHNLYSiWHNYVWXSHQN\DOH
na (ne)zájem

kultura v prostějově a okolí
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Už postup do finále ČP v Brně by znamenal strašně
příjemné překvapení, případný zisk trofeje senzaci

Michaela ZATLOUKALOVÁ
ALOVÁ

7

aneb názor
Michaela Zatloukalová
Mic
kalov
looovvá
lov

WWW.
VECERNIKPV.CZ

Slova z titulku neplatí zdaleka jen pro
sport, ale ve všech oblastech lidské činnosti. Stručně shrnuto: když poctivě a dlouhodobě makáte v dobré kvalitě, dočkáte
se za to (skoro vždy) i sladkého ovoce
v podobě příznivých výsledků se zaslouženou odměnou. Zatímco pokud něco
více či méně šidíte, dřít se vám nechce
a místo toho částečně nebo úplně lajdačíte, promítne se to negativním směrem.
Někdy dříve, někdy později, bez následků
však špatná práce zůstane málokdy.
Právě sportovní prostředí je specifické
tím, že s určitou dávkou štěstí mohou
být krátkodobě úspěšnější ve větší
míře i ti, kteří si to vzhledem ke svému
horšímu přístupu v porovnání s jinými
nezaslouží. Leč jak se říká: boží mlýny
melou pomalu, ale jistě. A v dlouhodobějším časovém horizontu proto ten,
kdo trvale něco takzvaně „odrbává“,
nemůže mít přízeň „štěstěny“ donekonečna. A osud většinou tuhle kartu
spravedlivě dorovná.
V případě prostějovských volejbalistek

je právě dlouhodobá pracovitost jednou
z jejich největších zbraní. Už během letní
přípravy svědomitě den za dnem makaly,
což pak zúročily nečekaně skvělým vstupem do soutěžního ročníku 2019/20.
Následně šly výsledky i hra poněkud dolů,
neboť se dostavily jak zdravotní problémy,
tak studijní povinnosti. A protože tréninková úroveň vynuceně klesla, projevilo se
to rovněž v utkáních, zvlášť proti papírově
silnějším soupeřům.
Po vánočním odpočinku se do toho naopak holky zase víc opřely, načež v novém
kalendářním roce využily příznivějšího
losu k sedmizápasové šňůře vítězství.
Podstatné přitom je, že mladé bojovnice VK se samy chtějí zlepšovat, nikdo je
nemusí přesvědčovat či dokonce nutit.
Kouč Luboš Petráš je dokáže leccos naučit a individuální i týmový progres je
tudíž na slibné cestě. Ve sportu tohle sice
ještě není záruka úspěchu, ovšem děvčata
si správným nastavením dávají k jeho získání mnohem větší šanci, než kdyby na
cokoliv kašlala.

VŠECHNO JE O PRÁCI

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek
Sonnevend
ndd

padesát na padesát. Olymp je sice v ligové
tabulce až za námi šestý a nasbíral o šest
bodů méně, na druhou stranu nás v obou
vzájemných zápasech tohoto ročníku porazil – ve své hale hladce 3:0, v Prostějově
po boji 3:2. Zdolali jsme ho pouze v přípravě, kde byla bilance vyrovnaná. Jde o papírově srovnatelné soupeře a pokud bychom
do finále prošli my, znamenalo by to pro
nás každopádně velký úspěch,“ zdůraznil
Petráš. Vzápětí charakterizoval semifinálového protivníka z metropole ČR. „PVK
má výhodu zkušenějšího kádru, může se
opřít o ostřílené Lucii Smutnou na nahrávce, Barboru Purchartovou na bloku či další
starší hráčky. Navíc mu hodně bodů dělá
ukrajinská tahounka na smeči Karyna Denysova, něco se na nás určitě pokusí vyvyslet dlouholetý trenér Standa Mitáč. Klíčové
bude, abychom na přihrávce ustáli kvalitní
servis Pražanek, rozhodne momentální

lehlivými výkony bez větších problémů
povedlo. Splnili jsme tím jeden ze základpůvodní zpravodajství
ství
ních cílů sezóny, už díky tomu panuje spopro Večerník
kojenost,“ zamyslel se kouč VK Lubomír
ZAORAL
Petráš.
Marek
V semifinále Českého poháru teď jeho
SONNEVEND
svěřenkyně vyzvou Olymp Praha,
a to v sobotu 8. února od 18.00 hodin.
Hanačky se mezi elitní kvarteto druhé „Hraje se na neutrálním hřišti, nejen proto
nejvýznamnější tuzemské soutěže dostaly jsou postupové šance podle mého názoru
čtvrtfinálovým vyřazením Frýdku-Místku, který porazily venku 3:1 a doma 3:0.
02/'2!-ĭ&).!,ĭ&/52ĭñ0ĭÝ%.ĭĭ6ĭ"2.ó
„Je pravda, že jsme měli štěstí na los a naSobota 8. února: 15.30 hodin - 1. semifinále UP Olomouc – Dukla Liberazili na jeden ze dvou papírově slabších
celků extraligy. Na druhou stranu jsme si
rec, 18.00 hodin 2. semifinále Olymp Praha – VK Prostějov.
postup museli sami uhrát, což se nám spoNeděle 9. února: 15.00 hodin o 3. místo, 18.15 hodin finále.

PROSTĚJOV Potřetí za sebou vyvrcholí Český pohár žen závěrečným turnajem Final Four v brněnském Králově Poli. Před
dvěma roky slavily v tamní Městské sportovní hale ve Vodově
ulici volejbalistky VK Prostějov (tehdyB Yrekordně
podesáté), loLI JSME
O H O finálovém vítězství
ni se radovalo družstvo UP OlomoucU T(po
nad vékáčkem). Letos bude prostějovský tým o nejbližším víkendu 8. a 9. února znova u toho – a navzdory svému mládí
rozhodně neskládá předem zbraně. Naopak se chce poprat
o co nejlepší výsledek!

UP Olomouc - VK Prostějov 3:1 (21, 19, -21, 17)

forma,“ rozebíral slovenský lodivod působící v hanáckém klubu již dvanáctou sezónu (druhou jako hlavní kormidelník).
Ani jemu tak nechybí potřebné zkušenosti,
o schopnostech ani nemluvě. Stačí si projít
výčet úspěchů za celou kariéru včetně poslední více než dekády v Prostějově. „Je
pravda, že momentálně máme mnohem
mladší mančaft než v minulosti a nepatříme k největším favoritům českých soutěží.
Což ale neznamená, že bychom netoužili
uspět. Právě naopak, chuť máme ohromnou a šanci na finále rozhodně ne malou.
Porveme se o ni, proti Olympu půjdeme
zvítězit. Věřím, že holky to po téhle stránce
berou stejně jako já,“ řekl Petráš.
Stěžejní může být, nakolik současné
vékáčko s nízkým věkovým průměrem zvládne celé Final Four psychicky.
V každém případě o den později v neděli 9. února volejbalistky Prostějova
absolvují v Brně ještě jedno střetnutí
proti kolektivu z druhé semifinálové
dvojice UP Olomouc vs. Dukla Liberec: buď zmíněné finále (18.15 hodin),
nebo duel o třetí místo (15.00 hodin)
coby novinku vrcholného podniku ná-

V tržbách je prostějovské
kino už sedmé v republice!

diváků

Pondělí 3. února 2020
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zici kadetek vékáčka ve skupině B. „V Brně
proto dáme příležitost všem členkám kádru, ať si holky dobře zahrají bez většího
stresu o výsledek,“ předem hlásil kouč Aleš
Novák.
Jeho svěřenkyně se na palubovce favoritek
snažily a především v prvním střetnutí nebyly daleko od vybojování alespoň jedné
sady. Nicméně silné Jihomoravanky si oba
mače nakonec bezpečně pohlídaly, tím
pádem hostující kolektiv své bodové konto
nerozhojnil.
Nyní Prostějovanky čeká úvodní nadstavbový turnaj v prostřední grupě o 5. až 8.
místo, který je na programu 8. + 9. února
v Ostravě. „Naším snem je postup do závěKADETKY
Brno – VK Prostějov 3:0 (17, 13, 22) a 3:0 rečného Final Six, proto teď potřebujeme
(18, 15, 14)
neskončit ze čtyř družstev téhle skupiny
Závěr základní části v extralize ČR U17 již poslední a nespadnout pro druhé kolo nadnemohl nic změnit na konečné čtvrté po- stavby dolů,“ zdůraznil Novák.

bychom ji měli hladce porážet,“ říkal už
před derby šéftrenér mládeže VK Aleš Novák. Díky pohodově zvládnutým střetnutím mohl odškrtnout plánované dosažení
prvního šestibodového zisku, čímž se podařilo udržet druhé místo v průběžné tabulce,
které je postupové do kvalifikace o extraligu.
Do čela mohou Hanačky proniknout,
pokud zvládnou nadcházející klíčový dvojzápas na půdě vedoucího Nového Jičína
(sobota 1. února od 10.00 a 14.00 hodin).
1. liga juniorek ČR, nadstavbová skupina III
2019/20 – pořadí po 22. kole: 1. Nový Jičín
23, 2. VK Prostějov 21, 3. Zlín 18, 4. Šlapanice 10, 5. Ostrava B 9, 6. Olomouc 9.

Hanácká děvčata postupně narazí na
Olymp Praha, domácí výběr a Plzeň. „Týmy
z Čech by měly být papírově silnější, ale uvidíme. Každopádně Olymp je asi největší
favorit, zatímco na Plzeň i Ostravu můžeme
přiodvedeníkvalitníhovýkonumít.Popereme se o co nejlepší výsledky,“ odtušil Novák.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B
2019/20 – konečné pořadí: 1. Šternberk
56, 2. Brno 39, 3. Ostrava 38, 4. VK Prostějov 25, 5. Uherské Hradiště 20, 6. Přerov 2.
Extraliga kadetek ČR, nadstavbová skupina 1B 2019/20, program turnaje v Ostravě – sobota 8. února: 10.00 hodin Ostrava
– Plzeň, 12.00 hodin Olymp Praha – VK
Prostějov, 16.00 hodin Plzeň – Olymp Praha, 18.00 hodin Ostrava – VK Prostějov.
Neděle 9. února: 10.00 hodin Plzeň – VK
Prostějov, 12.00 hodin Ostrava – Olymp
Praha.
(son)

v měsíčních i delších cyklech. V Radničních listech hodlá kino uveřejňovat podrobně prvních čtrnáct dní,
dále chystané filmy s datem premiéry
a měsíční filmový klub,“ doplnila informace náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Kinu se po jeho osamostatnění a nástupu nové ředitelky nebývale daří.
„Dochází k nárůstu v online nákupů
vstupného. Zajímavou informací je
i poměr návštěvníků internetových
stránek, kteří prohlížejí web z mobilního telefonu a dosahuje až tří čtvrtin
z celkového počtu. Po třetím roce činnosti se kino v počtu diváků neustále
udržuje v první desítce všech českých
kin, na objem tržeb je dokonce sedmé
v republice,“ neskrývá radost náměstkyně Sokolová.
(mls)
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mila Kopečná Nedomanská z Kruhu
přátel hudby Konice. Program koncertu sestává ze skladeb známých hudebních skladatelů, jako jsou Johan
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann či Bohuslav
Martinů, těšit se můžete i na mnoho
dalšího.
„Vstupenky lze zakoupit na místě před
konáním koncertu,“ dodává Kopečná
Nedomanská. Cena vstupného je 120
Kč/dospělý, 100 Kč/abonenti a 60
Kč pro ZTP/studenti. Žáci základní
umělecké školy mají vstup zdarma.
(ans)

www.vecernikpv.cz

KONICE Kruh přátel hudby
a Městské kulturní středisko Konice zvou na Klavírní recitál Adama
Skoumala, jenž se uskuteční ve středu 5. února v 19:00 hodin v Konici.
Adam Skoumal je předním českým
klavíristou. Vystupoval v Evropě,
USA i Japonsku a získal mnoho významných ocenění.
„Pan Skoumal u nás ještě nehrál a projevil velký zájem účinkovat v Konici,
neboť mezi umělci je konický sál vyhlášený. Ráda dávám příležitost novým tvářím a nadějným umělcům,“
neskrývá svoji radost z koncertu Lud-

rozhovor se zajímavou osobností…

Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 6. ÚNORA
do 12.00 hodin. PĚTICE VÝHERCŮ bude mít po nahlášení
u poklady zajištěn pro sebe i doprovod volný vstup na one man
show Ladislava Špačka Etiketa není věda v prostějovském divadle. Jejich jména zveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 10. února.

Své odpovědi společně s číslem svého mobilního telefonu zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ETIKETA“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433
či zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce na Vápenici.
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Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty by neměly chybět
v žádném dámském šatníku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým
oblekem? Kdo nastupuje první do výtahu? Na tyto a desítky dalších
otázek dostanete odpovědi v pořadu Etiketa není věda, s nímž do
Městského divadla v Prostějově zavítá v pondělí 17. února Ladislav
Špaček. Při tomto setkání budete nepochybně překvapeni, jak
může být etiketa zábavná. A nejen to! Díky PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku máte jedinečnou šanci být u toho ZADARMO. Stačí, když
odpovíte na následující otázku.

0,675$(7,.(7</$',6/$9$ð3$Ġ.$

O Janu Antonínu Baťovi prozradila mnohé: že byl člověk zodpovědný a poctivý,
naopak že například skromnost mu
nebyla dána. Stejně jako třeba básnické
vlohy. Vyjádřila se však také k dřívějším
obviněním, že pomáhal nacistům. „Moje
povědomí o Baťovi bylo dříve velmi malé.
Věděla jsem, že Tomáš Baťa starší firmu
založil a o Janu Antonínu Baťovi, který
pokračoval v jeho díle, jsem věděla jako
všichni v kraji, že Jan Antonín Baťa, to byl
ten Baťa, co nás s Hitlerem chtěl vystěhovat do Patagonie,“ poznamenala s tím, že
to nebyla jediná fake news vytvořená komunistickým režimem na konto rodiny

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zajímavý zážitek nabízel čtenářům program prostějovské
knihovny na čtvrtek. V podkrovním
sále totiž vystoupila a představila své
dílo Markéta Pilátová. Autorka, vzděláním hispanoložka, prožila skoro deset let v Brazílii. A o své poznatky z této
daleké země se podělila s účastníky.
Zejména se však věnovala své poslední knize nazvané S Baťou v džungli.
V publikaci se věnovala totiž jednak
českým emigrantům žijícím v Brazílii,
zejména však osobnosti Jana Antonína Bati a jeho rodiny. Markéta Pilátová
knížku napsala formou románu, kdy
se Jan Antonín Baťa na mnoha řádcích
dívá sám na sebe coby duch. Tu vážně,
tu s nadsázkou.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Baťových. Sice pak podle jejích slov jednal
s Hermanem Göringem, pozdějším velitelem říšského letectva. Ovšem ohledně
propuštění Baťových pracovníků zajatých
v Sudetech.
Vyzdvihla naopak jeho pomoc exilové
vládě v době protektorátu. „Podporoval
velmi štědře vládu. Tehdejší exilová vláda
se mu odměnila tím, že po něm neustále
požadovala veřejné prohlášení, že vládu
podporuje. On ji podporoval, ale odmítal vydat to prohlášení, protože by tím
smrtelně ohrozil své spolupracovníky, co
zůstali ve Zlíně,“ vysvětlila. Významný továrník, který firmu Baťa převzal po svém
nevlastním bratrovi, byl trnem v oku jak
nacistům, tak komunistům. A nakonec
v Brazílii zůstal. Nechal tam postavit čtyři
městečka, pokračoval tam ve výrobě bot.
A nakonec tam také zemřel. „Ta džungle,
chaos a iracionalita, které tam dodnes
vládnou, tak vlastně proti nim neměl
Jan Antonín Baťa vůbec žádnou šanci,“

představila Markéta Pilátová Baťu jako
schopného, i když místy mírně naivního
organizátora.
Akce v knihovně měla ohlas. Dorazilo na
40 lidí a zcela zaplnili půdní sál budovy.
Navíc se přítomní ptali, a ptali se hodně.
Na Baťu, na jeho rodinu, na její působení
v Brazílii. Autorku pak zájem hodně potěšil. Prozradila, že v Prostějově není náhodou, že má k městu pozitivní vztah. „Na
Prostějov mám nádherné vzpomínky.
Dvakrát jsem se zde účastnila Wolkerova Prostějova. Pro mě to byly formující
zkušenosti,“ uvedla přítomným. Někteří
z nich ocenili nejen přednes, ale i obsah
knížky. „Koupila jsem si tu knihu. Slyšela
jsem předtím autorku mluvit v rozhovoru pro rozhlas. A protože mě zajímá historie, navíc se podle mě o ní málo mluví,
tak mě to zaujalo,“ řekla třeba Medarda
Pustajová. „Když jsem se tedy dozvěděla, že sem přijede, byla jsem nadšená,“
dodala.
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BYLI JSME
U TOHO

Spisovatelka seznámila publikum s Čechy v emigraci

9<+5$-7(/Ì67.<1$6+2: Výlet do Brazílie aneb s Baťou v džungli
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během úklidu po představení v prázdném sále pípla esemeska. Zjistil jsem,
že mi píše jedna divačka: Promiň, že
ruším, ale musím Ti napsat, že nás bylo
na představení šestnáct a všichni jsme
byli nadšeni,“ vylovil Aleš Procházka
z paměti alespoň jednu milou vzpomínku.
Navzdory velkému zájmu uvede Point v nadcházejícím měsíci pouze čtyři
představení. Ta pak doplní vyprávění
bývalé členky divadla Veroniky Jiřičkové o jejím putování na koloběžce po Islandu. „Víc repríz coby amatérský soubor zatím nejsme schopni zvládnout.
Navíc se již chystáme vyjet i za hranice
města, měli bychom hrát ve Slavičíně,
Dobromilicích a Plumlově,“ uzavřel
Aleš Procházka.

PROSTĚJOV Nový program kina
Metro 70 se už nebude vytvářet
každý měsíc, ale každé dva týdny.
Organizace tak chce lépe reagovat
na divácký zájem či nezájem u jednotlivých filmů. „Cílem je představovat nové filmy v premiéře a podle
diváckého zájmu či nezájmu s nimi
nadále pracovat s ohledem na potenciální diváckou návštěvnost,“
potvrdil František Jura, primátor
statutárního města Prostějov.
Kino tímto opatřením chce především reagovat na fakt, že převážná část
návštěvníků se rozhoduje o návštěvě
v horizontu několika dnů, nikoli týdnů. „Kino chce zachovat tištěné programy, ale hodlá změnit periodicitu.
Zároveň ale cykly jako filmový klub,
metro senior, bijásek či alternativní
obsah bude programovat a tisknout

PROSTĚJOV Počtvrté během krátké
doby se utkaly volejbalistky Prostějova
a Frýdku-Místku. A počtvrté zvítězily
bez větších problémů papírově silnější
ženy VK. Tentokrát měly navrch ve 21.
kole UNIQA extraligy ČR 2019/20, na
vlastním hřišti neztratily vzdor dílčím
trablům ve druhém setu ani květinku.
Začátek patřil domácímu týmu, který využil
několika útočných chyb soupeřek k rychlému úniku na 5:1. Hostující hráčky se však

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

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 2:0, 5:1, 5:3,

VK PRO
SOK FM

chytily podáním, o chvíli později zatlačila
touto činností Šnellyová a vzhledem k rozhozené přihrávce vékáčka přišel pětibodový
obrat (7:3 – 7:8). Kouč Petráš si vzal oddechový čas, jeho svěřenkyně se zkoncentrovaly okamžitou reakcí (11:8). A zbytek zahajovací sady přes několik zkažených servisů
i obětavou obranu TJ přesvědčivě ovládly
komplexně zlepšeným výkonem – 25:15.
Úvod druhého dějství opanovala účinně
podávající Stümpelová s podporou neprostupných bloků svých parťaček (1:1 – 6:1).
V téhle fázi už měly rozjeté Hanačky výraznou převahu, kromě občasných výjimek
dominovaly vším včetně mnohem úspěšnějšího zakončení. Sokolky naopak pod
soustředěným tlakem často chybovaly a postupně nabíraly stále větší ztrátu (9:3, 15:6).
Pak se nápor podařilo oživenému severomoravskému družstvu otupit dotažením na
15:9, zanedlouho se Vlkovy svěřenkyně přiblížily pěti body za sebou opět při kvalitním
servisu kapitánky Šnellyové na 17:15 a poté
další šňůrou dokonce otočily skóre (18:19)!
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člověk. První knížka byla povídka,
a taková smutnější. Ty další jsou básnické sbírky, ale mají také svůj příběh.“
yyJak na vaše psaní reaguje okolí?
„Pozitivně. Hlavně publikuji na Instagramu, tam mám hodně čtenářů.
Ohlasy jsou zatím jen pozitivní, žádný
negativní nepřišel. Podporují mě hlavně právě čtenáři.“
yy Jste z těch spisovatelů a spisovatelek, co si s sebou všude berou zápisník na zachycení myšlenek nebo
pocitů?
„Do školy ho nosím pravidelně, bez
něj tam nejdu. Jinde ho naopak nenosím. Ale mám plný telefon poznámek
a rozdělaných básniček.“
yyPlánujete nyní sepsat další knížku?
„Od třetí knížky píšu pořád jen poezii.
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Mám teď ale v plánu
odcestovat. A napadlo mě z toho
napsat jednak příběh o životě
v zahraničí, jednak
o životě
celkově.“

Studentka a spisovatelka Lenka Haliřová vydala už třetí knihu

12:7, jenž zpunktovala výborným podáním
Zatloukalová. Sympaticky bojující outsiderky sice ani pak neskládaly zbraně (13:10), ale
prostějovská parta již nedopustila své nové
polevení a finiš duelu měla velice dobrou
produkcí suverénně v moci – 25:14 a 3:0.
PROSTĚJOV Povídka a později dvě básnické sbírky. Lenka četla. Byla jsem zvyklá přečíst dvě
(son) Haliřová (na snímku), studentka na prostějovské střední škole tři knížky týdně. Dostala jsem se tak
SOŠPO, koncem loňského roku dopsala své třetí dílo. Motivy je- k tomu, že jsem chtěla zkusit taky něco
jích knížek jsou nejen láska a vztahy. A přestože je jí teprve deva- napsat.“
yyKam chodíte pro inspiraci?
tenáct let, začíná být pomalu a jistě zkušenou autorkou. I když
7,6.29&(
„Nejvíce čerpám ze svého života, tak
sotva dokončila třetí knihu Terapii inkoustem, už zvažuje sepsání z padesáti procent. Dále také z toho, co
/XERPÉU3(75h s9.3URVWÈMRY
další. Čas si na psaní si přitom nachází i přes skutečnost, že nyní vidím kolem sebe, ze života kamarádů
„Z naší strany to byl relativně dobře zvládnutý zápas. Pořád jsme na soupeře chodí do posledního ročníku střední školy.
nebo rodiny. A částečně také ze seriálů
vyvíjeli tlak podáním i útokem, také se dařilo solidně bránit. Sice se tam místy
na internet, na webpad. Zde publikují a filmů. Kolikrát mě při jejich sledováobjevovaly tradiční chyby v mezihře, někdy dost zbytečné, a výsledek tak mohl
EXKLUZIVNÍ
mladí lidé. No a pár mi jich zde napsa- ní něco napadne.“
být ještě lepší. Ale celkově jsme utkání měli pod kontrolou, odehráli jej slušně.
rozhovor
lo, že je to dobré. Že je mé věci baví yy V čem se liší vaše nová básnická
A nabrali pohodu pro pohárové Final Four.“
pro Večerník
číst. Ti mě k tomu přivedli. Nakonec sbírka od té předchozí?
-DURVODY9/.s7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
jsem si našla nakladatelství, kde jsem „Dříve jsem psala spíše pesimisticky.
Michal
„Škoda, že holky měly většinu zápasu zbytečně velký respekt. Vůbec nezopakopublikovala s vlastními náklady.“
Ale zase podle nálady. Teď jsou básvaly kvalitní výkon z minulého utkání proti Ostravě, z naší strany to dnes bylo
yy Je někdo z vašeho okolí, kdo vás ničky realističtější.“
SOBECKÝ
diametrálně jiné a horší. Chyběla Pluhařová zejména na přihrávce, hru jsme měli
přímo k psaní dovedl?
yyTakže dost velká změna?
celou rozházenou. Těžili jsme v podstatě jen z chyb domácích, hlavně ve druhé yyJak jste se k psaní dostala?
„Moje babička pracuje v knihovně. „Rozhodně. Vypadá to skoro, jako by
sadě po jejich prostřídání.“
„Začala jsem díky tomu, že jsem psala Trávila jsem tam hodně času a dost každou z těch knih napsal úplně jiný
Leč třetí mančaft tabulky, který v obměněné
sestavě úplně vypadl z konceptu, přece jen
zvládl po návratu opor z lavičky důležitý závěr – 25:21.
Nečekaná zápletka pomohla frýdeckým
plejerkám i zkraje třetí části, kde držely krok
(6:6). Zlomový byl však trhák ze 7:7 na
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VK Prostějov – Olomouc 3:0 (18, 16, 7)
a 3:0 (13, 20, 7)
Úvod nadstavbové části 1. ligy ČR U19
ve finálové skupině III vyšel prostějovským juniorkám na jedničku. Pondělní
dohrávku zahajovacího dvoukola ovládly
večer v Národním sportovním centru PV
naprosto suverénně, a to oba vzájemné
duely. Ani v jednom se krajské rivalky nedostaly přes dvacet získaných bodů během
žádného setu, dvakrát dokonce vyfasovaly
jednociferný debakl 25:7.
„Olomouc je v téhle věkové kategorii vlastně béčko extraligového Šternberka, proto

JUNIORKY

PROSTĚJOV Do rozhodující fáze, která ovlivní konečný (ne)úspěch, odstartovala či brzy odstartuje aktuální sezóna volejbalistek VK Prostějov ve dvou
nejstarších mládežnických kategoriích.

kadetky čeká první turnaj této fáze extraligy v Ostravě

Pohodový vstup juniorek VK do prvoligové nadstavby,

2019 (Brno)

Vítězná série volejbalistek
Prostějova
pokračuje.
Jaké byly
Hry Nav Pointu...
posledy podlehly před Vánocemi ve Šternberku 1:3, od té
DVAN´CTĭPROSTăJOVSKÐCHĭFIN´LEĭVĭñESK¼MĭPOH´RUĭáEN
doby v novém kalendářním
VK Prostějov – Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13).
roce jen vyhrávají – a to už 2008 (Prostějov)
2009 (Prostějov)
VK Prostějov – UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15).
sedmkrát za sebou. Doma 2010 (Prostějov)
VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9).
Ostrava 3:1, venku Frýdek- 2011 (Olomouc)
VK Modřanská Prostějov – UP Olomouc 3:0 (20, 15, 15).
VK AGEL Prostějov – UP Olomouc 3:0 (21, 13, 10).
-Místek 3:1, venku Frýdek- 2012 (Olomouc)
2013 (Hradec Králové)
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23).
-Místek 3:0, doma Frýdek- 2014 (České Budějovice)
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:1 (17, -21, 25, 25).
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:0 (21, 21, 17).
-Místek 3:0, doma KP Brno 2015 (Plzeň)
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 (25, 23, 17).
3:1, venku Šternberk 3:2 2016 (Olomouc)
2017 (Olomouc)
UP Olomouc – VK AGEL Prostějov 3:2 (18, 21, -19, -20, 14).
a doma Frýdek-Místek 3:0. 2018 (Brno)
VK Prostějov – UP Olomouc 3:1 (12, 18, -20, 18).

„Sobotní zápas jsme kromě jedné špatné pasáže ve druhém setu odehrály dobře, ustály jej a zvládly. Pomohlo nám kvalitní podání, máme další tři důležité body do ligové
tabulky. Je fajn, že jsme i popáté během téhle sezóny Frýdek-Místek porazily a neztratily ani sadu. Jen v té druhé nám úplně nesedlo prostřídání poloviny sestavy najednou.
Určitě za ten výpadek nemohly pouze holky, které naskočily z lavičky, někdy prostě taková větší výměna nevyjde. Podstatné bylo, že jsme to pak zase otočily zpátky a uhrály
koncovku. Frýdek jsme za poslední týdny potkaly už čtyřikrát, což je trochu na hlavu.
A když to řeknu s nadsázkou, tak už je teď nechci ani vidět. (smích) Super je, že před
Final Four Českého poháru dál jedeme na vítězné vlně, v novém roce 2020 jsme ještě
ani jednou neprohrály. Pohodu si budeme chtít přenést do Final Four Českého poháru,
kde bychom moc rády zvládly semifinále proti Olympu Praha. Šanci určitě máme, při
současné vyrovnanosti je to fifty fifty. Každopádně postup do finále by byl velký úspěch
a znamenal by potvrzení zatím povedené sezóny, kde příjemně překvapujeme. Někteří
nám prorokovali, že budeme bojovat o záchranu v extralize, a místo toho jsme průběžně třetí. Teď chceme pohárovou medaili.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Druhé hráčské vyztužení týmu juniorek VK Prostějov během krátké
doby se podařilo vedení hanáckého
klubu. Po beachvolejbalistce z Prahy
Kylie Neuschaeferové (na výpomoc
formou hostování do konce sezóny)
aktuálně přišla další mladá posila –
devatenáctiletá Petra Kožoušková
z TJ Sokol Šlapanice u Brna.
„Petra je talentovaná, technická a velmi šikovná volejbalistka, která zkvalitní náš juniorský mančaft. A měla by
mu pomoct na plánované cestě za postupem z první ligy zpátky do extraligy,“ prozradil Večerníku sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Kožouškovou získal prostějovský
oddíl na přestup. „Její uplatnění teď
bude primárně spočívat v družstvu
juniorek, ale výhledově s ní počítáme
i pro ženské áčko. Má potenciál, aby se
v něm do budoucna při kvalitní práci
prosadila,“ řekl ještě Čada směrem
k nové akvizici věku teenagerky.

Pøišla další
juniorská posila:
3HWUD.RzRXvNRY½
ze Šlapanic

Ü½NGJ
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ŽHAVÁ NOVINKA

Jeden ze svých nejlepších výkonů této sezóny
ezóny předvedla v sobotu proti Frýdku-Místku první
rvní prostěě
jovská nahrávačka. Míša pestře a přesně
ně posílala
míče útočnicím do palebných pozic, k tomu
dvakrát vítězně zablokovala a skvělee podávala, konto soupeřek zatížila pěti esy! Dohrové užimady sedm dosažených bodů při celkové
ačskou
tečnosti +6 jen zvýraznilo její nahrávačskou
pohodu, v porovnání s předchozími duely
uely se
Zatloukalová zlepšila.

www.vecernikpv.cz
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Obecní ples

8. února

aula ZŠ Ptení
Fotbalový oddíl FC Ptení

sokolovna v Otaslavicích
Obec Otaslavice
kulturní dům Doloplazy
Spolek Místní ženy

ČELECHOVICE NA HANÉ Důstojně se rozloučit s odcházejícími
deváťáky. To byl jeden z hlavních
motivů, proč se v Čelechovicích
na Hané rozhodli uspořádat
1. reprezentační ples zdejší školy.
Akce, na niž zavítalo kolem dvou
stovek hostů, se v místní sokolovně konala v sobotu 25. ledna.
LoniMarek
v červnu v Čelechovicích na
Hané poprvé uspořádali slavnostní
SONNEVEND
pasování budoucích prvňáčků na
školáky. Letos poprvé se rozhodli
uspořádat větší akci i pro ty, kteří po
devíti letech školu opouští. „Bylo
dojemné tyto dospívající děti vidět
ve slavnostním oblečení. Rázem
z nich byli úplně jiní lidé,“ svěřila se
svými pocity Marta Nevrlá z pořádajícího Spolku rodičů.
Sami deváťáci si pro tuto příležitosti připravili pásmo pěti různých
tanečních vystoupení. Ples navštívily zhruba dvě stovky tanečníků

a tanečnic, všem jim hrála skupina
Banda band z Konice. Lidé na plese
mohli zajít na ochutnávku do koktejlového baru, na domácí svíčkovou
či se nechat zvěčnit ve fotokoutku.

