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Feťák rozsekal
místního Columba!

Martin ZAORAL
Michal KADLEC
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BEDIHOŠŤ Tohle mohl udělat jen šílenec bez mozku!
Pronajímat dům feťákům se prostě nevyplácí. Skutečně
hrůzným způsobem na to doplatil V. P. (69) z Bedihoště.
Poté, co šel v sobotu 1. února brzy ráno uklidnit své rozdováděné nájemníky, vytáhl na něj Pavel Š. sekáček na maso. Tím mu prakticky usekl celou ruku, navíc mu zaútočil i na hlavu. Senior skončil s těžkými
zraněními v olomoucké nemocnici, kde nyní v umělém spánku bojuje o život. Pavla Š. zadrželi policisté a hned putoval do vazby. Za pokus o vraždu
mu hrozí až dvacet let vězení.
K události došlo v sobotu 1. února o půl páté ráno v jednom z řadových domů v Bedihošti.„Tomu napadenému tady u nás v Bedihošti nikdo neřekne
jinak než Columbo. Žil řadu let v Německu, všeobecně se o něm vědělo, že
u sebe natáčí porno filmy. Byl rozvedený a dům pronajímal nejrůznějším
pofidérním existencím. To se mu nakonec stalo osudným,“ začal své vyprávění jeden ze sousedů bydlících v ulici poblíž vlakového nádraží.
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Prostějov (mik) – Počet nemocných chřipkou i v Prostějově neustále stoupá. „V poměru na sto
tisíc obyvatel vykazujeme k pondělí 3. února v Prostějově celkem
už 1 973 obyvatel nemocných
chřipkou. V celém Olomouckém
kraji evidujeme pak sedm případů
chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem,“ uvedla
Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení prostějovské
pobočky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

7RW½OQÉ]½ND]
Prostějov (mik) – Chřipková epidemie má za následek totální zákaz
návštěv v Nemocnici Prostějov.
„Z důvodu nárůstu respiračních
onemocnění byl vyhlášen na všech
lůžkových odděleních Nemocnice
Prostějov zákaz návštěv. Toto opatření platí od 4. února až do odvolání. Bude ukončeno neprodleně po
zlepšení epidemiologické situace.
Případná nutná návštěva pacienta
bude možná pouze po domluvě
s ošetřujícím lékařem,“ potvrdila
Radka Miloševská, tisková mluvčí
prostějovské nemocnice.

Martin ZAORAL
WZK^d :Ks Film Titanic
mají rádi skoro všichni.
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TITANIC

Neuvěřitelné rozuzlení má kauza
okolo budovy místního nádraží
v Prostějově. Agentuře Hóser se podařilo ukecat ministra železnic i některé pohlaváry ze Správy železné
dopravní cesty, aby konečně kápli
božskou a prozradili, co chtějí udělat s naší stařičkou nádražní budovou. A jejich zprávy nám vyrazily
dech!
„Už jsme hlasovali pro to, aby ta šeredná barabizna, která v Prostějově
stojí jen kvůli tomu, aby vypravila
vlak do Čunína a nazpátek, byla

&21É6327ħð,/2
Rázný krok k dohodě? Zastupitelé schválili vznik komise, která by
měla posoudit návrhy na uspořádání parku ve Studentské ulici. Návrhy židů, petičního výboru i města se ale liší, takže konečná verze
připomenutí židovského hřbitova
nemusí hned tak vzniknout. Je to
ale další krok k možnému kompromisnímu řešení.
CO NÁS UDIVILO…
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Prostějov (mik) – Na začátku
úterního jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějov uctili
komunální politici minutou ticha
nedávno zemřelého vedoucího
odboru sociálních záležitostí prostějovského magistrátu Jaroslava
Svozila. Hold vzdalo dlouholetému
vedoucímu pracovníkovi úřadu
všech třiatřicet zúčastněných zastupitelů.

FOTO

zbourána během příštího týdne. Do
debaty těsně před hlasováním na
ministerstvu se však přihlásily České
dračky, že by v rámci zlepšení a rozšíření dopravní sítě zmodernizovaly železniční trať z Olomouce přes
Prostějov do Konice. Tím pádem
by se mohla zavést pravidelná linka Praha – Konice, která by jezdila
minimálně jednou za týden. Tento
nápad se nám velice zamlouval,
protože chceme propagovat nejlepší
vlakovou soupravu Pendolino mezi
co nejširší veřejností. Proto jsme od
demolice budovy místního nádraží upustili. Ba naopak ji hodláme
opravit a zmodernizovat tak, aby
to bylo důstojné výpravní místo pro

Pendolino. Společně s tím ale musíme samozřejmě elektrifikovat trať
z Prostějova přes Čunín do Konice,“
sdělil Agentuře Hóser Ferdinand
Kolej, ministr železnic České republiky.
„Na trase z Prostějova do Konice
bude Pendolino zastavovat ve všech
stanicích, tedy v Kostelci na Hané,
Lutotíně, Zdětíně, Ptení, Stražisku,
Čuníně a Křemenci. Očekáváme,
že alespoň při první jízdě, kterou
odhaduji na 1. duben tohoto roku,
nás lidé i s Pendolinem v těchto zapadákovech budou vítat mávátky
a vlajkami Českých draček,“ přeje
si Jáchym Pražec, náměstek SŽDC.
Z tohoto rozhodnutí jsou úplně paf

i prostějovští radní. „Jsem samozřejmě nadšen, i když už jsem měl
domluveného kupce na cihly z bouračky místního nádraží. To nevadí, prodám mu cihly z radnice. To
nevíte, že se radnice bude bourat?“
šokoval agenturu Hóser primátor
Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Další vražedný čin v obci. Ještě
v živé paměti máme čin seniora,
který v březnu 2016 zastřelil v Bedihošti svého tchána. Předminulou
sobotu ve stejné obci muž napadl
sekáčkem sedmdesátiletého důchodce a přivodil mu tak těžká
zranění. Policie pachatele dopadla
a ten za pokus o vraždu skončil ve
vazbě.
ZACHYTILI JSME

1 628 000

Přesně tuto částku schválili a rozdělili v rámci dotací pro sociální
oblast na letošní rok prostějovští
zastupitelé. Největší příspěvek
od města obdrželo Azylové centrum.
ZAUJAL NÁS...

HALINA PAWLOVSKÁ

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

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Zlý strejda. „Můj strejc má AIDS, můj strejc má AIDS,“ zpívá ve svém
textu Moc hodnej strejda kapela Morčata na útěku. Hodný není třicetiletý strýc z Konicka, který svoji osmnáctiletou neteř uhodil pěstí do nosu
a vyhrožoval, že ji zabije. Nebyl to přitom první jeho exces tohoto druhu.
•• Úterý ••
Bránila se útokem. Není důležité, co pokazíš, ale na koho to svedeš… Přesně
dle tohoto hesla se dle státního zástupce chovala Marcela Poláková, která měla
nejprve nadělat problémy podnikateli, jemuž zpracovávala účetnictví. Když po
ní žádal uhrazení škody, podala na něj trestní oznámení na policii pro údajné
vyhrožování. Kvůli křivému obvinění skončila před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Prostějovský originální synkopický orchestr. „Nejlepší věci na světě jsou
zdarma,“ prohlásil legendární swingový muzikant Benny Goodman. Prvotřídní swing si mohli užít návštěvníci koncertu v prostějovském divadle,
kde vystoupil věhlasný Originální Pražský Synkopický Orchestr. Mezi sedmi
jeho muzikanty najdeme hned tři bývalé členy zdejšího Divadla Point.
•• Čtvrtek ••
Lepší nežli pivní pěnu, je mít doma zralou ženu. „Nemiluj nikdy debila,
co ti hledí na kila!“ doporučuje ženám Halina Pawlovská, která je známá
jako moderátorka rozhlasového pořadu Co Čech, to Němcová. Oblíbená
spisovatelka do Městského divadla v Prostějově zavítala se svým pořadem
Manuál zralé ženy.
•• Pátek ••
Kdyby žena byla z nohou… „Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu
poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby
byla blízká jeho srdci.“ Tak praví židovský Talmud. Za dobou, kdy v rodinách oficiálně velel muž, se ohlédl pořad složený z operetních melodií. Do
kina Oko v Němčicích nad Hanou s ním přijeli sólisté ostravského divadla.
•• Sobota ••
Co vše potřebujeme? „Všechno, co potřebuješ, je láska,“ zvěstovali svého času členové skupiny Beatles. Mnozí z těch, kteří stejně jako oni pěli
o lásce, ve skutečnosti toužili hlavně po slávě a uznání, čemuž byli ochotní
podřídit vše ostatní. O tom, že tomu tak nemusí být nutně u všech, vypráví
hudební komedie Yesterday, která byla k vidění v kinoklubu Duha.
•• Neděle ••
Správně slyšíme jen srdcem... „Správně vidíme jen srdcem. To nejdůležitější je očím neviditelné,“ prozradil své tajemství Malý princ v jedinečné knize Antoine de Saint-Exupéryho. Na základě ní vznikla rocková opera, na kterou lidé zamířili do prostějovského Společenského domu. Po návratu domů
mohli přemýšlet, zda se hudba z opery dotkla nejen jejich uší, ale i srdcí…

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Od minulého týdne mají
policisté zjištěného zloděje,
který v polovině listopadu
loňského roku okradl v domácnosti osmasedmdesátiletou ženu. O šedesát tisíc
korun v hotovosti ji připravil
vlastní vnuk! Za odcizené
peníze pak odjel s kamarády
taxíkem do Olomouce, kde
společně většinu lupu prohráli v automatech.

60 000

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

Známá tvář českého showbyznysu
pobavila ve čtvrtek svými humornými historkami vyprodaný sál
Městského divadla v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„A KOLIK
MÁ HAVEL
NA SVĚDOMÍ
ŽIVOTŮ?“
Prostějovský zastupitel za KSČM
Jaroslav Šlambor hodně protestoval
proti tomu, aby vznikaly pamětní
desky obětem komunistické zvůle

RADEK SVOBODA
se narodil 18. prosince 1967 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. února
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
53 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů,
má střední postavu, hnědomodré oči
a prošedivělé vlasy. Nosí plnovous.

POÈASÍ v regionu
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Mojmír
Božena
Slavěna

Devětadvacetiletý muž navíc koupil svým kumpánům
mobilní telefony, které si
však později od nich vyžádal zpět a přístroje skončily
v zastavárně. Vnuk nyní prý
svého činu lituje a babičku
údajně okradl pod vlivem
pervitinu...

VALERIE POKUTOVÁ
se narodila 4. září 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 31. ledna
2020. Její zdánlivé stáří je 16 let, měří
okolo 160 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné dlouhé a vlnité vlasy.