Velký zájem byl také o tombolu,
v níž se sešlo přes 180 cen. „Tancovalo se až do úplného konce, a pokud
vím, tak všichni odcházeli spokojeni.
Zda se do pořádání plesu pustíme

i příští rok, však zatím nevím. Rádi
bychom, ale je s tím hodně práce.
Pokud se zapojí dostatek lidí, tak to
snad zvládneme,“ uzavřela Marta
Nevrlá.
(mls)
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Prostějovští hokejisté sice roztavili Kadaň,
ale v klíčové bitvě podlehli po prodloužení lepším Rysům
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níci plesu mohli vyzkoušet například
řízky, smažený sýr, ale také hranolky
nebo palačinky. Snad i tento pestrý
výběr přispěl k tomu, že se osazenstvo
„Kaska“ dobře bavilo. „Každý rok má
reálka nádherný ples, který je perfektně
propracovaný. Každoročně si tu akci
užívám s celou partou učitelů a dobře se
zde bavím,“ prozradila jedna z učitelek
školy Radka Řičánková. Spokojení byli
ale také další účastníci. „Přišel jsem kvůli
zábavě a tanci. Zatím je to tu na pohodu, i když tu moc lidí zrovna neznám,“
poznamenal například mladík, který se
představil jako Jakub.

SMRŽICE Obecní ples ve Smržicích
se uplynulou sobotu 1. února konal
již poosmé. Šest prvních ročníků
proběhlo v místním kulturním domě
u hřiště, s novým vedením obce se
akce přesunula do sokolovny, kde se
v minulosti konaly plesy sokolské.
Návštěvnost obecního plesu se díky
tomu více jak zdvojnásobila.
Zájem o ples ve Smržicích byl navzdory panující chřipkové epidemii značný.
„Podařilo se nám prodat tři stovky lístků
na sezení. Je to zhruba o padesát víc jak
loni. I proto je dobré, že se akce koná
právě v sokolovně, neboť do kulturáku
by se vešla sotva polovina lidí,“ prozradil
nám starosta Aleš Moskal, který se do
čela Smržic dostal právě i díky podpoře
místních sokolů.
Zatímco sokolovna ve Smržicích je prostorná, její technický stav není již řadu
let vůbec ideální. To se během plesu
minimálně „na oko“ podařilo důmyslně
zakrýt velmi hezkou výzdobou, za níž
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stál tým lidí okolo předsedkyně smržické kulturní komise Veroniky Přikrylové.
„Aktuálně dokončujeme rekonstrukci
školy, oprava sokolovny však rovněž patří
mezi naše priority. Nyní v této souvislosti
chystáme projekt, až bude hotový, začneme na něj shánět peníze. Kdy konkrétně
se objekt začne skutečně opravovat, zatím ovšem nevíme,“ reagoval smržický
starosta na náš dotaz.
Slavnostně oblečení návštěvníci se pod
bílými pásy látky a u stolů se žlutými tuli-

pány dobře bavili. O předtančení se postaralo šest místních párů, které od podzimu
navštěvovaly kurzy v místním kulturáku.
Do tance jim i všem ostatním hrála kapela
Domino z Voršova u Moravské Třebové,
která musela nahradit loňskou skupinu
Stofka, jejíž muzikanti onemocněli. Letošními novinkami pak byl fotokoutek
a také možnost zatančit si na diskotéce
v suterénu sokolovny. Zájem byl rovněž
o tombolu, v níž se sešlo celkem 85 cen
včetně stylového kola.
(mls)
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Večerník dorazil do městyse Náměšť
na Hané ve chvíli, kdy ples byl již v plném proudu a Holóbkova mozeka se
skvělými zpěváky a dalšími muzikanty

Michal KADLEC

NÁMĚŠŤ NA HANÉ Venkovské
plesy mají své osobité kouzlo a
mnohem svébytnější atmosféru
než ty městské. V sobotu večer se v
kulturním zařízení na náměstí T. G.
Masaryka v Náměšti na Hané konal
další ročník obecního Tradičního
plesu. A přestože sál místního kulturáku nepraskal ve švech, nálada
všech hostů dávala jasně najevo, že
se místní lidé sešli velice rádi.

šikovné tanečnice! Chtěla bych poděkovat i členům naší kulturní komise
za to, jak se podíleli na výzdobě sálů a
celkové přípravě plesu. A samozřejmě
o půlnoci máme připraveno vyhlášení výsledků bohaté tomboly, ve které
máme sedmašedesát cen. Tou první je
velká televize,“ informovala dále Večerníku Marta Husičková.
Bohaté a velice chutné občerstvení na
plese zajistila nová cateringová společnost. „Její majitelky chodily v Náměšti
do školy a brzy chtějí v našem městysi
založit i novou cukrárnu,“ dodala ještě
první žena Náměště na Hané. Skvělá
zábava plná hudby, tance i poslechu
pokračovala až hluboko přes půlnoc.

¸67<

zvala tanečníky na parket. „Tento ples
se v našem městysi koná už spoustu
let, takže je opravdu tradiční. Účast by
mohla být samozřejmě vyšší, ale jednak
jsou lidé od nás hodně nemocní, navíc
mnoho obyvatel odjelo s dětmi na týdenní prázdniny. Ale na druhé straně je
vždycky dobře, když není bůhvíjak narváno, hosté se pak cítí daleko uvolněněji,“ řekla Večerníku Marta Husičková,
starostka Náměště na Hané.
Ona sama se organizačně podílela
na přípravách celého plesu. „V rámci
předtančení uvidíte i vy sami žhavé
flamenco v podání mladých dívenek
tanečního kroužku pod vedením Petry
Pšenicové. A poznáte, že máme hodně

6TCFKéPÊORNGUGOX0¾O÷wVKPC*CPÆRTQX¾\GNC*QNÐDMQXCOQ\GMCCJQUV[TQ\VNGUMCN[ONCFÆVCPGéPKEGMVGTÆRąGFXGFN[
åJCXÆHNCOGPEQ
ZHQVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

Obecní ples ve Smržicích BÁL V RYTMU FLAMENCA

se přítomní dočkali: Rostislav Halaš si
v nich totiž tentokrát nezahrál. „Vždycky se ptám, jestli dostanu honorář jako
hollywoodští herci,“ smál se očividně
dobře naladěný ředitel. Ten poděkoval
zejména klubu přátel školy za pomoc
a organizaci. „Kdyby jich nebylo, nepodařilo by se nám uspořádat takto
kvalitní ples. Pomáhají nám rodiče
studentů, ale také absolventi, což je
skvělé,“ ocenil dobrovolnou pomoc
desítek lidí.
Organizace přitom klapala: lidé si mohli
vyzkoušet fotokoutek, zejména ale občerstvení bylo nebývale bohaté. Účast-

/CVWTKVPÊRNGUVQLUQWGOQEKQP¾NPÊTQFKéGCPCFwGPÆUVWFGPVUVXQ0GLKPCMVQOWD[NQPCRNGUGTG¾NPÆJQI[OP¾\KC
Foto: Michal Sobecký
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Sál se tentokrát ponořil do hlubin mořského světa, stejně jako přísálí. Ples měl
totiž téma tajemství hlubin a podle
toho vypadala výzdoba: všude vládla
modrá, kotvy, hvězdice. Totéž platilo
o nabídce jídel, třeba rejnočím smažá-
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pro Večerník
Michal
SOBECKÝ

ku, ale i dalších příjemnostech. I ředitel
školy Rostislav Halaš byl v proslovu ke
studentkám a studentům naladěný na
vodní svět. Popřál novopečeným maturantům, aby poslední bazén v podobě zkoušky dospělosti přeplavali. „Ať
se v něm neutopíte,“ znělo pak další
přání z úst ředitele.
Sám ples pak nabídl vše, co se dá od
maturitního plesu čekat: nadšené
studenty, rozněžnělé rodiče, stejně
tak i předtančení, nástup a šerpování.
Vrcholem pak byl přípitek na zdraví
a na úspěšnou maturitu. Hodně ale
bavily i filmy, i když jednoho zklamání

Studenti reálky mají za sebou stužkovací ples

PROSTĚJOV Jeden z okamžiků, na který se nikdy nezapomíná. To by měl být maturitní ples pro ty, pro které je pořádán:
tedy pro brzké maturanty a jejich blízké. A přesně takový byl
také ten, který v sobotu zorganizovalo prostějovské reálné
gymnázium. Skutečnost, že se sešly hned dvě maturitní třídy, naznačila, že Společenský dům bude naplněný k prasknutí. A kdo tohle přepokládal, nemýlil se: v kulturním centru
Prostějova to zase jednou tepalo.
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ŠANCE!

Společenský ples

ZAUJALO NÁS
POSLEDNÍ

Fotbalový ples

8. února

8. února

Společenský dům Prostějov
Gymnázium Jiřího Wolkera

kulturní dům Výšovice
Obec Výšovice
Ples ČSSD Multifunkční budova Čechy pod Kosířem
místní organizace ČSSD

Obecní ples

8. února

8. února

Ples školy

7. února

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

společnost

VEČERNÍKU
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elhákáčko dorovnali. K dispozici totiž
mají čtyři dohrávaná utkání, z nichž tři
absolvují v započaté repre pauze, navíc
všechna doma: 3. února proti Třebíči,
9. 2. s Jihlavou a 11. února proti Kadani. A ještě mohou coby farma extraligového Třince teoreticky využít víc
posil z vyšší soutěže.
Tudíž ptačí letka bude po třídenním
volnu s odpočinkem (od neděle 2.
do úterka 4. února) následně trénovat a zároveň bezmocně sledovat, jak
Frýdku s největší pravděpodobností
naskakují další získané body, čímž poroste jeho náskok před desetikolovým
zbytkem dlouhodobé části. Na co se
tedy elhákáčko v delším zápasovém
intermezzu zaměří?
„Po nezbytném odpočinku potrénujeme ve středu i ve čtvrtek dvoufázově, další dva dny jednofázově. Neděle
bude volná a od pondělka už naběhneme na klasický režim. Ohledně zaměření přípravy to řeknu úplně blbě:
na práci jsme měli času dost, přesto je
přenos herních věcí z tréninků do utkání pořád mizerný. Což je o hlavě i chtění
ze strany hráčů dělat na ledě to, co mají.
Takže asi tak,“ jasně Lubina naznačil, kde
se jeho svěřenci potřebují nejvíc zlepšit.
Prvoligové boje Prostějované obnoví
12. února na ledě Třebíče.

yy Můžete střetnutí okomentovat?
„Měli jsme dnes udělat tři body a místo toho prohráli, takže špatný.“
yy Rychle jste vedli, ale hosté vývoj
brzy otočili. Proč?
„Děláme dětinské chyby, to je furt dokola. Třeba si myslíme, že je protihráč
pokrytý v předbrankovém prostoru,
ale pokud u něho stojíme a on má volnou hokejku, tak pokrytý není. Prostě
žákovské chyby.“
yy Co jste si řekli po úvodní třetině
v kabině?

Marek
SONNEVEND
D

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
k
pro Večerník

„Začátek byl dobrý, potom zase přišel
náš herní útlum, které máme celou
sezónu. Věděli jsme, že tohle je zápas o všechno, který musíme vyhrát.
A pořád dokola si to opakovat nepomůže. Bohužel jsme utkání nezvládli.“
yy Je malé pozitivum, že jste v závěru aspoň vyrovnali z 1:3 na 3:3
a zachránili remízu v normální hrací době?
„Tohle nemůže být pozitivum, protože my jsme měli zvítězit za tři body.“
Nevyužili jste žádnou z pěti přesilovek. Co v nich chybělo?
„Ty naše přesilovky… Nevím, teď po
zápase je těžké to rozebírat, jsem plný
emocí.“
yy Nebylo by lepší hned pálit na
bránu bez zbytečných přihrávek?
„My si pořád říkáme, že budeme hod-

PROSTĚJOV Pohotovou dorážkou na 3:3 při závěrečné power
play dal svým barvám naději, že Frýdek-Místek v klíčové bitvě porazí aspoň za dva body. V prodloužení však následovala rozhodující inkasovaná trefa a útočník Jestřábů, současně i jejich kapitán
Marek Račuk vydýchával po prohraném duelu obrovské zklamání.

ně střílet a dorážet. Nevím, proč to pak
neděláme.“
yy Jak byste popsal vaši vyrovnávací branku?
„Tam jsme právě vystřelili, puk se
šťastně odrazil a já ho doklepl do odkryté brány. Takový šťastný gól jsme
potřebovali, ale byla škoda, že přišel
dost pozdě.“
yy Poměrně dlouho jste dohrávali
jen na tři formace. Nerostla v koncovce únava?

„To ne. Šlo o play-off zápas a v takovém případě vůbec nejde koukat, jestli
nás bolí nohy, jsme vyšťavení a nemůžeme. Šli jsme pro tři body, potom
chtěli v prodloužení aspoň dva. Jenže
jsme to bohužel nezvládli a máme jeden.“
yy Jak vnímáte momentální situaci
v tabulce?
„Jsme profesionálové, máme deset
utkání do konce nadstavby a dál musíme jít zápas od zápasu. Bez ohledu na

 (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Kapitán Marek Račuk po Frýdku: „Takhle psychicky
zažil.
náročnou sezónu jsem nezažil.
Ale musíme makat dál“

Marek SONNEVEND

V každém případě tabulka skupiny
o 9. až 16. místo teď vypadá následovně
(v závorkách opět počty odložených
duelů): 9. Jihlava 81 (2), 10. Prostějov
73 (0), 11. Frýdek-Místek 71 (4), 12.
Třebíč 70 (2), 13. Benátky 55 (2), 14.
Ústí 40 (0), 15. Kadaň 39 (1), 16. Sokolov 29 (1). Jak vnímá situaci hlavní
trenér Jestřábů? „Nemá smysl nad tím
přemýšlet, je to zbytečné. Karty jsou
jasně rozdané,“ okomentoval stručně
Ladislav Lubina v rozčarování nad ťafkou od Rysů.
A mohlo být ještě hůř, kdyby Severomoravané udrželi na Hané svůj triumf v normální hrací době a bodově

to, jak po Frýdku vypadá situace, která
je teda hrozivá. Bojovat, makat, nic neodklouzat. A na rovinu doufat.“
yy Hodláte sledovat dohrávky Rysů
během reprezentační pauzy?
„Ty po pravdě vůbec nechci sledovat.
Takhle náročnou sezónu na psychiku
jsem ještě nezažil, pro mě je to strašně
těžké a nejsem typ člověka, který by to
házel za hlavu. Mám všechno v sobě,
teď momentálně hrozné emoce a jsem
rozhozený. Proto radši nechci říkat nějaké bláboly.“
yy Po delší době povzbuzoval kotel
fanoušků. Pomáhala bouřlivější atmosféra?
„Tohle je přesně ono. Přijde víc lidí,
fandí, my jim to máme vrátit – a posereme to. Což se bohužel opakuje celou
sezónu. Naše stejný chyby, stejný věci
pořád dokola.“
yy Na co se zaměříte v reprezentační přestávce?
„Je potřeba naplno trénovat tak, aby
nám to šlapalo v přípravě a pak hlavně
v zápasech. A musíme doufat.“
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„Žádná agresivita,
žádné dohrávání.
Se hrou nejsem
spokojený.“

Výrok:

2

43

Po sobotním zápasu s Frýdkem-Místkem mají na něj Jestřábi k dobru pouze
dva body. A to je problém už jen proto,
že Rysi mají odehráno o čtyři zápasy
méně. Navíc se Frýdek-Místek nachází
v dobrém rozpoložení, v posledních
sedmi utkáních bodoval a jen jednou
prohrál. Tahle „dvojka“ tak může souboj o předkolo definitivně rozhodnout.

Pondělí 3. února 2020
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Utkání začalo pro Jestřáby nejlépe,
jak jen mohlo. Už ve druhé minutě
si u tyčky počkal na nahrávku Tomáš
Nouza a Jestřábi se tak rychle ujali
vedení. Poté si oba týmy vyzkoušely
přesilovky, nicméně ani v jednom případě se jich nezhostily dobře. Velká
šance přišla paradoxně až při vyrovnaném počtu hráčů na ledě: Jenáček,
který odseděl trest hostí pro příliš
velký počet hráčů na ledě, se z trestné
lavice dostal hned do šance. Nakonec

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Nesmírně důležitý
zápas před sebou v sobotu měli
prostějovští Jestřábi. V 18. kole
bojů o postup do play-off je totiž
čekal Frýdek-Místek, tým, který
je přímým konkurentem v honbě
za postupem. Karty přitom byly
rozdány jasně. Pokud Prostějov vyhraje, může zůstat relativně v klidu.
Pokud ovšem o body přijde, musí
ještě více doufat v zaváhání Třebíče
a Frýdku-Místku: oba týmy mají na
Jestřáby několik zápasů k dobru.

LHK PV
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ale skončil v bráně. Následující minuty pak měly pro Prostějov hořkou
pachuť. Hosté se zjevně z bídného
startu do zápasu oklepali a začali být
výrazně nebezpečnější. Nebezpečná
byla Stuchlíkova teč mimo tyče, další
puky už ale letěly na Hufa. Ten je postupně zneškodnil, kromě jednoho:
sérii šancí zakončila spolupráce Petra
Kafky, který si sjížděl s pukem za bránu, a střílejícího Hladonika. Ten měl
trestuhodně volnou forhendovou část
hole – 1:1. Následovala nepříliš pohledná pasáž hry. Narušil ji až ve 14.
minutě Divíšek. Toho s nahrávkou
do rozjezdu oslovil Hrádek, nicméně
prostějovský veterán se neodhodlal
ke střele a poslal puk do strany, kde
také kombinace skončila. To na druhé straně mnohem více nebezpečí
znamenal samostatný únik Tomiho,
nicméně Huf skvěle zasáhl. Hned nato
ale inkasoval prostějovský brankář
podruhé, a to z totožné akce, při jaké
se zrodil první gól hostí. V roli střelce se tentokrát objevil David Klimša,
o přesnou asistenci se postaral Roman
Szturc. Konec třetiny pak přinesl ještě
několik akcí. Přesně to byl další (a ne
poslední) samostatný nájezd Rysů,
konkrétně Hladonika – Huf opět perfektní. Na druhé straně se snažil prosa-

dit dělovkou od modré Mrázek, střílel
Nouza a krásné sólo obstaral Chlán.
Jenže všechno marné, když už byla
střela přesná, zneškodnil ji Suchánek.
Začátek třetiny byl ve znamení aktivity Prostějova. Srážel ji ale nedostatek
přesnosti. Stejně jako vzala Kaukičovi
gól, když své střelecké štěstí, či spíše
smůlu, vyzkoušeli pak Nouza a Tomi.
Zejména Tomiho pokus byl nebezpečný, opět ovšem byl na místě Huf. Před
polovinou zápasu pak Jestřábi zapsali
ztrátu, po srážce u mantinelu musel
se zraněním ledovou plochu opustit
Krejčík. 28. minuta pak přinesla velmi
nebezpečný pokus Kofroně, který se
uvolnil do brejku – prostějovský brankář ovšem skvěle zasáhl, stejně jako
o chvíli později proti ráně od modré.
Za Jestřáby se pak prezentoval Hrníčko, svižná střela ale nešla mezi tři tyčky.
Okolo půlky zápasu se pak začali ve větším počtu ozývat fanoušci: uvědomovali si, že v utkání jde opravdu o hodně.
Následně si Prostějov vzal oddechový
čas a ten, zdá se, pomohl. Záhy po jeho
uplynutí se totiž Jestřábi poprvé dostali
k většímu tlaku. Stříleli Chlán, Jandus
i Machač, který si taky vyzkoušel přečíslení s Divíškem. Tlakem si nakonec Prostějov vynutil dvě přesilovky,
přičemž ta druhá byla povedenější

– zejména střela Nouzy Suchánka pozlobila, vyražený puk ale nestihl nikdo
dopravit do brány. Rysi naopak zahrozili dvěma brejky, Kofroně a Kafku ale
dokázal Huf vychytat. Bez zákroku se
pak obešlo zakončení Szturce v samém
závěru dvacetiminutovky – někdejší
hráč Vítkovic nebyl přesný.
Třetí třetina byla zprvu pro Jestřáby
hororová. Jednak pokračovali v oslabení z té předchozí, ani po něm se však
nemohli dostat pořádně na puk. Nejprve tak zahrozil se střelou a dorážkou
Hladonik. Když varování nestačilo,
hosté potřetí udeřili: Petr Kafka ujel
obráncům a pokořil Hufa – 1:3. S Prostějovem to v tu chvíli vypadalo hodně
špatně. Ve 47. minutě navíc tento dojem
podtrhlo oslabení při vyloučení Janduse.
Hosté se zprvu rozkoukávali, nicméně
pak začala ofenzivní smršť. Nejprve se
po pěkné kombinaci mohl u pravé tyče
prosadit Kafka, pak buď on, nebo Kofroň zahrozili u druhé tyčky, fantasticky
však střelce vychytal Huf. Hrachovský
pak měl též dobrou příležitost, puk ale
nasměroval do boční sítě. Nicméně Jestřábi nakonec odolali, a to bylo důležité.
Při brzkém vyloučení Martynka se totiž
dostali znovu do tempa, pálil Nouza,
zazvonila také tyč. Poté ale zaúřadoval
Petr Chlán, který dělovku poslal neo-

bylo zprvu v režii domácích, nicméně
pak přišly dvě ztráty puku: první ještě
nebyla fatální, ta druhá už ano. Vznikla
z ní pěkná kombinace, na jejímž konci
byla dělovka Romana Szturce, která
utkání rozhodla. A uvrhla Prostějov do
smutku: tým sice dorovnal dvoubrankové manko, nicméně je při pohledu
na tabulku a los jasné, že sobotní bod
vůbec nemusí stačit.
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„Sice jsme brzy prohrávali, ale nenechali se tím nijak rozhodit a průběh
střetnutí rychle otočili. Většinu zápasu jsme hráli velice dobře, důrazně do
obrany a s rychlým přechodem do útoku, což na soupeře platilo. Myslím, že
jsme měli mnohem víc vyložených šancí a zaslouženě vedli 3:1. Až v závěru
nás domácí zatlačili, z náporu vyrovnali. A zrodila se remíza v normálním hracím čase, což byla z mého pohledu škoda. Cením si však toho, že kluci makali
dál a vítězství vybojovali v prodloužení. Dva body z Prostějova mají pro nás
velkou cenu.“

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Všichni věděli, že je to takový mezní zápas celé sezóny. My jsme do něj dobře
vstoupili a rychle šli do vedení, ale pak z nepochopitelných důvodů ubrali
plyn. Nevím, jestli jsme si mysleli, že to půjde dál samo, nebo co se vlastně
stalo. V každém případě jsem nesmírně zklamaný tím, jak se prezentujeme
v tak důležitém utkání. Měli jsme do něj dát mnohem víc práce, větší úsilí
i nasazení, agresivitu. Tyhle věci se ve výkonu mužstva musí objevit a já je
tam bohužel neviděl, proto jsme navzdory vyrovnání v závěru nakonec
zaslouženě podlehli.“
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mylně do branky – 2:3. Nejpozději od
té chvíle byli Jestřábi lepším týmem.
Drželi se v pásmu a v 57. a 58. minutě
se dostávali do soustavného tlaku. Nakonec to trenérský štáb riskl, zkusil hru
v šesti, a risk vyšel: minutu a půl před
koncem zužitkoval závar před bránou
Marek Račuk a dorovnal stav. Zbytek
třetiny už nic moc zajímavějšího nepřinesl, týmy tak čekalo prodloužení. To

Jestřábi uzmuli Rysům jen bod

Drama se smutným koncem:

ty. Leč poté přišel herní kolaps. Hosté
byli po všech stránkách lepší, vývoj
otočili na 1:3 a sahali po výhře v normální hrací době. Což prostějovský
mančaft odmítl, finálním vzepětím
vyrovnal i s pomocí trefy v power play
na 3:3. Avšak v prodloužení následovala neproměněná tutovka, vzápětí na
opačné straně definitivní rozhodnutí
HC. A porážka 3:4pp dává pro zbytek
nadstavby trumfy do rukou severomoravskému konkurentovi.
„Jsem nesmírně zklamaný tím, jak se
prezentujeme v tak důležitém utkání. Měli jsme do něj dát mnohem víc
práce, větší úsilí i nasazení, agresivitu. Tyhle věci se ve výkonu mužstva
musí objevit a já je tam bohužel neviděl. Srážela nás tragická hra obránců,
hlavně kvůli nim jsme měli mizerně
pomalý přechod zezadu do útoku. Pořád jsme jezdili do plných, nedostali
se v podstatě do žádných přečíslení.
Na rozdíl od soupeře, který jich měl
spoustu,“ nešetřil Lubina až nezvykle
adresnou kritikou.
Oprávněnou, z prostějovského trenéra rozladění přímo odkapávalo. „Jediné, co mě dnes potěšilo, byla radost
fanoušků po našem vyrovnání na 3:3.
Trochu jsem si v tu chvíli představil, že
kdybychom předváděli lepší výkony
i výsledky, jaká radost by mohla být
chodit tady na hokej,“ vytasil Lubina
zajímavou myšlenku, jejíž zhmotnění
zůstává v aktuálním ročníku opakovaně unikajícím přáním.
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PROSTĚJOV Právě probíhající
reprezentační přestávku (poslední
v této sezóně) prožijí prostějovští
hokejisté v nevalné náladě. Vinou
sobotní prohry 3:4 v prodloužení
s Frýdkem-Místkem nemají postupovou situaci do play-off zdaleka
ve vlastních rukou, účast ve vyřazovacích bojích Chance ligy mužů
ČR 2019/20 jim nemusí zaručit ani
případných deset triumfů z deseti
zbývajících střetnutí nadstavby. Nemluvě o tom, že po uklopýtané sezóně působí představa tak stabilního
vítězení LHK naprosto nereálně…
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Jestřábi si zároveň minulý týden pořádně zkomplikovali situaci. Nejdříve prohráli s Jihlavou, v sobotu pak
uzmuli Frýdku-Místku jen bod. Což
znamená, že jak Frýdek-Místek, tak
Třebíč jsou nejen na dostřel, ale při
dohrávkách pravděpodobně Jestřáby předeženou. Jak se s tím tým Ladislava Lubiny vyrovná? Dobrá otázka,
na kterou neumíme dát odpověď.
p
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Stejně jako v minulém čísle, i tentokrát vyzdvihujeme vysokou
produktivitu Jestřábů. Během tří
zápasů v minulém týdnu zaznamenali vyrovnané skóre 10:10. Ve
všech třech případech také Prostějov svého soka přestřílel, přičemž
Kadaň dost výrazně.
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Mezi hokejovými mantinely
nelyy

I tentokrát oceňujeme spíše
provedení střely než akci jako
takovou. Proti Kadani se vyznamenal spíše sváteční střelec Jakub Březák. Ten využil
přesilovou hru ve třetí třetině,
když ve 48. minutě výstavní bombou od modré nedal
Štěpánkovi v bráně šanci. Co
víc? Prostějov se touto brankou hodně uklidnil a fakticky
si pojistil vítězství. Ke všemu
sportovní redakce oceňuje,
že se gólově prosadil obránce, což v aktuální sezóně není
právě častý úkaz...

Nejkrásnější
akce

-
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HOKEJOVÉ

Žalčík, Nouza, Divíšek. Ne, Jestřábi nyní staví také na jiných hráčích.
Jedním z nich je bezesporu Petr Chlán. Teprve dvacetiletý útočník
nabral po vlažném rozjezdu parádní formu: za poslední se neprosadil jenom v jednom utkání bodově. Celkově pak nasbíral deset
bodů (4+6) včetně několika důležitých gólů. S Benátkami například načal skóre, Kadani dal uklidňující branku. A proti FrýdkuMístku nastartoval vyrovnání manka. Slušná práce…
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ZAUJALO NÁS

Mladý brankář Jestřábů se minulý týden činil. Nejprve
se mu podařilo s velkým přehledem vzdorovat
rovat kadaňským střelcům, aby v sobotu čaroval proti Frýdku-Místku.
ýdku-Místku.
Inkasoval v tomhle utkání sice čtyřikrát, nicméně
méně nebýt
jeho, Prostějov by prohrál už v základní hrací
cí době:
Hufovi se opakovaně dařilo chytit brejk soupeře
oupeře
brana
a připsal si celou řadu důležitých zákroků. Obrana
však bohužel mladému brankáři v jeho těžké úloze
příliš nepomáhala. Tak jako tak si ale „Hufino“
o“ zaslouží za předvedené výkony uznání.