Věnceslav
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Valentýn
Jiřina

Ljuba
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafické oddělení: Karolína Heinzlová (grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz). Marketingová manažerka: Aneta Straškrabová (739 855 822, marketing@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Markéta Úlehlová (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 10. února 2020

3

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

75(67352'92ŏÉ.$Dva velké řetězce
1HPLORVUGQ¿NRQNXUHQFHNRVËREFKRGQËN\

POTVRZEN! U TESCA KONČÍ

PROSTĚJOV A je hotovo! Neuvěřitelnou devět let trvající anabázi
s Dušanem Dvořákem snad na nějaký čas ukončil uplynulou středu
5. února Krajský soud v Brně, který
potvrdil rozsudek prostějovského
soudu nad „veleknězem“ konopné
církve. Ten jej za pěstování konopí
v podmínce poslal na tři roky do
vězení.
Zatímco mnozí konopní aktivisté po
posledním rozhodnutí soudu hovoří

.UDMVNÙVRXGQHPÈOGÕYRG
QDUR]VXGNXFRNROLYPÈQLW

o šikaně ze strany státu, sám Dušan
Dvořák jím rozhodně nemůže být
překvapen. Konopí totiž pěstoval navzdory faktu, že za to byl v minulosti
opakovaně odsouzen k peněžitému
trestu či podmínce. V minulosti jej od
vězení zachránilo pouze to, že byl shledán nesvéprávným. Nakonec soudní

znalec konstatoval, že Dvořák sice trpí
psychickou chorobou, na jejímž základě také pobírá invalidní důchod, za své
jednání je ovšem zodpovědný.
Policie přitom u něj sklízela celých
dlouhých devět let a za celou dobu na
něj bylo kvůli pěstování nelegálního
konopí podáno velké množství žalob,
ke změně jeho chování to ovšem nevedlo. V posledním případě se pak hájil nejen tím, že konopím chtěl pouze
léčit, ale i tím, že všech 133 rostoucích
a 111 sušených rostlin zabavených
v roce 2018 obsahovalo jen velmi malé
množství psychoaktivního THC působícího negativně na lidský mozek.
Analýza ze strany policistů však odhalila něco jiného.
„Soud prvního stupně provedl dostatečný
rozsah dokazování a všechny důkazy zhodnotil logickým způsobem, takže to nevzbuzuje pochybnosti,“ odůvodnila své rozhodnutí krajská soudkyně Šárka Dufková.
Rozsudek je tak pravomocný, Dvořákova
&WwCP&XQą¾MD[NWRTQUV÷LQXUMÆJQUQWFWąCFWNGVLCMQFQOC2QFGXÊVKNGVGEJ obhájkyně nyní zvažuje možnost podání
PGLTč\P÷LwÊEJRTQEGUčQFP÷LQFEJ¾\GNUVąÊNGVÚOVTGUVGO Foto: Martin Zaoral dovolání k Nejvyššímu soudu.
(mls)

<CVÊOEQ 2NCPGQ GNGMVTQ PC
RQUNGF[ QVGXąGNQ X PGF÷NK 
NGFPCXRąÊRCF÷*GTXKUURQTVW
VQD[NQQVÚFGPRQ\F÷LK
Foto: 2x Martin Zaoral

DRŽOVICE Čím dál více lidí nakupuje na internetu. A to si očividně vybírá svoji daň. Hned dva
velké řetězce se v lednu rozhodly
uzavřít své rozlehlé prostějovské
pobočky, které řadu let fungovaly
v nákupní zóně u Tesca v Držovicích.

Martin ZAORAL
Jako první už v neděli 19. ledna uzavřela prodejna Planeo zabývající se
prodejem veškeré elektroniky. Ta
patří české společnosti Fast ČR. Prodejna byla inzerována s měsíčním
nájemným 80 tisíc korun, z nabídky
však již byla stažena, což značí fakt, že
již zřejmě našla nového pronajímatele. „Docela mě překvapilo, že zavřeli.

Ceny měli přijatelné, i když vím, že
pár lidem vadilo, že neměli skladové
kusy, ale prodávali jen ty vystavené.
Jinak jsem tam vždy koupil, co jsem
potřeboval,“ svěřil se pán, který na
konci uplynulého týdne obhlížel
zavřený obchod. Zajímalo nás, zda
netuší, co na místě zrušené prodejny
bude. „Slyšela jsem, že tu má otevřít
Pepco, podobné jako funguje už u
starého Kauflandu. Ale jestli je to
pravda, tak to nevím. Zatím to tedy
nevypadá,“ reagovala místo něj jeho
manželka. Nejbližší pobočku Planea
nyní zájemci najdou v Olomouci či
ve Vyškově. Tam mohou také reklamovat spotřebiče, které si v Prostějově zakoupili.
Podobný osud stihl také pobočku

rakouské firmy Hervis zaměřené
zejména na prodej sportovního oblečení, obuvi a vybavení. „Obchod
mi byl celkem sympatický, daly se
tady sehnat kvalitní věci. Občas jsme
sem zašli, moje přítelkyně, která
studuje vysokou školu, v něm měla
15procentní slevu. Bez této slevy
ovšem byly ceny o něco vyšší než o
konkurence, a tak jsme tady většinou
bývali sami. Ono vysokoškoláků
v Prostějově zas tolik není. Teprve
při lednovém výprodeji se obchod
zaplnil, to jsme nakoupili víc věcí,
které byly zlevněné, navíc se na ně
vztahovala akce 2+1 zdarma,“ popsal
svoji zkušenost sympatický mladík.
Co však nahradí prodejnu Hervis se
nám zjistit nepodařilo.

Rom ve škole zmlátil dvanáctiletou sestru!
,QFLGHQWSURMHGQ½YDOL]DVWXSLWHOÅc.ROO½UNDpSRGQLNODGDOvÉRSDWÔHQÉ

PROSTĚJOV Kolik neštěstí ve světě
už přinesla nedostatečná bezpečnostní opatření na školách, do kterých se
i dnes většinou dostane každý, komu
se jen zamane? K neuvěřitelnému
a hlavně krvavému incidentu došlo
minulé pondělí v budově Základní
školy v Kollárově ulici v Prostějově.
Osmnáctiletý Rom vtrhl do šesté třídy,
ve které zmlátil svoji vlastní sestru! Jak
se vůbec dostal do školy? Celý incident
o den později projednávali i prostějovštízastupitelénasvémzasedání.Případ
na něm otevřel zastupitel Pavel Dopita
(SPD). Policie případ velice stručně
potvrdila, ředitel školy Večerníku řekl,
že krizový plán počítá s podobnými situacemi, ale v tomto případě napadení
dvanáctileté dívky nešlo nijak zabránit.

ních sítích a jedna z maminek dětí příslušné školy si postěžovala také prostějovskému zastupiteli Pavlu Dopitovi. „Dnes se
mi dcera vrátila ze školy v naprostém šoku
a rozrušení. Při čtvrté vyučovací hodině
vtrhl do třídy zhruba osmnáctiletý muž,
který není ze školy, a začal křičet a nadávat
jejich spolužačce, údajně sestře a domáhat
se mobilního telefonu. Jeho agrese rostla,
hodil po ní lavici a poté ji začal fyzicky napadat. Ta upadla na zem, kde ji začal kopat
a tahat za vlasy. Následně jí vytrhl mobil
z ruky a utekl. Pan učitel, který je staršího
věku, snad i pochopitelně nezasáhl. Spolužačku mé dcery, která byla od krve, si
následně odvedla matka,“ přečetl zprávu
od ženy přímo na jednání zastupitelstva
minulý týden v úterý Pavel Dopita. „Zajímalo by mě, jak je vůbec možné, aby se
cizí člověk dostal do budovy škoMichal KADLEC jakýkoliv
ly. Existuje vůbec nějaký krizový plán pro
Zpráva o brutálním napadení romské tytopřípady?Podlenějbyměltotižvtakoškolačky se rozletěla už v pondělí po sociál- vých situacích zasáhnout fyzicky zdatnější

člověk, například tělocvikář, školník nebo
někdo z ochranky,“ chtěl znát odpovědi
od kompetentních politiků opoziční
zastupitel Pavel Dopita. „Samostatnou
otázkou zůstává, jak je možné, že se do
budovy dostala cizí osoba, která mohla
v afektu i třeba pod vlivem omamných
látek dětem ublížit? Ale chápu, že je to se
stoprocentní jistotou neřešitelné,“ dodal
ještě vzápětí Dopita.
Prostějovští zastupitelé násilný čin odsoudili, náměstek primátora pro školství Jan
Krchňavý potvrdil, že město jako zřizovatel základních škol disponuje krizovým
plánem pro podobné situace. „Přestože na
všech školách v posledních letech vznikla
důkladná bezpečnostní opatření a vchody
jsou zabezpečeny elektronickým zařízením, co si budeme povídat, do budov se
často dostane každý. Stačí jen do mikrofonu u dveří nahlásit, že jdete za nějakým
učitelem nebo že dítěti nesete svačinu.
Budeme se muset nad celým problémem

znovu zamyslet,“ uvedl Jan Krchňavý, sám
dlouholetý ředitel Základní školy Jana Železného.
Z události je viditelně nešťastný ředitel
Základní školy v Kollárově ulici Josef
Hrachovec, kterého Večerník oslovil se
žádostí o vyjádření. „Do jedné ze tříd
přišel za svojí sestrou během vyučování osmnáctiletý mladík, který byl kdysi
rovněž žákem naší školy. Na něco se jí
zeptal, dívka mu cosi romskou řečí odsekla a mladíka doslova popadl amok.
Žačku šesté třídy fyzicky napadl, údajně
kvůli tomu, že mu ráno doma ukradla
mobilní telefon. Po incidentu byla přivolána matka dívky a také jsme samozřejmě informovali policii,“ uvedl k činu
Josef Hrachovec. „Celému incidentu se
bohužel nedalo zabránit. V hodině vyučoval sedmdesátiletý pedagog, který
jen suploval za svého mladšího kolegu.
Jakmile došlo k napadení, okamžitě
jiné žáky poslal pro pomoc. Mladík ale

2QRQPF÷NPÊOKPEKFGPVWUGPCXUVWRPÊEJFXGąÊEJ
DWFQX[<iX-QNN¾TQX÷WNKEKQDLGXKNCEGFWNG\C
MC\WLÊEÊXUVWRK\¾MQPPÚO\¾UVWREčOå¾Mč2Q
OčåGVQVQPQXÆQRCVąGPÊ" 2x foto: Michal Kadlec

rychle opustil budovu školy. Matka pak
se svojí dcerou o něčem romsky hovořila, podle mého názoru bude policie věc
řešit jen jako přestupek, pokud vůbec.
Osobně si nevím rady s tím, jak podobným věcem zabránit. Copak za chvíli
budeme jako ve Spojených státech, aby
vchod do školy hlídala policie nebo bezpečnostní služba? Ano, dveře budovy
jsou uzamčeny a vybaveny elektronickým bezpečnostním opatřením, to ale
viditelně nestačí,“ pokrčil rameny ředitel
základní školy Josef Hrachovec.

KALAMITA!

Krvavý incident, po kterém dvanáctiletá žačka školy utrpěla zranění v obličeji a podlitiny na těle, bude mít zřejmě
další dohru. „Mohu potvrdit incident
na jedné z prostějovských základních
škol, a to, že jeho okolnosti šetříme. Ve
věci je dáno podezření z přestupku
proti občanskému soužití. S ohledem
na věk zúčastněných k němu však
v tuto chvíli další informace poskytovat nebudeme,“ sdělil Večerníku
policejní tiskový mluvčí František Kořínek.
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ALE JEN U PROTIVANOVA...
V posledních týdnech jsme si mohli hodně přečíst o dostavbě prostějovského zimního stadionu
pro hokejovou mládež. Tuto věc jsme „zdědili“,
současná rada projekt nezadávala. Zázemí pro
děti ovšem potřebujeme, a proto jsme projekt
prozatím i přes určité výhrady neanulovali. Rozhodující budou výsledky výběrového řízení na
dodavatele, které bychom měli znát v nejbližších
týdnech. Pokud nám některý z účastníků nabídne rozumnou cenu, budu navrhovat, ať budovu
postavíme. Jestliže náklady dále porostou, bude
to signál k zastavení a zásadnímu přepracování
projektu. Tím se samozřejmě stavba o několik let
Foto: SDH Protivanov
zpozdí. Ať už budou výsledky výběrového řízení
PROTIVANOV Zatímco v Prostějově není po sněhu vidu ani slechu, zcela jinou situaci zažívali upro- jakékoliv, poslední slovo bude mít zastupitelstvo
města, protože o tak zásadní věci nemůže rozstřed minulého týdne obyvatelé Protivanova a okolí. Zásluhou hustého sněžení a silného větru
hodnout nikdo jiný.
20020510194

v těch místech došlo ke kalamitě jako někde na Sibiři! A potíže měli hlavně řidiči.