DANIEL HUF
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i úkolů, žádná agresivita ani dohrávání
soupeře. Rozhodli jsme až ve třetí třetině, kdy se podařilo odskočit na rozdíl víc gólů. Celkově však s výkonem
nejsem spokojený, i když výsledek je
dobrý,“ nelakoval Ladislav Lubina nic
narůžovo.
Bohužel realita se naplno ukázala o tři
dny později ve stěžejním střetu s Frýdkem-Místkem. Byl to přímý souboj
dvou největších aspirantů na obsazení
desáté příčky po nadstavbové části,
tedy posledního postupového místa do vyřazovací fáze. A ptačí dravci
nutně potřebovali zvítězit, aby v bo-

Krejčí vykřesal naději – 5:3. V čase 58.48
byl vyloučen Skořepa, Lubinův mančaft
to opět zkoušel bez gólmana a prakticky až
do konce utkání neopustil útočné pásmo. „
Navíc se dvacet sekund před vypršením
normální hrací doby dočkal snížení po jedovce Nouzy mezi Brožovy betony – 5:4.
Víc hanácká letka bohužel nestihla. (son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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„Chtěli jsme si napravit reputaci po minulém utkání doma s Kadaní. Přijel soupeř,
který měl čtyři vítězství za sebou s hodně dobrým skóre, takže se hrál hokej, který
diváky musel bavit. Byť střetnutí chvílemi až moc sklouzávalo do hurá stylu, proto
nakonec padlo tolik branek. Každopádně jsem rád, že kluci k zápasu přistoupili
úplně jinak než proti Kadani. Nasazení bylo jiné, na střídačce vládly emoce, žilo
to a takhle já si představuji výkon Dukly. Góly jsou třešničkou na dortu. Mě nadchlo to, jak tým žil pohromadě, bojoval a šel si za vítězstvím. Kluky možná nakopl i obrázek Jiřího Holíka na dresech, protože on je opravdu legenda jihlavského
hokeje a jeho touha vždy vyhrávat přeskočila i na náš tým.“
/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Utkání jsme neodehráli tak, jak jsme jej odehrát chtěli. Na můj vkus tam bylo
strašně moc momentů, kdy se hrálo nahoru, dolů a z těchto momentů my
většinou děláme chyby i inkasujeme góly, pak se z toho dostáváme pod tlak.
Ve výsledku jsme i tak drželi krok a za stavu 2:3 měli několik šancí k vyrovnání.
Bohužel v závěru jsme se svou neukázněností trošku vyautovali z možnosti
vytvořit nějaký nápor a srovnat skóre. Po čtvrtém gólu soupeře jsme se chytali
všeho, co šlo, v power play však inkasovali na 2:5. Přesto jsme dál zkoušeli hru
bez gólmana a zápas ještě zdramatizovali. Za závěr je potřeba klukům poděkovat
a myslím si, že nám zachytal dobře brankář, stejně jako minule. Což je pozitivum.“
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A právě tohle se ukázalo jako důležitý moment zápasu. Fronk byl pozorný a pár vteřin před koncem přesilovky zasunul štiplavou střelu Pekra z levého kruhu pohotově
do sítě – 4:2. Necelé tři minuty před koncem byli domácí ještě blíže třem bodům.
Hosté zkusili power play, prohráli však buly
v útočném pásmu a Lichanec z rohu kluziště vzduchem poslal puk do protější klece –
5:2. Jenže LHK to nepoložilo a chvíli nato

PROSTĚJOV Zprvu nervozita, poté
drama. A nakonec jednoznačné vítězství Jestřábů. Prostějov má za sebou
v rámci 47. kola úspěšně zvládnutý zápas, ve kterém dokázal přetlačit 6:1 Kadaň. Jestřábi v utkání nejprve ve druhé
třetině šli do trháku, aby v té třetí vedení
navýšili v dlouhé přesilové hře. Hrdinou večera byl ale hlavně Daniel Huf,
který podal velmi spolehlivý výkon.
Začátek ale z pohledu Jestřábů drhl. Kadaň
začala aktivněji a hned zkraje utkání se dostal do dobré šance Wojnar. Ovšem prostoru, který měl, nevyužil. Záhy po něm
se snažili prosadit taky Zabloudil a Müller.
Prostějov kontroval až později šancí Meidla, který ale nabídku Březáka nedokázal
dorazit. Podobně se o chvíli později vedlo
také Krejčíkovi při tlaku Prostějova u šance
Nouzy. Prostějov se do hry dostal pořádně
ale až po první přesilové hře. I tak ale Kadaň
dál kousala: Dubský se snažil obtočit rychle kolem brány, ale ujel mu kotouč. Hosté
navíc šli za šancemi důrazně a byly z toho
šarvátky. Jedna se rozjela v 10. minutě poté,
co Müller přepadl přes Neužila. Následně se do sebe pustili Wágner s Hrádkem
a Müller s Mrázek. A konfliktů přibývalo.
Stejně jako šancí. Jednu z větších měl po
dlouhé nahrávce u tyčky Meidl, ale nepro-

měnil. Na druhé straně se pak vyznamenal
Huf, který skvělým zákrokem zneškodnil
ránu Procházky. V 18. minutě si pak kluby
vyměnily ještě jednu zdravici. Nejprve se
na bránu rozjel Zabloudil, ale puk poslal
do brankáře. A záhy poté Hrníčko málem
srazil puk putující předtím od Nouzy.
Nicméně šance v první třetině nakonec na
vstřelení branky nestačily.
Góly přinesla až třetina druhá. Prostějov do
ní vstoupil lépe, byl častěji na kotouči, ale
moc se mu nedařilo střílet. Výjimkou byl
Machala, čerstvá posila, který využil dobré
střídání čtvrtého útoku a přivítal Štěpánka
v bráně bekhendem. Ve 27. minutě už se
ale skóre měnilo. Nouza ve zdánlivě beznadějné situaci plácl do puku, ten se odrazil ke
Krejčíkovi na osu hřiště a nezištnou přihrávku poslala prostějovská pětka k tyči Divíškovi. Ten pohotově zakončil, brankář neměl
šanci na přesun. Neuplynuly však ani dvě
minuty a bylo vyrovnáno. Jan Müller ujel
obraně, porazil v závěru svého sóla Hufa,
ale stihl také přesně zakončit – 1:1. Ve 31.
minutě pak málem domácí lehce přišli ke
druhé brance, Štěpánek totiž hodně z klece
povyjel. K puku se však včas nikdo z Jestřábů nedostal. To ale neplatilo o přesilovce
během vyloučení Kůse. Tomáš Nouza totiž
ze svého typického místa falešného obránce vystřelil tak šikovně, že si prudká rána
našla místo u levé tyčky v bráně. Utkání však
poté dostalo trochu jiné spády. Přibývaly
strkanice a diskuse s rozhodčími, ne vždy
slušné. Kůs tak musel odkroutit osobní

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Byl to pro nás těžký, nervózní zápas, kdy se rozhodlo až v pětiminutové
přesilovce, kdy jsme trochu odskočili. Pak jsme se mohli trochu uklidnit. Jinak celý zápas… chyba za chybou, neplnění pokynů, neplnění úkolů. Žádná
agresivita, žádné dohrávání. Se hrou nejsem spokojený.“
7RP½v+$0$5$WUHQÅU6.7UKDÄL.DGDÎ
K utkání se odmítl vyjádřit.
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kluziště byl totiž do sprch poslán Foltýn
a Prostějov měl k dispozici pětiminutovou
přesilovku. Využil ji dokonale. Nejprve se
povedlo Jakubu Březákovi kadaňského
brankáře prostřelit krásnou ránou do růžku. A aby toho nebylo málo, minutu a půl
po něm se připojil se svou střelou také Petr
Chlán, který využil zmatků před bránou.
Tím prakticky rozhodl. Prapor ofenzivy
pak na straně Prostějova chvíli nesla čtvrtá
formace, když se snažili prosadit Machač p
a Meidl. Neúspěšně. Kadaň na druhou b
stranu nadále sympaticky bojovala. Vidět
byl třeba Zabloudil a znovu Müller, Huf
ale působil sebejistě. V 59. minutě navíc
vynuloval i Čecha, který na prostějovského brankáře jel zcela sám. Na druhé straně naopak padl ještě jeden gól. Dominik
Hrníčko posílal zpoza brány nahrávku,
kterou si dezorientovaný brankář srazil za
čáru. Prostějov se tak zase může radovat J
z výrazného vítězství, proti Kadani však M
poprvé z posledních tří zápasů.
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trest, později dostal desítku také Wágner za
zásah do oblasti hlavy a krku. Hosté však
při tom všem stíhali i střílet, ve 34. minutě
nastřelili tyč. Přesto ale střelecky aktivnější
už tou dobou byli domácí. Tomáš Jandus
vyslal na bránu prudkou střelu, brankáři
propadla vedle tyče. Divíškovu ránu Štěpánek zneškodnil, o dorážku se pokoušel ještě
Hrníčko. Nakonec se ale svěřenci trenéra
Lubiny dočkali: ve 38. minutě se po střele
od modré čáry prosadil Marek Račuk a už
to bylo o dvě branky.
Třetí část naopak zprvu pro domácí nevyznívala tak dobře. Ze hry byla cítit nervozita a dlouho to vypadalo, že z utkání
přeci jen ještě bude drama. Kadaň naštěstí
pro Prostějov však neoplývala přesností
střelby. A puky tak často létaly pouze do
mantinelu. I tak ale ve 44. minutě nechal
Hufa vyniknout střelou od modré jeden
ze soupeřů. Nebylo to ale Trhačům nic
platné. V 56. minutě přišel moment, který utkání rozhodl. Po rozmíšce v rohu
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JIHLAVA, PROSTĚJOV Hokejoví
Jestřábi v pondělním střetnutí 16. dějství skupiny o účast v předkole play off
Chance ligy vzdali hold své klubové
legendě Jaroslavu Palatému, ale bodovým ziskem potěšit nedokázali. V Jihlavě většinu času prohrávali a neustále
dotahovali, včetně hektického závěru
plného gólů. Soupeř nakonec uhájil těsné vítězství 5:4 a v čele spodní nadstavbové skupiny odskočil do výrazného
náskoku.
Utkání začalo pěkně zostra a hned v úvodu bylo k vidění několik zajímavých akcí.
Nejprve se dostal za prostějovskou obranu
Illéš a kličku zakončoval do protipohybu
Štůraly, minul ale také levou tyč. Další šanci
měl v krátkém časovém sledu Fronk, který
dostal od Pekra přihrávku na hranici brankoviště, zblízka však nedokázal gólmana
překonat. Domácí neslavili ani na konci 7.
minuty, kdy se po vyhraném buly od modré napřáhl Staněk, rozezvučel ale jenom
tyčku. Vedení se Dukla ujala až v přesilovce. Osm sekund před vypršením 15. Pekr
krosovou přihrávkou na levý kruh přesně
našel Fronka, který prostřelil Štůralu – 1:0.
Hanákům ale odpověď netrvala dlouho.
Rovněž v početní výhodě na první ránu

Hrníčka dokázal ještě Brož reagovat, na
dorážku Pochobradského již možnost reakce neměl – 1:1.
Do druhé třetiny nastoupily oba týmy už
s klasickými dresy. Úvod patřil hostům,
kteří se ovšem nevyvarovali technických
chyb a dali tím šanci protivníkovi dostat
se do několika slibných akcí. Vyrovnaný
průběh rozčísla až druhá polovina periody. Nejprve po hrubé chybě Staňka na
modré ujížděli ptačí dravci do situace dva
na nikoho, jenže se jim nepovedlo ani zakončit. Z protiútoku tak přišel trest. Fronk
zabojoval u klece a napálil puk za sebe do
brankoviště, kde si na něj najel Chlubna
a ze vzduchu usměrnil kotouč do kasy –
2:1. Potenciální hra vysokou holí nebyla
na videu prokázána, a proto vedoucí trefa
Jihlavských platila. Leč v krátkém časovém
úseku se Prostějov dokázal znovu dotáhnout. Ve 32. těžil z Račukova přistrčení Hrníčko, který propálil úplně všechno – 2:2.
Vedení si výběr HC vzal zpátky padesát
sekund před sirénou. Piegl zachytil puk na
modré čáře a z nápřahu jej poslal přímo do
pravého vinklu – 3:2.
Optickou převahu zkraje třetí části měli
Jestřábi, kteří několikrát zle zatápěli před
soupeřovou svatyní. Skrze přesilovou hru
mezi 48. a 50. minutou se však Dukla nadechla, zvýšit mohli Kolář a posléze Illéš.
S postupem času rostla nervozita, přibývalo vyloučených. V 55. šli Horáci do početní
převahy čtyři na tři, navíc si vzali timeout.
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dových dostizích měli reálnější naději
b
udržet rivala v tabulce pod sebou.
Navíc jim pomohl skvělý start v podobě brzkého vedení už od druhé minu-
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Foto: Marek Sonnevend
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dříve podprůměrnou a nyní zlepšenou
Kadaň, která nečekaně ovládla dva uplynulé vzájemné duely tříbrankovým rozdílem. Tentokrát ale favorit další překvapení nedopustil, ač se s papírově slabším
Marek
protivníkem dlouho tahal. Přesto nakonec triumfoval vysoko 6:1, jenže kouče
SONNEVEND
elhákáčka to nijak neuchlácholilo.
Jedna důležitá výzva ležela před Ha- „Z naší strany byl celý zápas chyba za
náky už ve středu. Doma totiž přivítali chybou. Neplnění taktických pokynů

P
PROSTĚJOV
Poslední týden Chance ligy mužů ČR 2019/20
před závěrečnou reprezentační přestávkou se pro hokejisty LHK
p
JJestřábi Prostějov vyvíjel zprvu příznivě, ale po sobotním selh
hání jej končili v hluboké depresi. Vytoužený postup alespoň do
p
předkola play-off se jim vzdálil o další mílový krok.

Prostějovští hokejisté sice roztavili Kadaň,
ale v klíčové bitvě podlehli po prodloužení lepším Rysům
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Výšovice (sob) – Také v sousedních Výšovicích už vyhlíží jarní část
sezóny. Ovšem z úplně jiného konce tabulky. Zatímco loni se udržely
v přeboru, nyní jim reálně hrozí pád
do fotbalového pralesa. „Do čtrnácti
dnů začneme s přípravou. Nejprve
to budou výběhy, pak přidáme sokolovnu, možná v Bedihošti, možná
ve Vřesovicích,“ uvedl trenér týmu
Michal Dudík. Přes vážnou situaci
zůstává kouč optimistický ohledně
možných odchodů hráčů. „Příchody
nemáme žádné, budeme hrát s těmi
hráči, co máme. A doufat, že se zranění vrátí do hry. Odchody naopak také
žádné nejsou,“ dodal trenér týmu.

9ÙvRYLFÉPVHEOÉzÉ
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Dobromilice (jaf) – Ač se podzimní
část sezóny nepovedla podle představ,
v Dobromilicích kvůli tomu nezmatkují. Zimní příprava teprve na pořad
dne přijde a vypadá to, že se uskuteční i krátké soustředění. Velký pohyb
v hráčském kádru neproběhl. „Michal
Prášil, podzimní posila zadních řad,
se odstěhoval do Rakouska. A Kuba
Špaček půjde na další operaci se svým
kotníkem, tentokrát vytáhnout šrouby. Vůbec nedokážu říct, zda se ještě
zvládne k fotbalu vrátit. Je to ale velký
bojovník,“ sdělil kouč Michal Rochla.

'REURPLOLFHGUzÉN½GU
pohromadì
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Co si vzpomenete nyní, po šesti letech, z předvolebních slibů při prostějovských komunálních
volbách? Řada z nás nepochybně rekonstrukci
stadionu. Co se od té doby nepodařilo dotáhnout?
Rekonstrukci stadionu. Tedy pokud nepočítáme
opravu záchodů a několika šaten. Toť prakticky vše.
Zimní hokejový stadion přitom novou tvář potřebuje. Brzy mu bude klepat na dveře padesátka
a podle toho sportoviště vypadá. Jak zázemí pro
diváky, například tribuny, tak pro mládežníky. Ke
vzhledu stadionu se vyjádřil také sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal. S tím, že aktuálně úroveň
sportovního stánku potenciální návštěvníky od
účasti na sportovních akcích zde spíše odrazuje, než
aby je přitahovala.
Bohužel se zatím v tomhle směru evidentně příliš
neposunulo. Ano, zveřejněné byly vizualizace, plány na opravu, úvahy o menší, tréninkové hale a více
šatnách, které vzbudily velkou nevoli u části veřejnosti. Ale zatím zde nebyla ani relevantní veřejná
debata na komplexní rekonstrukci, ani zde nebyl
představen konečný záměr. A co je hlavní, ani datum zahájení prací.
Problematika zimního stadionu je pro politické reprezentace pořádnou zátěží. Je přitom načase s ní
něco dělat a sliby proměnit v realitu.

Hokejoví Jestřábi nezažívají snadné období. Místo
bojů o umístění se strachují o to, aby se dostali do
předkola. Hru mají jako na houpačce. A fanoušci?
Zdá se, že jejich velká část na klub (dočasně?) zanevřela. Hlavní otázka ale zůstává stejná: udrží Prostějov
desátou příčku?
Není lehké na něco takového odpovědět. Ve hře je
ještě hodně bodů, stát se může cokoli. Oproti Frýdku-Místku i Třebíči má Prostějov sice více bodů, ale oba
sokové mají méně odehráno. Což může být krátkodobá psychická výhoda.
Hlavní je ale aktuální forma. Ta nyní hraje do karet
Jestřábům, kteří se střelecky probudili. Dokážou dávat
nejen hodně branek, ale také se opakovaně dostávat
v zápasech do vedení. Produktivita je navíc rozložená
mezi více hráčů než dříve. K Divíškovi, Nouzovi, Žálčíkovi a Račukovi se pravidelně přidávají také bratři
Jandusové nebo Petr Chlán. Pro soupeře je tak mnohem těžší prostějovský tým bránit. I hra ale vypadá o
poznání lépe, aspoň tedy ve většině zápasů.
Co pak může trenéra Lubinu těšit, je marodka. Spíše
ale její neexistence. Z opor týmu se aktuálně zdají být
prakticky všichni zdravotně v pořádku. Už jen zaklepat, aby to tak zůstalo. A jaký je tedy závěr? Prostějov
desáté místo udrží. Bude to boj těžký a těsný, nakonec ale úspěšný.

¸67<

Prostějovské sportovní kluby mají za sebou
vesměs nepříliš povedený rok. Hokejisté ani fotbalisté nenaplnili očekávání, basketbalisté ještě jakž
takž. Regionální fotbalové celky strádají, prostějovskému, potažmo českému tenisu se nedaří tolik jak
v minulosti. Jedna výrazná výjimka, kde naopak
výsledky zůstávají stále skvělé, tu však je. Jmenuje se
VK Prostějov.
Extraligové volejbalistky zatím překonávají samy
sebe. Dokážou hrát s kýmkoli, pravidelně vyhrávají a dostaly se až na třetí místo, což je skvělý počin.
Přitom před sezónou zde byly dost černé scénáře:
Tým šel do ročníku výrazně oslabený, omlazený,
navíc s menším realizačním týmem. Ukázalo se
však, že i tak VK dokáže nejen plnit důstojnou roli,
ale oproti očekávání v řadě zápasů i roli favoritek.
Co je však důležitější: volejbalistky ukázaly cestu
jiným profesionálním sportovním klubům. Je zhruba následující: podporovat mládež, zařadit do týmu
pár odchovankyň. A ty doplnit talentovanými, kvalitními, ale přitom mladými hráčkami. Pak už stačí
makat a dělat maximum pro to, aby si tým sedl.
Hvězdy? Možná pár. Základem je ale dravé mládí.
Výsledek vidíme sami. Zdá se tak, že VK našel
cestu, jak v časech s menším počtem prostředků
neskomírat, ale dominovat. Kdo se přidá?

92/(-%$/,67.<8.$=8-Ì60ħ5

Celkově ale vládne v Prostějově spokojenost. Opět
se ukázalo, že na Hané střílet umí. „Úspěšnost byla
velká, jsme spokojení. Navíc podobné turnaje šly
úrovní hodně nahoru, viděli jsme tak nádherné
souboje, z nichž například kadeti skončili na čtvrtém místě. Ve velmi silné konkurenci,“ kvitovala
Magdalena Majarová. Jak se ukázalo, po určitém
novoročním útlumu spolu s kolegy očekávala od
mladých prostějovských lukostřelců velmi kvalitní
výkony.
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Foto: Facebook

stříbro a jednou bronz. Z kadetek vyhrála Eliška
Novotná. Eliška Koleňáková, která po Vánocích
neměla nejlepší formu, šla hodně nahoru a skončila
druhá. Družstvo pak získalo titul,“ řekla Magdalena
Majarová. Ani další omladina ale nezůstala pozadu.
„Z juniorů byl Pepa Křesala na třetím místě a junioři
zároveň vyhráli jako družstvo,“ řekla třeba k dalším
střelcům. Mnoho těch prostějovských skončilo na
čtvrtém pátém místě, dařilo se také třeba Michalu
Robovi a Lukáši Preclíkovi.
'(6É7e0Ì672"35267ħ-29+28'5þÌ

PROSTĚJOV Nejúspěšnější sportovní kluby
Prostějovska? Mezi nimi už delší dobu je také Lukostřelba Prostějov. Zejména v mládeži se dlouhodobě prezentuje skvělými výsledky. A zadařilo
se také na domácím mistrovství české republiky
pro mládež. Turnaj konaný v Kostelci na Hané
byl jednak skvěle obsazený, jednak napěchoval
halu k prasknutí: Dorazilo totiž 115 závodníků.
A organizátoři tak měli po čem odpočívat. „Byly
to velmi unavující dva dny, velmi organizačně
náročné,“ poznamenala Magdalena Majarová.
Zároveň ale byla v neděli po ukončení posledních střeleb spokojená: mládež z Prostějovska
potvrdila, že svou kvalitou patří přinejmenším
k republikové špičce. „Děcka, od kterých jsme
čekali medaili, ji nakonec taky získala,“ uvedla.
Krátce pak vypočítala úspěchy, kterých bylo o víkendu dost a dost. „Získali jsme třikrát zlato, jednou

Michal SOBECKÝ

BRALI
kovy
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Foto: internet
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Skvělý úspěch
zaznamenal
cyklista prostějovského TUFO-PARDUS.
Na akci Six days
Foto: internet v Berlíně vybojoval ve dvojici
společně s Denisem Rugovacem po
prvním dni průběžné páté místo.
A jeden ze závodů dvojic dokonce ovládli. Nakonec se oba cyklisté
umístili mezi nejlepšími dráhaři světa
celkově osmí. Což je skvělý výsledek.

LUDĚK LICHNOVSKÝ
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Naposledy Javonte Douglas. Trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček
se k jeho nečekanému odchodu a
odjezdu do zámoří vrátil také ve velkém rozhovoru pro Večerník.
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Nový smutný rekord mají na svědomí
fanoušci prostějovských Jestřábů. Ani
většina dalších návštěv nebyla po třicátém kole nikterak slavná, nicméně
355 diváků skutečně už hodně dlouhou řádku let na ligový zápas nepřišlo.
Až teď proti Frýdku-Místku. Smutné.

355
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V dobrém na týden nebude vzpomínat BK Olomoucko. Ve středu se
vůbec týmu nepovedlo utkání s Opavou. Po většinu zápasu hráči BK prohrávali a nejblíže se po jeho polovině
dostali na ztrátu jedenácti bodů na
Opavu. Slezané nakonec suverénně
utkání ovládli poměrem 94:77. Bohužel tedy palec dolů.

DEBAKL:

Fotbalistům 1.SK Prostějov se v přípravě vcelku daří. V pátek si připsali třetí
vítězství, když porazili Uničov 1:0. Fakt,
že neobdrželi branku, je hodně důležitý,
stejně jako to, že vzdor papírovým předpokladům Uničov řádně svěřence Pavla Šustra prověřil. Jak ale sám kouč řekl,
každá výhra se počítá. A my s ním v tomhle ohledu nemůžeme nesouhlasit.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
Večerníku
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HANÉ PROSTĚJOV Bez jednoho centimetru rovné dva metry měří Trevante Drye, možná nová posila basketbalistů Olomoucka.
Rodák z Louisiany v minulé sezóně hrál v Bolívii v týmu Pichincha de Potosi. Během vysoké školy působil v Tulane, kde byl rok spoluhráčem Malika Morgana. Na Hané se zapojil do tréninku a příští týdny rozhodnou, zda se stane novou posilou klubu.„Má za sebou
pár tréninků a několik minut proti Opavě. Uvidíme, jak se projeví. Každopádně nepočítáme s tím, že by šlo o náhradu za Douglase.
Typově jde o jiného hráče, který by nám měl pomoci na doskoku a v soubojích pod košem,“ uvedl na adresu možné posily Michal
Pekárek, sportovní manažer BK Olomoucko.
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VRCHOLEM PARAŠUTISTŮ DUKLY

PROSTĚJOV Soutěžní začátek sezóny 2020 je pro parašutisty Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov ještě
daleko, přijde až za nějaké čtyři měsíce. Přesto už teď pilně
trénují, aby byli dobře nachystaní na všechny důležité závody, které během tohoto roku absolvují.
„Momentálně probíhá zimní příprava.
To znamená posilovna, pohybová cvičení, míčové sporty, plavání, lyžování
a rekondiční pobyty v lázních, tedy
samé příjemné věci,“ prozradil Večerníku s úsměvem kouč reprezentace
České republiky Ivan Hovorka.
V klubu zastřešeném Armádou ČR
jsou borci pod dohledem vedoucího
staršího trenéra Jiřího Šafandy a druhého lodivoda Jana Wantuly, současně
kameramana ve vzduchu při seskocích. „Všichni kluci pokračují v kariéře,
nikdo neskončil. Ani nejstarší Jirka
Gečnuk, který loni dál sbíral skvělé
výsledky a coby úřadující mistr světa

v absolutním hodnocení pořád patří
do nejužší mezinárodní špičky. Stejně
jako několik dalších chlapů,“ pověděl
Hovorka.
Jmenovitě tak tvoří současný kádr
Dukly Jiří Gečnuk, Hynek Tábor,
Libor Jiroušek, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek, Petr
Chládek, Petr Směšný, Ondřej Žák,
Jakub Rataj a Jakub Pavlíček.
„První seskoky přijdou na řadu možná koncem února, možná až během
března. Záleží na počasí, kdy bude
dostatečně teplo. Každopádně na jaře
kluci tradičně pojedou na zahraniční soustředění skupinové akrobacie,

BUDE MS NA SIBIŘI
V kariéře pokračují všichni
včetně veterána Gečnuka

tentokrát do Portugalska,“ prozradil
Hovorka.
Šestidílný seriál Světového poháru na přesnost přistání odstartuje
úvodním kláním zkraje června
v chorvatské Rijece. V červenci se
jako obvykle uskuteční národní šampionát a v srpnu přijde na řadu hlavní
vrchol celé sezóny – civilní mistrovství
světa 2020 v Rusku. „Koná se až daleko
na Sibiři, snad tam v létě nezmrzneme.
Moc se těšíme,“ zavtipkoval Hovorka.

V závodním programu nemůže samozřejmě chybět ani vojenské MS,
přičemž Hanáci budou při každé
z vrcholných akcí znovu patřit k největším favoritům. „Český klasický
parašutismus má zásluhou našich
borců z Prostějova dlouhodobě vynikající zvuk, za poslední roky ještě
čím dál silnější. Pevně věřím, že na
četné medailové úspěchy hojně navážeme také letos,“ zdůraznil Ivan
Hovorka.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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Nohejbalisté Prostějova už trénují,
pojedou na turnaj trojic do Přerova Ondratice zapsaly dvojitou prohru
a mají jednu posilu i první smlouvy!
PROSTĚJOV Již od konce listopadu se nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov připravují na nový
ročník 1. ligy družstev mužů ČR
2020. Ta odstartuje úvodním kolem v sobotu 4. dubna, tedy za dva
a půl měsíce.
„Trénujeme dvakrát nebo třikrát
týdně, scházíme se pokaždé v různém počtu podle toho, kdo z kluků
zrovna může a kdo ne kvůli zaměstnání či jiným povinnostem,“ řekl
Večerníku trenér „jedničky“ Richard Beneš.
Po konci Tomáše Matkulčíka
tvoří sedmičlenné jádro současného týmu kapitán Jan Valenta,
Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Petr
Deutsch, Jakub Klaudy, Tomáš
Roba a nováček Tomáš Drobil.

„Kluci si vyříkali neomluvenou
absenci Kuby Klaudyho a Toma
Roby na posledním utkání minulé
sezóny s tím, aby se nic takového už
neopakovalo. Když se někdo omluví předem, dá se s tím samozřejmě
něco dělat, v opačném případě ne,“
upozornil Beneš. Vzápětí představil novou hráčskou posilu. „Tom
Drobil je náš klubový odchovanec,
který se vrací k nohejbalu po mnohaleté zdravotní pauze. Postupně se
do toho dostává a ukazuje, že pořád
může být kvalitním nahrávačem
i polařem,“ líbí se Benešovi Drobilovo aktuální zlepšování.
Makají také ostatní jmenovaní
borci, byť Klaudy zatím mimo
mančaft. „Kuba pracuje v Praze,
tréninky v Prostějově nestíhá. Tak

chodí aspoň jednou týdně s extraligovým Šacungem,“ prozradil
kouč Sokola I.
Soupisku doplňují David Pazdera, Tomáš Jorda, David Pořízek
a rovněž Martin Kolář ze Šumperka. „To jsou kluci na střídání nebo
na záskok v případě potřeby, jejich
zapojení a pomoci si vážíme,“ zmínil
Beneš s tím, že nadále shání ještě alespoň jednu posilu.
Na závěr doplnil další dvě zajímavé
novinky. „Poprvé jsme s členy mužstva uzavřeli klasické hráčské smlouvy, takže budou za každý prvoligový
zápas dostávat aspoň několik stovek
korun. A v sobotu 8. února absolvujeme se dvěma trojkami velký mezinárodní turnaj trojic v Přerově, což
bude výborná příprava.“
(son)

PARTNEØI TJ SOKOL I PROSTÌJOV V SEZÓNÌ 2020

PROSTĚJOV V dobrém nebudou
ondratičtí stolní tenisté vzpomínat na poslední lednovou sobotu.
Museli se totiž na domácí půdě
popasovat s favority ligy, prvním
a druhým celkem soutěže, tedy se
Šumperkem a Mohelnicí. Bohužel pro Ondratice se nepodařilo.
Tým v čele s Janem Benešem dvakrát prohrál a po prohrách 3:10
a 7:10 nenavázal na předchozí
vítězství z Chropyně. A dále se
navíc musí strachovat z pádu do
nižší soutěže.
Divizní los tentokrát netradičně Ondraticím přiřkl hned dva soupeře:

nejprve Šumperk, následně pak na
odpoledne Mohelnici. „Šumperk
většinou jezdí jen ve třech. Ale jelikož mají v individuálním hodnocení
hráče na druhém, třetím a čtvrtém
místě, tak je to prostě jiná liga. Nedařilo se nám nic,“ posteskl si Jan
Beneš.
Druhé utkání naopak poskytlo
zprvu naději. „Věřili jsme si, na Mohelnici jsme měli. Michal Janík odehrál zatím svůj asi nejlepší zápas. Já
ani Martin Vlach jsme ale nezabodovali. Takže nakonec byl víkend
bez překvapení,“ poznamenal smutně Beneš.

Na první pohled tabulka pro Ondratice nevypadá zase tak špatně. Aktuálně se nachází na osmém místě
ze dvanácti. Zdání ale může klamat.
„Nejspíš budou padat čtyři týmy,
takže to bude hodně napínavé. Hrajeme nyní s Albrechticemi, kam je to
sto kilometrů, těžce se tam vyhrává.
A se Šternberkem, s nímž máme padesátiprocentní bilanci,“ uvedl Jan
Beneš, který si je vědom vážnosti
situace. „Budeme bojovat o záchranu,“ řekl.
Jak ondratičtí stolně-tenisoví vyslanci dopadli, o tom zase až příště.
(sob)

'LYL]HPXzÕsDNROR

TJ Sokol Neředín„B“ – TJ Sokol Čechovice 7:10
Sestava: Radim Lechner, Vojtěch Šuba ml., Pavel
Dubský, Zbyněk Gargel, Jiří Netesal
Body Čechovic: Vojtěch Šuba ml. 1:3, Radim Lehner
2:2, Pavel Dubský 0:2, Zbyněk Gargel 3:1, Jiří Netesal 0:1
SK Přerov„B“ – TJ Sokol Čechovice 5:10
Sestava: Tomáš Jarolím, Tomáš Galanda, Lukáš
Valašík, Svatopluk Maděrka
Body Čechovic: Tomáš Jarolím 1:2, Tomáš Galanda
2:1, Lukáš Valašík 1:2, Svatopluk Maděrka 1:3

TJ Sokol Ondratice – TTC Šumperk 3:10
Sestava: Svatopluk Hájek, Michal Janík ml., Michal
Janík st., Jan Beneš ml.
Body Ondratic: Svatopluk Hájek 0:2, Michal Janík
ml. 0:2, Michal Janík st. 0:2, Jan Beneš ml. 0:3
TJ Sokol Ondratice – TTC Mohelnice 7:10
Sestava: Svatopluk Hájek, Michal Janík ml., Michal
Janík st., Jan Beneš ml.
Body Ondratic: Michal Janík st. 4:0, Michal Janík ml.
1:3, Michal Vlach 0:3, Jan Beneš ml. 0:4
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PROSTĚJOV Další vítězné
tři poháry do klubové Síně
slávy přidali mladí tenisté TK
Agrofert Prostějov. Tentokrát
dokázali uspět na kvalitně obsazených turnajích mladších
žáků a minitenistů.