O SITUACI V PROTIVANOVĚ NAJDETE INFORMACE NA STRANÁCH 10 A 11

(mls)

František JURA,RTKO¾VQT
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PROSTĚJOV Tohle z paměti žádné
matky nikdy nevymizí! Už je to šest
let, co malá Vanessa prožila během
dvou dnů 30 záchvatů netypické
epilepsie a sužovaly ji palčivé bolesti hlavy, kvůli nimž dokonce začala
ztrácet zrak. Už tehdy se o ní mluvilo jako o velké bojovnici. Loni se
stejná „holčička“ stala bronzovou
Dívkou roku v Olomouckém kraji.
Večerník zajímalos, jaký je její aktuální zdravotní stav.

Napsáno
pred
à

8. 2. 2010

O případu malé Vanessy jsme poprvé informovali už před šesti lety.
Osmiletá dívka tehdy absolvovala
podrobná lékařská vyšetření postupně v nemocnicích v Prostějově,
Olomouci a Praze. „Dostali jsme
v té době bezmála tři stovky přání
od našich přátel. Vzpomínám si na
všechny, kteří nás tehdy podpořili.
Nikdy jim to nezapomenu!“ vzkázala Kateřina Dostálová, maminka

<CVÊOEQRąGFwGUVKNGV[VGJF[QUOKNGV¾
8CPGUUCDQLQXCNCUWTRWVPÚOKDQNGUV
OKJNCX[C\¾EJXCV[GRKNGRUKGNQPKWå
\C\¾ąKNCXUQWV÷åK&ÊXMCTQMW
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nyní už čtrnáctileté Vanessy, která
je již zcela bez zdravotních komplikací. „Dcera strávila dva roky na
lécích, které musela brát každý den.
A dnes? Je zcela zdravá! Když to
píšu, tečou mi slzy. Zdraví není jen
slovo, je to požehnání,“ svěřila se
Dostálová.
(mls)

PROSTĚJOV Máme to ještě živé
paměti obzvláště ti, kteří vlastní hrob na Městském hřbitově
Prostějově. Silný vítr přívalovým
deštěm se nad Prostějovem přehnal pondělí 1. července loňského roku odpoledních hodinách.
Vichřice na něm vyvrátila dva
stoleté buky, které poničily desítky hrobů. pár týdnů vedení města
vyčíslilo škody na 580 tisíc korun.
Magistrát coby vlastník hřbitova
se dal okamžitě do oprav poničených hrobů zároveň jednal pojišťovnou. Podle prvního náměstka
primátora Jiřího Pospíšila již byly
škody na hřbitově proplaceny.
Přívalový déšť doprovázený silným
větrem kroupami během prvního
červencového dne loňského roku
naplno zasáhl celé Prostějovsko.
regionu ten den zaznamenali hasiči
vůbec nejvíce výjezdů svých jednotek, které bleskurychle odstraňovaly škody zhruba hodinového řádění
přírodního živlu. Ten se podílel na
zničení městského majetku, přímo
Prostějově došlo největším škodám
na Městském hřbitově, kde dva vyvrácené letité buky poškodily na
sedm desítek hrobů. Hřbitov tak
musel být během následujících dní
bezpečnostních důvodů uzavřen.
„Magistrát bude uplatňovat náhradu škod pojišťoven. Naše pojistka

.QÿUM¾NGVPÊXKEJąKEG\RčUQDKNCPC/÷UVUMÆOJąDKVQX÷2TQUV÷LQX÷wMQFW\CDG\
O¾NCVKUÊEMQTWP2QLKwċQXPCXwGRTQRNCVKNC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se samozřejmě vztahuje na živelné
pohromy, takže budeme pojišťovny
nárokovat finanční odškodnění,“
řekl tehdy na začátku letních prázdnin první náměstek primátora.
Na tiskové konferenci rady města ve čtvrtek 9. ledna Jiří Pospíšil
oznámil, že za živelnou pohromou
července 2019 je udělána tečka.
„Od pojišťovny dorazilo na účet
města bezmála šest tisíc korun,

pojistky tak byly uhrazeny veškeré
škody, které vichřice prudký liják
způsobily na Městském hřbitově
Prostějově. Všechny poničené hroby jsou již opravené. pojistky jsme
na základě rozhodnutí rady vyplatili zhruba šest tisíc korun občanovi
Prostějova, který si poškozený hrob
opravil sám na vlastní náklady,“
sdělil první náměstek primátora
Prostějova.
(mik)

/WåDG\RT¾EGX[FÊTCNRQFPKMCVGNG
Policie vyřešila minulý týden hodně závažný případ vyděračství.
S prosbou o pomoc se na strážce zákona obrátil podnikatel ze Slatinek,
který od neznámého muže obdržel
výhružný dopis a požadavek na statisíce korun. Vyděrač byl ale dopaden
a obviněn!
„Muž bez pracovního poměru v tíživé
finanční situaci zanechal v katastru
obce Slatinky za stěračem vozidla ručně psaný dopis. Majiteli v něm vyhrožoval, že pokud na určené místo nedodá v igelitové tašce částku v objemu
několika stovek tisíc korun, mohla by

u něj policie najít větší množství heroinu nebo že se může utopit či otrávit.
Muž takto vyhrožoval podnikateli,
který ve Slatinkách vlastní rekreační
chalupu. Ten se z obavy o svoji bezpečnost okamžitě obrátil na policii,“
sdělil na úvod Večerníku Alexander
Sekanina, vedoucí služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Policie provedla rozsáhlé opatření,
aby ohroženého podnikatele ochránila a zároveň dopadla pachatele vydírání. Nejlépe přímo při činu, kdy
si měl vyzvednout požadovanou

sumu peněz. „Bylo zřejmé, že tento
člověk místní poměry velmi dobře
zná a že podnikatel určenou částkou
peněz zcela jistě disponuje. K předání peněz nakonec nedošlo, přesto
bylo vzápětí prokázáno, že vyděrač
své výhrůžky myslel naprosto vážně.
Vzhledem k jeho tíživé finanční situaci se takto rozhodl přijít k penězům.
Byl zatčen a zahájili jsme proti němu
trestní stíhání pro přečin vydírání.
V současnosti je stíhán na svobodě,
u soudu mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do čtyř
let,“ dodal Alexander Sekanina.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Na tento případ si poměrně dobře vzpomínáme, a to jen díky tomu, že
tehdy před deseti lety byli prostějovští policisté ještě sdílní a velice ochotně zveřejňovali výsledky své dobré práce. Kdeže ty časy z roku 2010
jsou... K předání peněz mezi podnikatelem a nezaměstnaným mužem
mělo dojít v restauraci hotelu vedle tenisových kurtů v Prostějově. Policisté mu ale přišli na stopu ještě předtím, než vůbec stačil usednout za
stůl a převzít si od vydíraného připravenou igelitovou tašku s penězi.
Vyděrač se vzápětí ke všemu přiznal, stejně tak prozradil i to, že kvůli gamblerství se dostal do šílených finančních problémů. Dnes je zcela
jistě podobných případů víc, ale strážci zákona je už zatajují! Proč, to
opravdu netušíme.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Majakovského ulice

20020710212
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: ulice Čs. odboje
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Muž peníze roztočil s kamarády v herně!
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Kopal jej do hlavy

Foto: internet

Fyzické napadání dvou mužů nahlásila v úterý 4. února kolemjdoucí
žena na linku 156 kolem poledne.
K potyčce docházelo v centru města na Dukelské bráně. Na místo
byla ihned vyslána hlídka. Strážníci
zkontaktovali poškozeného muže,
druhý se na místě již nenacházel. Pětadvacetiletý muž hlídce uvedl, že byl
napaden jemu neznámým mužem,
a to několika kopy kolenem do hlavy.
Z jakého důvodu k napadení došlo,
nevěděl. Přivolání lékařské pomoci
odmítl. Jelikož se přestupku proti občanskému soužití dopustil neznámý
pachatel, byla celá záležitost předána
Policii ČR k dalšímu šetření.

Soused dělá schválnosti
Krátce po poledni v sobotu 1. února
vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení o vozidle blokujícím
vjezd do garáže oznamovatele. Jeho
tvrzení se nepotvrdilo, průjezd byl
zachován. I tak strážníci kontaktovali majitele vozidla. Ten i s dalšími
rodinnými příslušníky uvedl, že
s oznamovatelem mají neustálé problémy a dělá jim různé naschvály.
Ze situace na místě strážníci usoudili, že se jedná o dlouhodobé sousedské neshody. Celá záležitost byla
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Za schválnost
nebo jiné hrubé jednání má správní
orgán možnost uložit pokutu do 20
tisíc korun.

Nesvědomitá panička
V průběhu dopoledne ve středu
5. února se na služebnu dostavila
žena s tím, že si jde vyzvednout svého zatoulaného psa. Fenu retrívra
strážníci odchytli předchozí den.
Pes nebyl očipován, ani za něj nebyly uhrazeny poplatky. Třiatřicetiletá
žena byla o protiprávním jednání
poučena. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Lup pronesl pod čepicí
V sobotu 1. února ve večerních
hodinách byli strážníci přivoláni
k drobné krádeži zákazníka v supermarketu v Okružní ulici. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo
najevo, že si muž na prodejní ploše
vložil zboží pod čepici a následně
se pokusil projít přes pokladní zónu
bez zaplacení. Tam byl zadržen ostrahou a vyzván k setrvání na místě
do příjezdu policie. Strážníkům zlodějíček uvedl, že zboží pronesl omylem. Svým počínáním je sedmadvacetiletý muž důvodně podezřelý
z přestupku proti majetku. Jeho protiprávní jednání projedná příslušný
správní orgán. Zboží v hodnotě 61
korun si muž dodatečně odkoupil.

Neposlušný pejsek
Ve čtvrtek 6. února krátce před pátou hodinou odpolední vyjížděli
strážníci prověřit přijaté oznámení
o volně se pohybujícím psovi nedaleko Plumlovské ulice. Podle oznamovatelky se pes vysmekl z obojku
ženě, která jej venčila, a ta ho nemůže
přivolat a chytit. Strážníci na místě
událost potvrdili. Dotyčná uvedla,
že venčila psa svému synovi, proto
ji čtyřnohý svěřenec moc neposlouchá. Ani za pomoci strážníků se jej
nepodařilo odchytit. Situaci vyřešil
až syn. Přijel, svého psa si přivolal
a zajistil proti volnému pohybu.

s pečovatelskou službou v Prostějově.
Osmasedmdesátiletá žena jako podezřelého z krádeže označila svého devětadvacetiletého vnuka, který jediný byl
u ní na návštěvě a peníze mohl odcizit,“
připomněl tři měsíce starý případ policejní tiskový mluvčí František Kořínek.
Během uplynulého týdne policisté
zveřejnili zprávu, že celý případ dospěl k celkovému prověření a následnému obvinění. „V rámci provedeného prověřování se podezřelý vnuk
k činu přiznal a uvedl, že peníze utratil se svými kamarády. K tomu mělo
dojít ihned po činu, kdy s kamarády
odjel taxíkem do Olomouce. Tam
každému koupil mobilní telefon a dal
tisíc korun ke hře na automatech.
Zbytek v herně na automatech proMichal KADLEC
hrál sám. V následujících dnech si od
„V polovině listopadu loňského roku kamarádů vyžádal vrácení telefonů
došlo ke krádeži finanční hotovosti a oba skončily v zastavárně. Svého
60 tisíc korun ze skříně v bytě domu činu podezřelý prý nyní velice lituje

PROSTĚJOV Dacan, kterému snad není rovno! Policisté
minulý týden uzavřeli případ
okradené seniorky v jednom
z prostějovských domů s pečovatelskou službou. Přišlo se
na to, že stařence vzal ze skříně
šedesát tisíc korun její vlastní
vnuk. Krátce na to pobral své
kamarády do taxíku a společně vyrazili ukradené peníze
roztočit do herny v Olomouci.
Muž se ke krádeži přiznal
a sám policistům řekl, že tak
učinil pod vlivem pervitinu.
Teď mu u soudu hrozí až pět
let kriminálu.

Jel rychle, pak nadýchal
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a dopustil se ho prý pod vlivem pervitinu,“ popsal František Kořínek.
Policisté věc šetří pro podezření z přečinu krádeže. „Za ten podezřelému
v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let. Ve věci
je konáno zkrácené přípravní řízení,“
sdělil ještě mluvčí prostějovské policie
a zároveň přidal několik rad, zejména
pro seniory. „Cenné věci a vyšší finanční hotovost nepatří do skříně, ale do

bankovní úschovy. Tam vás o ně nikdo
neokrade, nepodvede, nevymámí z vás
a ani nedojde k jejich zničení například
při požáru. Doma můžete mít pouze
nezbytnou provozní hotovost. Na pozoru je nutné se mít nejen před cizími,
ale mnohdy i před členy vlastní rodiny.
Jsou to vaše cennosti a ani příbuzní na
ně nemají nárok, pokud sami nechcete,“ apeluje hlavně na seniory František
Kořínek.
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Neznámému
poslala
peníze!
„ZABIJUTĚ,“
Důvěřivá žena obětí podvodníka

hrozil muž

KONICKO V pondělí 3. února
před polednem došlo v obci na
Konicku k incidentu mezi třicetiletým mužem a jeho osmnáctiletou neteří. Zpočátku slovní spor
se vystupňoval až k fyzickému napadení, kdy měl muž dívku tahat za
vlasy a udeřit ji pěstí do nosu.
„Při tom jí měl vyhrožovat zabitím.
V dalším napadání dívky zabránila
její matka, která ihned přivolala policii. Policisté agresora zajistili a k provedení dalších úkonů jej převezli na
obvodní oddělení v Konici,“ sdělil

policejní tiskový mluvčí František
Kořínek.
Provedeným šetřením policisté zjistili,
že byly naplněny povinné znaky pro
realizaci vykázání osoby ze společné domácnosti. „Z důvodu ochrany
ohrožených osob proto agresivního
muže ze společné domácnosti na
dobu deseti dní vykázali. Pro muže
to tak je již třetí vykázání ze společné domácnosti. Věc napadení mladé
ženy policisté prověřují pro podezření
z přečinu nebezpečného vyhrožování.
Za ten podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV V jednom z legendárních českých seriálů pronesl
doktor Štrosmajer okřídlenou větu
o tom, kdyby hloupost nadnášela...
Možná jako holubička se nyní cítí
žena z Prostějova, která naletěla
neznámému muži. Přestože o něm
vůbec nic nevěděla, poslala mu devadesát tisíc korun!
„Přečinu podvodu se podle prostějovských policistů mohl dopustit dosud
nezjištěný pachatel, který měl koncem
ledna tohoto roku po dvoudenní internetové komunikaci zmanipulovat
třiačtyřicetiletou ženu z Prostějova
tak, že přestože jej nikdy fyzicky neviděla, poslala mu 90 tisíc korun. Pár

lichotivých slov a dobře vymyšlená
legenda ženu dostaly do situace, kdy
podvodníkovi sama nabídla, že mu své
peníze krátkodobě půjčí. Peníze měly
sloužit k získání pracovní zakázky
v zahraničí pro jeho údajnou stavební
firmu,“ uvedl policejní tiskový mluvčí
František Kořínek. „Den po odeslání
peněz podvodník ženě poděkoval, ale
už den následující její žádost o telefonický hovor odmítl s tvrzením, že má
mnoho práce. Tím celá komunikace
ustala. V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto jednání za přečin
podvodu hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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SLIBOVALA MU PENÍZE,
PAK JEJ OBVINILA NA POLICII
/CTEGNC2QN¾MQX¾
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JQURKVCNK\QXCP¾

s RAKOVINOU

PROSTĚJOV Oběť vydírání, nebo zdatná manipulátorka?
Pohled na Marcelu Sečkář Polákovou (43) z Kostelce na Hané
se zásadním způsobem mění, a to nejen u lidí, kteří ji řadu let
znají. Zatímco spolumajitelka stavební firmy v Plumlově a účetní nejprve u soudu figurovala jako oběť vydírání ze strany jejího
obchodního partnera, postupně vyšlo najevo, že vše může být
docela jinak. Uplynulé úterý předstoupila před prostějovský
soud, tentokrát v roli ženy obžalované z křivého obvinění.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V tom aby se čert vyznal! Hodně
spletitý případ začal v úterý rozplétat
prostějovský soud. Státní zástupce
obžaloval Marcelu Sečkář Polákovou
z toho, že lživě obvinila svého obchodního partnera, na základě čehož
se rozběhlo trestní stíhání. Podnikatel
nakonec skončil před soudem, kde
se mu ovšem podařilo plně obhájit.

Stálo jej to však hodně úsilí i času. Při
procesu bylo zjištěno, že to byla právě
Poláková, kdo lhal nejprve policistům, pak i soudu. Rázem se situace
obrátila a někdejší oběť se ocitla na
lavici obžalovaných.
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Marcela Sečkář Poláková je spolumajitelkou stavebnin v Plumlově, kromě
toho si také přivydělává jako účetní.
Jako taková měla zpracovat daňové
přiznání také pro majitele nákladní

dopravy z Prostějova. Po
kontrole z finančního úřadu se ukázalo, že v tomto případě vznikly nedoplatky na DPH. Příčinou byl mimo
jiné fakt, že se nepodařily objevit
doklady za čerpání pohonných hmot,
které měl podnikatel účetní poskytnout. A začaly problémy! Podnikatel
musel vše doplatit. Zhruba 479 tisíc
korun pak požadoval po své účetní,
která měla být za ztrátu dokumentů
odpovědná. Z předložených důkazů jasně vyplynulo, že slíbila škodu
uhradit, dokonce mu 190 tisíc korun
i poslala. Jenže pak začala nepochopitelně kličkovat a zaplétat se do polopravd a lží. Tím se mimo jiné připravila o šanci, aby způsobenou škodu
uhradila pojišťovna. „On mě nařkl, že
jsem to ztratila. Ale to nebyla pravda,
nechala jsem ty papíry u něj v kanceláři,“ zopakovala v úterý u soudu svoji
verzi Marcela Sečkář Poláková, podle
níž jí měl její klient vyhrožovat, že přijde „o dcery, dům a auto“, kvůli čemuž
se u ní rozběhly psychické problémy.
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V úterý u soudu ovšem vyšlo opět najevo, že to naopak byla právě Marcela
Poláková, kdo se nechal zapírat. Poté, co
ji podnikatel opakovaně nicméně slušně
žádal o vydání účetnictví, odpověděla
mu, že vše vyřeší, ale že právě leží v pražské nemocnici s rakovinou. To však
nebyla pravda. Navíc mu v e-mailech
slibovala, že mu peníze určitě uhradí a že
je připravena si kvůli tomu vzít půjčku.
Jindy mu zase psala, že se vše uhradí z pojištění odpovědnosti, které si měla platit.
K ničemu z toho ovšem nedošlo. „Bála
jsem se ho, protože má hodně známých,
u nichž by mě pomluvil,“ snažila se dosti
nevěrohodně vysvětlit Poláková své sliby.
Zásadní pro celý případ je, že se obžalovaná vykrucovala dříve, než jí měl
podnikatel údajně vyhrožovat v areálu
její plumlovské firmy. Ještě zajímavější
na tom je, že tak činila i poté. Teprve
když se do celé situace vložila policie,
začala tvrdit, že se způsobenou škodou
nemá co do činění. U soudu rovněž
vyšlo najevo, že obžalovaná nadělala
problémy i druhému spolumajiteli
plumlovských stavebnin, když z firemního účtu pravidelně vysávala peníze
bez jeho vědomí. Podrobné dokazování nebylo v úterý ukončeno, rozsudek
tak dosud nepadl a hlavní líčení bylo
odročeno.

V pondělí 3. února po desáté hodině policisté v Brněnské ulici
v Prostějově v úseku s nejvyšší
povolenou rychlostí 50 kilometrů za hodinu změřili osobnímu
automobilu Kia její překročení
o 20 kilometrů v hodině. Vozidlo začali pronásledovat a zastavili ho na výjezdu z Prostějova
směrem na místní část Žešov. Po
předložení všech potřebných dokladů se řidič podrobil také dechové zkoušce. Tou u něj policisté změřili hodnotu 1,52 promile
alkoholu v dechu. Muž tvrdil, že
vypil pouze tři jedenáctistupňová piva během předchozího podvečera. Vzhledem ke zřejmému
nepoměru mezi změřenou hodnotou a přiznaným alkoholem
policisté muže vyzvali k podrobení se odbornému lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu. To však
řidič odmítl. Další jízdu policisté
muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro své
jednání je muž nyní podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky a z přestupku
podle zákona o silničním provozu. Za řízení pod vlivem alkoholu mu hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest
a zákaz činnosti.

Foto: internet

Podvedl jej Angličan
V polovině ledna nabídl osmadvacetiletý muž z Prostějova prostřednictvím oblíbeného českého
inzertního portálu k prodeji notebook a externí mechaniku. Na
inzerát se ozval zájemce z anglického Southamptonu, který prodejci slíbil zaplacení po obdržení
potvrzení o odeslání zboží. Prodejce balík i potvrzení dle dohody
odeslal, ale k platbě od kupujícího
nedošlo. Způsobenou škodu poškozený muž vyčíslil na 27 600
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Ignoruje soudní zákazy
Ve středu 5. února před čtrnáctou
hodinou kontrolovali policisté v Erbenově ulici v Prostějově
osobní automobil Škoda Felicia
a jejího třiačtyřicetiletého řidiče z obce Ochoz. Muž se nemohl
prokázat platným řidičským průkazem, protože o něho v nedávné
minulosti přišel. Řídil tak i přes
tři zákazy řízení, které mu byly
uloženy v posledních pěti měsících. První dva zákazy prostějovského magistrátu, oba ve výměře
jednoho roku, mu byly uloženy
v září a listopadu minulého roku.
Další zákaz, tentokrát na dobu tří
let, mu byl uložen rozhodnutím
Okresního soudu v Prostějově
v polovině ledna 2020.
Pro své jednání je muž nyní podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

BLAHOPØEJEME!!!

NEMOCNICE

...