Mladší žáci si to rozdali v rámci Memoriálu Petra Mariňáka a zástupci prostějovského klubu silnou konkurenci přehráli. Ve
dvouhře uspěl Jan Raštica, který obhájil
post nasazené jedničky. V průběhu celého turnaje v singlu neztratil ani set a navíc se společně s Matoušem Čepelákem
probojoval do finále čtyřhry. V posledním
utkání byl nad jejich síly pár Filip Košárko
- Josef Svoboda, který rovněž reprezentuje
prostějovský tenis.
V turnaji Agrofert minicup proti sobě nastoupili minitenisté a také v tomto případě
se nadějím hanáckého klubu dařilo. Z celkového vítězství se mohl radovat Lukáš
Uher, Kateřina Khýr obsadila pěkné třetí
místo.
(lv)
lišta partnerù akce
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Kroupa málem
umaèkal Hunala
Vyškov (sob) – Na fotbalovém
stadionu nejste během zápasu
nikdy v bezpečí. Ani na střídačce
ne. Přesvědčit se o tom v 60. minutě zápasu mohl Tomáš Hunal.
Prostějovský asistent trenéra byl
totiž sražen Kroupou a chvíli to
vypadalo, že přímo namáčknut na
stěnu hráčské kabiny. Oba, naštěstí
pro eskáčko, vyšli ze „souboje“ bez
pochroumání.

Dohrávalo se ve tmì
Vyškov (sob) – Poměrně nezvyklý byl pro Prostějov začátek utkání.
Ten byl stanoven na 16 hodin, což
znamenalo, že pokud se objeví
mraky, velká část zápasu bude hraná za tmy. Tak se taky stalo. 1.SK
Prostějov si tak v přípravě poprvé
vyzkoušel, jak vypadá utkání pod
rozzářenými reflektory.

Opory si daly volno
Vyškov (sob) – Hned několik
hráčů základního kádru si dalo pro
pátek odpočinek. Na soupisce se
například neobjevil Aleš Schuster,
mimo hru byl taktéž Jan Koudelka.
Příležitost tentokrát dostali jiní.
Zejména nepřítomnost Koudelky
pak byla vidět, vždyť Prostějov
vyslal za celý zápas jedinou střelu,
která se dala nazvat dalekonosnou
a zároveň povedenou.

PŘÍPRAVA ESKÁČKA POKRAČUJE:
Marodi se vrací, klub zkouší dalšího Ukrajince

PROSTĚJOV Další týden přípravy mají za sebou fotbalisté
eskáčka. A i když tentokrát odehráli „jen“ jeden přípravný zápas, na události byl i tak bohatý. To nejdůležitější a nejpozitivnější je, že se uzdravili marodi. A nejenže začali trénovat, ale
vyzkoušeli si i zápasovou zátěž. Michal Stříž tak odehrál proti
Uničovu 70 minut, Jakub Teplý 30. „Naskočil poprvé po zranění. Je to trochu vidět. Zatím bych jej tak nehodnotil. Ukázal,
že hrát umí, a věřím, že půjde výkonnostně nahoru,“ vyjádřil
se trenér klubu Pavel Šustr k návratu Michala Stříže. Spolu
s Teplým by měli hodně vylepšit ofenzivu týmu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
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O to by se mohl nově starat také
Oleksandr Khrulenko. Nováček
v týmu, posila z Ukrajiny, v pátek
odehrál první minuty za 1.SK Prostějov, konkrétně 31. Střelu sice nezaznamenal, přesto byl vidět. „Je to
hráč, co přišel na zkoušku. Jedná se
o podhrotového hráče, útočníka. Byl
nám doporučený a my si řekli, proč

jej nevyzkoušet. Nyní mapujeme,
jaké má schopnosti,“ upřesnil trenér
týmu Pavel Šustr.
Co jej pak mohlo těšit, tak třetí výhra v přípravě. Po olomoucké Sigmě
a slovenské Dubnici porazil výběr
Pavla Šustra také Uničov. Zcela spokojený však nebyl. „Výkon nebyl tak
kvalitní jako třeba proti Dubnici,“
poznamenal. Tým se proti Uničovu dost natrápil, nevyslal například
tolik střel a několikrát měl problém
s rozehrávkou. Po brance Jana Šteigla sice vedl 1:0, prakticky až do poslední chvíle zápasu se však eskáčko
strachovalo o pomyslné body. Ty
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Foto: Michal Sobecký

nakonec uzmulo a upravilo svou
bilanci na 3 – 1 – 2.
Ani tento týden pak nebude ve znamení odpočinku, naopak. „Čeká
nás aktuálně tvrdý trénink a v sobotu pak přátelák se Skašticemi,“ připomněl Pavel Šustr. Skaštice jsou
náhradou za plánovaný přípravný
zápas se Slovenskou Senicí. Ta ale

přátelák už před časem odvolala.
Nyní tak Prostějov čeká divizní
celek, který se aktuálně nachází na
osmém místě tabulky. Prostějov by
ale mohl řádně prověřit, v soutěži
má totiž tým z jižní Moravy druhou
nejlepší ofenzivu. Utkání se odehraje v sobotu 8. února od 14 hodin
v Chropyni.
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VYŠKOV Oddych od dlouhých
výjezdů za přípravnými zápasy si
v pátek dali fotbalisté 1.SK Prostějov. Tentokrát vyrazili pouze
do Vyškova, kde se střetli s třetiligovým Uničovem. Utkání, které
zprvu nenabízelo moc zajímavých
momentů, nakonec jediným gólem rozhodl ve druhém poločase
Jan Šteigl. Uničov poté přidal,
podařilo se mu párkrát Prostějov
potrápit při rozehrávce, vytěžit
změnu skóre z toho však nedokázal. Prostějov si tak připisuje v
přípravě další výhru, třetí bez inkasované branky.

<¾X÷T\¾RCUWD[N\GUVTCP[ 7PKéQXC RQXGFGPÚ Michal SOBECKÝ
&QM¾\CN UK X[VXQąKV XGNMÚ Utkání začalo v komorním duchu,
VNCMEQåTG\WNVQXCNQXR÷V na zápas si našla cestu jen asi třicítka diváků. Podobně vlažná byla ale
TQJč MVGTÆ wN[ T[EJNG také hra. Prostějov si první možnost
XąCF÷\CUGDQW
mohl vytvořit v sedmé minutě, krát-

www.
vecernikpv.
cz

33

fotbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 3. února 2020

ký tlak ale zůstal beze střel. Píchal
se snažil dohonit míč a dostat se do
šance, ovšem bylo to na něj moc daleko. Zajímavější šance přišly v 15.
minutě. Uničov málem využil chyby Muchy, aby následně Ambrozek
střílel do boční sítě. Na druhé straně
úřadoval Kroupa, který po centru
Paška hlavičkoval nad. Ve 26. minutě
se soupeř dostal přes Stříže do zakončení, ale ani Uničov v něm nebyl
přesný. Ve 31. minutě pak po slibné

šanci mohl z vápna zakončovat právě
Stříž, ale ani on nebyl přesný. Zbytek
poločasu už nepřinesl ani šance, ani
mnoho fotbalové krásy. Prostějov
byl sice více na balónu, ale kromě
pár nesmělých centrů si žádnou větší
šanci nevytvořil.
Druhý poločas přinesl z obou stran
zajímavější hru. Naznačila to šance
Stříže, který přízemní ránu poslal
okolo noh obránců z křídla do gólmana. Dvě minuty nato se po rychlém útoku eskáčka dostal k další hlavičce Kroupa, nemířil mezi tři tyče.
Pak ale přišly pro Prostějov těžké
momenty. Podruhé se totiž po střele
zavlnila boční síť prostějovské brány
a Uničov měl i další šance. 56. minuta
ale přinesla gól Prostějova. Po rohovém kopu se Uničov dostal pod tlak.
Z něj vyrezultovala střela Jana Šteigla,
na kterou Uvzl nedosáhl – 0:1. Následovalo dvojí střídání, na hřiště se
dostali Dittmer a Khrulenko, opusti-

&CXKF2ÊEJCNPGO÷NNGJMQWRT¾EK5QWRGąFQDąGMJT¾éčO2TQUV÷LQXCRąKUVWRQXCNCPGFCNLKOCPKEGPVKOGVT\CFCTOQ
Foto: Michal Sobecký

li ho naopak Slaměna a právě Šteigl.
V 61. minutě pak došlo na moment,
který v přípravě není úplně běžný:
na žlutou kartu. Viděl ji brankář
Bréda po faulu na útočícího hráče.
A pět minut poté to bylo na žluté
už 2:0 – Pašek to přehnal s tvrdostí
zákroku u postranní čáry. Poté naopak k vidění byla asi nejhezčí střela
zápasu: zpoza vápna se do míče
opřel Polák a poslal ho nad břevno.
Pak už naopak hrál Uničov, jehož

hráči se nahlas hecovali k vyrovnání.
Bréda musel vyboxovat standardku,
prostějovská obrana musela celkově
hasit v krátkém čase pět rohů v řadě.
Nakonec ale uspěla a když Bialek
zachránil dvě minuty před koncem
Prostějov od inkasování, bylo jasno:
eskáčku stačil jeden gól nad papírově
slabším, ovšem nesmírně houževnatým a těžkým soupeřem.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Pozápasové hodnocení trenérù
'XvDQl02/©. trenér SK Unièov:
„S výsledkem člověk nemůže být nikdy spokojený, když prohraje. Takže výsledek není úplně ideální, ale hra až
na začátek prvního poločasu, kdy jsme byli všude pozdě a hodně jsme ztráceli balóny, tak jsme se do ní dostali.
A myslím si, že jsme odehráli dobré utkání. Šla nám tam spousta věcí, které chceme hrát, a myslím, že jsme byli
pro Prostějov nepříjemným soupeřem. Škoda že jsme neproměnili ty šance, ty byly. Prostějov taky mohl dát góly
navíc, to je ale prostě hra. Pro mě asi ten zápas splnil účel. Samozřejmě jsme sem přijeli vyhrát, chceme vyhrávat,
protože je to dobré na sebevědomí, ale nezvládli jsme to výsledkově. Důležité je, že se tam projevily prvky, co tam
mají být. A že jsme nebyli v ničem horší než druholigový tým. V tomhle můžu být spokojený.“
3DYHOh8675trenér 1.SK Prostìjov
„S hrou nejsem spokojený. Proti Uničovu jsme nepředvedli takový
vý výkon jako třeba s Dubnicí. Byl rozhodně slabší. 25 minut jsme hráli, jak jsme chtěli. Byli jsme silnější na míči, kombinovali jsme. Ale to vše bez stoprocentních
šancí. Postupně se s naší hrou soupeř, který hrál velmi dobře, vyrovnal
rovnal a byl schopný nám konkurovat. Co se týká
výsledku, tak každé vítězství se počítá. Hráčům nemůžu upřít snahu.
nahu.“

0LFKDO6WőtçKRGQRWtSőtSUDYX
Å-HVNYěOpçHQHEěKiPHQěNGHSROHVH´
VYŠKOV Teprve druhé utkání má za sebou po pátku záložník
Michal Stříž. Hráče, zimní posilu, která má být jedním z důležitých článků týmu, totiž zatím trápilo zdraví. To už je ale minulost a proti Uničovu se tak mohl po více než dvoutýdenní
pauze postavit do pole. Na hřišti nakonec strávil 70 minut, připsal si dvě střely, z toho jedna šla mezi tři tyče. Po utkání se pak
rozpovídal pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ

yy Nejprve by mě zajímalo vaše

zhodnocení zápasu. Byl Uničov
nepříjemný soupeř?
„Rozhodně byli nepříjemní. Myslím,
že oni už jsou docela dlouho jako tým
pospolu. A navíc mají spoustu hráčů,

kteří si prošli Sigmou. Myslím si, že
určitě kvalitu mají.“
yy Hlavně nedávali moc prostoru
pro příjem nahrávek…
„To taky, ale hodně byli kluci běhaví.
A je to i o trenérovi, bylo vidět, že
v tom mají systém a vědí, co chtějí
hrát. Proti takovému týmu se hraje
vždycky nepříjemně.“
yy V utkání jste měl dvě větší šance, na začátku druhého poločasu
jste střílel přízemní střelu do brankáře. Jste s počtem svých šancí spokojený?

„Určitě by jich mohlo býtt víc. Mělo
by toho být víc. Uvidíme, já věřím,
že postupem času se to bude jenom
zlepšovat.“
yy Dlouho jste byl na marodce.
Zranění už je v pořádku?
„Jo, už je to v pohodě. Mám za sebou
už celý týden tréninků.“
yy Co konkrétně vás zlobilo?
„Natažený zadní stehenní sval.“
yy Trenér Šustr prosazuje spíše
útočný styl s velkým množstvím
běhání. Vyhovuje vám to tak?
„Jo, určitě mi to vyhovuje. Taky je su-

/KEJCN5VąÊåLG\R÷VRQ\TCP÷PÊFQUVCNPCJąKwVKJQFP÷RTQUVQTW
Foto: Michal Sobecký

per, že trénujeme s balónem, neběháme někde po lese. To je skvělé.“
yy Na závěr by mě zajímalo, co čekáte od zbytku přípravy? Je tam
třeba nějaký soupeř, na kterého
se obzvlášť těšíte, nebo ze kterého
máte naopak trošku obavy?
„Já si soupeře takhle nějak neřeším.
Čekám, že se ještě více sehrajeme,
bude to celkově ještě lepší. Více si na
sebe zvykneme i na to, co po nás chce
trenér, a budeme se zvedat. A do sezóny budeme nachystaní.“

fotbal extra - 7. díl

www.vecernikpv.cz
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konec jsme se ale dohodli jinak s tím,
že to bude nejlepší řešení jak pro mě,
tak pro klub. Nový trenér pak bude
mít jiné, lepší podmínky, než jsem
měl já.“
•• Zůstáváte nějakým způsobem
u týmu?
„Ne, budu už jen hráč ´béčka´.
A jsem stále ve vedení klubu. Nechci,
aby to vyznělo tak, že odcházím ve
zlém. S ostatní lidmi v oddílu mám
i nadále dobré vztahy.“
•• Jak hodnotíte své působení
v Kostelci na Hané?
„Byl jsem zde rok a něco. První půlrok
byl nepříjemný, ale soutěž se podařilo soutěž, což bylo hlavní. Hráli za
nás tehdy Preisler, Móri nebo Klimeš, bylo to jiné. Tuhle sezónu jsme
se museli obejít bez nich, kádr byl
užší. Hodně jsem tak využíval kluky z ´béčka´ a dorostence. Bohužel,
neměli potřebné zkušenosti, vlastně

změna se podle sekretáře ovšem
chystá, ale zatím nechtěl předbíhat,
stejně jako trenér. Dalo by se tedy
pouze polemizovat, o jakou změnu
se bude jednat.
Boj o záchranu bere vedení týmu
vážně, ale pokud by záchrana nevyšla, určitě by se hlavy nevěšely. „Půjde o určitě náročně jaro, ale ať to

dopadne jakkoliv, především si přeji,
aby se vše rozhodlo na zelených pažitech, ne v útrobách stadionu. To
ale přeji všem soutěžím a klubům,
aby nikde nedocházelo k postranním praktikám, které kluci na hřišti
nedokáží ani sebelepším výkonem
změnit,“ nechal se slyšet sekretář Josef Pospíšil.

2TQVKXCPQXUMÚIÐNOCP/KNCP2KV¾MLGVTGPÆTGOC\¾TQXGÿLGFPQW\JNCXPÊEJQRQT
VÚOW
Foto: Michal Sobecký

to bylo jen látání děr v sestavě. Zároveň si však myslím, že mužstvo tomu
mohlo dát víc. Trénuji aktivně třináct
let a přiznávám, že toto nebyla nejpovedenější štace.“
•• Chystáte se nyní s trénováním
pokračovat?
„Momentálně ne. Dávám si půlrok
pauzu, pak uvidím. Chci si od fotbalu
trochu odpočinout, bral mi poslední
dobou i hodně psychických sil.“

1UOCVąKEGVKNGVÚ 2GVT /GTVC QFEJ¾\Ê
\RQUVWVTGPÆTCMQUVGNGEMÆJQd¾éMCq

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

makali. První tři zápasy odehráli
dobře, jen bohužel nepřinesly body,
a pak na kluky dolehla psychická
deka. Nakonec jsem tedy převzal
místo za Petra Kišku. Kádr máme
podle mého názoru opravdu dobrý, jen nás srážela vlastní psychika,“
smutnil Petr Matoušek.
Trenér týmu také začal vypočítávat
ztráty, které Plumlov postihly. Nebylo jich málo. „Hodně nám ublížil odjezd brankáře do Afghánistánu, od
té doby jsme hráli svým způsobem
bez brankáře. Dostávali jsme i laciné
branky a vepředu jsme nedokázali
být produktivní. Moc zápasů, že by
nás soupeř přehrál, opravdu nebylo,“
vyjádřil se ke způsobu, jakým tým
přicházel o body.
V Plumlově jsou realisté: po pokaže-

bu spokojeni,“ řekl pro Večerník Petr
Matoušek. Tým pak mocně zbrojí,
stejně jako Mostkovice o ligu níž, aby
se sestupu vyhnul. „Vrátí se brankář
z Afghánistánu, Marcel Zabloudil by
se měl po půl roce vrátit a přípravu
s námi začne i Martin Peka, který
se chce vrátit k fotbalu,“ řekl trenér
týmu, který první přátelák odehraje
symbolicky s Mostkovicemi.

2GVT/CVQWwGMLG\P¾OÚEQD[UMX÷NÚHWVUCNKUVC<¾TQXGÿXwCMXRTčD÷JWUG\ÐP[
RąGX\CNXGFGPÊRNWONQXUMÆJQéMC
Foto: Michal Sobecký

ném podzimu nemají velké cíle. Tím
hlavním zůstává záchrana. „Určitě
rozhodnou zápasy s našimi nejbližšími konkurenty v boji o záchranu.
Nemyslím si, že bychom měli mužstvo, které na tuto soutěž nemá. Musíme se dobře připravit, především
po fyzické stránce, abychom začali
pravidelně bodovat a dostali se do
míst, se kterými budou všichni v klu-

PROSTĚJOV Trenérskou rošádu
zažil fotbalový Kostelec na Hané. Na
lavičce skončil ve funkci hlavního
kouče Petr Merta, jehož nahradil Lubomír Keluc (na snímku). Čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč a nyní trenér má
za sebou zajímavou kariéru: v mládí
působil v olomoucké Sigmě, mihl se
v tehdy druholigovém Prostějově,
objevil se také ve Hněvotíně či Lutíně. Keluc k týmu přichází v době,
kdy je Kostelec bezprostředně ohrožen sestupem.
•• S jakým cílem do pozice trenéra
Kostelce jdete?
„Chceme se pokusit zachránit soutěž,
pozvednout hru a dát tým dohromady.
Situace už je docela vážná, tým stagnoval. Musí se to nyní řešit a posunout.“
•• V jakém stavu jste mužstvo převzal?
„Tým zrovna není ve stádiu, že by si
mohl vyskakovat... Umístění odpovídá
rozpoložení mužstva. Musíme se teď
snažit to změnit. Záleží samozřejmě
na nás, ale taky na hráčích a na tom, jak
se toho zhostí.“
•• Kostelec na Hané na závěr podzimu dvě utkání v řadě vyhrál. Je to
určitý důvod k optimismu?
„Na rovinu. Když jsem viděl tu soutěž,
tak dnes I.A třídu hrají bez problémů
i kluci z okresu.. Na druhou stranu se
jedná o důležitá vítězství. Pokud bychom totiž měli třeba jen šest sedm

0QXÚVTGPÆT-QUVGNEGPC*CPÆ.WDQOÊT-GNWEXÊåGUKVWCEGLGX¾åP¾ Foto: Facebook

bodů, situace by byla ještě mnohem kritičtější. Nyní se budeme snažit přitáhnout nové hráče a zapojit taky mladé
Kostelečáky.“
Blíží se jarní část. Co vás v přípravě čeká?
„Vše jsme řešili na středeční schůzce
výboru. Můj předchůdce přípravu již
naplánoval, začátek by měl být jedenadvacátého února. Od tohoto data se
bude vše odvíjet a do té doby bychom
chtěli dát kádr dohromady. Už od počátku února bych ale chtěl dvakrát
týdně trénovat, abychom byli už na
přípravné zápasy rozehraní.“
•• Jsou známé už nějaké příchody
nebo naopak odchody?
„Ta otázka je namístě... Co se týká odchodů, jsou hráči, co chtějí pryč, protože nejsou spokojení s aktuálním stavem. Komunikujeme s nimi, chceme,
aby zůstali. Jinak hledáme jména, čekáme i na vyřazování hráčů z jiných týmů.
Jedno konkrétní jméno už ale můžu prozradit, vrátit by se měl Honza Skalník, který aktuálně působil v Kralicích na Hané.“

1RYĄWUHQpU.RVWHOFHQD+DQp/XERPtU.HOXF
8PtVWĨQtWĄPXRGSRYtGi
MHKRUR]SRORÿHQt
••

Plumlov zažil velké vystřízlivění.
Letní příprava byla dobrá, hráči
chodili zodpovědně. Navíc mužstvo posílilo a přišel nový trenér.
Před sezónou tak byly cíle hrát
více než důstojnou roli v soutěži.
Jenže to nakonec vůbec nedopadlo. I když hra nebyla špatná,
výsledky nestály za nic a hráči se
dostávali do čím dál hlubší krize.
Skončilo to výměnou trenéra,
kdy Petra Kišku nahradil Petr
Matoušek, který pro Večerník
zhodnotil nejen podzim, ale také
cíle do jarní části.
Celková spokojenost na straně trenéra pochopitelně nebyla. I když
našly se i světlé chvilky. „Příprava
se podle mého názoru vydařila nejvíce za posledních pár let, kluci fakt

0DUWLQ&HWNRYVNÙ
Å1HRGFKi]tPYH]OpP´

KOSTELEC NA HANÉ Nepříliš
povedenou půlsezónu mají za sebou fotbalisté Kostelce na Hané.
V podzimní části skončili třetí od
konce a zejména začátek s prostředkem se jim hrubě nepovedl.
Jak Večerník informoval v minulém čísle, kostelecký klub vyslal do
světa první oběť slabších výsledků.
Tým opouští trenér Petr Merta (na
snímku), který ale nadále bude působit ve vedení klubu a jako hráč
„B“ týmu. Nestává se přitom příliš
často, aby kouč skončil po dvou výhrách v řadě, které alespoň zčásti
daly týmu vzpruhu…
•• Jak došlo k vašemu odchodu?
„V pondělí třináctého ledna jsme se na
schůzi domluvili, že končím.“
••Rozhodnutí vzešlo z vaší strany?
„Ano, hlavně to bylo směrem ode mě.
Byl jsem už rozhodnutý, že skončím
po sezóně, chtěl jsem ji dokončit. Na-

klubu Josef Pospíšil. „Nejen zranění některých důležitých hráčů, ale
i karetní tresty znamenaly ztráty
hráčů pro některé zápasy. Nedařilo
se nám tak udržet stabilní osu týmu,
což byl jeden z hlavních důvodů neúspěšného podzimu,“ uvědomuje si
hrající trenér Milan Piták.
Příprava na boj o záchranu tak bude
určitě delší a náročnější než obvykle, aby mělo mužstvo na jarní boje
dostatečně natrénováno. „Začali
jsme v pátek sedmnáctého ledna.
Hodně budeme běhat a chceme sehnat co nejvíce přátelských zápasů,“
prozradil sekretář. „Chci abychom
jich odehráli nejméně pět. Drtivou
část zimní přípravy budeme hlavně
směřovat na fyzičku. V přátelských
utkáních mám v plánu dát dohromady určitou kostru týmu,“ řekl
kouč Milan Piták.
I přes úzký kádr nehodlají v Protivanově příliš posilovat. Ale také se
nechystá ani žádný odchod, takže
kádr by mohl zůstat konsolidovaný
a dobře se připravit na jaro. Nějaká

Å1iñNiGUPiQDYtFQHÿQDERMR]iFKUDQX´
MHSíHVYĨGġHQĄORGLYRG
3OXPORYD3HWU0DWRXñHN

3HWU0HUWDVHUR]ORXêLOVODYLêNRX.RVWHOFHQD+DQÇ
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PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Nelichotivé předposlední místo
a pouhých jedenáct bodů určitě
nenechávají nikoho ve vedení celku z Protivanova v klidu. Do boje
o záchranu soutěže však nastoupí
mužstvo zřejmě v totožné sestavě
jako do podzimní části. Za posilnění kádru vedení považuje především návrat hráčů po zranění, kteří
toho v první polovině ročníku
2019/2020 moc neodehráli.
Podzimní část se nesla ve znamení
střídání kvalitních a slabých výkonů.
Mužstvo dokázalo trápit a urvat nějaký bodík i s favority, jenže také umělo
zakončit zápas debaklem. „U nás je
to hodně způsobeno naším úzkým
kádrem, když se nám zranili někteří
stabilní členové kádru, bylo to hned
znát. Odešel nám hráč číslo jedna
(Ondřej Milar – pozn. red.) do Lipové. Za něj přišel Jakub Ondroušek,
ale ten se bohužel zranil. Absentoval také František Pospíšil, a to nám
poté najednou skončily ty relativně
vydařené výsledky,“ vysvětlil příčiny nezdařeného půlroku sekretář

„Boj o záchranu nevzdáváme,“ burcují bafuňáři

Protivanov trápila zranìní a karetní tresty

Týmy z Prostějovska za očekáváním, výjimkou Čechovice s Konicí

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.
V polovině ledna to byl Krajský přebor, v minulém čísle jsme
se pustili do monitoringu dění v I.A třídě skupině B, kde má
Prostějovsko hned půltucet zástupců. Vyzpovídali jsme trenéry
i hráče, shrnuli pro vás statistická čísla a nechybí pochopitelně
podzimní tabulky. Prostě jako vždy kompletní servis se vším
všudy. A zatímco před týdnem to bylo první kvarteto celků., dnes
přichází řada na zbývající dvojici.
Pokračovat budeme příště drobnohledy jednotlivých regionálních klubů v I.B třídě Olomouckého KFS. Následně se dostanou na
řadu soutěže OFS Prostějov, neopomeneme ani ženy a mládež.
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Proběhlo především ve znamení
Českého poháru na silnici. První zastávkou pro mládež byly severní Čechy,
kde se Hanáci nejprve postavili na start
kritéria v jabloneckém lyžařském areálu Břízky a proměnili ho ve dva cenné
kovy. Patricie Müllerová vybojovala
mezi žačkami druhé místo a Gabriela Bártová skončila třetí v kadetkách.
Poté následoval silniční závod v Hodkovicích nad Mohelkou, tam si pro prvenství dojel suverénním výkonem žák
Stanislav Pátík.
Finále ČP hostil Terezín. Závěrečnému
závodu předcházelo kritérium v Lovosicích, kde mezi kadety zvítězil
Matyáš Koblížek, žačka Patricie Müllerová byla třetí a dařilo se i juniorům,
když Maxim Müller vybojoval druhou
příčku. Poté prostějovské barvy vystoupaly na pódium i v posledním závodě
letošní nejvyšší soutěže silniční cyklistiky zásluhou stříbrného Stanislava Pátíka a zlaté Patricie Müllerové.
V Terezíně proběhlo též vyhlášení celkových výsledků Českého poháru. Díky
Patricii Müllerové a Gabriele Bártové
bral Tufo-Pardus dva poháry za třetí
místa v hodnocení jednotlivců, navíc
dvojice Müllerová – Grulichová ovládla klasifikaci týmů mezi žákyněmi.

ZÁØÍ

gram, ale dařilo se nám držet výkonnost,“ hodnotil kouč Martin Cetkovský.
Srpen vyvrcholil nejvýznamnější akcí,
která se na prostějovském velodromu
koná – GP Prostějov Memoriál Otmara Malečka. Pro mládežnické kategorie se v rámci tohoto klání konal
další díl Českého poháru na dráze, kde
opět získali desítky umístění na stupních vítězů. Junioři už poměřili své
síly s mezinárodní konkurencí a k radosti českých fanoušků jedno vítězství
ukořistil René Smékal ve scratchi.
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Na programu byly hned čtyři díly
Českého poháru na silnici. Nejprve
ve Slatině u Bílovce, kde v kadetkách
bodovali třetí Gabriela Bártová a mezi
juniory senzačně zlatý Jakub Hník.
O týden později v Novém Jičíně na
nejvyšší stupínek pódia vystoupala
žákyně Eliška Grulichová, o příčku si
polepšila také druhá Gabriela Bártová
a Jakub Hník obsadil třetí pozici.
V Ostravě-Porubě se konalo divácky
atraktivní kritérium a kategorii žákyň
i kadetek ovládla prostějovská děvčata
Patricie Müllerová + Gabriela Bártová. Na stupně vítězů se probojoval
také Lukáš Kolařík, mezi juniory
třetí. Silniční závod v Ostravě-Slatině
přinesl bronz žákyni Elišce Grulichové
i staršímu žákovi Stanislavu Pátíkovi,
stříbro kadetce Gabriele Bártové a už
druhý pohárový triumf juniorovi Jakubu
Hníkovi.
„Mám velkou radost, že závodníci
podávali stabilně dobré výkony i ve
druhé polovině sezóny. V kombinaci
s dráhou měli poměrně náročný pro-

SRPEN

víme, že jdeme správnou cestou,“ měl
radost trenér prostějovské mládeže
Martin Cetkovský.
Přehled medailí z MČR na dráze: zlato
Patricie Müllerová (ITT, Bod., scratch),
Gabriela Bártová (Bod., scratch), René
Smékal (TTT, scratch), Stanislav Pátík
(Bod., TTT), Radovan Štec (ITT,
Bod., TTT), Vojtěch Koblížek (TTT),
Matyáš Koblížek (TTT), Petr Kovařčík
(TTT), Ondřej Pokorný (TTT), Lukáš
Kolařík (TTT), stříbro Vojtěch Koblížek
(Scratch), Radovan Štec (Scratch), Gabriela Bártová (TTT), Patricie Müllerová
(TTT), Eliška Grulichová (TTT), bronz
Vojtěch Koblížek (ITT), Gabriela Bártová (ITT), René Smékal (ITT), Matyáš
Koblížek (ITT).