Adéla VŠETIČKOVÁ
4. 2. 2020 48 cm 3,40 kg
Prostějov

Na poradenství přichází vhodný čas nejdříve
třetí až pátý den po operaci, někdy se musí naučit o stomii a její okolí pečovat blízcí. „Pacient po
operaci břišní dutiny, který se většinou dozvídá
závažnou diagnózu a ještě mu je současně vyšita
stomie, tudíž potřebuje čas, aby se s realitou vyrovnal. Zhodnotíme, zda informaci přijal a bude
schopný o stomii pečovat sám, nebo budeme
muset zapojit někoho z rodiny, či známého. Návštěv je několik a obnáší předání informačních
materiálů, nácvik na maketě a nácvik sebe-péče,
kdy každé sezení trvá dvě až tři hodiny. Při propuštění vybavíme stomika pomůckami na jeden
měsíc a kontaktem na stomické sestry, kdy se na
nás může kdykoliv obrátit s dotazy,“ říká Marta
Krejčí a dodává, že kromě podpory blízkých
stomikovi nejvíc pomáhá vědomí, že je někde
někdo, kdo mu za jakýchkoliv okolností poradí
a uklidní jej.
Měsíčně poskytne Marta Krejčí s kolegyní Lenkou Melicherovou poradenství se stomií zhruba
70 pacientům. „Klient navštěvuje poradnu, situovanou v I. patře při chirurgickém oddělení, alespoň jednou měsíčně kvůli kontrolám, výměně
stomické pomůcky či předpisu dalších pomůcek, kterých je v dnešní době široké spektrum,
ale může přicházet i týdně kvůli řešení indivi-

Pondělí 10. února 2020

duálních problémů. Pokud je zachován správný
postup výměny stomické pomůcky, je zvolena
správná pomůcka, klient zrovna neprochází
chemoterapií a zásadně se nemění jeho tělesný profil, bývá péče o stomii bezproblémová,“
uklidňuje závěrem Marta Krejčí a dodává,
že v případě komplikací lze jakýkoliv problém
zdárně řešit.
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Vojtěch LINHART
3. 2. 2020 50 cm 4,25 kg
Prostějov

třeba leporela, na nichž se děti už od dvou tří
let mohou mnohé o Slunci nebo Měsíci naučit,“ dodala Jarmila Šmucrová. Během akce pak
proběhla jak část plná aktivit, tak ta poslechová.
A děti se hojně zapojovaly, což samozřejmě osazenstvo knihovny těší. „Jsme rádi, že při každé
akci mají děti zájem. A chtějí se vracet. Bohužel
ne vždy můžeme vyjít vstříc. Akce je na objednávku, kapacita je omezená na dvanáct dětí. A už
nyní máme dva měsíce dopředu plno,“ vysvětlila.
(sob)

Adam ŠIMEK
16. 1. 2020 49 cm 3,15 kg
Plumlov
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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hvězda ovlivňuje Zemi. „Vždycky máme tohle
čtení zaměřené tematicky, tentokrát bylo věnované Slunci. Proto jsme měly k tomu i globus
a třeba baterku, abychom dětem ukázaly, jak se
Země otáčí a jak se stane, že někde na naší planetě panuje den a někde noc,“ uvedla za knihovnu
Jarmila Šmucrová.
Děti přitom mohou podobné věci objevovat už
v útlém věku. Někteří autoři na ně pamatují a tvoří knížky a další díla takovým způsobem, aby pro
7éÊOGUGQUNWPÊéMW&÷VKXMPKJQXP÷éGMCN[RQJ¾FM[
CNGVCMÆUGWéKN[
(QVQCTEJKXMPKJQXP[ ně téma plné fyziky bylo srozumitelné. „Máme

PROSTĚJOV Prostějovská knihovna už
dávno nenabízí čtenářům pouze knížky, naopak. Jak oddělení pro dospělé, tak to pro
děti a mládež pořádají také řadu zajímavých
akcí. Výjimkou nebyl ani minulý týden, kdy si
v úterý na své přišly nejmenší děti.
V oddělení na Vápenici jim totiž pracovnice
knihovny četly pohádky. Ale zároveň je také učily: děti se dozvěděly něco více o Slunci, a jak tato

Nejen čtení. Děti v knihovně objevovaly Slunce

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Stomici neboli lidé,
kteří mají vyvedeno tlusté nebo tenké střevo
na povrch těla, hojně využívají možnosti
informovat se a konzultovat problematiku
ve stomické poradně chirurgické ambulance v Nemocnici Prostějov, člena skupiny
AGEL. Za pět let již poskytla poradenství
215 operovaným lidem a jen v uplynulém
roce přijala 30 nových pacientů. Poradenství
lidem umožňuje lépe se vyrovnat se stomií
a správně o ni pečovat.
Stomická poradna funguje vždy v pátek od 8
do 11 hodin a klient nepotřebuje doporučení
lékaře. Stačí se objednat buď osobně na chirurgickém oddělení, či telefonicky na číslech
720 983 561 a 725 893 746. „Každoročně seznamujeme bezmála čtyři desítky nových klientů s každodenním úskalím spojeným se stomií
a péčí o okolí stomie. Pacientům pomáhá tzv.
stomická sestra, která si s operovaným klientem
nebo jeho blízkými dokáže povídat o těchto
problémech, kterými jsou nejčastěji potíže
s podtékáním pomůcky,“ popisuje Marta Krejčí, jedna ze dvou sester stomické poradny
s tím, že jejich prioritou je stomika osamostatnit
natolik, aby mohl být propuštěn domů.

Za pět let již poskytla poradenství 215 operovaným lidem

Zájem o stomickou poradnu roste

Z

Amálie KAŠTYLOVÁ
2. 2. 2020 48 cm 3,15 kg
Laškov

www.vecernikpv.cz

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Zastupitelé navýšili finanční podporu
Azylovému centru Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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PROSTĚJOV Téměř v kompletním složení zasedlo do lavic v obřadní síni radnice prostějovské
zastupitelstvo ke svému prvnímu letošnímu jednání. Minulé úterý chyběl pouze Petr
Hájek (Na rovinu!), který se
omluvil pro nemoc. Další dva
zastupitelé Martin Křupka (SPD)
a Zuzana Bartošová (KDU-ČSL)
se z pracovních důvodů dostavili bylo odloženo na příští zasedání.
Hodně emocí provázelo jednání
později.
o plánované výstavbě šaten pro mláMichal KADLEC
dež na zimním stadionu v Prostějově.
Oproti předešlým zvyklostem se O tomto tématu informujeme na jihned na začátku projednávaly ma- ném místě této dvoustrany.
jetkoprávní záležitosti a zastupitelé Téměř bez protestů proběhlo schvaschválili prodeje i výkupy pozemků. lování dotací do sociální oblasti, zato
Došlo i na neúspěšnou volbu nového výstavba tělocvičny v areálu DDM
člena žešovského osadního výboru. na Vápenici byla trnem v oku opoziJak se ukázalo, Martin Vyplel se do ci. „Bude to další sportovní zařízení
výboru hned tak nevrátí, jelikož v Že- bez potřebných parametrů,“ bouřili
šově stále pokračují spory dvou částí se někteří opozičníci poté, co město
obyvatel a doplnění tohoto orgánu muselo ustoupit protestům sousedů

Pondělí 10. února 2020
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Ta zároveň prozradila, co vše se od
mužů zákona, kteří by spadali pod nové
oddělení, čekalo. A proč vlastně toto oddělení má v Prostějově vzniknout. „Jde
o systémové řešení s cílem posílit
výkon služby v ulicích, policisté
oddělení hlídkové služby budou plnit zejména úkoly
na úseku veřejného pořádku ve vztahu k hlídkové činnosti, dále provádět eskorty, řešit
přestupky

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Policie v Prostějově
od letoška posílí. Alespoň s tímto
plánem přišlo její vedení. Nově by
mělo ve městě vzniknout další oddělení. Informaci potvrdila Policie
ČR, Krajské ředitelství Olomouc.
„Snahou vedení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje je,
aby v Prostějově oddělení hlídkové
služby do konce tohoto roku vzniklo.
A to s cílem posílit výkon služby v ulicích,“ potvrdila mluvčí Policie ČR
Jitka Dolejšová.

přibude

(QVQKPVGTPGV

spadající do gesce jejich působnosti,“
prozradila Jitka Dolejšová. Policii by se
tímto krokem měla zvýšit akceschopnost.
Dosud ale není jasné, kolik policistů by
v Prostějově mělo přibýt. Ani kde by
mělo nové oddělení sídlit. Nabízí se třeba areál policie ve Vrahovicích, odkud se
před dvěma lety přemístilo jedno z prostějovských obvodních oddělení do budovy hlavního nádraží. „Zatím je vše ve
fázi počátečního projednávání záměru,
jakmile bude vznik oddělení aktuální,
včetně jeho dislokace a početních stavů
policistů, budeme veřejnost informovat,“ dodala mluvčí policie. Prostějov
aktuálně disponuje dvěma
obvodními odděleními,
která pod sebou mají šest
specializovaných pracovišť. Ta jsou zaměřená
třeba na zbraně, nebo
na hospodářskou kriminalitu.

PROSTĚJOV To je ale nadělení!
Čáru přes rozpočet všem, kteří tvrdí něco o suchu, udělala situace ze
začátku uplynulého týdne. Říčka
Hloučela se totiž rozvodnila a voda
zcela zatopila nedávno vybudovaný
podchod pod mostem v Olomoucké
ulici. Prostor tak bych neprůchodný
i neprůjezdný pro cyklisty. A jak si
Večerník všiml, stav vody neklesl ani
na konci týdne...
Koryto řeky Hloučely v těchto dnech
v některých lokalitách nepojme
množství protékající vody. Jedním
z takových míst je plocha pod mostem
v Olomoucké ulici, kde byl nedávno
zprovozněn manipulační průchod
pod frekventovanou komunikací,
který je nyní zalit vylévající se vodou
z koryta řeky. Sociální sítě zaplavily
nespokojené reakce komentujících.

Na často padající dotazy, zda nejde
o chybu při projektování plochy, reagoval na žádost Večerníku náměstek
primátora Jiří Rozehnal: „Manipulační plocha pod mostem je navržena tak,
aby byla průchozí v maximální počet
dní v roce na standardní výšku hladiny
toku. V případě zvýšené hladiny dojde k zaplavení a manipulační plocha
není průchozí. Inženýři ani projektanti neudělali žádnou chybu, tak s tím
bylo počítáno, abychom stavbu mohli
vůbec realizovat. Důvodem je to, že
vodní tok nesmí být kapacitně zúžen
z důvodu průchodnosti větší vody. Jde
o podmínku správce toku, která vychází z bezpečnostního a povodňového plánu vodního toku. Po opadnutí
vody bude plocha vyčištěna a opět využívána k průchodu osob a průjezdu
cyklistů,“ uvedl Jiří Rozehnal. (mik)

2QUQEK¾NPÊEJUÊVÊEJMQNQXCN[D÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPGHQVQITCHKG\CVQRGPÆJQRQF
EJQFWRQFOQUVGOX1NQOQWEMÆWNKEK
ZHQVQ(CEGDQQM

komentuje náměstek Rozehnal

Olomoucké
ZAPLAVEN!
v Prostějově v„Cyklisté
a chodci musí počkat, až voda opadne,“

POLICISTŮ Podchod pod mostem

osobní hygieny,“ prozradila mluvčí
olomouckého hejtmanství, pod které
areál spadá, Eva Knajblová.
Mluvčí zároveň prozradila, co opravy
obnáší. „V rámci stavby jsou stavební
práce, které řeší rekonstrukci dvou
stávajících objektů Centra sociálních služeb Prostějov, rekonstrukci
zpevněných ploch a inženýrských sítí
a sadové úpravy,“ doplnila. Práce by
měly být dokončené letos v červenci
a kraj podle současných předpokladů
vyjdou na téměř 15 milionů korun.
(sob)
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PROSTĚJOV S rekonstrukcí jedné z historických budov v areálu
staré nemocnice v Prostějově se
v těchto dnech mohou setkat kolemjdoucí v Okružní ulici. Nejde
přitom o žádnou drobnost: v plánu jsou komplexní úpravy stavby,
která by měla získat jednak novou
podobu, hlavně však nové využití.
„V dotčené budově bude nové sídlo
pečovatelské služby, která je poskytována v regionu města Prostějov, a to
v domácnosti uživatele, v domech
s pečovatelskou službou a střediscích

Prostějov – Již notně zaprášený
je projekt na digitalizaci prostějovských autobusových zastávek.
Do současnosti však touto modernizací prošla jen dvě místa: nádraží
v Janáčkově ulici a nový autobusový
terminál na Floriánském náměstí.
Vše je ale nakonec jinak, digitální
zastávky, které mimo jiné například
informují o aktuálním zpoždění a automaticky o nejbližším spoji, zatím
ve městě nebudou. „V roce 2016 se
město Prostějov zabývalo záměrem

na vybudování informačního systému
městské hromadné dopravy. Bylo uvažováno o osazení zastávek digitálními
informačními panely. Jednalo se asi 50
panelů,“ připomněla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Podle jejích slov ale
zatím k budování nedojde. „Vzhledem
k vysokým nákladů byla příprava pozastavena. Po instalaci informačních
panelů na Janáčkově ulici a Floriánském náměstí se vyhodnocují zkušenosti s jejich provozem,“ prozradila
redakci.
(sob)

Digitální zastávky? Kraj se pustil do oprav
Zatím zapomeňte... budovy ve starém špitále

minulého režimu. O těchto dvou tématech najdete podrobné informace
v příštím vydání Večerníku.
Zastupitelé se věnovali také bezpečnostním otázkám ve městě, kdy podrobnou zprávu o činnosti Městské
policie Prostějov přednesl její velitel
Jan Nagy.

pro který byla žádána, tedy na dofinancování provozu Azylového centra.
V praxi potom bude použita na úpravy
a opravy budov, pořízení nábytku a dalšího vybavení, placení energií a tak dále.
Vždy před koncem roku podáváme
vyúčtování dotace, ze kterého je patrno
přesné a účelné využití těchto prostředků,“ dodal ještě Večerníku Jan Kalla.

a tělocvičnu rapidně zmenšit.
Zastupitelstvo dále schválilo novou
speciální komisi pro vyřešení otázek
úprav židovského hřbitova a doslova
vzteklé reakce komunistického zastupitele Jaroslava Šlambora provázely
snahu opozice vytvořit pamětní desku
jedné z obětí komunistické zvůle za
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* „Nechci, abychom zastupitelstvo
začínali zase tak, že tady budeme
tropit taškařice!“ Primátor a řídící schůze František Jura (ANO)
hned v úvodu jednání zahnal první
slovní roztržku mezi opozicí a koalicí.
* „Člověk v tísni má zřejmě tu chybu, že se nevěnuje tenisu!“ Opoziční zastupitel Petr Kapounek
(Na rovinu!) si rýpl do radních,
kteří této sociální organizaci nechtěli přidat na dotacích.
* „Děláme jakéhosi bastarda, ta
tělocvična nemá potřebné parametry!“ Architekt František Fröml
(Změna pro Prostějov) tímto způsobem komentoval projekt nové
tělocvičny uvnitř DDM na Vápenici.
* „Úpěnlivě vás prosím, ukončeme
diskusi!“ Primátor František Jura
(ANO) brzdil opozičního zastupitele Frömla, který nesmyslně
požadoval nahlášení střetu zájmů
u zastupitelů a ředitelů středních
škol Ivany Hemerkové (PéVéčko)
a Marka Moudrého (ODS) v souvislosti s výstavbou tělocvičny na
Vápenici. Proč? Protože ji budou
využívat i studenti...
* „Těším se na to, až bude zase nějaká krize a ceny za stavební práce
půjdou dolů!“ Náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO) přivolával zlé
časy...
* „Z negativních reakcí opozice
mám pocit, že by v Prostějově nepostavila raději vůbec nic!“ Radní
Tomáš Blumenstein (ODS) si takto posteskl na kritickými připomínkami k „šetrné“ výstavbě šaten
pro hokejovou mládež.
* „Během padesátiminutové diskuse jsem to řekl už asi šestkrát.
Dobře. Tak já to řeknu posedmé,
nedá se nic dělat!“ Primátor František Jura (ANO) si už skutečně
nevěděl rady se slabší chápavostí
opozičního zastupitele Aleše Matyáška (Na rovinu!).
* „Řekl jsem, že jste to poslal, ne
pos...! To bych si nedovolil!“ Primátor František Jura (ANO) vyvolal tímto prohlášením směrem
k zastupiteli Františku Frömlovi
(Změna pro Prostějov) salvu smíchu v obřadní síni radnice.
* „Protože tomu vůbec nerozumím, vyhlašuji půl hodiny přestávky!“ Opět primátor František
Jura (ANO), tentokrát po další sérii kritických obvinění z řad opozice, že město nejedná hospodárně.
* „Paní Hemerková je taková naše
pilná včelička!“ Předseda kontrolního výboru Petr Kousal (KDU-ČSL) pochválil členku výboru za
její práci.
* „A já chci poděkovat všem našim třinácti včeličkám!“ Následná reakce šéfa finančního výboru
Tomáše Blumensteina (ODS) na
sebe nenechala dlouho čekat.
Zachytil: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Úterní zasedání
zastupitelstva rozhodně nebylo
nudné ani pro ty, kteří mají rádi
bonmoty či vtipné hlášky. I když
mnohé poznámky komunálních
politiků hrozily roztržkou, vždy
se diskusi podařilo usměrnit
do patřičných mezí. A Večerník
tradičně několik perliček z úst
zastupitelů pro své čtenáře opět
zaznamenal.
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SLUŽEB Zastupitelé jednali o dotacích i bezpečnosti PERLIÈKY

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Zastupitelé minulé
úterý jednali o výstavbě tolik potřebných šaten pro hokejovou mládež na
zimním stadionu v Prostějově. Radní
a tentokrát kupodivu i opoziční zastupitelé se shodnou na jednom, že
potřeba nových šaten je naprosto nutná. Otázkou ale je, zda bude schválena
levnější, či dražší varianta stavby. Minulé úterý zastupitelé zatím schválili
žádost o dotaci Olomouckého kraje
ve výši osmi milionů korun. O tu vyšší,
čtyřicetimilionovou od státu, požádal
magistrát už na konci minulého roku.
Zda se ale vůbec letos začne stavět, se 2ąGFUGFC5-2TQUV÷LQX/CTGMèGTPQwGMRQF÷MQXCN\CUVWRKVGNčOåG
Foto: Michal Kadlec
i podle primátora Františka Jury roz- UGX÷PWLÊFKUMWUÊOQXÚUVCXD÷JQMGLQXÚEJwCVGP
hodne až koncem února!
už prostě nevejde, navíc nám chybí zá- tele v čele s panem primátorem podpořit
zemí pro rozcvičení. To malí hokejisté při jakékoliv argumentaci ohledně potřeb
Michal KADLEC
provádějí venku, a když prší, rozcvičují výstavby hokejových šaten,“ dodal na ad„Chtěl bych informovat všechny pří- se před tréninkem nebo utkáním u haly resu prostějovského zastupitelstva Marek
tomné, že výběrové řízení na zhotovitele mezi konstrukcí. Využíváme tak často Černošek, předseda SK Prostějov 1913.
stavby už běží a je do něj přihlášeno deset i k mimohokejovým aktivitám jen okol- Po zhruba půlhodinové diskusi mnohých
firem. Vítěz konkurzu bude znám 20. ních a vzdálených tělocvičen, v areálu komunálních politiků na toto téma si vzal
února,“ pronesl hned na úvod Jiří Roze- zimního stadionu nic podobného ne- závěrečné slovo primátor František Jura.
hnal, náměstek primátora pro stavební máme. Projekt, který jsme jako zástupci „Pokud nebudou k vítězi výběrového
investice. Minulé úterý se do obřadní síně hokejového klubu měli možnost vidět, řízení žádné připomínky, navrhuji, abyprostějovské radnice dostavil i předseda obsahuje kromě šaten pro klub, ale i pro chom po dvacátém únoru na mimořádhokejového SK Prostějov 1913 Marek krasobruslaře a veřejnost možnost pro ném zastupitelstvu zhodnotili finanční
Černošek, který zastupitelům připomněl umístění tělocvičny a posilovny. Toho nabídky zhotovitele stavby a podle vysoukatastrofální stav zázemí pro mládežnická bychom skutečně rádi s dětmi využili,“ těžené ceny se rozhodli, zda budeme stavhokejová družstva. „Jsem velmi vděčný za uvedl před zastupiteli Marek Černošek. bu hokejových šaten realizovat, nebo ne,“
to, že diskuse, zda je potřeba nové záze- Jak vzápětí dodal, v současnosti dospěla navrhl na závěr primátor František Jura.
mí pro mládežnická hokejová družstva, celá kritická situace na zimním stadionu Jelikož kromě následného schválení
se stále vedou. Chtěl bych tady vysvětlit, až do takové roviny, že mladí hokejisté se žádosti o dotaci z Olomouckého kraje
proč SK Prostějov 1913 a sportující děti před utkáními převlékají i na tribunách ve výši osmi milionů korun souhlasili
v Prostějově žádáme nové šatny a celé stadionu! „Chtěl bych vám ještě jednou zastupitelé i s návrhem primátora, dá se
sociální zázemí. To stávající bohužel už poděkovat, že projekt výstavby nových očekávat svolání mimořádného jednádávno nesplňuje základní podmínky, šaten a zázemí pro malé hokejisty je stá- ní prostějovského zastupitelstva ještě
zejména kapacitní. Do současných šaten le živý a že o něm stále diskutujete. Jako tento měsíc. A Večerník bude samose velké množství mládežnických týmů klub jsme schopni vás všechny zastupi- zřejmě opět u toho!

Zastupitelé zatím schválili žádost o další, tentokrát krajskou dotaci

O výstavbě šaten se rozhodne koncem února

Prostějov (mik) – Další dobrou práci
odvedli strážníci Městské policie Prostějov. „Při kontrolní činnosti a dohledu
na veřejný pořádek v oblasti sídliště
Hloučela si v pátek 31. ledna strážníci
okrskové služby povšimli muže, o kterém jim bylo z místní a osobní znalosti
známo, že se jedná o celostátně hledanou osobu. Při ověřování totožnosti
se pátrání po sedmadvacetiletém muži
potvrdilo. Dotyčný byl předveden na
Policii ČR, kde byl předán policistům
k dalším úkonům. Při předvedení muž
nekladl odpor a žádným způsobem se
nebránil. Donucovacích prostředků
nebylo zapotřebí,“ konstatovala Tereza
Greplová z Městské policie Prostějov.
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„V předešlých letech byly dotace i do
sociální oblasti přesně charakterizované a peníze byly určeny na faktický
účel. Například na energie, nájemné,
na zařízení či nějaký konkrétní sociální program. Letos je to už jinak, peníze posíláme na účet organizacím bez
jakéhokoliv omezování, za co mohou
peníze utratit. Jedinou výjimkou jsou
ty organizace, které žádaly finanční
prostředky na rekondiční pobyty. To
je opravdu jediná věc, kterou jsme
v žádostech o dotace škrtli, a nedovolíme, aby finance byly použity na tyto
účely. Zájezdy či jiné akce pro potřebné
spoluobčany či seniory ano, ovšem na
rekondiční pobyty se dostane jen malý
okruh lidí a je to nespravedlivé vůči
ostatním. Když například Svaz tělesně
postižených sdružuje dvě stovky členů
a na pobyty se dostane pouze dvacet
nebo třicet z nich, je to skutečně nespravedlivé,“ řekla Večerníku ještě před
zasedáním zastupitelstva náměstkyně
primátora pro sociální oblast Alena
Rašková (ČSSD).
Opozičním zastupitelům vadilo, že

Michal
KADLEC

pro Večerník
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odtěží a začne se navážet materiál, který tam už zůstane. To vše bude spojeno s dalšími stavebními postupy,“
potvrdil náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal.
Stavba severního obchvatu se po dlou-
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hých přípravách rozběhla loni v srpnu
a měla by přinést úlevu
zejména přetížené Olomoucké ulici.
Dva a půl kilometru dlouhý úsek by
měl stát 355 milionů korun a hotový
má být v roce 2022.
(mls)

PROSTĚJOV Silný vítr, který se uplynulou neděli prohnal půlkou Evropy, zasáhne právě dnes Českou republiku, Prostějov nevyjímaje. Magistrát proto aktuálně vydal
přísná preventivní opatření!
„Vzhledem k aktuální výstraze Českého hydrometeorologického
ústavu před silným větrem budou po celý den v pondělí dne 10.
února uzavřeny Kolářovy sady, Smetanovy sady, lesopark Hlou-

čela a městský hřbitov za Brněnskou ulicí. Žádáme občany, aby
v zájmu vlastní bezpečnosti respektovali zákaz vstupu do těchto
lokalit,“ vyzývá občany Prostějova s tou největší naléhavostí Jana
Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
Už nyní je téměř jisté, že silný vítr zasáhne celý prostějovský region. O následcích vichřice bude Večerník informovat v příštím vydání.
(mik)
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VÝSTRAHA!