ƔƔ Začal jste se prosazovat ve
spurtech a vypadá to, že si v hromadných dojezdech i víc věříte. Chcete se
tímto směrem specializovat?
„Je pravda, že se do spurtů dost často
zapojuji, neboť většina našich závodů
končí v hromadných dojezdech. Dostal
jsem do sebe během sezóny celkem
sebevědomí a dokážu si i najít výhodnou
pozici. Čistokrevný sprinter asi nikdy
nebudu, ale určitě bych se příští rok chtěl
zlepšit a zkusit vyhrát nějaký závod.“
ƔƔ Jak funguje spolupráce v kolektivu? Jste hodně mladý tým, dokáží
vám kolegové v závěrech pomoci,
nebo jezdíte na vlastní pěst? Jaká
panuje atmosféra?
„Je pravda, že náš tým je snad nejmladší,
co se týká čistě silničářů. Ale máme mezi
sebou super atmosféru, o kterou se stará
hlavně Mára Dolníček. I další kluci, co
k nám přicházejí z juniorů, docela zapadli. V závodech pak hodně spoléhám na
Káju Tyrpekla, v dojezdech umí pomoci
Luděk Lichnovský. Nemám moc rád,
když se mi tam motá moc lidí, většinou

mi stačí tak dva. Ale když není k dispozici
nikdo, dokážu si pomoci i sám.“
ƔƔ Jaké máte cíle pro letošní rok?
Nepokukujete po zahraničním
angažmá, nebo jste v Prostějově natolik spokojený?
„Cíle mám letos opět vysoké, ale ještě jsme
se nebavili úplně přesně, které závody pojedu. Tratě ME a MS budou profilově
těžké, takže bych se chtěl prosazovat spíše
na UCI závodech a získat ještě víc UCI
bodů než loni. Samozřejmě bych moc
rád obhájil domácí titul, ale uvidíme, jaká
bude forma. V Prostějově jsem spokojený,
všechno klape. Zahraniční angažmá? No,
záleží jak které. Ne každé angažmá v cizině
totiž jezdce posune. Navíc teď zatím
úspěšně studuji na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Koneckonců v Prostějově
mám smlouvu už jen na rok, takže i tohle
téma budu v nadcházejícím období řešit.“
ƔƔ Pocházíte z pohádkového kraje
hradu Bouzova. Co vás přivedlo zrovna k cyklistice?
„Byl to táta. On sám jezdil motokros, ale máma si myslela, že je to moc

nebezpečné, tak jsme začali jezdit na
kole. Nejdřív na biku, pak v cyklokrosu
a nakonec na silnici i dráze. Ze začátku
jsem ještě cyklistiku kombinoval s fotbalem, ale nakonec mě zlákalo jen kolo
a jsem vděčný všem, kteří mi v dosavadní kariéře pomohli nebo pomáhají.
Největší díky však patří rodičům, panu
trenérovi Konečnému a všem v týmu
Tufo-Pardus Prostějov.“
ƔƔ Momentálně jste v přípravě, máte
za sebou soustředění na Mallorce
a zanedlouho odjíždí celý tým do
Toskánska. Jde všechno podle plánu?
„Podzimní část přípravy jsem absolvoval doma, měli jsme společné tréninky
prokládané dráhovými závody v Motole.
Přes Vánoce jsem si užil trochu volna a 8.
ledna jsme vyrazili s některými týmovými kolegy na Mallorku. Zvládli jsme tam
odtrénovat, co jsme měli. Sezónu pak
zahájíme jako každoročně na Rhodosu,
kde už 1. března budeme bojovat o první
UCI body. Poté následují první české
starty a pak už se sezóna rozjede na plné
obrátky.“
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PROSTĚJOV Uplynulou sezónu
působení prostějovských bikrosařů
pod hlavočkou prostějovského
TUFO-PARDUS rozebral hlavní
trenér Martin Žerava, jinak
špičkový český motokrosař (nyní
už v kategorii veteránů).
„Náš BMX tým opět dosáhl na velmi
významné úspěchy – a to funguje
teprve čtyři roky. Začnu naší nejlepší
slečnou Štěpánkou Fremlovou, která se
loni stala mistryní světa a vicemistryní
Evropy ve věkové kategorii G9! Navíc
získala bronz na šampionátu České republiky ve smíšené kategorii i s chlapci.
Takže parádní výsledky, jsme na ni moc
pyšní,“ zdůraznil Žerava.
„Když se vrátím zpátky k MČR v Brně,
celkově druhý v kategorii šestiletých
tam skončil Štěpán Janeček. Denis
Žerava (U11) dojel vinou menší
smůly šestnáctý, Štěpán Bachorík
(U12) obsadil pěkné osmé místo
a Dominik Novák (U12) dvaadvacáté. Filip Žerava (U16) vybojoval
parádní třetí příčku a Matouš Pokorný
(U16) neméně kvalitní čtvrtou pozici. Já jsem vinou nezaviněného pádu
dokončil osmý v kategorii CRUISR
40+. O den později se nám navíc
poměrně zadařilo v soutěži týmů,
kam jsme postavili dvě družstva. Jedno ve složení Štěpán Janeček, Denis
Žerava, Filip Žerava, Martin Žerava
bylo 19., druhé v sestavě Štěpánka

Fremlová, Štěpán Bachorík, Dominik
Novák, Matouš Pokorný 28. z celkového počtu 57 kolektivů,“ informoval
Žerava.
„Tohle všechno jsou registrovaní
závodnici, my navíc máme ještě
několik neregistrovaných absolvujících závody. Jsou to Matouš Vencovský, Jakub Mašek, Dan Boreček,
Dan Kolařík, Filip Grepl a Vienek
Valenta, kluci se teprve otrkávají
a sbírají zkušenosti. Přesto se jim už
zadařilo opakovaně dostat na stupně
vítězů v kategorii příchozích,“ navázal
Žerava.
„Co se týká naší organizační činnosti,
premiérový ročník Velké ceny města
Prostějova v BMX se povedl. Účast
byla vysoká, téměř stovka bikrosařů
z celé Moravy. Naštěstí nám přálo
i počasí a závody proběhly bez větších
zranění, což je vždy dobrá zpráva.
Dorazilo i hodně neregistrovaných,
okolo třiceti. A měli jsme radost, že
v dobré divácké kulise byli dost vidět
i prostějovští zástupci Tufo-Pardus.
Myslím, že v pořádání Velké ceny
budeme pokračovat a jednou ročně
tuhle akci uděláme,“ prozradil kouč.
„Je jen škoda, že nemáme možnost
postavit větší trať, neboť naše členská
základna se začíná pěkně rozrůstat.
Momentálně je nás skoro třicet, což
vzhledem k daným podmínkám je
na hranici únosnosti. Jsme ale za

vzrůstající počet členů velmi rádi
a zveme další děti, které mají zájem
vyzkoušet si bikros, aby se přišly
podívat nebo rovnou přidat mezi
nás. Tréninky vedu společně s Janou

Horákovou, bývalou vynikající jezdkyní BMX. Aktuálně se již chystáme
na letošní sezónu, zatím v rámci zimní
přípravy pod střechou tělocvičen,“ doplnil Martin Žerava.
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ƔƔ Když se ohlédnete za loňskou
sezónou, splnil jste své cíle, nebo byla
osobní očekávání ještě větší?
„Cíle jsem si splnil tak z poloviny. Hodně
si cením všech TOP 10 místění na UCI
závodech, povedlo se mi třeba Okolo
Estonska nebo Carpathian couriers
race, kde jsem získal dres pro nejlepšího
sprintera. Poté bylo cílem pro první část
sezóny mistrovství republiky, které se
mi povedlo vyhrát, byl to asi můj dosavadní nejsilnější zážitek, opravdu si titulu
hodně vážím. Získal jsem o trošku víc
UCI bodů, než jsem si předem stanovil,
což bylo fajn. Potom i jednorázovky
v Maďarsku a Polsku jsem zajel obstojně.
Ovšem jak evropský, tak světový
šampionát se nepovedly úplně podle
mých představ, ale na druhou stranu šlo
o zkušenosti k nezaplacení. A snad je
ještě v budoucnu zužitkuji.“
ƔƔ Máte před sebou ještě dva roky
v kategorii U23, nicméně už dostáváte prostor být lídrem i na mezinárodních závodech. Není to pro vás
svazující?
„Svazující bych ani neřekl. Jsem rád, že
dostávám tolik prostoru a že mi v týmu
věří, za což jsem vděčný. Je pro mě
hodně motivující, když vidím, že se kluci
snaží a je pak na mně, abych jim to vrátil
nějakým dobrým výsledkem. Navíc si
myslím, že tenhle tlak mě připravuje
na budoucí roky a tak nějak i zoceluje.
Jelikož ne každý jezdec má takový tlak
rád a umí se s ním vypořádat.“

PROSTĚJOV Jedním z lídrů
elitního týmu cyklistů TufoPardus Prostějov je Tomáš Bárta
(na snímku). Minulý rok byl pro
něj velice úspěšný, dokonce se
dočkal i startu na silničním mistrovství světa. Logicky tak v interview s talentovaným závodníkem převládala spokojenost.
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dus Prostějov celkem pět pódiových
umístění včetně dvou vítězství. O ta se
v obou případech postarala starší žačka
Patricie Müllerová, třetí post přidal kadet Matyáš Koblížek. Ve Zbraslavi bral
kadetský bronz tentokrát Radovan Štec,
v juniorech jej napodobil Maxim Müller.
Při silničním ČP v Kyjově znovu excelovala svým prvenstvím v kritériu
Patricie Müllerová. Samuel Stuka a Jan
Píchal dojeli první a druhý v kategorii
nábor, mezi juniory se Lukáš Kolařík
prosadil na třetí příčku a těsně pod bednou skončil další junior René Smékal.
V závodě s hromadným startem byl junior Jakub Hník šestý, díky čemuž si řekl
o nominaci do reprezentačního družstva
na blížící se Závod míru juniorů.
Následoval třídenní Český pohár
na dráze v pražském Motole, kde
prostějovští cyklisté dosáhli na devět
cenných kovů včetně čtyř vítězství.
Zlatým hřebem se stal nový český rekord mezi kadety ve stíhacím závodě
na 2 kilometry, o který se postaral Radovan Štec.
„Pro naše závodníky to byl další
úspěšný víkend, i když se přesunuli
na dráhu po delší odmlce. Přesto je
vidět, že si drží svůj vysoký standard. Radovanův rekord je pak už jen
třešničkou na dortu, kterou bychom
chtěli povznést ještě o něco výše.
Je vidět, že jsme přes zimu udělali
kus práce a doufám, že forma vydrží
a bude ještě stoupat,“ chválil své
nadějné svěřence Martin Cetkovský.
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Prostějovský velodrom hostil významný
podnik i v šestém měsíci roku, tentokrát
byl zastávkou Českého poháru na dráze.
Domácí závodníci potvrdili roli favoritů,
když se modro-žluté barvy objevily celkem dvaadvacetkrát na stupni nejvyšším
a několikrát na druhém i třetím místě.
Úspěšnost šla napříč disciplínami,
jmenovitě na pódium vystoupali Patricie Müllerová, Vojtěch Koblížek, Matyáš
Koblížek, Stanislav Pátík, Radovan Štec,
Petr Kovařčík, Ondřej Pokorný, Gabriela Bártová, René Smékal, Maxim Müller
a Lukáš Kolařík.
„Naši závodníci opět potvrdili, že patří
k nejlepším mládežnickým týmům
ve všech kategoriích. Velkou radost
mám z juniorů, kteří v několika disciplínách neměli konkurenci a někteří
si tím řekli o start na reprezentačních
akcích,“ ocenil Cetkovský.
Dařilo se jim i v rámci silničního
Českého poháru. Mezi žákyněmi se
v Bělkovicích podařilo vyhrát kritérium
Patricii Müllerové, mezi kadety obsadil
druhý post Matyáš Koblížek a třetí
byl junior René Smékal. Následoval
silniční závod, kde se prosadila žákyně
Eliška Grulichová na třetí pozici.
O týden později prokázaly mladé
naděje Tufo-Pardus svou všestrannost

ÈERVEN

Junioři Tufo-Pardus zahájili významným mezinárodním závodem – GP
ČSC Velká cena Olomouckého kraje.
Konal se na domácím velodromu
a v silné konkurenci vybojoval René
Smékal druhé místo v bodovačce.
Další důležitou akcí byl pro mladé
prostějovské jezdce silniční etapový
Malý závod míru v Lanškrouně.
Prostějovský dres při něm byl vidět
zejména zásluhou kadetky Gabriely
Bártové, která obsadila celkovou třetí
příčku. Skvělého výsledku dosáhl také
Stanislav Pátík, když skončil mezi 162
soupeři šestý.
Část týmu se ve stejném termínu
postavila na start dráhového podniku 500+1 kolo v Brně. Na stupně
vítězů se tam mezi kadety probojovali
stříbrný Radovan Štec a bronzový
Matyáš Koblížek. Ve výborné formě
se představili také junioři, neboť se
jim podařilo prosadit v elitní kategorii
mužů – Lukáš Kolařík skončil čtvrtý
a do první desítky se vešel též René
Smékal.

První měsíc letních prázdnin obsahoval silniční i dráhové šampionáty
ČR. Jako první se závodníci postavili
na start silničních disciplín, konkrétně
absolvovali časovku jednotlivců,
časovky dvojic i družstev a silniční
závod. Hned úvodní den přitom do
Prostějova putovaly dvě medaile:
zásluhou kadetky Gabriely Bártové
stříbro, žák Stanislav Pátík přidal
bronz. Duo žákyň Patricie Müllerová
a Eliška Grulichová skončilo druhé
v časovce dvojic, stejně jako kadetka
Gabriela Bártová v závodě s hromadným startem.
Medailové žně prožil tým Tufo-Pardus
rovněž na dráhovém mistrovství republiky, kde jeho zástupci posbírali
neuvěřitelných sedmnáct mistrovských
titulů a devět dalších cenných kovů.
„Forma našich závodníků byla skvělá
a všichni prodali, co v nich je. Dostali
zaslouženou odměnu za práci odvedenou v přípravě a zodpovědný přístup.
Nebudeme ale usínat na vavřínech,
stále je na čem pracovat. Prozatím však

ÈERVENEC

na Sprinterských dnech v Plzni, odkud
si opět odvezly několik cenných kovů.
Mezi jeden z nejcennějších patřilo
vítězství kadetů ve sprintu družstev.
Závěr června se nesl ve znamení vrcholných akcí. Pro kategorie žáků a kadetů se
konala Olympiáda dětí a mládeže, kam
se za Olomoucký kraj nominovalo hned
šest Prostějovanů. Svůj start proměnila
v medaili kadetka Gabriela Bártová
stříbrem v individuální časovce.
Pro juniory se vrcholem stalo mistrovství republiky na silnici, a ani to nezůstalo
bez zisku medaile. Po skvělém týmovém
výkonu dojel René Smékal pro bronz
v závodě s hromadným startem, navíc obsadil v individuální časovce velice dobré
páté místo.
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ƔƔ V uplynulé sezóně posbíraly
vaše naděje nespočet medailí i mistrovských titulů. Šlo o mimořádně
úspěšný rok, nebo je to v případě
Prostějova standard?
„Je pravda, že zejména na dráze se
jednalo o medailové žně, jen z mistrovství republiky ve vytrvalostních
disciplínách bylo cenných kovů sedmnáct. Nicméně tento vysoký standard držíme už několikátou sezónu
a náš tým se opět zařadil mezi jeden
z nejúspěšnějších mládežnických
klubů v ČR. Důležité ale je, že závod-

níky neopouští motivace do další práce
a mají veškeré předpoklady v nastoleném tempu pokračovat.“
ƔƔ Lákají úspěchy nové zájemce
o cyklistiku, rozšiřuje se členská
základna?
„Máme naděje i v řadách nejmladších
kategorií, což nás těší. Určitě je to pro
děti motivace, když vidí, že někdo starší
nosící stejný dres jako oni sbírá medaile
na českých šampionátech, nebo třeba
i v zahraničí. Velké plus také je, že jezdci
si v kolektivu umí vytvořit příjemnou
atmosféru, dokážou se vzájemně

PROSTĚJOV Cyklistickému oddílu Tufo-Pardus Prostějov se dlouhodobě daří vychovávat mnoho talentů tohoto náročného individuálního sportu. O konkrétních aspektech úspěšné práce jsme hovořili s hlavním trenérem klubové mládeže Martinem Cetkovským.

podpořit a fandí si, což jim pomáhá na
trénincích i při závodech.“
ƔƔ Jak probíhá příprava? Dá se skloubit trénink většiny týmu, nebo se
spíše potkáváte jen na soustředěních?
„Se závodníky, kteří jsou z Prostějova,
pravidelně trénujeme společně.
Samozřejmě pokud jim to školní
rozvrh dovolí. Má to své výhody a víc
je to baví, než když musí absolvovat tréninky sami.“
ƔƔ Jaké závody, případně co bude
letošní prioritou mladých cyklistů
Tufo-Pardus?
„Snažíme se maximálně připravit
na mistrovství republiky na silnici
i dráze. Také je důležitý Závod míru
nejmladších v Jevíčku. Junioři a juniorky budou zase bojovat o místo

v české reprezentaci dráhové i silniční.
Mládežnický kalendář je opravdu
našlapaný,
nicméně
prioritou
zůstává sbírání zkušeností a rozvíjení
závodníků. Všechny akce pro ně jsou
především cennými zkušenostmi,
se kterými se snažíme dál pracovat.
A hlavně – musí je to bavit.“
ƔƔ Kombinujete několik disciplín,
dráhu i silnici a někdo také cyklokros. Co tohle může dát mládežníkům
do budoucna?
„V nižším věku je dokonce vhodné
kombinovat více disciplín. Na dráze
se třeba naučí dobře točit nohama,
v cyklokrosu zase dostanou kolo
takzvaně víc do ruky, na silnici se zase
naučí jezdit ve skupině. Všechno má
své benefity. Samozřejmě se musí hlídat, aby závodníci nebyli přetrénovaní,
musí se myslet také na odpočinek po
sezóně. Do budoucna jim to ale může
dát lepší technickou zdatnost, větší jistotu na kole a v neposlední řadě si pak
mohou vybrat disciplínu, která je bude
nejvíc bavit.“
ƔƔ Kteří závodníci budou největšími
želízky v ohni pro tuto sezónu?
„Z holek má velkou šanci dostat se na
velké akce Gabča Bártová. Bude sice
v juniorkách prvním rokem, je ale
velmi talentovaná a v minulosti ukázala, že si dokáže poradit i se staršími
soupeřkami. Stejně tak Patricie Müllerová, která se už prosazuje mezi
kadetkami. Navíc k nám přestupuje
talentovaná Aneta Lochmanová
z MG Bike Teamu. Mezi kluky se jeví

velmi nadějně Radovan Štec a Matyáš
Koblížek. Momentálně však jsme
teprve v zimní přípravě, takže je brzy
na sdělování konkrétních prognóz.
Každopádně kategorie kadetů by
měla být naší doménou.“

0DUWLQ&HWNRYVNÙ „Minulou sezónu jsme mìli super,
Y\VRNÙVWDQGDUGGUzÉPHXQDvÉPO½GHzHXzQÈNROLNOHWp

%[MNKUVKEM¾ON¾FGåX[WåÊX¾MGUMX÷NÚOXÚMQPčOKUV¾NGUGTGMQPUVTWWLÊEÊUGRTQUV÷LQXUMÚOXGNQFTQO

Zimní měsíce mládežnických cyklistů
Tufo-Pardus Prostějov byly ve znamení
tréninků v domácích podmínkách a pro
některé také sbírání zkušeností na mezinárodních dráhových mítincích.
V lednu si vyzkoušeli šestidenní závody
v Brémách junioři Kolařík se Smékalem. Ti se v konkurenci dvanácti
juniorských dvojic dvakrát postavili
na start madisonu. Svůj úvodní part
zahájili velmi slibně, posléze ale začali
chybovat a úvodní den tak nevyšel
podle představ. Druhý den si vedli
o poznání lépe. „Bylo to lepší, bohužel
si ale René prošel velkou krizí a dlouho
se mu nedařilo dostat zpět do tempa.
Tento typ závodů však pro ně znamená
velkou zkušenost, která je výkonnostně
posune,“ okomentoval trenér Martin
Cetkovský. Celkově po dvou dnech
kluci obsadili deváté místo.
Při mezinárodním klání Six Day v Berlíně
se kromě juniorského dua Kolařík – Smékal představily také kadetka Gabriela Bártová a žákyně Patricie Müllerová. Juniory
čekaly celkem čtyři závodní dny, v prvním
absolvovali madison a bodovací závod,
následně každý další den už pouze madison. „Bodovačka se chlapcům povedla,
po ní byli pátí. Zbylé dny ale dopláceli na
chyby, které byly zbytečné,“ pověděl Cetkovský ke konečné jedenácté příčce.

kovský. „Junioři podávali velmi dobré
výkony. Věřím, že letos bude náš tým
v téhle věkové kategorii velmi silný,“
připojil Konečný.
Mladší žáky také čekalo týmové
soustředění, ovšem na jihu Moravy.
„Pro žáky je vedle najíždění kilometrů
důležité i učení se jízdy ve skupině.
Například jak se schovat, když
fouká z boku, jak pravidelně střídat
a samozřejmě je to taky o utužování
kolektivu,“ popsal náplň kempu Cetkovský.
Všichni PV závodníci následně
odstartovali novou sezónu na Velké
ceně Hlohovce, kde junior Jakub Hník
dospurtoval druhý. Poté se vyslanci
Tufo-Pardus zúčastnili zahajovacího
kritéria v rámci elitního závodu Velká
Bíteš-Brno-Velká Bíteš. Kolečkáři
modro-žlutých barev zcela opanovali
kategorii starších žáků, když v ní vyhrál Stanislav Pátík a na třetí pozici jej
EN
EZ
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doplnil Vojtěch Koblížek. Za svými
týmovými kolegy nezaostali ani starší
Nastala finální fáze zimní přípravy. žákyně Patricie Müllerová a kadet
Část týmu odcestovala do Chorvatska, Matyáš Koblížek, oba rovněž vítězní.
kde využívala ideálních klimatických
podmínek poloostrova Istrie. Žáci
a kadeti tam trénovali pod taktovkou
DUBEN
trenéra mládeže Martina Cetkovského,
junioři pak společně s juniorským
reprezentačním výběrem pod dohle- Odstartoval Český pohár mládeže
a žen TECHNISERV CUP 2019 kridem Tomáše Konečného.
„Počasí nám přálo, plán jsme splnili na tériem v Soběslavi a pokračoval hned
sto procent. Na soustředění byla dobrá následující den silničním závodem ve
nálada a všichni k tréninku přistupovali Zbraslavi. Za tyto dva dny získaly mladé
velmi svědomitě,“ informoval Cet- naděje cyklistického oddílu Tufo-Par-

Holky se ve spojené kategorii žákyň
a kadetek předvedly ve skvělé formě.
Gabriela Bártová po delším volnu
se soupeřkami bez problémů držela
krok. Excelentní výkon pak podala
její mladší kolegyně, když první den
obsadila čtvrté místo a bodovací
závod suverénně vyhrála. Po součtu
obou dnů byla celkově druhá, mezi
žákyněmi první. „Od začátku jsem si
hlídala pozici a snažila se držet krok
s vedoucí závodnicí, vítězství se pak
začalo rýsovat v předposledním bodování. Výhra to nebyla jednoduchá
a jsem moc ráda, že se to povedlo,“
svěřila se v cíli Patricie.
V únoru hanácké talenty absolvovaly soustředění v Beskydech, kde
zlepšovaly svou kondici horskými túrami nebo běžeckým lyžováním.

ta se radoval z konečného triumfu!
Kromě tuzemských úspěchů se prostějovští závodníci letos prosazovali
také v zahraničí. První body do žebříčku UCI získali v klání Belgrade Banjaluka (UCI 2.1), kde o sobě dával vědět
Mikšaník a Tyrpekl obsadil 12. příčku,
což je v závodě první kategorie velice
dobrý výsledek. Tomáš Bárta v květnu
startoval v reprezentačním dresu ČR
na Carpathian Couriers Race a ovládl
tam sprinterskou soutěž. Výčet mezinárodních akcí, na kterých tým připsal
body do žebříčku, by takhle mohl dál
pokračovat, neboť hanáčtí kolečkáři je
brali téměř při každém startu v cizině.
Za zmínku ale nejvíc stojí ještě Tour of
Estonia (UCI 2.1), kde Babor vybojoval fantastickou druhou pozici v etapě.
„Dobrou vizitkou pro naši stáj byla
v neposlední řadě nominace Bárty
s Tyrpeklem na silniční Mistrovství
Evropy. Bárta se navíc nominoval také
do sestavy startující na světovém šampionátu,“ zhodnotil sportovní ředitel
dal právě Pszczolarski, když skončil
čtvrtý na dráhovém mistrovství světa
v bodovačce, přičemž do poslední
chvíle sahal po medaili. Své zástupce
měli cyklisté Prostějova kromě všech
vrcholných akcí na dráze rovněž při
Evropských hrách v Minsku, kde
reprezentovali Lichnovský, Babor
i Pszczolarski. Následně se o velkou
radost v červenci postaral Daniel Babor výrazným úspěchem na Mistrov-

ství Evropy juniorů ziskem stříbra ze
scratche ve věkové kategorii U23!
„V České republice patří naši závodníci
momentálně k nejlepším vytrvalcům.
Samozřejmě si toho ceníme, nicméně
se snažíme pracovat, aby kluci byli také
stabilně konkurenceschopní na mezinárodních akcích. Kromě Danovy
medaile z ME letos získali také několik
pódiových umístění v závodech kategorie CL1 a CL2, takže směr máme

dobrý. Ale neusínáme na vavřínech,“
okomentoval Mráček kvalitní výsledkové počiny a dodal: „Co se týče dráhy,
rád bych vzpomenul také pořadatelskou činnost, konkrétně naši největší
akci Grand Prix Prostějov – Memoriál
Otmara Malečka. Letos se jel jubilejní dvacátý ročník a myslím, že jak po
sportovní stránce, tak z pohledu divácké atmosféry budeme mít příští rok co
dělat, abychom jej překonali.“
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Podpora a spolupráce s našimi titulárními partnery TUFO a Pardus i se všemi
dalšími sponzory stojí na dobrých základech, čínští partneři ji pro rok 2020
dokonce o něco vylepšili.
Velmi si vážíme také podpory sportovní
veřejnosti, která si každoročně nenechá
ujít špičkové dráhové závody světové
úrovně, které se konají na prostějovském velodromu. Letos se mimořádně
vydařil jubilejní dvacátý ročník Grand
Prix Prostějov – Memoriálu Otmara
Malečka, poprvé jsme krásný sportovní
zážitek za účasti špičkových cyklistů
z celého světa včetně olympijských vítězů
okořenili koncertem rockové skupiny.
O kus dopředu jsme posunuli rovněž

mezinárodní závod UCI, který se loni jel
pod novým názvem Grand Prix ČSC –
Velká cena Olomouckého kraje.
Na prostějovském velodromu se v roce
2019 uskutečnila také celá řada dalších
národních závodů mládeže i dospělých
se zahraniční účastí. Třeba Mistrovství
republiky na dráze, závody Českého
poháru na dráze ŠKODA CUP 2019
či Turné 4 drah.
Navíc jsme na naší bikrosové dráze
uspořádali historicky premiérový závod
mládeže v BMX, kterého se zúčastnilo
více než sto dětí.
Právě při všech výše jmenovaných akcích, hraje významnou roli pomoc rodičů – řekl bych, že v dnešní hektické době

Mediální partner:

se závodní cyklistice na tak vysoké sportovní úrovni, a to jak u mládeže, tak
u družstva dospělých. Kromě provozu
týmů bychom nemohli pořádat ani
mezinárodní závody v takové kvalitě,
na jakou je sportovní veřejnost zvyklá.
A nepodařilo by se ani zrekonstruovat
prostory velodromu, které tyto akce
mohou hostit. Především díky podpoře
našich partnerů tedy není prostějovská
cyklistika ve světě neznámým spojením,
ale naopak je respektovaným pojmem.
Proto ještě jednou děkuji všem, kteří
nám v této snaze pomáhají.“
PETR ŠRÁMEK,
šéf cyklistického týmu
Tufo-Pardus Prostějov
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už málo vídaná. Jejich obětavá práce při
přípravě a vlastním průběhu závodů je
nenahraditelná.
Velkou radost máme z neustále se zvětšující členské základny mládežnických
kategorií. V současnosti, kdy si některé
sporty stěžují na menší počet talentů, se
množství našich mladých cyklistů na silnici, dráze i v BMX každoročně zvyšuje.
Přitom cyklistika není pro rodiče nejlevnější sport, proto se jim samozřejmě
snažíme jejich náklady co nejvíce snížit.
Zde je ještě více na místě poděkovat
za podporu všem našim partnerům,
zejména pak statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji. Bez této
pomoci bychom nebyli schopni věnovat

partneøi cyklistického oddílu tufo pardus prostìjov

„V první řadě bych chtěl poděkovat
všem našim závodníkům, trenérům, celému vedení klubu i všem členům našeho
spolku včetně rodičů závodníků a všem
dalším příznivcům. Sezóna 2019 pro
nás byla jednou z nejúspěšnějších nejen
po stránce sportovních výsledků, ale také
z pohledu organizace závodů a rovněž
z hlediska managementu týmu.
Jen připomenu výrazné premiérové
úspěchy, jako například titul Tomáše
Bárty na silničním MČR v U23, stříbro Daniela Babora na dráhovém ME
U23 a jeho druhé místo v etapě silničního závodu UCI 2.1 Okolo Estonska,
u mládeže pak v disciplíně BMX titul
mistryně světa Štěpánky Fremlové atd.
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Prostějovští jezdci se pravidelně prosazovali ve věkové kategorii U23 při
Českém poháru na silnici ŠKODA
CUP 2019. Vítězství mezi mužskými
mládežníky zaznamenal ve třetím závodě seriálu Karel Tyrpekl, poté byl
v předposledním dílu druhý a dvě stříbra přidal také Tomáš Bárta. Velkého
úspěchu pak ve společném hodnocení
ČP s elitními závodníky dosáhl Daniel
Babor, když po vynikající týmové spolupráci zcela ovládl závěrečný závod
v Mladé Boleslavi, což mu vyneslo
také třetí místo v celkové klasifikaci do
třiadvaceti let.
Historického úspěchu dosáhl kolektiv TUFO-PARDUS na mistrovství
republiky v silniční cyklistice. V Trnavě, kde se letos poprvé konaly závody
kategorií U23 a Elite zvlášť, se mladí
Hanáci netajili velkými ambicemi,
ačkoliv startovali pouze ve složení
Bárta, Dolníček, Tyrpekl. Po vzorné
týmové spolupráci tato trojice naplnila veškerá očekávání a Tomáš BárTUFO-PARDUS Michal Mráček.
Česká silniční sezóna sice pro tým
začala až v dubnu, ovšem dráhaři měli
některé vrcholy ještě před jejím zahájením. V průběhu celé zimy závodila
česká dvojice Daniel Babor a Luděk
Lichnovský spolu s Wojciechem Pszczolarskim (který startoval se svým
polským kolegou) na prestižním
dráhovém seriálu Six Day. Na začátku března pak skvělou formu pro-
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PROSTĚJOV Cyklisté TUFO-PARDUS Prostějov vstupovali do uplynulé sezóny 2019 se značně omlazenou sestavou.
Už tak početně nevelkou skupinu devíti závodníků ve složení
Daniel Babor, Tomáš Bárta, Marek Dolníček, Luděk Lichnovský,
Matouš Měšťan, Vladimír Mikšaník, Wojciech Pszczolarski, Denis
Rugovac a Karel Tyrpekl navíc během roku oslabila dlouhodobá
marodka Měšťana s Mikšaníkem. Přesto může tým prohlásit, že
má za sebou jeden z nejúspěšnějších ročníků ve své historii.
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dráze v Pruszkówě. Po vážném únorovém pádu nebylo jisté, zda bude schopný startovat. Úřadující evropský šampion z bodovačky se však rychle zotavil
a prokázal, že patří ke světové špičce,
když skončil v bodovacím závodě těsně
pod stupni vítězů se stejným bodovým
ziskem jako bronzový soupeř. Do top
10 se probojoval také v madisonu, kde
spolu se svým kolegou z reprezentace
obsadil osmý post.
Před jarním vstupem do českých soutěží byl pak elitní tým Tufo-Pardus
oficiálně představen. Za přítomnosti
primátora města Prostějov, jeho náměstka, vedení stáje a samých jezdců
byly v hotelu Plumlov přiblíženy plány
pro celou sezónu 2019 včetně přibližného závodního kalendáře.
Jen o dva dny později už přišla Velká
cena Hlohovce. Sjela se silná mezinárodní konkurence a Karel Tyrpekl zvítězil v kategorii do 23 let, v celkovém
hodnocení byl devátý.
Okamžitě následovala česká jarní klasika Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš
zapsaná do kalendáře Českého poháru
V únoru vyvrcholila zimní na silnici ŠKODA CUP 2019. Prostěpříprava elitního týmu spo- jovské mužstvo mělo téměř kompletní
lu s některými nadějnými zastoupení, absentoval pouze nemocjuniory
soustředěním ný Matouš Měšťan. Sestavu navíc dopl&CPKGN$¾DQTUGRQUVCTCNQPGLX÷VwÊ×UR÷EJWRN[PWNÆUG\ÐP[0CFT¾JQXÆOOKUVTQXUVXÊ'XTQR[XMCVGIQTKKFQNGVX[DQLQXCNUVąÊDTQXQDNÊDGPÆFKUEKRNÊP÷UETCVEJ
v Toskánsku. Ve slunné Itálii absolvovali nili někteří nadějní junioři. A dařilo se
vytrvalostní tréninky a vytvořili si důležitý Tomáši Bártovi, který skončil v katego- startům, kdy se potýkali se zdravotními start sprinterských i vytrvalostních dis- kován Tomáš Bárta na 26. místě.
úspěch ziskem titulu národního šampizáklad pro další dřinu směrem k prvnímu rii do 23 let druhý a absolutně dvanáctý. a jinými komplikacemi, schopni bojo- ciplín tohoto dvoudenního meziná- Další vystoupení? Mezinárodní kritéri- ona. Jediný zástupce mezi muži Denis
rodního klání se postavilo několik svě- um v Maďarsku. I tam o sobě dali naši Rugovac se udržel ve skupině favoritů
vat s nejlepšími.
„Do Austrálie jsme dorazili tentokrát tových es dráhové cyklistiky. Domácí kolečkáři vědět. Krátce po startu se vy- a cílem projel jako osmnáctý.
i se vším materiálem, trochu nároč- závodníci si však s touto konkurencí dal do úniku Daniel Babor spolu s doPrvní významnou černý byl jen časový posun. V Brisbane poradili a ukázali se ve skvělé formě, mácím Maďarem. Danovu tempu však
vencovou akcí byl etapobyla úžasná atmosféra, všichni jsme si když Daniel Babor skončil druhý ten den nikdo nestačil, proto se radoval
vý závod Miedzynarozávody užili. Od první desítky v celko- v omniu a následující den ovládl ze suverénního vítězství rozdílem třídy.
dowy Wiscig Kolarski
Svou formu Babor následně potvrdil
vém pořadí, která byla naším cílem už scratch.
v předchozích startech, nás dělil jediný Na dráhové úspěchy Hanáci navázali na významném podniku kategorie Solidarnosci i Olimpijszykóm v Polsku.
bod. Wojta ale jel skvěle, čtvrté místo je o několik dní později, kdy vyrazili na UCI 2.1 Tour of Estonia. V první etapě Výběr T-P PV se během něj po vydaředalší mezinárodní závody, tentokrát po ne příliš vydařeném prologu totiž ném MČR představil zase ve velmi
paráda,“ shrnul Luděk Lichnovský.
Následoval jiný zahraniční start, ten- GP Velodrom Prešov na Slovensku. nestačil pouze na závodníka týmu Isra- dobré formě. Hned po první etapě obtokrát na etapovém podniku kategorie V přímém souboji s medailistou z ME el Cycling Academy a obsadil skvělý lékl Denis Rugovac dres lídra bodovací
UCI 2.1 Belgrade Banjaluka v Srbsku. vyhrál Luděk Lichnovský omnium, druhý post, čímž získal také body do soutěže, když vyhrál dvě ze tří rychlostžebříčku UCI. Devátý navíc byl Tomáš ních prémií. V následujících dnech
Tam bojovalo sedm prostějovských Daniel Babor znovu ovládl opět.
cyklistů: Luděk Lichnovský, Marek Potom zástupci Tufo-Pardus oblékli Bárta, kterému se dařilo i ve druhé a zá- o něj bohužel přišel, přesto bylo prostějovské barvy dál hodně vidět. Ve třetí
'NKVPÊVÚORQFQLG\FW\¾X÷TGéPÆJQèGUMÆJQRQJ¾TWPCUKNPKEKMVGTÚQXN¾FN&CPKGN Dolníček, Vladimír Mikšaník, Karel reprezentační dresy v rámci závodu roveň poslední etapě (6.).
Tyrpekl, Tomáš Bárta, Denis Rugovac Carpathian Couriers Race, kam byli „Snažili jsme se ukázat v co nejlepším části se blýskl sedmým místem Tomáš
$CDQT
do výběru ČR U23 nominováni To- světle a myslím, že se nám to podařilo, Bárta, který byl zároveň nejrychlejší
a Wojciech Pszczolarski.
ostrému startu na Rhodosu. Zároveň tam
„Karel Tyrpekl dojel v první etapě máš Bárta a Vladimír Mikšaník. Právě když jsme se významně podíleli na tvoře- v kategorii U23. Do top 20 se v násleO prvním dubnovém ví- s nejlepšími, čímž získal roli lídra týmu Mikšaník zahájil nejlépe z Čechů, když ní závodu. Mrzí nás prolog, který se příliš dujících etapách probojovali rovněž
závodníci poprvé do svých řad přivítali
kendu absolvovali borci a ostatní se mu snažili v dalších etapách v prologu zajel fantastický sedmý nej- nepovedl, i tak si ale myslím, že jsme tu Luděk Lichnovský a Karel Tyrpekl, ten
nováčky týmu.
mezinárodní jednorázo- pomáhat, aby se umístil co nejlépe lepší čas. Od druhé etapy na sebe začal zanechali velmi dobrý dojem,“ zhodnotil obsadil 17. příčku v celkové klasifikaci
„Poprvé jsme měli možnost sledovat
vý závod GP Adria Mo- v celkovém hodnocení. Musím po- upozorňovat také Bárta, který svými výkon svých svěřenců Michal Mráček.
naše nové borce, jak si vedou v kolektivu
a v hodnocení jezdců do 23 let skončil
a jakou mají výkonnost. Velmi dobře se bil kategorie UCI 1.2 ve Slovinsku. Na chválit, jak mančaft fungoval, všichni výkony nakonec vybojoval dres pro
čtvrtý.
Tufo-Pardus se začátkem O velký úspěch se opět na dráze poprezentoval Vladimír Mikšaník, na dru- start náročné 184 kilometrů dlouhé plnili domluvenou taktiku a reprezen- nejlepšího sprintera.
června zúčastnil meziná- staral Daniel Babor. Ten reprezentoval
hé straně již zkušený Denis Rugovac zase jednorázovky se postavili Denis Rugo- tovali skvěle,“ pověděl sportovní ředitel. Vítězná vlna týmu pokračovala také
rodního závodu Wyscig Českou republiku na Mistrovství Evrocitlivě přebíral vůdčí pozici v partě a kluci vac, Marek Dolníček, Vladimír Mikša- Vedle Tyrpekla o sobě dal vědět dlou- v rámci Českého poháru na silnici ŠKOMjr. Hubala – Sante Tour py juniorů a U23, kde vybojoval fantasjej respektují,“ řekl k průběhu soustředě- ník, Luděk Lichnovský, Tomáš Bárta, hým únikem ve třetí etapě Vladimír DA CUP 2019 v Rokycanech. Tam se stal
ní sportovní ředitel Tufo-Pardus Michal Wojciech Pszczolarski a Karel Tyrpekl. Mikšaník, který je v elitní kategorii premiantem v kategorii do 23 let Karel v Polsku. Tam se prosadil Tomáš Bárta, tické stříbro v jeho oblíbené disciplíně
Mráček. Loni se toskánské najíždění ki- Profilově velmi náročný terén ztěžoval teprve prvním rokem, a rovněž To- Tyrpekl. „Takhle náročné profily závodů když vyhrál speciální prémii v jedné z etap. scratch.
lometrů neslo v duchu testování nového ještě vytrvalý déšť i chlad. O vítězi se máš Bárta, jenž dospurtoval patnáctý. mi sedí. Rozhodujícím momentem byl Následoval start na silně obsazeném Další cenný výsledek na sebe nenechal
materiálu. Ten však – na základě spoko- rozhodovalo ve spurtu zredukovaného, V závěrečný den měli vyslanci srdce únik, ve kterém jsem nechyběl, nicméně etapovém podniku Ronde de l’Oise dlouho čekat. Tentokrát ho dosáhl
jenosti závodníků – zůstal pro letošek ne- přibližně dvacetičlenného hlavního Moravy za úkol uhájit postavení Kar- celý tým odvedl skvělou práci, v závodě ve Francii. Tým z Hané tam startoval Tomáš Bárta, když se prosadil v mezizměněn. Na vyzkoušení tak měli pouze pole. V něm nechyběl ani nadějný Ka- la v konečném hodnocení, což se jim jsme byli hodně vidět a všem za to patří v oslabené sestavě, přesto o sobě zejmé- národním jednorázovém závodě V4
na Karel Tyrpekl a Tomáš Bárta dali vě- Special Series a získal bronz. Denis Runové sady oblečení od českého výrobce rel Tyrpekl, který dosprintoval jedenác- podařilo. Celkově mu tedy patřilo 12. velký dík,“ řekl ke svému úspěchu.
tý, tedy pouhé jedno místo za bodova- místo, což znamenalo zisk letošních Následovaly závody Visegradské 4 dět. Prvně jmenovaný sahal po vítězství govac navíc uzavřel první desítku a oba
Atex.
Na konci měsíce pak jezdci odcestovali ke nými pozicemi.
prvních bodů do žebříčku UCI a sou- v Maďarsku a na Slovensku. Zejména v závěrečném dílu, téměř celý ho strávil tak získali další body do žebříčku UCI.
druhému soustředění na slunný řecký os- Poté přišel druhý závod Českého po- časně bronz mezi jezdci do 23 let.
v sobotu se Prostějovanům dařilo, s několika soupeři v úniku, ale bohužel Následovaly ještě dva jednorázové
Květen začal pro prostě- neboť Vladimír Mikšaník projel cí- byl dva kilometry před cílem dostižen. podniky v Maďarsku. V nich se nejlépe
trov Rhodos, kde už absolvovali i úvodní háru na silnici ŠKODA CUP 2019
jovský velodrom velmi lem jako osmý a připsal si první body Mezitím se na dráhové akci GP Brno dařilo Karlu Tyrpeklovi dvěma třinácv Kyjově, kterému předcházelo sobotzávody.
významnou akcí, když se do žebříčku UCI. Do elitní patnáct- blýskl Daniel Babor, který v meziná- tými pozicemi. „Maďarský víkend byl
ní kritérium. V něm byl v konkurenci
Březen byl pro cyklisty zahraničních týmů klasifikován z prona něm konala GP ČSC ky se navíc vešel také čtrnáctý Karel rodní konkurenci obsadil druhé místo velmi dobrou vizitkou našeho týmu.
Prostějova ve znamení fi- stějovských jezdců nejvýše Vladimír Velká cena Olomouckého kraje. Na Tyrpekl. V neděli byl nejvýše klasifi- ve scratchi. Dráhaři Daniel Babor, Lu- Líbilo se mi, jak kluci vystupovali jednální přípravy a prvního Mikšaník na 22. pozici. V nedělním
děk Lichnovský a Wojciech Pszczo- notně a závod měli pod kontrolou. Muostrého startu. Již tradič- silničním závodě se pak nejvíce dařilo
larski se pak ukázali také při druhých sím podotknout, že startovala sestava
ně se Hanáci odebrali na Rhodos, kde Denisu Rugovacovi, který skončil 35.
Evropských hrách v Minsku.
složená především z dráhařů, ale i ti si
zároveň na základě pozvání pořadatelů Tufo-Pardus se přitom postavil na
„Pro naši stáj je velkým úspěchem, že s místními profily poradili velice dobabsolvovali dva mezinárodní závody. start ve značně oslabeném složení.
v národních družstvech ČR a Polska měla ře,“ potěšilo sportovního ředitele.
Konkrétně jednorázovku International Vedle absencí z důvodu nemoci také
dohromady tři borce na takto velké akci.
Zkraje srpna měli někteří
GP Rhodes (UCI 1.2) a etapák Inter- Wojciech Pszczolarski, Daniel Babor
Už několikátou sezónu patří naši závodprostějovští závodníci
national Tour of Rhodes (UCI 2.2).
níci k nejlepším dráhařům v tuzemsku
a Luděk Lichnovský souběžně startomilé povinnosti, když se
„Oba závody byly především prvním vali na prestižní dráhové akci Six Day
a pracujeme na tom, aby se uměli prosaKarel Tyrpekl a Tomáš
testem a rozjetím na začátku sezóny. Ne- Brisbane. Ta začala slibně zejména pro
zovat také v zahraničí,“ prohlásil Mráček.
očekávali jsme nějaké výrazné výsledky, Wojtu a jeho polského kolegu, když
Závěr měsíce byl ve znamení vrcholu Bárta nominovali na Mistrovství Evrorok je dlouhý. Pro mladé kluky to je ale hned první den zvítězili v madisonu
domácí silniční sezóny – mistrovství py v silniční cyklistice. Byli součástí šesvždy skvělá příležitost, jak nasbírat zku- a v průběžném hodnocení figurovali na
republiky. Novinkou se stal oddělený tičlenného týmu U23 a své ambice podšenosti. Důležité je, že byl splněn trénin- čtvrté příčce. V boji o pódium byli do
start kategorií U23 a Elite. Právě do tři- řídili týmové taktice, když ani jeden
kový plán a tím i primární účel soustře- posledního dne, nakonec jim ale čtvrtá <¾X÷TGéPÚURWTV/è4
advaceti let měl prostějovský kolektiv závod nedokončil.
dění,“ konstatoval Michal Mráček.
nemalé ambice, jež se díky vynikající Čtveřice Luděk Lichnovský, Daniel
pozice patřila i v celkovém hodnocení. X 6TPCX÷ XG MVGTÆO
Wojciech Pszczolarski ve stejném ter- Neztratila se ani dvojice českých zá- 6QO¾w$¾TVCX[DQLQX
týmové spolupráci podařilo naplnit. Babor, Denis Rugovac a Wojciech PszcCNOKUVTQXUMÚVKVWN
mínu absolvoval Mistrovství světa na vodníků, kteří byli oproti předchozím
A Tomáš Bárta dosáhl na historický zolarski pro změnu absolvovala třídenní

Leden byl ve znamení dráhových závodů Six Day. Tři
členové hanáckého týmu
se postavili na start této
show v Berlíně. Klání dvojic tam absolvovali Daniel Babor a Luděk Lichnovský
a prostějovský internacionál Wojciech
Pszczolarski po boku svého polského kolegy Daniela Staniszewskiho.
Wojciech s Danielem začali velmi dobře,
když vyhráli úvodní madison, po prvním
ze šesti dní pak figurovali na průběžném
čtvrtém místě a zařadili se mezi dua bojující o prvenství. Nakonec obsadili velmi
slušnou pátou příčku. Na výkonu české
dvojice se podepsala nemoc, která skolila
hned druhý den Lichnovského. Pořadatelé mu dopřáli jeden den na zotavení,
přesto se pak necítil dobře a konečná šestnáctá pozice byla za očekáváním.
Babor a Lichnovský následně odcestovali
do australského Melbourne na další díl
Six Day Series. Bohužel ani tam se nevyhnuli peripetiím, tentokrát jim nepřiletěla
kola a doručit je se povedlo až deset minut před startem první disciplíny.

`

V září už není závodní
program tolik náročný.
Přesto i během tohoto
měsíce se povedlo cyklistům Tufo-Pardus Prostějov prosadit,
když se družstvo ve složení Daniel Babor, Denis Rugovac, Wojciech Pszczolarski, Marek Dolníček, Karel Tyrpekl
a Tomáš Bárta postavilo na start závěrečného dílu Českého poháru na silnici
ŠKODA CUP 2019. Tím bylo městské
kritérium v Mladé Boleslavi a modro-žluté dresy ho měly od samotného začátku pod kontrolou. Výsledkem bylo
vítězství Daniela Babora, který zároveň
ovládl také kategorii U23 a v celkovém
hodnocení pohárové soutěže se v dané
kategorii vyhoupl na třetí místo.
Pro tým byla důležitým úspěchem také
nominace Tomáše Bárty na silniční
mistrovství světa, kde se stal součástí
tříčlenného výběru ČR U23. Tomova
role byla především pomoci lídrovi Jakubu Otrubovi, sám vrcholný šampionát dokončil na 61. postu.

dráhové klání v Cottbusu, kde se sešla
silná konkurence včetně několika mistrů světa či medailistů z MS i ME. Hanáci přitom dosáhli velkého úspěchu, když
ve vylučovacím závodě vybojovalo duo
Babor + Lichnovský bronzovou medaili.
Další body do žebříčku UCI – tentokrát
ze silnice – dovezli zástupci Tufo-Pardus z Polska. Ve 21. ročníku Memorialu
Henzyka Lasaka obsadil Tomáš Bárta
sedmou příčku. O den později v závodě
Puchar Uzdrowisk Karpackich těsně
unikla první desítka Denisu Rugovacovi, když skončil jedenáctý.
„První den to naši chlapci zvládli takticky velmi dobře. Tomáš Bárta se opět
prosadil mezi nejlepší v hromadném
dojezdu, hlavně mančaft mu opět dokázal vytvořit dobrou pozici. Zisk dalších bodů do žebříčku UCI je pro takto
mladý tým úspěch. Druhý závod byl
opravdu náročný. Měli jsme ze začátku
v popředí lídra Karla Tyrpekla, ale po
stoupání tam byl technicky náročný
sjezd s prudkou zatáčkou na konci, kde
spadlo mnoho jezdců včetně Karla,
takže přišel o naděje na dobré umístění.
Kvalitním výkonem jej však zastoupil
Denis Rugovac a pouze o jedno místo
mu unikly body, což je samozřejmě velká škoda. I tak převládala spokojenost,“
zrekapituloval sportovní ředitel Tomáš
Konečný.
Další významnou akcí byl pátý závod
Českého poháru na silnici ŠKODA
CUP 2019. Jeho zastávkou byla Slatina
u Ostravy a na profilově náročné trati se
prosadil Karel Tyrpekl stříbrem v kategorii U23.
Závěr srpna již tradičně patřil největší
akci konané na prostějovském velodromu. Na Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka se domácí
závodníci každoročně připravují, aby
se před fanoušky ukázali v nejlepší formě. Atmosféru, kterou diváci vytvářeli,
a dosud neměla obdoby, se jim snažili
oplatit, nicméně výsledky zůstaly trochu za očekáváním. Ve scratchi, kde
měl největší ambice Daniel Babor, sice
podali vynikající týmový výkon, leč
Baborovi medaile přesto těsně unikla
a skončil čtvrtý. Prosadit se jim nepodařilo ani v madisonu, kde se představilo
duo Babor, Pszczolarski, dojeli devátí.
Z pořadatelského hlediska se GPP –
MOM naopak maximálně vydařil.
„Dan se na scratch hodně soustředil
a kluci měli závod pod kontrolou, ale
závěr jim nevyšel podle představ. Což samozřejmě zamrzí, nicméně i to ke sportu patří a letošní sezóna byla z pohledu
výsledků hodně úspěšná i tak. Co se týče
organizace, troufám si říct, že se dvacátý
ročník povedl nadmíru dobře. Sportovní úroveň byla excelentní, nedošlo
k žádnému většímu pádu a v neposlední
řadě vyšlo i počasí,“ okomentoval ředitel
významného závodu Michal Mráček.
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půl světa, což samo o sobě závodníka unaví.
Nicméně pořád se jedná o skvělou show
a určitě je velkým úspěchem obdržet pozvánku mezi takto vybranou společnost.“
ƔƔKteří z elitních jezdců Tufo-Pardus se
budou soustředit především na dráhu?
Cosevdanémohledučekáodpříchozích
nováčků a odchovanců?
„Předně, já vytrvalostní cyklistiku až tak moc
neseparuji na silniční a dráhovou. Myslím,
že obě disciplíny jdou kombinovat velmi
dobře. Samozřejmě tahouny by na dráze
měli být Wojciech Pszczolarski, Daniel Babor, Luděk Lichnovský a věřím, že je doplní
i někdo z mladých. Velmi dobře se jeví Lukáš
Kolařík, René Smékal a jiní. Přechod do
dospělé kategorie je vždy velmi náročný, ale
určitě budeme chtít, aby se naši závodníci
v rámci dráhy probojovali do nominace pro
evropský šampionát U23.“
ƔƔ Daniel Babor je bezesporu jedním
z největších talentů dráhové cyklistiky
v ČR. Ačkoliv je mladý, má za sebou již
mnoho úspěchů. Dokáže se už o své
zkušenosti také podělit s mladšími
parťáky? A jak se s takovou velkou nadějí
pracuje?
„Dan je mimořádně talentovaný cyklista
a jeho dosažené výsledky to jasně dokazují.
Zároveň jde o poměrně složitou osobnost
vyžadující zvláštní způsob zacházení. Umí
být ale velký bojovník, a pokud cítí aspoň
malou šanci získat vítězství, jde si za ním
naprosto nekompromisně. I druhé místo

je pak pro něho v takových situacích velkou
prohrou. Proto je také mistrem světa a v tom
by mohl být inspirací ostatním sportovcům.
Ovšem pedagogický typ to zatím není, na
druhou stranu má na tohle ještě čas.“
ƔƔ Jaké jsou dlouhodobé cíle
prostějovského oddílu v dráhové cyklistice s ohledem na mládí jezdců?
„Je pravda, že náš tým je velice mladý.
Všechny dlouhodobé vize se však skládají
z dílčích kroků. Já osobně to tak vnímám
a platí to i pro jiné sporty. V první řadě
musíme naučit mladé sportovce být
odpovědnými k sobě, své přípravě a sportovní kariéře. Cyklistika je velmi náročný
sport s extrémními požadavky na přípravu
a vyžaduje jak fyzickou, tak psychickou
odolnost. Pokud to naši mladí borci vezmou za své, pak bude možné cílit na mety
v podobě mistrovství Evropy i světa a opět
bojovat o místa na olympijských hrách. Je
to ale o spoustě individuální práce, případné
medaile jsou jen třešničkou na dortu.“
ƔƔ Z organizačního hlediska hostí
prostějovský velodrom několik významných akcí, včetně Memoriálu Otmara
Malečka. V tomto nasazení chcete
pokračovat, případně ještě něco přidat?
„Myslím, že co se týká velkých závodů registrovaných v kalendáři UCI, je velodrom
v Prostějově průkopníkem. Je pravdou, že
dnes už najdeme závody UCI také v Brně
a Praze, což je skvělá zpráva pro českou
dráhovou cyklistiku. Tyto podniky se však
svou participací v daném seriálu zatím
počítají na jednotky ročníků. Naopak Grand
Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka
letos otevírá třetí desetiletí, a to je pro nás
velký závazek. Příznivci dráhové cyklistiky se však mohou těšit i na jarní dráhový
start v podobě Velké ceny Olomouckého
kraje – GP ČSC, která každoročně přivede
skvělou konkurenci ze všech koutů světa.
Samozřejmě organizujeme rovněž celou
řadu menších závodů, od mistrovství republiky až po klání Moravského poháru,
a to samozřejmě včetně mládežnických kategorií.“

ƔƔ Loňská sezóna byla nad očekávání
úspěšná. Zkusíte vyzdvihnout několik
největších úspěchů elitního týmu?
„Na silnici je to určitě titul mistra republiky
Tomáše Bárty ze silničního závodu kategorie U23. Naši jezdci se svými výsledky
dostali také do nominací na mistrovství
Evropy i světa, pravidelně se umísťovali
v závodech UCI na bodovaných pozicích,
nasbírali nejvíc bodů do mezinárodního
žebříčku UCI v historii klubu. V neposlední řadě se dařilo i na domácí půdě,
například Daniel Babor ovládl závěrečný cíl
Českého poháru na silnici ŠKODA CUP
a další kluci byli několikrát na pódiu. To je
jen takový zběžný přehled, každopádně

PROSTĚJOV Za silniční závody
v podání cyklistů Tufo-Pardus
Prostějov zodpovídá především
Tomáš Konečný (na snímku), jeden
ze dvou sportovních ředitelů této
ambiciózní stáje TUFO-PARDUS
Prostějov. Proto otázky na dané
téma směřovaly k němu.

„Nově příchozí do kolektivu zapadli už
na prvním setkání. Co se týče našich juniorských odchovanců, snažíme se je do
kategorie mužů co nejlépe připravit už
v posledním roce mezi mládežníky. Jezdí
společně s muži na soustředění, absolvují
společné tréninky a také několik elitních
závodů. Samozřejmě budou mít letos prostor se rozkoukat a zvyknout si, s přesunem
do dospělých by ale neměl být problém.“
ƔƔJak bude vypadat váš kalendář, které
závody se stanou prioritními?
„Klasicky začneme na Rhodosu, to se nám
za poslední roky osvědčilo. A pak už by měl
následovat start na domácí půdě, konkrétně
Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. Největší
prioritou samozřejmě bude MČR. Startovat bychom ale opět měli i na závodech kategorie UCI 2.1, což už jsou opravdu velké
akce, nicméně i při nich jsme se loni prosadili. Takže na tyto podniky se rozhodně
budeme chtít připravit. Kromě výčtu
závodů je ale na místě také připomenout,
že jednou z priorit je vychovat mladé závodníky a posunout je do vyšších pater cyklistiky. Také si chceme samozřejmě udržet
pozici české klubové jedničky v kategorii
U23 na tuzemských silnicích.“

ročník: 2001
specializace: silnice - vrchař
 bývalý juniorský reprezentant na silnici
 silný v kopcích
 v budoucnu na něj tým bude sázet v kopcích
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ročník:
2001
specializace: silnice/dráha, univerzální závodník
 bývalý juniorský reprezentant na silnici i dráze
 bude sbírat zkušenosti
 do budoucna závodník na klasiky
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ročník:
2001
specializace: silnice/dráha, univerzální závodník
 bude sbírat zkušenosti, pracovat pro tým
 má týmového ducha
 kombinuje silnici s dráhou
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ročník:
2001
specializace: silnice/dráha - sprinter
 bronzový v silničním závodě juniorů na MČR
 primárně dráhař, juniorský reprezentant
 silný v koncovce
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ročník:
2001
specializace: silnice - časovkář/cyklokros
 medailista v časovce jednotlivců na MČR juniorů
 bývalý juniorský reprezentant na silnici
 výborný tempař
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ročník:
2001
specializace: silnice/dráha, dráha - vytrvalostní
disciplíny
 bývalý juniorský reprezentant na silnici
 umí se obětovat, má týmového ducha
 předpoklady být skvělým tempařem a úspěšným
časovkářem
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ročník:
1991
specializace: dráha/silnice, silnice - univerzální závodník, dráha - vytrvalostní disciplíny
 patří mezi širší světovou špičku na dráze
 bojuje o nominaci na OH v dráhové cyklistice
 silný v koncovce, umí číst závod, je zkušený
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ročník:
1999
specializace: silnice/dráha, silnice - klasické závody,
dráha - vytrvalostní disciplíny
 jeden z nováčků týmu
 výkonnostně jde nahoru
 v závodech především pomáhá lídrům
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ročník:
1999
specializace: silnice - univerzální jezdec, vrchař
 loňská posila na vzestupu
 pravidelně sbírá body do žebříčku UCI
 vyhovuje mu těžká trať, kde udrží krok s nejlepšími
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ročník:
1999
specializace: dráha, silnice - spurt
 medailista z ME na dráze
 skvělý spurter
 primárně dráhař, v současnosti nejlepší v ČR ve
vytrvalostních disciplínách

Daniel BABOR

ročník:
1995
specializace: silnice - spurt, dráha - bodovací disciplíny
 prostějovský odchovanec
 silný v koncovce
 primárně dráhař, kde se pyšní několika tituly
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ročník:
1999
specializace: silnice/dráha, silnice - spurt,
všestranný
 mistr republiky v silničním závodě U23
 silný v koncovce
 lídr na hromadné dojezdy
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Předseda výkonného výboru:
Místopředseda výkonného výboru:
Sportovní ředitel a dráhový šéftrenér:
Sportovní ředitel a silniční šéftrenér:
vedoucí trenér NSCM:

Petr Šrámek
Vladimír Zatloukal
Michal Mráček
Tomáš Konečný
Martin Cetkovský

trenéři BMX:
asistenti trenéra:
hlavní mechanik:
masér:
lékař:

Jan Szmigielska - Horáková, Martin Žerava
Pavel Vršecký, Patrik Muller a Richard Kratochvíl
Richard Šmída
Josef Perný
MUDr Vladimír Macháček
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loni se nám opravdu dařilo a nebude jednoduché na úspěchy navázat.“
ƔƔ V kádru nastaly změny v sestavě.
Jaká jsou očekávání pro letošní rok?
„Jsme hodně mladý tým, což se nám
v posledních letech osvědčilo. I pro letošek
máme šest závodníků, kteří přestupují
z kategorie juniorů, a bude to pro ně tedy
první rok mezi mužskou elitou. Kluci sice
nemají tolik zkušeností, zato jim nechybí
velká motivace a chuť. Cíle samozřejmě
máme opět nejvyšší a chceme si udržet
pozice z minulé sezóny. Budeme cílit jak
na mistrovství republiky, tak na pohárové
závody i mezinárodní podniky UCI.“
ƔƔKdo bude lídrem sestavy?
„Vzhledem k tomu, jak jsou naši jezdci
mladí, nebudeme mít jednoznačného
lídra. V závodech, kde se rozhoduje ve
spurtu, budeme sázet na Bártu, v těžkých
profilech zase na Tyrpekla – tak jako minulý rok. Máme ale i další výborné závodníky, kteří mohou uspět. Vždyť v našem
mančaftu figuruje jedenáct reprezentantů,
což už o něčem svědčí.“
ƔƔ Jak probíhá začlenění nováčků
a co se očekává od odchovanců, kteří
přestoupili z juniorů?

chceme potvrdit,“ neskrývá
DPELFH7RPiä.RQHÿQë

„Na silnici se rok od roku stále
posouváme nahoru, tento trend

ƔƔJak úspěšná byla pro tým loňská sezóna na dráze?
„Cílem bylo především uspět v rámci
mezinárodních mítinků zapsaných do
kalendáře UCI a nám se podařilo připsat
dokonce několik vítězství i dalších pódiových umístění. Zisk bodů do rankingu
UCI je rozhodující pro účast ve Světových
pohárech a na mistrovství světa. V tuhle chvíli to vypadá, že po pár letech budeme mít
zastoupení na MS v osobě Daniela Babora
v disciplíně scratch. Objíždění mítinků po
Evropě však stojí spoustu sil, což se pak projevilo ve výsledcích na domácím šampionátu,
kde jsme měli na základě předchozích sezón
větší očekávání. Naopak velkým úspěchem
i radostí je stříbrná medaile z mistrovství
Evropy U23, kterou vybojoval rovněž Dan
Babor. Wojciech Pszczolarski bral na MS
nevděčnou bramboru v bodovačce, ale to je
sám o sobě obrovský úspěch.“
ƔƔ Oproti uplynulému roku nedostala
prostějovská dvojice smlouvu na kompletní sérii Six Day, nicméně vaše dresy na světové show vidět budou. Jak
tato netradiční akce zasahuje do přípravy
závodníků, případně výkonnosti na
dalších podnicích v průběhu sezóny?
„Nemyslím si, že bychom nějak utrpěli
v přízni pořadatelů Six Day. Luděk Lichnovský má v tuto chvíli smlouvy na čtyři podniky
Six Day, z toho dva absolvuje s Denisem
Rugovacem, který přímo těží z loňského
působení v našem týmu. U Daniela Babora
jsme racionálně usoudili, že účast v kolotoči
Six Day není úplně tím správným pro jeho
vývoj a letos jsme tak zvolili jinou strategii.
Je pravda, že na akce se cestuje mnohdy přes

PROSTĚJOV Dráhovou část
působení elitního týmu cyklistů
Tufo-Pardus Prostějov má dlouhodobě na starost jeden ze dvou
sportovních ředitelů úspěšného
klubu Michal Mráček (na snímku).
V následujícím rozhovoru se ohlédl
za minulým rokem a také dal nahlédnout do letošních plánů.