PROSTĚJOV Dvě obří hromady
navezené zeminy budí už nějaký čas
pozornost řidičů na okraji Prostějova ve směru do Kostelce na Hané.
Jedná se o konsolidační náspy, které budou tvořit základ mostní konstrukce nadjezdu mimoúrovňové
křižovatky na konci severního obchvatu Prostějova.
Stavba severního obchvatu Prostějova běží dle časového harmonogramu.
Mezi nejproblematičtější části pro
stavbaře patří jeho začátek nedaleko
rondelu na hranici Prostějova a Držovic a pak také jeho propojení se silnicí
ve směru z Prostějova do Kostelce na
Hané. Vyústění obchvatu bude překonávat nejen frekventovanou silnici, ale
také železniční trať. Z tohoto důvodu
vyrostly dva vysoké náspy. „Je nutné
vytvořit dostatečně hutný podklad
pro budoucí mostní konstrukci. Jakmile to počasí dovolí, tak se část náspů

V Kostelecké budují most!
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Azylové centrum

Pozor na úplnou uzavírku

Podané ruce

Prostějov (mik) – Už od soboty 1.
února platí úplná uzavírka místní komunikace vedle vjezdu do nemocnice
v Mathonově ulici v Prostějově. A jak
se Večerník dozvěděl, řidiči, chodci
i cyklisté musejí počítat s tím, že tato
uzavírka potrvá až do konce října tohoto roku! „Důvodem uzavírky je výstavba areálu Trávníky. Po dobu uzavírky
veškerá doprava včetně vozidel hasičů
a záchranné služby využije okolní komunikace,“ upozorňuje Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

oproti jiným organizacím se nyní dostává méně peněz společnosti Člověk
v tísni. „Tato organizace asi dělá chybu,
že se nezabývá tenisem,“ rýpl si Petr
Kapounek (Na rovinu!). „My samozřejmě organizaci Člověk v tísni podporujeme a její projekty se nám líbí.
Společnost je ale financována z větší
části státními penězi,“ oponovali radní
při diskusi o dotacích.
Už vloni se ale nedostalo vůbec na
Hospic na Svatém Kopečku, který
z městské pokladny v předešlých letech dostával pravidelně desítky tisíc
korun, protože toto zařízení se staralo
rovněž o prostějovské pacienty. „Vloni
ani letos jsme z tohoto hospice žádost
o finanční podporu neobdrželi. Registrujeme od této organizace žádost
o dotaci na pojízdný hospic, ale komise
nedoporučuje podpořit tuto záležitost.
My totiž touto službou v Prostějově již
disponujeme a výborně ji zvládá společnost Sanco,“ odpověděla Večerníku
již dříve Alena Rašková.
Žádosti o dotace na jednotlivé projekty a služby v Prostějově jsou v prvním
kole posuzovány komisí sociální a zdravotní, která je složena z odborníků
v této oblasti. Následně dotace řeší rada
města, případně zastupitelstvo. „Takže dá se říci, že v tomto ‚vícekolovém‘
projednávání jsou zvažována všechna
pro a proti při přidělování dotací,“ vysvětlovala ještě Večerníku náměstkyně

SOS dětské vesničky

PŮVODNÍ

LIPKA

zpravodajství

MC Cipísek

primátora.
Nejštědřejší dotaci i letos získalo opět
Azylové centrum Prostějov. A co víc, po
letech, kdy toto skutečně velice potřebné sociální zařízení dostávalo od města
vždy po půl milionu korun, nyní mu
zastupitelé bez mrknutí oka schválili navýšenou dotaci o dalších 100 tisíc korun.
„Velmi mě to těší, stejně jako pochvalné
komentáře na naši práci z úst zastupitelů napříč politickým spektrem. Je
to pro nás skvělá zpětná vazba, že zastupitelé hodnotí pozitivně naši práci
a existenci takto rozsáhlého zařízení
s množstvím služeb. S některými zastupiteli se během roku osobně vidím a informuji je o našich službách a možnostech pomoci cílové skupině. Také chci
jim všem poděkovat za to, že jim není minek s dětmi, kteří vyhledávají pomoc 600 tisíc korun ředitel Azylového centra
lhostejná situace jednotlivců, ale i ma- u nás,“ kvitoval schválení dotace ve výši Jan Kalla. „Dotace bude využita na účel,

Člověk v tísni

PROSTĚJOV Minulé úterý schvalovali zastupitelé na svém zasedání dotace do sociální oblasti pro rok 2020. Přestože na návrh sociální komise a následně i rady města se hlasovalo o celkový objem
peněz ve výši 1 628 000 korun plus dalších 600 tisíc korun speciálně
pro Azylové centrum, žádné dlouhé diskuse na toto téma se mezi
komunálními politiky nevedly. Několika opozičním zastupitelům
sice vadilo, že některé organizace zajišťující sociální služby ve městě
nedostávají příliš velkou podporu, nicméně kompetentní úředníci
a hlavně radní si za svým návrhem na přerozdělení dotací stáli.

Zastupitelé navýšili finanční podporu
Azylovému centru Prostějov

Charita Prostějov

Mìsto má novou ulici

Svaz tělesně postižených

Prostějov(mik) – Zastupitelstvo města
Prostějova schválilo minulé úterý na
svém jednání rovněž název ulice pro
nově vznikající komunikaci. Jedná se
o lokalitu za prostějovskou nemocnicí,
kde soukromý investor staví byty pro
potřebné. „Zástupce brněnské společnosti PE MEDIKA, která staví bytový
komplex za novou nemocnicí, se na vedení města obrátil se žádostí o pojmenování nově vznikající ulice. Na Radu
města Prostějova byl předložen materiál na pojmenování ulice, která by měla
nosit pojmenování Na Lukách,“ uvedl
první muž radnice primátor František
Jura. A jelikož žádný z přítomných zastupitelů proti jménu nové prostějovské ulice nic neměl, název byl schválen
všemi hlasy.

Pondělí 10. února 2020
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sednout za ním dozadu. První variantu jsme vzhledem k bezpečnosti zavrhli
poměrně rychle, přestože se z něj vždy
stane největší mazlivec a hodňous na
světě. Místo toho jsme zastavili a dohodli se, že si sednu za ním, přestože mi
bývá na zadním sedadle zle. Náš pes je
totiž hrozný mamánek a jen v objetí své
paničky je naprosto blažený.
Nacpala jsem se Kinedrylem, nechala
si ocucávat palec a poklimbávala na
zadním sedadle. V pravidelných zastávkách na benzínkách jsem rozdýchávala
nevolnost, zatímco partner větral auto,
aby vypudil kvalitní uprdkávání našeho
čtyřnohého smraďocha. Asi půl hodiny
před cílem jsme se konečně vyměnili v řízení. Já byla spokojená, partner méně
a pes vůbec. Aby mi svoji nelibost dal
dostatečně najevo, že jsem si jej dovolila
vyměnit za volant a poslala za ním konkurenta, se kterým bojuje o moji přízeň,
pozvracel se demonstrativně pod sedačky a na ruční brzdu. Za kamarádkou
jsme dojeli dosti zbídačení, ale s úlevou,
že nás zpáteční cesta čeká až za dva dny.
Tak o tom zas někdy příště...

D

tomu ostatně dříve či později
nakonec dojde. Ovšem stejně
jako v případě Egypťanů, Římanů či
Habsburků se to celé neobejde bez
celospolečenských změn, které budou natolik zásadní, že až se vše zase
opět ustálí, tak si na kdysi „veledůležitý“ úřad už opravdu nikdo nevzpomene.
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kontrolní archy či doklady o využívání speciálních pomůcek.
avíc to, na co dřív stačilo deset
minut, může dnes zabrat i půl
dne. Místo jednoho kroku je třeba
udělat iks jiných. Vše to perfektně
vystihuje scénka z komediálního
seriálu MASH, kdy desátník Radar
chce po veliteli Henrym, aby jeden
papír podepsal a jiné pouze parafoval.
Ten absolutně nechápe, proč to má
dělat právě takto. „Na tom prvním
je podpis, že jste ostatní parafoval,“
vysvětlí mu Radar. Tento vtip přesně
vystihuje princip, jak byrokracie bují.
Na první pohled se totiž tváří, že jde
o něco, co je buď naprosto nezbytné,
nebo nám to dokonce má usnadnit
život. Ve finále je toho ovšem tolik, že
prosté pochopení všeho, co se po nás

vlastně žádá, je natolik náročné, že to
zabírá spoustu času i energie. A nikdo,
kdo právě vyplňuje další „potřebný“
formulář či hlášení, se nemůže zbavit
dojmu, že by čas mohl strávit mnohem smysluplněji. Třeba vlastní prací.
á se to vše ještě nějak zvrátit?
Přes nejrůznější prohlášení
všech možných ministrů panují obavy, že ne. Mnozí si hodně slibovali od
digitalizace, kdy si jednotlivé složky
předávají potřebná data i informace
okamžitě a jednoduše. Ano, možná se
vše o něco zrychlilo, nicméně hlavní rozdíl je v tom, že lidé dnes místo
papírů hledí do obrazovek. Požadavků na ně totiž zároveň neustále
přibývá. Jediným řešením by bylo zásadní omezení počtu úředníků. O tom
se sice strašně dlouho hovoří, nicméně
reálně je to nemožné. Nejenže jsou
chráněni zaměstnaneckými smlouvami a odbory, hlavně je vše dnes neuvěřitelně provázané. Zrušit jakýkoliv
úřad je stejně složité, jako byste chtěli
zbourat kus silnice. Tím by se najednou staly nepotřebné i všechny ostatní
komunikace kolem ní a hrozilo by, že
se zaběhlá silniční síť zcela zhroutí.