Mráèek: „Na dráze naše úspìšnost roste, 6WUXêQÇSĆHGVWDYHQËF\NOLVWĎ
-DN]iYRGLOLEĚKHPPLQXOpKRURNXHOLWQtMH]GFL Michal
YHONÙPSÔÉVOLEHPMH]HMPÅQDWDOHQWRYDQÙ%DERUp 7XIR3DUGXV3URVWøMRY
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Kouč BK Olomoucko Predrag Benáček nejen o útěku americké hvězdy
PROSTĚJOV Již třetí sezónu
vede do mistrovských zápasů basketbalisty Olomoucka Predrag
Benáček (na snímku). Zkušený
kouč už dávno ví, že se o úspěchu či neúspěchu rozhoduje až
na konci soutěžního ročníku,
přesto do každého utkání vstupuje s cílem vyhrát, i když jde třeba
teprve o druhé kolo. V probíhajícím ročníku Kooperativa NBL se
tým pod jeho vedením dostal přes
padesátiprocentní úspěšnost a zásluhou toho potřetí za sebou postoupil do nadstavbové skupiny
A1. Klub si tak zajistil minimálně
účast v předkole play-off, následující týdny a měsíce budou rozhodovat o tom, zda Olomoucko
proklouzne přímo do čtvrtfinále,
což se týká nejlepších šesti týmů
tabulky po posledním utkání.
„Rozdíly jsou minimální, v tabulce může dojít k docela dramatickým přesunům. Až na Nymburk
nemá čtvrtfinále žádný tým předem zajištěné, i když Opava nebo
Svitavy jsou k přímému postupu
do play-off hodně blízko. Bude to
ještě pěkná mela,“ odhaduje dramatický průběh nadstavbové části
soutěže kouč Benáček, se kterým
jsme si povídali o těžkém půlroce
s řadou komplikací. „Douglas? Je
třeba jít dál,“ odmítá se však kouč
již znovu zatěžovat odchodem
amerického legionáře.
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Nejde říci, že by tým herně
propadl, v některých zápasech
ale prohrál zbytečně a to ho stálo
lepší postavení v tabulce. Čekal
jste podobný průběh první části
sezóny?
„V týmu došlo k několika změnám,
v sestavě není tolik cizinců a hlavně
přišel nový rozehrávač. Vždy potřebujete čas, aby si tým po obměně
sedl a dokázal si herně vyhovět. Nedalo se očekávat, že půjde všechno
snadno. Navíc když příprava neproběhla úplně podle našich ideálních
představ.“
yy Co tím myslíte?
„Měli jsme zdravotní problémy.
Když se na to podívám, tak jsme ani
jedno utkání neodehráli kompletní,
vždy někdo chyběl. Z pohledu souhry to bylo komplikované. Dlouho navíc kvůli reprezentaci chyběl

Lukáš Palyza. Chvíli trvalo, než se
dostal do obvyklého rytmu, což se
dalo čekat.“
yy Jak zapadly nové zahraniční
posily?
„Zabudovat cizince je vždy náročné.
V našem případě to bylo komplikovanější, protože se během základní
části měnily jejich role. Igor Josipovič přišel s tím, že bude především
pracovat pod košem a případné
body budou vlastně navíc. Kvůli absencím si musel vzít více střel a zvládl to. Obvykle dává přes deset bodů
a přitom neustoupil ze své fyzické
hry na pivotu. Malik Morgan po
příchodu vnímal, že největší prostor
bude mít Lukáš Palyza a Javonte
Douglas. Během základní části se
jeho úkoly změnily a čísla ukazují,
jak se s tím popasoval. Je maximálně
vytížený, přitom dokáže dávat body,
rozdávat přihrávky a získávat doskoky. S přínosem nových zahraničních
hráčů můžeme být spokojeni.“
yy Existuje zápas, na který byste
z pohledu základní části nejraději
zapomněl?
„Nabízí se kolínská porážka o čtyřiadvacet bodů, ale takový zápas občas
potká každého. Mrzelo mě ztracené prodloužení v Ústí nad Labem,
těsné porážky se Svitavami a Opavou. A také nezvládnutá koncovka
v Ostravě. Mohli jsme mít o několik
výher více, ale třeba to ještě napravíme v nadstavbové části a především
v play-off.“
yy Tým, celý klub i fanoušky zasáhl nečekaný odchod Javonteho
Douglase. Jak s odstupem vnímáte jeho konec?
„To je složité. Javonte byl výjimečný
hráč z pohledu celé české ligy. Takového basketbalistu jsme na našich
palubovkách dlouho neviděli. Zřejmě by to pro něj byla poslední sezóna v Kooperativa NBL, skončila ale
dříve a ten konec byl smutný. Těžko
se to dá hodnotit nějak jinak. Odchod byl divný, nečekaný a všechny
opravdu zasáhl. Nedá se s tím ale nic
dělat. Musíme to brát jako fakt.“
yy Někomu se může zdát, že utekl
jako kluk. Když se oprostíme od
emocí – jak pomohl týmu během
svého angažmá?
„Statistiky nelžou, ty jeho byly
opravdu výjimečné. Olomoucku
Douglas jednoznačně pomohl. Při
cestě za ligovým bronzem a třetím
místem v pohárové soutěži odvedl kus práce. Bavil všechny české
fanoušky. Chodili na něj, sledovali
jeho výkony. Právem byl vyhlášený
nejužitečnějším hráčem Kooperativa NBL minulé sezóny, dařilo se

Hráči jako Adam Goga, František Váňa, Jiří Dedek
nebo Viktor Vašát už nejsou mladí. Dorůstají do let,
kdy mají podávat vyrovnané a kvalitní výkony a brát
na sebe zodpovědnost. Proto dostávají odpovídající
prostor. A ukazují, že můžou své role plnit…
se bude bojovat zřejmě až do posledního kola. Klíčový bude
bu zdravotní stav
pravidelně vyhrávat. Buhráčů. Když máte plnou marodku, těžko můžete pravide
deme se rvát, odhodlání našemu týmu nechybí, což je základ.“
yy V každém případě neobájíte třetí příčku z Č
Českého poháru.
Přebolelo již čtvrtfinálové vyřazení?
„Porážka těsně před brankou finálového tturnaje stále mrzí.
Do Final Four jsme se nedostali
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klub pomohl. Přišel společně s Xaem a během celé příverem Smithem
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pohledu platí,
že Douglas pomohl
Olomoucku
a Olomoucko Douglasovi. Teď to vše skončilo. Klub
bude fungovat i bez něj.“
yy Do nadstavbové části sezóny vstupujete s podobnou bilancí
jako loni. Bude konec sezóny také
stejný jako před rokem?
„Myslíte z pohledu umístění?
(úsměv) Pochopitelně bychom si
to přáli, ovšem takové plány mají
také další týmy. Stačí se podívat na
tabulku, rozdíly jsou opravdu malé
a o postavení před vyřazovací částí

3 narodil se 29. března 1959 v Sarajevu
3 jako hráč se v dresu tehdejší Jugoslávie stal vicemistrem Evropy (1981) a získal bronz na univerziádě
3 největšího klubového úspěchu dosáhl v roce 1979,
kdy s Bosnou Sarajevo ovládl Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Euroligy
3 během bohaté kariéry nastupoval také za Panathinaikos Atény
3 je specialistou na zapracovávání nováčků do Kooperativa NBL
3 v sezóně 2004/2005 stál u premiéry Prostějova v nejvyšší soutěži, klub v lize
vedl něco přes rok a byl u historického prvního bronzu
3 déle předtím vydržel v Nymburce, kde během úvodní sezóny (2000/01) převzal tým pozdějších hegemonů, ve druhém roce už s ním skončil bronzový
3 devět let trénoval Kolín a tým dovedl v sezóně 2011/2012 k historickému
úspěchu v podobě zisku bronzových medailí
3 v polovině minulé dekády vedl Apollon Limassol i kyperský národní tým
3 úspěšný byl i při premiéře BK Olomoucko mezi elitou, když hned na první pokus
s nováčkem postoupil do play-off a o rok později již bral bronz v lize i poháru
zajímavost: je rodákem z Bosny, ale má české kořeny a slovinský pas

Pondělí 3. února 2020

41

hokej

www.vecernikpv.cz

,>@IîIÁKMJG@B@I?PWRE\ORPRMHñWĨVWt

Luboš Palatý: 3URVWĨMRY

)P=Jn-<G<OÑ?JNO<GNK@>DµGIÁ?M@N

PROSTĚJOV Prostějovský hokej na své legendy nezapomíná.
A jednu z nich si připomněl také
v sobotu. Před vhozením buly na
zápase s Frýdkem-Místkem byl
totiž oceněn coby místní hokejová legenda Luboš Palatý. Ten hrál
za Prostějov dlouhá léta a posléze byl 15 let trenérem mládeže
i „A“-týmu. „Když jsme se dozvěděli o charitativním projektu Legenda legendám, byli jsme velice
rádi, že nám umožní zviditelnit
prostějovskou hokejovou legendu,“ uvedl marketingový manažer Jestřábů Štefan Žigárdy.

Michal SOBECKÝ

Pro Prostějov, město s mnohaletou
hokejovou tradicí, však nebylo nic
jednoduchého vybrat někoho, kdo
by byl takto vyzdvihnut. „Na seznamu byl pan Lolek Cetkovský, Olda
Machač, Jan Hrbatý a další. Chtěli
jsme ale dát prostor člověku, který
se v Prostějově angažoval prakticky
celý život a z toho nám jednoznačně
vzešel pan Palatý,“ vysvětlil nakonec
výběr Štefan Žigárdy.
A trefil se do černého: Luboš Palatý
totiž nadále hokejem žije. „Hokej
jsem miloval a stále miluji. Dodnes
na něj chodím,“ uvedl pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník dojatý muž, dnes
dvaaosmdesátiletý pamětník. V Prostějově podle svých slov strávil nejkrás-

PROSTĚJOV Moře úspěchů
i vzpomínek má po působení v Prostějově někdejší
hráč Luboš Palatý. Dnes 82letý muž prožil v Prostějově
podstatnou část své kariéry.
A přestože přišel z konkurenční
Olomouce, na nové prostředí
si skvěle zvykl. A dodnes na něj
nedá dopustit. Luboš Palatý,
který hrával v útoku, nakonec
v Prostějově zůstal i po konci
hráčské kariéry. Trénoval, pomáhal s klubem a dokázal, že
nebyl legendou jen co do po.WDQw2CNCVÚPGUMTÚXCNRąKEGTGOQPK¾NWFQLGVÊ
Foto: Michal Sobecký čtu gólů, ale legendární se stal
také jeho přístup. I po osmdenější léta. A tím víc si užil samo předá- bylo dojemné, že ji to vzalo,“ poznamesátce je stále čilý a v sobotu si
vání dresu a potlesk diváků. „Neviděl nal někdejší kapitán prostějovských
tak mohl na led přijít pro spejsem ještě fotky. Ale žena říkala, že to hokejistů a dodnes věrný fanoušek.
ciální dres určený právě legendám, kterou on bezesporu je.

Brankáøská posila Radek Haas:
„Finsko byla veliká zkušenost“

PROSTĚJOV Jestřábi hlásí další posilu do brankoviště, k týmu
se připojil Radek Haas. Za sebou má dvacetiletý gólman barvitou kariéru. Začal ji ve Vrchlabí, ještě v dorostu se ale přesunul
do Mladé Boleslavi. Tam postupně dosáhl kvalit a vybudoval si
dobrý základ pro to, aby se přesunul do Finska. Tam pobyl tři sezóny. Nejvíce si přitom zachytal v té minulé: naskočil do 29 zápasů
finské juniorky, střihl si také debut u mužů. Ovšem ne v České republice, ale opět v zemi tisíců jezer, konkrétně v Assatu. Tedy v týmu hrajícím nejvyšší finskou soutěž Liigu. Letos však přišel další
přesun: mihl se v Mladé Boleslavi, také v Litoměřicích a Sokolově.
Nyní si naopak vyzkouší první angažmá na Moravě a také první ve
druhé nejvyšší soutěži. Co od něj čeká? A bude chtít v Prostějově
už zůstat? I na tyto otázky odpovídal Radek Haas.

Michal SOBECKÝ
yy Na úvod by mě zajímalo, jak
hodnotíte přesun do Prostějova?
A kdy vás fanoušci uvidí v bráně?
„To se řešilo, mám vyřešené chytání
zde. Uvidíme, co bude dál. Zatím
trénuji, ale chtěl bych se dostat do
zápasu co nejdřív. I když to nezáleží
jen na mně.“

yy Jakým způsobem zde budete
působit? Jste tu na přestup, hostování?
„Ne, formou střídavých startů. Jinak
jsem hráč Mladé Boleslavi.
yy Tuhle sezónu jste vyzkoušel
snad už pět týmů. Doufáte, že se
v Prostějově načas usadíte?
„Teď to je takové rozlítané. Byl jsem
na střídavých startech, ale moc to ne-

vyšlo, moc jsem si nezachytal. Snad to
teď bude lepší. A určitě doufám, že tu
pobydu delší dobu. Uvidíme, co přijde. Chtěl bych tu ale být chvíli.“
yy Zachytal jste si v ročníku i extraligu…
„Ano, v Mladé Boleslavi se řeklo, že
jsem příliš mladý a potřebuji co nejvíc chytat. A že potřebují zkušeného
brankáře na play-off. Povolali tedy
Justina Peterse z Liberce.“
yy Kromě českých týmů jste si vyzkoušel také působení ve Finsku.
Jak moc vás posunulo?
„Byla to rozhodně velká zkušenost,

vizitka

hodně mě to posunulo i jako člověka. Je tam jiná mentalita lidí. Vše
se dělá na sto procent, trenéři ani
nemusí své svěřence prakticky kontrolovat. Fakt to byla velká zkušenost.
Jsem za ni rád. A rád bych se někdy
v budoucnu do Finska vrátil.“
yy Je velkou motivací nyní mít
možnost chytat za Prostějov, kterému jde v zápasech o hodně?
„I proto jsem sem rád šel. Chytal
jsem třeba za Sokolov, kde už nebylo
o co hrát. Sezóna už se jen dohrávala. Tady je to jiné. Rád bych byl tam,
kde se o něco hraje.“
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PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi mají
v probíhající sezóně 2019/20 už hráče číslo 42 a 43 svého kádru. Dorazili
začátkem minulého týdne jako dvě
poslední posily před uzávěrkou přestupů, která pro Českou republiku
nastala s vypršením 31. ledna.
Zajímavá je hlavně výměna v brankovišti, kde skončil dvacetiletý Daniel Dvořák
a místo něho přišel jiný mladý gólman
Radek Haas – na hostování z extraligové
Mladé Boleslavi.
„Po konzultaci s vedením Danova mateřského klubu z Hradce Králové jsme se
ho rozhodli uvolnit, aby měl větší zápasové vytížení. Danovi děkujeme za jeho
práci a přejeme mu do další kariéry jen
to nejlepší,“ řekl k Dvořákovu odchodu
sportovní manažer LHK Prostějov Jiří
Vykoukal.
Jak známo, mládežnický reprezentant
ČR se hrozně těšil na domácí mistrovství
světa U20, leč dlouho před jeho startem
byl vyřazen ze širší nominace a velmi těžce to nesl. Za hanácký tým pak nějakou
dobu nenastupoval vůbec, poté jen sporadicky. A vyústěním se stal odchod pryč.
Nováček Radek Haas se narodil 5. února

2000, dvacet let tedy bude mít za několik
dnů. Měří 189 centimetrů, váží 75 kilogramů a až do roku 2017 působil výhradně v mladoboleslavských mládežnických
výběrech. Pak strávil dvě sezóny a kousek
v juniorských týmech finského Ässät
Pori, než se zkraje tohoto ročníku vrátil
zpět domů. Od té doby stihl odchytat
dvě utkání v extralize a sedm v Chance
lize (šest za Sokolov + jedno za Litoměřice).
čích dravců
Další hráčskou akvizicí ptačích
– tentokrát do ofenzivy – je pardubický
n se narodil
útočník Michal Machač. Ten
a
16. února 1999, brzy bude mít jednaetrů, váží 81
dvacet let, měří 192 centimetrů,
ole. Odchokilogramů a má levé držení hole.
mi jeho mláá
vanec Dynama prošel všemi
aadvacetkrát
dežnickými družstvy a dvaadvacetkrát
už okusil i mužskou extraliguu s jediným
nci. Na prr
získaným bodem za asistenci.
voligové scéně oblékl dresyy Litoměřic,
Jihlavy i Kadaně v celkem 377 duelech
okejisty
(2 + 1), za prostějovské hokejisty
dělka
nastoupil od minulého pondělka
formou hostování již třikrát.
m se
„Že mám jít k Jestřábům, jsem
lfický
dozvěděl narychlo. Pan Salfický

mi to řekl někdy v neděli večer, takže
jsem se sbalil a v pondělí jel za kluky do
Jihlavy na zápas. Jsem rád, že za Prostějov
můžu hrát. Do Pardubic teď přišla spousta nových kluků a moje vytížení nebylo
takové, jaké bych chtěl,“ pověděl Večerníku Machač po středečním skolení Kadaně 6:1.
(son)

yy Jaká vzpomínka je pak tou nejlepší?
„Když jsme hrávali s Fišerem a Střížem.
To byla nádhera, těšil jsem se na každý
zápas a na každý trénink. Potom postupně kádr zestárl, už to nebylo takové. Byly
to krásné časy.
yy Co byste nyní popřál prostějovským hokejistům? Nacházejí se v poměrně obtížné situaci…
„Přál bych jim, aby podávali co nejlepší
výkony. A doufám, že současný útlum je
jen krátkodobý. Je to ale složité: když vám
v lize naskočí během sezóny 40 hráčů
a pořád se hledá ideální sestava, nemůže
to klapat. Bylo ale znát i Divíškovo zranění, Nouza byl bez něj poloviční. Druhá
věc je, že pokyny trenéra jsou jedna věc,
když je ale hráči nejsou schopni realizovat… Třeba si vemte mladé hokejisty:
nejsou vidět, přitom z nich jsou dvě pětky.“
yy Nejméně jedna výjimka tam je,
a sice Petr Chlán…
Michal SOBECKÝ
„To je pravda, ten kluk se mi líbí – střílí gól
yy Jaký to byl pocit jít na led a převzít pomalu v každém druhém utkání. Jinak
si ocenění?
to ale není ono. Příští rok se tedy musí
„Byl to pro mě zážitek. Já vám řeknu, v 82 začít od začátku, s vyšším sebevědomím.“
letech jsem to už ani nečekal, že se něčeho takového dočkám. Byl to pro mě tedy
příjemný zážitek a skvělá vzpomínka.
JAROSLAV PALATÝ
Žena mi říkala, že to bylo dojemné.
yy Jaké máte na prostějovský hokej 3 narozen 30. 5. 1938
3 bývalý hokejový útočník
vzpomínky?
a trenér Prostějova
„Jen ty nejlepší! K osmdesátinám jsem
vydal publikaci, kde říkám, že Prostě- 32x králem střelců II. ligy
–
8x nejlepší střelec týmu
jov, to bylo moje štěstí. Přišel jsem do
něj z Olomouce, kde jsem nebyl vůbec 3 6 let kapitán prostějovského
„A“-teamu
vytěžovaný. Tady jsem naopak dostal 315 let trenérem mládeže a „A“-teamu
příležitost naplno se ukázat.
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PROSTĚJOV Včerejší odpoledne
patřilo na prostějovském zimním
stadionu mládežnickému turnaji
v ledním hokeji pro žáky ročníku
narození 2009 a mladší. Uspořádal jej oddíl SK Prostějov 1913,
domácí tým obsadil mezi čtyřmi
zúčastněnými družstvy konečné
druhé místo s unikátní bilancí

všech tří nerozhodných výsledků.
Malí Hanáci postupně remizovali se
Znojmem 5:5, s Uherským Hradištěm
3:3 i s Břeclaví 5:5. V posledním zápase
přitom vedli už 4:1 a útočili na možný
turnajový triumf, ale náskok neudrželi. Ještě v úplném závěru neproměnili
několik vyložených šancí, bylo z toho
tudíž i tak pěkné stříbro.
(son)

Michal Machaè po Kadani:
Å0\VOtPçHQDåHODMQDGQHV
QHSĨHGYHGODYģEHFåSDWQìYìNRQ´
QHSĨH

PROSTĚJOV
V V pondělí oznámil
klub z Hané novou
nov akvizici do útočných řad, a to Michala Machače.
Dvacetiletý forw
forward přišel z Pardubic. V Chance liz
lize působil již v Litoměřicích, Kadan
Kadani či Jihlavě, za pojmenovan Duklu naskočil
slední jmenovanou
během sezóny do patnácti utkání.
Ve středečním zápase se Machač
p rvé představil
pop
pře
poprvé
před prostěj ským publikem.
jov
jovským

(QVQYGD.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

kem narychlo. Pan Salfický mi to řekl
někdy v neděli večer, takže jsem se
sbalil a v pondělí jel za kluky do Jihlavy
na zápas. Jsem za to rád, že můžu hrát.
Do Pardubic teď přišla spousta hráčů
a moje vytížení nebylo takové, jaké
bych chtěl.“
yy Jaký charakter má vaše působení
tady? Střídavé starty či hostování?
„Abych řekl pravdu, tak vůbec nevím,
nějak to neřeším. Ať si to vyřeší
mezi sebou. Budu tu teď
Eva
E
Ev
a REITEROVÁ kluby
působit, dokud mě nezavolají,
yy Jak
Ja vzniklo vaše pů- nebo se něco nestane.“
sobení
s e u Jestřábů?
sob
yy Přišel jste v pondělí a hned
„Doz
„Dozvěděl
jsem se to cel- naskočil v Jihlavě, kde jste le-

tos hrál. Jaké to bylo?
„Bylo to trochu složité, pro mě nové
všechny pokyny. Samozřejmě jsem
trochu tušil, co pan Lubina bude chtít
hrát, jelikož mě trénoval v Pardubicích.
Věděl jsem, že Jihlava je kvalitní soupeř
a bude rychle napadat. Nebyl to vůbec
jednoduchý zápas.“
yy Jak jste zmínil, ze začátku nebyla vaše hra úplně ideální. Co na to
mělo vliv?
„To úplně nevím. Kadaň ze začátku,
dokud je to 0:0, hraje dobře z obrany.
Gólman naše střely pokryl. My jsme
se tam tlačili, bohužel nic nespadlo do
brány. Což bylo těžké.“

www.vecernikpv.cz
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HRÁČ

VEČERNÍKU BASKETBALISTY ČEKÁ V NADSTAVBĚ BOJ

O ČTVRTFINÁLE

LUKÁŠ PALYZA
A

Téměř celý zápas odehrál protii Opavě kapitán
ho stavu se až do
Olomoucka a i za nepříznivého
konce rval s těsnou a agresivní
ní obranou soupeře. Střílel z dálky, najížděl pod
d koš, chodil si
pro fauly a díky tomu dosáhl na sezónní
maximum, když dal rovných třicet
bodů. Neomylný byl při trestných
ných
hodech a trefil všech devět šestek.
tek.
Pouze o dva doskoky mu unikl
nikl
double-double.

JAN
ŠVANDRLÍK

PROSTĚJOV Do nadstavbové
části Kooperativa NBL vstoupí
basketbalisté Olomoucka 8.
února domácím duelem se svitavskými Tury. První kolo skupiny A1 se hrálo bezprostředně
po ukončení základní části,
plánované střetnutí v Děčíně
bylo přeloženo na 15. února do
Prostějova, na severu Čech se
pak bude hrát 18. března, přičemž tento duel měl původně
proběhnout na Hané.

6

ংझ7;Ѵmझ _u࢙ࣂb v1_ |lৄ
l࣒Ѵb |࣐l࣒ং |o|o৴m࣐ |झ৴;mझĺ r-vh v|ং;Ѵ;1 v|u࢙bѴ
m- r-Ѵ0o1; ࣂ-v ƒƐĹƓƐķ
f;_o_-m࢙1hvor;ংof;7bmov;hm7
l࣐m࣒ĺ(7-Ѵझ1_v|-|bv|bh࢙1_0Ѵ-Ѵ;rѴ;f;u
Ѵolo1hoѴ;rझĺ(hom;ࣂm࣐lvoࣂ|-m-l;m-ѴƑƓ0o7ৄķov;7lझ1;m;৴
f;_ovor;ংķ7ovho1झ1_hu-Ѵo-Ѵrol࣒u;lƐƑhѶĺo;rংbv|ং;Ѵ0࣒|uof;h0Ѵ
or-vh v|ং;Ѵ;1 v r࣒|b |u;=-lb o f;7;m
িvr࣒mrohvѴ;rझĺ

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Děčín měl nějaké termínové komplikace kvůli domácí hale, domluvili jsme
se tímto způsobem. Na pořadí zápasů

8

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Junioøi bojují
o elitní osmièku
Prostějov (lv) – Docela nepřehledná
je situace v tabulce extraligy juniorů
do 19 let, v níž se o co nejlepší výsledek
snaží hráči BCM Orli Prostějov. V šestnácti odehraných zápasech osmkrát
vyhráli a v tabulce jim patří šesté místo.
Sedmý Kolín má ale stejný počet bodů
a utkání k dobru, osmý Nymburk
zaostává o jeden bod, zatím ale nastoupil pouze do čtrnácti utkání. Oba
soupeře Orli v následujících kolech
přivítají v domácím prostředí a v případě úspěchu by si pojistili postavení
mezi nejlepší osmičkou elitní soutěže. Hodně důležité bude hned příští
utkání s Kolínem, které se bude hrát
už zítra, tj. 8. února od 15.00 hodin.

+0&+8+&7.0ª56#6+56+-;
-112'4#6+8#0$.
Nejlepší støelci
 0GYMKTM,QUJ 156    
 2CN[\C.WM¾w 1.1    
 8[QTCN6QO¾w 2#4    
 iKąKPC,CMWD 12# 
  
 /QTICP/CNKM 1.1    
...
,QUKRQXKç+IQT 1.1    
-QWąKN4CFQXCP 1.1    
Nejlepší nahravaèi
 5VCOGPMQXKE2GFC *-4   
 iKąKPC,CMWD 12# 
  
 5GJPCN1PFąGL 75-    
 -QWąKN4CFQXCP 1.1    
 2čNR¾P8KMVQT 2#4    
...
/QTICP/CNKM 1.1 
  
2CN[\C.WM¾w 1.1 
  
Nejlepší v doskocích
 $QJCéÊM2GVT 156 
  
 1DTKGP5GCP 58+ 
  
 *QNUG[-COOGQP 156    
 *QWwMC2CXGN 70. 
  
 +ITWVKPQXKE.WMC -1.    
...
/QTICP/CNKM 1.1 
  
,QUKRQXKç+IQT 1.1 
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úplně nezáleží, se všemi soupeři musíme dva zápasy absolvovat,“ potvrdil
změny sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Stejně jako v minulých letech odehraje
tým dva atraktivní duely v olomoucké
Čajkaréně. Fanoušci basketbalu se mají

na co těšit, protože na vlastní oči uvidí celou řadu reprezentantů, kteří na
posledním mistrovství světa vyválčili
senzační šesté místo.
o. Podpořit rostoucí
popularitu basketbalu
alu v hanácké metropoli přijedou z Nymburka
Jaromír Bohačík, Vojtěch
Hruban, Pavel Pumprla,
Martin Peterka, Martin
artin Kříž,
opavský Jakub Šiřinaa a pochopitelně Lukáš Palyza,
yza, kapitán
BK Olomoucko. „Myslím
Myslím si,

jízdní øád BK Olomoucko ve skupinì A1
2. kolo, sobota 8.2., 18:00:
$-1NQOQWEMQt6WąK5XKVCX[
MQNQ×VGTÚ
75-2TCJCt$-1NQOQWEMQ
FQJT¾XMCMQNCUQDQVC
$-1NQOQWEMQt$-#TOGZ&÷éÊP
4. kolo, sobota 29.2.:
$-,+22CTFWDKEGt$-1NQOQWEMQ
MQNQUVąGFC
$-1NQOQWEMQt$-1RCXC
MQNQUQDQVC
$-1NQOQWEMQt$CUMGVDCNN0[ODWTM
MQNQUQDQVC
$-1NQOQWEMQt·UVÊPCF.CDGO

MQNQUVąGFC
$-#TOGZ&÷éÊPt$-1NQOQWEMQ
9. kolo, sobota 21.3., 18:00:
6WąK5XKVCX[t$-1NQOQWEMQ
MQNQUVąGFC
$-1NQOQWEMQt75-2TCJC
11. kolo, sobota 28.3., 18:00:
$-1NQOQWEMQt$-,+22CTFWDKEG
MQNQUVąGFC
$-1RCXCt$-1NQOQWEMQ
MQNQUQDQVC
$CUMGVDCNN0[ODWTMt$-1NQOQWEMQ
MQNQUVąGFC
·UVÊPCF.CDGOt$-1NQOQWEMQ

že to budou maximálně atraktivní duely, věřím, že si diváci najdou cestu do
Čajkarény. Pochopitelně budeme řešit
fanoušků do
i dopravu prostějovských fanou
Olomouce,“ řekl Pekárek.
Ze skupiny A1 postoupí šest
še nejlepších týmů přímo do ččtvrtfidv týmy
nále play-off, zbývající dva
si zahrají předkolo s nejle
nejlepšími
kluby ze skupiny A2. „V nadstavbě už půjde do ttuhého.
Každý zápas bude
p
těžký, porážky
budou bolet
dvojn
dvojnásobně. Chcem
me skon(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW čit
do
šestého místa a zajistit
si přímý postup
post do
čtvrtfinále,“ nnaznačil
týmové ambice sportovní manažer
manaže BK
Olomoucko, který
kt po
základní skupi
skupině obsadil páté místo.
místo

MALIK
MORGAN

Moravské derby rozhodla druhá čtvrtina
OPAVA Základní část Kooperativa NBL zakončili basketbalisté
BK Olomoucko na horké půdě
v Opavě. Hosté nedokázali ve středečním utkání 22. kola nejvyšší
tuzemské soutěže zastavit obávané střelce z dálky, kteří proměnili
hned sedmnáct trojek. Hanáci
prohráli televizní utkání 77:94,
když klíčovou ztrátu nabrali ve
druhé desetiminutovce.
Po úvodním uctění památky Kobe
Bryanta se v Opavě rozpoutala divoká ofenzivní přestřelka. Trenéři obou

výběrů nebyli příliš spokojení s obranami, více s individuálními výkony.
Domácí Šiřina dal jen v první čtvrtině 14 bodů, na druhé straně se činili
osmibodoví Morgan s Josipovičem.
Skóre bylo vyrovnané do poslední
minuty, v níž Hanáci ztratili dva míče
a domácí odskočili na 33:27.
Ve svém náporu Slezané pokračovali
i na začátku druhé čtvrtiny a vzhledem k tomu, že měli vysokou úspěšnost střelby, dokázali si během sedmi
minut vypracovat náskok dvaceti
bodů. Olomoucko se trápilo. Nedokázalo zastavit střelce z dálky, navíc
se samo v ofenzivě trápilo, po koši
s faulem v podání Šiřiny prohrávalo
33:55 a nakonec do konce poločasu
inkasovalo přes šedesát bodů - 40:61.

Hosté ani za krajně nepříznivého stavu utkání nevzdali. Několikrát opavské zastavili v obraně, trefili několik
těžkých střel a ve 25. minutě se přiblížili na třináct bodů – 50:63. O dvě
minuty později ale dostali dvě rány
najednou. Morgan dostal čtvrtou
osobní chybu a Jurečka trojkou zvýšil
domácí vedení na šestnáct bodů. Třetí čtvrtina pak skončila za stavu 77:62
pro opavský výběr.
V závěrečné periodě se hosté pokusili
o zázrak. Dvakrát se dostal na rozdíl
jedenácti bodů. Ve 34. minutě měli za
stavu 70:81 navíc ve svém držení míč,
místo dalšího snížení přišla ztráta, Dragounova trojka a bodová série, po níž
už bylo za stavu 92:75 tři minuty před
koncem definitivně rozhodnuto. (lv)

PROSTĚJOV Domácí utkání proti
svitavským Turům bude mít především pro domácí výběr BK Olomoucko speciální příchuť. Bojovat
budou hned na dvou frontách. Půjde
jim o důležité ligové vítězství, současně se právě v tomto střetnutí zapojí do
charitativního projektu Bez faulů. Své
síly v něm spojí hráči a kluby Kooperativa NBL, Česká televize, basketbaloví fanoušci a Konto Bariéry.

Letos kluby za každou minutou střelu svého týmu vyplatí 100 korun a za
každý faul svých hráčů přidají 200
korun. Tisícovkou pak bude oceněna technická chyba, jež se uděluje
například za nadměrné protesty
proti rozhodnutí sudích. Velký příspěvek jako vždy věnuje generální
partner ligy pojišťovna Kooperativa,
j
jež ve sledovaném období daruje
5000 korun za každou smeč v utká-

ních a 1000 korun za „alley-oop“,
tedy smeč po zachycení přihrávky až
během výskoku.
Výtěžek charity bude věnován jako
významný příspěvek na speciální vozík s přídavným pohonem pro Marušku z Jihlavy, jež měla po těžkém
pádu z koně v roce 2009 poraněných
několik obratlů a následně ztratila
p
y těla, abyy
i funkčnost levé poloviny
mohla i nadále vykonávat profesi

BK OP
BK OL

94:77

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...
OVCE.
CE...
CE
.

Petr CZUDEK t$-1RCXC
„Kluci i přes absenci Gniadka odvedli pod košem dobrou práci. První čtvrtina
byla z pohledu obrany bídná, to se pak zlepšilo a to byl důvod, proč jsme získali
klíčové vedení. Po pauze Olomoucko ukázalo, že má hlavně v ofenzivě hodně
talentu a ztrátu stáhlo. Kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby nám do koše nespadla
trojka Dragouna nebo Jurečky. Zvládli jsme to a je příjemné zakončit základní
část vítězstvím.“
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Věděli jsme, že Opava nastoupí bez Kvapila a Gniadka, a dalo se předpokládat, že bude o to víc střílet z dálky. To se potvrdilo. Soupeř se výborně
trefoval hlavně ve druhé desetiminutovce, kdy nás rozstřílel. Pak už si to
Opava dokázala pohlídat. Ukázala, že je zkušená. My jsme zlobili a stáhli
ztrátu na jedenáct bodů, na víc ale už hráči neměli síly. I díky tomu, že střelecky nepomohla střídačka.“
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a konečnou tabulku
Kooperativy NBL najdete na straně 26

8WNQªSURWL7XUīPVGYRMQVREQRXPRWLYDFª
zdravotní sestry nebo provázet vozíčkáře a jejich blízké novou životní
situací.
Hráči zřejmě v zápalu boje na statistiky myslet nebudou, těm půjde
především o úspěšný výsledek.
„V základní části jsme oba vzájemné zápasy prohráli, další ztrátu
už nechceme dopustit. Tuři mají
p
k dispozici
silný kádr a v průběhu
sezóny uk
ukazují svoji kvalitu, přesto

si myslím, že je v našich silách,
abychom je porazili. Potřebujeme
uhlídat americké opory a tlačit na
svitavskou rozehrávku, aby nedostala prostor uvolnit spoluhráče.
Předpokládám, že půjde o fyzicky
hodně náročný duel, chce to, aby
všichni naši hráči odvedli nadprůměrný výkon,“ odhaduje kouč
BK Olomoucko Predrag Benáček.
(lv)

[!MPCµàOQMODI<=TG<JOü@NIµ h
PROSTĚJOV Seriózně a s uznáním
m pro hru
h soupeře
ř hodnotil
h d il poslední
l d í
utkání základní části Lukáš Palyza (na snímku). K vítězství nad Opavou
nepomohlo ani třicet bodů kapitána
na Olomoucka, který uznal, že soupeř
me v zápase pořád ztráceli, “
byl lepší. „Opava byla živější, my jsme
konstatoval lídr týmu sídlícího v Prostějově.
ostějově.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník
ník

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Střelecky se vám dařilo, na tradičníčního soupeře to přesto nestačilo. Co Olo1HMOHSvÉYWÔÉERGRYÙFKSRNXVHFK moucku chybělo k výhře?
ořila
„Chybělo toho hodně... Opava si vytvořila
 &KZQP/KEJCGN 0;/ 
  
íhali
strašně moc střeleckých pozic. Nestíhali
 ,WTGéMC.WF÷M 12#    
pav $QJCéÊM,CTQOÊT 0;/     jsme rotovat a dostupovat k hráčům. Opavská procentuální úspěšnost při střelběě za
 .QwQPUMÚ2CXQN *-4    
tři body byla možná až rekordní. To bylo
 iCHCTéÊM2GVT 0;/ 
  
šílené.“
...
ƔƔ První půle byla z vaší strany špatná,
tná,
/QTICP/CNKM 1.1 
  
po pauze jste se zvedli. V čem byl rozdíl
ozdíl
2CN[\C.WM¾w 1.1 
  
mezi poločasy?
&GFGM,KąÊ 1.1 
  

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Hlavně druhá čtvrtina byla
z naší strany úplně otřesná.
Deseti minut jsme se drželi, ale další část jsme ztratili
téměř o dvacet bodů. To, že
se tým zvedne a po poločase

charaktese snaží, je ukázka nějakého
něj
ru, ale až tak dobré to z naší strany zase
nebylo.“
ƔƔ Domácí táh
táhl Jakub Šiřina.
Co říci k jeho výkonu?
výbor start do zá„Měl výborný
Tre snad čtyři
pasu. Trefil
trojky po sobě, tým
nakop a do polonakopl
čas měl dvacet
času
ne dvaadvacet
nebo
b
bodů.
Před starte
tem
nadstavby
to musíme probr a pořádně
brat
ro
rozebrat
na videu
deu.“
ƔƔ S Opavou jste
v základní části
dvakrát prohráli. Co je

PUI<G

-<GTU<
třeba udělat, aby to ve skupině A1 bylo
naopak?
„Všichni vědí, že právě Jakub Šiřina je mozek opavské hry. Jestli budeme chtít tohoto
soupeře příště porazit, musíme přednostně
zastavit právě jeho.“
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Je známa termínovka ĠHFKRYLġWt]iSDVQtFLSRNUDġXMtYHVEĨUX~VSĨFK÷
QHMG÷OHÿLWĨMñtFKER[HUVNĄFKDNFt

PXÿL'7-SíLYtWDMtYH[WUDOL]H

Ústí 11. nebo 12. dubna

PROSTĚJOV Nejvyšší týmová
soutěž České republiky v boxu –
tedy extraliga družstev mužů ČR
2019/20 – má za sebou čtyři kola
z celkového počtu šesti. Zbývající dvě plus dohrávky proběhnou
v první polovině letošního roku.
A vedením České boxerské federace vytvořená termínová listina
stanovila, kdo s kým se kdy střetne.

Rohovníci BC DTJ Prostějov, kteří
s šesti získanými body vedou průběžnou tabulku, přivítají v předposledním dějství SKP Sever Ústí nad
Labem o víkendu 11. až 12. dubna.
A na úplný závěr pojedou do ringu
Pablo Boxing Plzeň, kde nastoupí
30. či 31. května. Je pravděpodobné, že jedno vítězství z těchto dvou
duelů jim bude stačit k zisku dalšího
mistrovského titulu.
(son)

PROSTĚJOV Okolo Vánoc a Nového roku měli mladí zápasníci
TJ Sokol Čechovice turnajové
volno, ale ještě předtím stihli
absolvovat jednu akci a po pauze
už zase naskočili do soutěžního
kolotoče na dvou dalších kláních.

TØI ZLATA Z BRATISLAVY

KDY BUDOU MÈR?

První prosincovou sobotu se Hanáci vydali do Bratislavy – Ružinova, kde proběhl Mikulášský turnaj
ve volném stylu žáků a přípravek.
V konkurenci 121 závodníků z šesti
zemí (Ukrajina, Slovinsko, Maďarsko, Rakousko, Česko, Slovensko)
se vůbec neztratili, ba právě naopak. Triumf vybojovali Damian
Zeidler, Lukáš Vávra a Filip Kouřil,
stříbro přidal Ondřej Kouřil. Těsně
pod bednou skončili čtvrtý Adam
Lajčík i pátý Lukáš Slezáček.

Současně spatřily světlo světa rovněž termíny všech mistrovství republiky
2020 pro jednotlivé věkové kategorie. Nejprve se uskuteční národní šampionát juniorů od 28. února do 1. března v Novém Strašecí. Poté přijde na řadu
MČR kadetů 20. až 22. března v Třeboni. Následně proběhne tuzemský přebor školní mládeže od 3. do 5. dubna v České Kamenici. A nakonec vše uzavře
mistrovství republiky mužů a žen 29. října až 1. listopadu v Jičíně.

Krátce po polovině ledna uspořádal čechovický oddíl v tamní zrekonstruované sokolovně 2. ročník

turnaje přípravek A, B, C (od šesti
do dvanácti let) opět volným stylem.
Domácí získali pět prvenství (Ondřej, Kouřil, Jakub Vrba, Ela Polenová, Lukáš Sekanina, Lukáš Slezáček),
tři druhá místa (Damian Zeidler, Tomáš Pečínka, Šimon Florián) a čtyři
třetí příčky (Alex Chammas, Tomáš
Zíma, Kamila Chammas, Martin
Zatloukal)! V celkovém hodnocení
družstev obsadil Sokol druhou pozici za Krnovem.

/NCFÊéGEJQXKéVÊ\¾RCUPÊEKRQ×UR÷wPÆOFQO¾EÊOVWTPCLKRąÊRTCXGM
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NEPOLEVILI ANI
V ØEÈKOVICÍCH

Do třetice volnostylařský boj se
rozpoutal o týden později v Brně –
Řečkovicích na Brněnském dráčku.
A talentovaným borcům Čechovic
se znovu dařilo. Tentokrát dosáhli
na zlato Lukáš Vávra a Lukáš Sekanina, na stříbrnou medaili Damian
Zeidler s Davidem Pečínkou a na
bronzový kov Lukáš Slezáček i Tomáš Pečínka. Do týmového pořadí
vynesly tyto výsledky hanácký kolektiv zase na druhý post za Hellas
Brno!
(szi,son)

NEJMLADŠÍM
SE DAØILO DOMA

<DTP÷PUMÚEJĄGéMQXKEUKDQTEK6,5QMQNRąKXG\NKKVTQHGL\CFTWJÆOÊUVQXFTWåUVXGEJ
(QVQCTEJKX

1DGäHQpGĚWLVHEDYLO\ Korfbalisté se nadřeli, než udolali
NRUIEDOHPSUYQtWXUQDM Znojmo
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Školního poháru Ladislava Hynka
se stal kořistí RG a ZŠ města PV
PROSTĚJOV Od září se na Prostějovsku naplno rozjel projekt Školní
korfbal, který mezi děti devíti ZŠ
zdejšího regionu intenzivní měrou vnesl globálně ne tolik známý
sport. Kolektivní smíšené odvětví
začaly od té doby aktivně provozovat desítky školáků prvního stupně
coby nových korfbalových adeptů,
aby se v úterý 21. ledna dopoledne
uskutečnil premiérový meziškolní
turnaj.
Pod názvem Školní pohár Ladislava
Hynka ho osobně zaštítil náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a rodák
z Kostelce na Hané. O poháry i další ceny
bojovalo deset družstev ze zmíněných
devíti základních škol prostějovského
okresu, kde se projekt Českého korfbalového svazu povedlo zdárně rozjet.

RG PRO
MS ZNO

22:19

PROSTĚJOV Těžkou šichtu měli
korfbalisté SK RG Prostějov v utkání 11. kola extraligy dospělých ČR
2019/20. Proti Znojmu si to však náročnější udělali i vlastní vinou, když
dostávali laciné koše a spousta střel
jim smolně vypadla z obroučky. Důležité bylo, že po vyrovnaném boji zvítězili 22:19 (9:8). A znovu tak upevnili
své druhé místo v průběžné tabulce
těsně za vedoucím Brnem.
-QTHDCN Wå LG OG\K wMQN¾M[ 2TQUV÷LQXUMC LCMQ FQOC Q éGOå RąGUX÷FéKN RTXPÊ
VWTPCLiMQNPÊJQRQJ¾TWXJCNG4)C<iO÷UVC28
(QVQ(TCPVKwGM8CNGPVC

Úvodní klání plánovaného seriálu absolvovalo celkem 120 dětí,
odehráno bylo 27 utkání a v nich
nastříleno 239 košů. Prvenství vybojoval tým domácí RG a ZŠ města
Prostějova, který ve finále porazil
výběr ZŠ z ul. Melantrichova Pros-

Školní pohár Ladislava Hynka v korfbalu 2020
– koneèné poøadí prvního turnaje:
1. RG a ZŠ města Prostějova A, 2. ZŠ ul. Melantrichova Prostějov, 3. ZŠ
Kostelec na Hané, 4. ZŠ ul. Dr. Horáka Prostějov, 5. ZŠ Čechy pod Kosířem, 6. ZŠ Klenovice na Hané, 7. ZŠ Jana Železného Prostějov, 8. ZŠ ul.
Kollárova Prostějov, 9. ZŠ ul. Majakovského Prostějov, 10. RG a ZŠ města
Prostějova B.

tějov. Bronz získala parta ZŠ Kostelec na Hané. „Akci hodnotím jako
velice podařenou a můžu slíbit, že
s podobnými turnaji budeme pokračovat. Korfbal v Prostějově roste
a získává své jméno, čehož si strašně
cením. Rád bych moc poděkoval
všem, kteří pomáhali s organizací,
a také krajskému náměstkovi školství Ladislavu Hynkovi za záštitu
nad turnajem,“ zhodnotil prostějovský manažer Školního korfbalu
Petr Šnajdr, zároveň extraligový
hráč SK RG PV a člen reprezentace
ČR.
(son)

BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

/GNCRQF\PQLGOUMÚOMQwGORąKRTQUV÷LQXUMÆO×VQMW(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

Domácí od začátku vedli, hosté neustále dotahovali, občas i vyrovnali. Takový
byl scénář vlastně celého střetnutí, které
měli Hanáci zdánlivě pod kontrolou,
ovšem pořád se jim nedařilo houževnatému soupeři odskočit na větší rozdíl. V prvním poločase přitom měli
problémy s těsnou obranou Modrých
Slonů, kteří na ně zvolili účinnou defenzivní taktiku. A opakovaně likvidovali menší manko (3:1 – 4:4, 7:5 – 8:8).
Stejně vypadal rovněž úvod druhé půle,

Pozápasové hodnocení trenéra
David KONEÈNÝ - SK RG Prostìjov:
„Znojmo je chytré a zkušené družstvo hrajícího trenéra Jirky Podzemského, který na nás používá
osvědčenou taktiku, abychom nemohli v klidu hrát ani střílet. Proto maximálně brzdili postavení
doskoku, tím zpomalovali naše útoky a my jsme neměli takovou ofenzivní pohodu. Dlouho jsme se
spíš trápili, z bláta nás vytáhly dvě střídající holky Renča Havlová s Nikolou Ambrosovou. Prvně
jmenovaná má pořád problémy s bolavou nohou, druhá vypomohla naskočením bez toho, že by
s námi trénovala. Dva získané body za vítězství samozřejmě beru, ale měli jsme vyhrát větším
rozdílem a utkání končit v pohodě s jasným náskokem. Možná jsem moc náročný, přesto však
vyžaduju pro každý zápas ještě vyšší koncentraci i celkovou herní kvalitu.“

neboť jihomoravský celek opět dorovnal
náskok ergéčka (10:8 – 10:10). Od stavu
12:12 se však prostějovskému favoritovi konečně podařilo víc rozpohybovat
útočnou činnost, košem propadlo víc
pokusů v rychlém sledu zejména Tichého, ale i Galíčka, Šnajdra, Vyroubala či
Lešanské. Po úniku na 17:13 navíc šel
Šnajdr na penaltu, jenže neproměnil, což
výběr YMCA okamžitě potrestal dvěma
snadnými trefami.
Definitivní rozhodnutí přinesly až dva
zásahy kapitána Galíčka za sebou (17:15
– 19:15) podpořené sérií úspěšných
doskoků. A byť znojemská družina nepříjemně kousala až do úplného závěru,
blíže než na rozdíl tří košů se už nedostala. Parta SK navzdory herně poněkud
zabrzděnému výkonu uhájila vítězství
22:19, tím pádem zvýšila odstup před
třetími Českými Budějovicemi na nadmíru slibných šest bodů!
Výsledkový servis najdete na straně 26!
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PROSTĚJOV Pouhé čtyři body
získali v podzimní části 2. ligy
mužů ČR 2019/20 házenkáři TJ
Sokol II Prostějov, průběžná tabulka skupiny Jižní Morava je
registruje na poslední jedenácté
příčce. A vzhledem k přetrvávající týmové situaci nemají valné
vyhlídky, že by se na jaře mohli ze
dna pořadí posunout výše.
„Samozřejmě jsem chtěl posílit
mančaft, a proto jsem takzvaně rozhodil sítě. Ale je to hrůza, všichni
oslovení hráči odmítli. Šlo o kluky
se vztahem k Prostějovu, kteří nežijí
daleko odsud. Navrhl jsem jim, aby
se vrátili k aktivní kariéře a pomohli
nám, bohužel přišlo zklamání z jejich nezájmu. Na jednu stranu chápu, že do toho nechtějí jít, na stranu
druhou mě to mrzí,“ povzdechl si

trenér „dvojky“ Tomáš Černíček.
K dispozici tak bude mít stejný
kádr, jako v nevydařené první polovině sezóny. „Chlapi, co nastupovali na podzim, chtějí v rámci svých
možností pokračovat. Tedy jak jim
umožní zaměstnání, studium, rodina či jiné povinnosti. Kromě toho
tajně doufám, že třeba naskočí kluci, kteří kvůli práci hrávali poslední
dobou jen minimálně nebo vůbec
a přitom by svými schopnostmi
znamenali velký přínos,“ přeje si
Černíček.
Přípravu Sokol II každopádně odstartoval ve středu 8. ledna. „Trénujeme dvakrát týdně, docházka je
jako obvykle střídavá, někteří ještě
ani nezačali. Úvodní týdny jsme
věnovali především kondici, teď
postupně přidáváme čím dál víc há-

+NWUVTCéPÊHQVQ/KEJCN5QDGEMÚ

zenkářských prvků. Pro nedostatek
hráčů jsme museli odříct start na přípravném turnaji 1. února v Kuřimi,
ale náhradou se mi povedlo domlu-

vit jiný turnaj 8. února v Litovli,“ prozradil kouč kolektivu, jenž do odvetné fáze druholigových bojů vstoupí
22. 2. na půdě třetích Ivančic. (son)

PROSTĚJOV Velmi solidní dojem udělali předminulý víkend
lukostřelci Prostějova. V domácím prostředí ukázali, že se dokázali otřepat z povánočního útlumu. A naopak opět střílí ostrými.
Zejména mládež tak dělala vedení lukostřeleckého oddílu radost.
Řada účastníků závodu, který byl
tentokrát v poněkud komornějším duchu, si totiž upravila své
osobní rekordy.
„Kadeti i junioři dobře zastříleli.
Například Michal Roba, Lukáš
Preclík, Vašek Vybíral, Filip Jahn či
Terka Moudrá si vystříleli osobák.
Velmi dobře se dařilo také Elišce
Koleňákové. Hůře Pepovi Křesalovi, ale ten závodil s jiným nářadím,
než na které je zvyklý,“ rozebrala

výkony prostějovských závodníků
předsedkyně klubu Magdalena Majarová.
Vyzdvihla ale také další střelce.
„Zlepšili se nám i ti, co jsou prvním
rokem mezi kadety. Třeba Adéla
Chalupová,“ poznamenala Majarová. Jak ale zdůraznila, šlo o menší
turnaj. Skutečná prověrka pak jak
po organizační, tak po sportovní
stránce čekala až uplynulý víkend,
kdy klub uspořádal Mistrovství ČR
dorostenců ve střelbě z luku (čtěte
v příštím čísle – pozn.red.). „Bohužel se ho nemohl zúčastnit Filip
Jahn, který si narazil ruku. Mohl
nám zde hodně pomoci,“ zalitovala
Magdalena Majarová.
(sob)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV 21. dubna 2014 to ve Víceúčelové haly-zimním stadionu v Prostějově žilo. Diváci se bavili, udělali perfektní atmosféru. Však jich také přišlo přes čtyři tisíce. Co je
přilákalo? Že by kvalitní soupeř, třeba rovnou odvěký rival
z Přerova? Ale kdeže. Tentokrát se hrálo o postup do 1. ligy.
Proti Jestřábům nastoupil oslabený Beroun, za který navíc
musel dochytávat půlku utkání hráč z pole. Podle toho taky zbytek zápasu vypadal. Prostějov vyhrál 11:1 a mohlo se
slavit: postup byl jistý a na ledě i v hledišti propukl ohromný jásot. Sen mnoha fanoušků se splnil: po šesti letech si
Prostějov zahraje druhou nejvyšší soutěž! V ní se sice nakonec zabydlel, ale nejenže se vysněného semifinále klub
nedočkal, ale ze čtyřtisícových návštěv se stal průměr jen
lehce nad tisícovku. Nelichotivá situace graduje v probíhajícím ročníku 2019/2020, kdy jestřábí hnízdo píše doslova
trudnou kapitolu. Pád na dno deklaruje nejnižší návštěva
historie v počtu 391 diváků...
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Od posledního postupu uplynulo téměř šest let. A věci se hodně
změnily. Prostějovský hokej od té
doby připomínal výstup na horu
s těžce naloženými kolečky. Tým
měl každoročně velmi náročný
úkol, a sice dostat se mezi nejlepší
čtyři týmy. Nicméně tlačená kolečka ne a ne poslouchat a vždy
ve vyřazovací části ujela (nepočítaje první ročník po postupu, kdy
se Prostějov s velkou námahou
v soutěži udržel). Jak to ovšem
vypadá, kolečka tentokrát nejenže
ujela, ale s rámusem se řítí přímo
k úpatí kopce. Prostějov neplní
předsezónní předpoklady a také ve
skupině o 9. a 16. místo předvádí
velmi nestálé výkony, které mohou
znamenat, že skončí ve společnosti
Kadaně, Ústí nad Labem a Sokolova, v lize neúspěšných.

Jestøábi útoèí
na divácké
dno
V tom všem se odráží také přízeň
diváků. I když, jak zaznamenávají
statistiky, mírný pokles tu byl už
na začátku aktuální sezóny. Na
první tři domácí zápasy sice ještě
přišlo v průměru přes 1500 diváků (hrálo se totiž s Chomutovem,
Vsetínem a Havířovem), ovšem
poté už přišel pád. První utkání
s návštěvou pod tisícovku diváků
se uskutečnilo 2. října s Třebíčí.
Prostějov v té době zrovna nezářil,
z předchozích pěti utkání tři ztratil. Ale ještě to s ním, po herní ani
po návštěvní stránce, nevypadalo
ztraceně. Přesto však v předchozí
sezóně nepřišla tak nízká návštěva
na domácí utkání Prostějova ani
jednou. Přesně o měsíc později
pak přišel mezník. Tehdy naposledy přišlo více než tisíc diváků,
paradoxně na ne zrovna atraktivního soupeře v podobě Frýdku-Místku. Druhý psychologický
moment přišel v posledním kole
základní části sezóny. Na Jihlavu
dorazilo pouhých 513 příznivců...
Návštěvnost však padala dál, což
se vzhledem k atraktivitě utkání
dalo čekat. Aspoň trochu důstojná kulisa (801 platících) byla na
duelu s Jihlavou. Nicméně následoval propad způsobený neúčastí

kotle i velké části skalních příznivců. Ti tak projevili potichu svou
nespokojenost a třeba návštěva
na Třebíči (391 lidí) patří přinejmenším za posledních deset let
k nejnižším na mistrovském utkání Jestřábů.

Dùvod k poklesu?
Systém ligy
LYÙNRQ\
Redakce Večerníku v souvislosti se
strmým pádem popularity hokeje
u fanoušků oslovila obě zainteresované strany. Zatímco marketingový manažer LHK Jestřábi Štefán
Žigárdy odmítl z důvodu nařízení
klubového vedení situaci v této fázi
sezóny jakkoliv komentovat, jeden
z oslovených fanoušků, který bývá
pravidelně součástí tzv. „kotle“, byl
sdílnější. „Na hokej pořád chodím,
ale děje se tak spíš ‚z povinnosti‘, rozhodně se netěším na každý
zápas jako dřív. A tak když občas
musím vynechat, už mi to zas tolik
nevadí,“ přiznává Michal Szymsza.
„Částečně za to může předváděná
hra, ale mnohem víc to, že nechodí lidi a celkově špatná atmosféra
kolem hokeje. Když je prázdný
zimák, tak je ten zážitek poloviční,
i kdybychom hráli špičkově,“ posteskl si věrný příznivec Jestřábů,
který navštěvuje hokej pravidelně
už více jak deset let.
Ještě dále sahá hokejová paměť
umělce Tomáše, který patří mezi
skalní fanoušky hokeje a fotbalu
ve městě. I on hledal důvody, proč
přízeň tak zřetelně mizí. „Liga se
sama zesměšnila. Lidé nepůjdou za
stokorunu na takovou blamáž. Zavírání ligy, neustálé změny systému,
pořád se něco předělává,“ vypočítává důvody. Ty ale vidí také v tom,
co Jestřábi předvádí na ledě. „Chtějí
zde stovku na vstupné, přitom Prostějov nic moc nehraje. Přes svátky
pak bylo jasné, že si někteří zasázeli,“ pokračoval a zastavil se i u čísla
diváků. Těch průměrně nyní chodí
na pět stovek. „Některé návštěvy
jsou už pomalu horší jak kdysi na
Plumlov. A popravdě se divím i těm
pár stovkám, co přijdou,“ nešetří
známý historik kritikou.
Otázka je, co bude dál. Nabízí se
několik možností. Prostějov ještě může proniknout do předkola
a zde třeba zabojovat o výsledek.
V takovém případě se dá počítat,
že v play off se návštěvy zvednou
a kdo ví, v případě nějakého překvapení by mohla vypuknout opět
známá hokejová horečka. Horší
variantou však je, že se naopak Jes-
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Foto: Marek Sonnevend

1.2.

Frýdek-Místek

29.1.

Kadaň

22.1.

Ústí n/L

15.1.

Třebíč

355
514

Jihlava
8.1.
30.12. Benátky
26.12. Frýdek-Místek
22.12. Kadaň
17.12. Sokolov
4.12. Jihlava
30.11. Benátky
23.11. Kadaň
18.11. Litoměřice
16.11. Sokolov
2.11.

Frýdek-Místek

26.10. Poruba
21.10. Přerov
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třábi do vyřazovacích bojů nedostanou a padnou až na samé dno.
Otázkou ovšem v takovém případě však je, jak vůbec bude dál klub
fungovat.
Rovnice je přitom za jakýchkoli
okolností jasná: fanoušci rovná se
podpora – morální a finanční. Více
fanoušků (a zároveň více úspěchů)
znamená větší zájem sponzorů, což
vede k lepší finanční situaci klubu
a zisku kvalitnějších hráčů i podmínek.
K úbytku fanoušků se vyjádřil také
sportovní manažer klubu Jiří Vykoukal. "Hrajeme v horší skupině.
Ty zápasy nejsou často kdovíjak
atraktivní. A je jich navíc opravdu
hodně. K tomu se pak dají připočítat i některé výkony v zápasech,"
vyjádřil se. Pravdou je, že Jestřábi
hrají často i třikrát do týdne. A to
s takovými soupeři jako jsou Kadaň, Ústí nad Labem nebo Sokolov.
Tedy nijak atraktivními. Někdejší
trenér Prostějova si ale všímá ještě
jedné věci. Tentokrát přitom nemíří jen k situaci v Prostějově. "Je
pravda, že třeba ani teď na utkání Olomouce se Spartou nebylo
plno. Podle mě za to může i prostředí na stadionech. Jeden z klíčových faktorů nízkých návštěv je
i to, že fanoušci zde zkrátka nemají

kulturní prostředí, aby tam mohli trochu fungovat. Je ale otázka,
kolik lidí by po úpravách chodilo,
o kolik by byla návštěvnost větší,"
poznamenal Jiří Vykoukal.
Zareaguje na současnou nelichotivou situaci klub nějakou
speciální akcí?

19.10. Č.Budějovice
12.10. Slavia
7.10. Ústí n/L
2.10.

Třebíč

23.9.

Havířov

18.9

Vsetín

13.9.

Chomutov

prùmìry divákù na domácích zápasech
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