Tolik invalidù mezi omladinou...
Nejlépe zavøít do ústavu
V současné době, kdy není problém pro kohokoliv sehnat práci, je oprav- Před nedávnem jste psali ve Večerníku o sedmdesátileté ženě, kterou stráždu alarmující vidět během každého všedního dne desítky mladých Romů níci převezli z náměstí pomočenou a notně opilou na záchytnou stanici.
postávat po náměstí nebo vysedávat v okolních kavárnách a restauracích. Tuto bezdomovkyni my z náměstí T. G. Masaryka notoricky známe, protoZajímalo by mě, z čeho tito dvacetiletí až třicetiletí mladíci žijí a z čeho platí že stejná a tatáž osoba je často opravdu k nesnesení. Opilá bývá snad pořád
tisícikorunové útraty v barech? Můj přítel pracující v sociálních službách a nejenže neuvěřitelně zapáchá, ale ještě otravuje kolemjdoucí, nadává jim,
tvrdí, že i tito snědí mladíci mají buď částečné, nebo dokonce plné invalidní neustále leze do obchodů, kde krade nebo žebrá o nějakou tu korunu. Nadůchody. Copak je tolik invalidů mezi prostějovskou omladinou? Tak proč padá mě jediná věc, nestálo by za to tuto ženu zavřít do nějakého ústavu,
se neléčí a místo toho se flákají po hospodách nebo hernách?
kde by se o ni řádně postarali? Co vím, tak strážníci ji odvážejí na záchytku
Jitka Nádvorníková, Prostějov dvakrát i třikrát za týden.
Jiří Svoboda, Prostějov
9\XzLWÉE\VHQDvOR
Nějak poslední dobou utichlo, co se má stát s budovou místního nádraží v Prostějově. Pokud si dobře pamatuji, tak někdy na podzim loňského roku se
jeden z radních vyslovil v tom smyslu, že kdyby město mělo nemovitost zachránit před demolicí a odkoupit ji, jen těžko by pak našlo pro ni následné
využití. Já osobně si to však nemyslím. Všude okolo čtu inzeráty, jak všelijaké společnosti a firmy hledají kanceláře a další nebytové prostory. A co byty?
Ať mi nikdo netvrdí, že budova místního nádraží by uvnitř nešla zrekonstruovat na byty. Nikoliv ale na ubytovnu, ale opravdu na byty pro mladé rodiny
nebo naopak seniory. Věřím, že místní nádraží zůstane zachováno a město skutečně využití dokáže najít.
Pavel Popelka, Prostějov

3URÄE\ORQ½PÈVWÉPÈVÉFPUWYÅ"
Zatímco v prosinci loňského roku byla snad obden na náměstí T. G. Masaryka nějaká kulturní akce spojená s provozem kluziště či vánočního jarmarku,
tak během ledna bylo centrum zcela mrtvé. Zajímalo by mě proč? Doufám, že si jen organizátoři z radnice vzali takový oddechový čas a nyní se opět ve
větším měřítku vrátí na náměstí život.
Jindřich Všetička, Prostějov
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odle průzkumu lékař už papírováním stráví až čtyřicet procent pracovní doby. Přetížené jsou
kvůli administrativě také zdravotní
sestry. Neuvěřitelným způsobem
například vzrostl počet nejrůznějších
souhlasů či poučení pacienta, a to přímo úměrně s tím, jak přibývají jejich
práva. Zatímco dříve lékař rozhodl
o zákroku, a pokud pacient nebyl
proti, začalo se s léčbou, dnes se
vše vysvětluje, načež dotyčný nemocný se rozhoduje sám. Skoro to
pak vypadá, že nejdůležitější dovedností lékaře je psaní všemi deseti... Nelze se pak divit, že právě ve
zdravotnictví lidé citelně chybí. Nejinak jsou na tom také učitelé a zejména ředitelé škol. Ti zas musí vyplňovat
nekonečné výkazy, tabulky, plány,

Víte, proč se zhroutila egyptská říše? Co stálo za pádem Říma?
A co bylo hlavní příčinou konce habsburského císařství?
Důvodů bylo vždy více, ale vždy existoval jeden hlavní: rozsáhlá byrokracie, která jako rakovina prolezla celou společností
a zadusila její další rozvoj. O jejím nebývalém nárůstu u nás
vám poví snad každý. Od lékařů přes živnostníky až po učitele.
Ti všichni místo na pacienta, zákazníka či žáka totiž musí dlouhé hodiny hledět do papírů či obrazovky.
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Ahoj všichni,
dnes se krátce ve svém příspěvku zaměřím na mezilidské vztahy. Byly Vánoce
a tak nějak všichni na sebe byli hodnější
a přátelštější, i když panovalo to nákupní šílenství. A pak přišel leden a já našel
na oné známé modro-bílé sociální síti
sarkastickou hlášku tohoto znění: „Tak
máme po Vánocích a už zase na sebe
nemusíme být uměle hodní“.
Říkal jsem si, jde o sarkasmus – já věřím,
že na sebe budeme hodní i nadále. Tak
jsem zapnul zprávy a už to jelo. Státy
si vyhrožují, střílejí po sobě, všude nějaká tragédie. A vzápětí přijdu do jedné
z místních trafik a mně známá prodavačka si stěžuje na agresivitu zákaznice
domáhající se nového jízdního řádu
místní MHD. Jenže on zrovna došel
a další měly přijít až odpoledne, na což
dotyčná madam reagovala sérií invektiv,
a to i na vzhled prodavačky. V mé oblíbené kavárně pak partička zákaznic
přesvědčovala obsluhu, že kávu „turka“
dostávají dotyčné vždy do úplně jiné sklenice a že si prostě budou stěžovat majiteli,
na což obsluha reagovala slušně, že když
někdo chodí jednou měsíčně a obsluha
pracuje 150 hodin měsíčně, tak si asi lépe
pamatuje, do jakých sklenic se „turek“
dělá. Reakce zákaznic? Budou chodit
jinam a obsluha je drzá, žádné přiznání
chyby. O zážitcích v situaci dopravní se
snad člověk ani nemusí zmiňovat, máme
tady zase tradiční trojboj řidiči, chodci,
cyklisté a já ho denně zažívám při cestě
do práce v pozici chodce. A to se já snažím
chovat slušně.
Co k tomu všemu dodat? Pokud se neumíme k sobě chovat v běžném životě, pak
se nedivme, co se děje ve vztazích v rodinách, mezi partnery, na pracovištích a tak
dále. Sarkastická stránka svou hláškou jen
odhalila problém dnešní doby a tak se nedivím, že se občas uchylujeme k tradicím
první republiky, případně rakouské monarchie, kdy slušnost byla ctí.
Marty
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brát právo na nesouhlasný názor
nebo mu kazit radost. Já si jen kladu
otázku, kolik řidičů buď ve směru od
Olomouce nebo prostě z nákupní
zóny v Držovicích či z Konečné ulice
míří směrem na Smržice, Kostelec na
Hané či na Mostkovice. Spíše si myslím, že drtivá většina aut, osobních
i nákladních, míří účelově právě na
Olomouckou ulici a dále do centra.
Pletu se až tak moc? Možná. Samozřejmě vím, že všechno ukáže čas a teprve po otevření severního obchvatu
prakticky poznáme, zda aut v centru
Prostějova ubylo. Snad tedy obchvat
na severu města opravdu pomůže.

kládali, že bude menšího vzrůstu. Ono
u kříženečků se to zřejmě těžko odhaduje. A jelikož jsme měli s partnerem zimní
dovolenou, rozhodli jsme se vyrazit za
kamarádkou žijící na druhém konci
naší republiky. Čekala nás tedy zhruba
čtyřhodinová cesta autem, která se nelehko absolvuje lidem, natož ve společnosti chlupatého neposedy.
Připravení a sbalení jsme byli během
chvíle, ale co psí mimino? To samozřejmě potřebovalo svoji samostatnou
tašku, která byla jen tak mimochodem
větší než ty naše. Ono se řekne, že jedeme
jen na tři dny, ale to je 72 hodin, kdy neustále potřebuje spát, žrát, kadit a hrát
si! Posbírala jsem tedy veškeré oblíbené
suky, míčky a kostičky a odnášela je do
tašky. Mezitím mi je můj chlupatý pomocník zase odnášel do nejvzdálenějších koutů bytu a nevinně se podivoval,

sbaleno a mohli jsme vyrazit. To nejhorší nás ale teprve čekalo...
Moc dobře jsme věděli, že jízda v autě
není jeho silná stránka. I při kratších
cestách stojí na všech čtyřech, do zatáčky padá napravo, nalevo a při zastavení
či otevření dveří ihned vyskočí a zůstane
viset na bezpečnostním vodítku, kterým je připoután, aby neměl tendenci
pomáhat v řízení. I ve chvíli našeho
odjezdu měl opět svůj den a hned po
pár stovkách metrů začal přizvukovat
zpěvákovi, jehož hlas se linul z rádia.
I přes opakované napomínání a úkolování, ať si sedne a přestane kvílet,
nás i nadále oblažoval svým melodickým kňouráním a poskakováním po
zadních sedadlech. Zbývaly nám tedy
dvě možnosti. Buď si jej já jako spolujezdec vezmu na klín, což je spolehlivá
metoda, jak jej uklidnit, nebo si půjdu

1HMYÉFHVH
V dnešní uspěchané době
DOsiRmnoho lidí cožetohrajemezanovoubáječnouhru.
VNXW
místoRY
lidského potomka psího Granule jsem odvážila na kila, sáčky na
GLpořizuje
přítele. U nás je tomu také tak, ale
určiK bobky nabalila po paklech a nachystaOvÉF
GDMáme
Dstav.
tě jen½F
jakoK
dočasný
doma la jeho obří podložku na spaní, která
RvDWQ
zhruba půlroční štěňátko velikosti se dokonale přizpůsobí potřebám těla
ÉFKkde předpo- anakterésamozřejměnechcespát.Bylo
medvěda
VWLFVoříšek,
YHz útulku
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OBCHVATĭ3NAD
Podle mnohých je to stavba desetiletí.
Už proto, že přípravy a hlavně výkupy
pozemků trvaly skutečně dlouhých
deset let. Nicméně výstavba severního obchvatu Prostějova je v plném
proudu a každý si od něho slibuje
výrazné zlepšení dopravní situace
v centru města. Jak jinak. Obchvat
má omezit vjezd do centra vozidlům,
jejichž řidiči sice míří úplně jinam, ovšem do středu města jedou proto, že
nikudy jinudy cesta nevede.
Když nad tím vším přemýšlím, osobně si nejsem jistý, zda severní obchvat
skutečně přinese až takovou úlevu
centru Prostějova. Nechci nikomu
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Prostějov & nabídky na léto

Co se týče dovolenkového žebříčku, vede
poslední roky boj o první místo v oblíbenosti s již zmiňovaným Řeckem. Pověstná
Turecká riviéra láká dovolenkáře na dosta-

Turecko

Nadále vévodí žebříčku těchto letních
zájezdů. Mezi řeckými středisky u Čechů
dominují ostrovy. Kréta je jasnou volbou,
jelikož nabízí slunné počasí, historické
památky, teplé moře, úchvatné hory nebo
tradiční řecké vesničky. Druhým nejnavštěvovanějším je Rhodos. A kdo byl měl
zájem o nějaké nej, tak je pro něj hlavní
volba Santorini. Tento ostrov bývá označován za nejznámější, nejromantičtější
a nejvíce fotogenický.

Øecko

jmem kupují dovolenou v předstihu.
Mezi hlavní benefity těchto zájezdů
patří zejména širší výběr nebo různé
slevy. Oblíbená místa turistů leteckou
dopravou zůstávají každý rok takřka
neměnná. Zájem je hlavně o Turecko,
Řecko, Bulharsko, Itálii nebo Egypt.
Tradičním rájem Čechů je Chorvatsko.
Novou zemí, u kterou aktuálně nejvíce
roste zájem, je Španělsko. Velkým plusem všech těchto států je i to, že jsou
cenově výhodné i dostupné.

dičkových hotelů s all inclusive službami. vyhýbá. To je ale škoda, jelikož tato země
Nejvyhledávanější oblasti jsou Alanya, si prošla obrovskou změnou. Ta se týká
Side či Kemer.
jak hotelových komplexů, tak služeb. Za
poměrně dostupné ceny si užijete krásné
Egypt
počasí a památky. V Bulharsku jsou opět
Od roku 2011 se potýkal s výrazným v kurzu Zlaté Písky, země je navíc velmi
úbytkem turistů kvůli nestabilní politické oblíbená pro rodiny s dětmi. Za zmínku
situaci a několika teroristickým útokům. stojí navštívit antické město Nesebar, které
Nyní ale egyptské bezpečnostní složky je na seznamu UNESCO.
věnují zvláštní pozornost zejména turisticŠpanìlsko
kým resortům a oblíbeným historickým
památkám. No a turisté si k němu opět na- Ať jste
šli cestu. Mezi nejoblíbenější letoviska pat- jakékoliv
ří Hurghada, Marsa Alam a Šarm aš-Šajch. povahy, ve Španělsku určitě naleznete
Itálie
místo, kde prožijete neopakoSardinie, Sicílie nebo oblast jižní Kalábrie. vatelné zážitky. Umělecké duše zajisté
Do Itálie jezdí lidé za krásami přírody, pa- uspokojí Barcelona, intelektuálové si
mátkami či vyhledávají místní kuchyni. bezpochyby oblíbí Madrid, pro objeviNení divu, že se tato země stále drží v žeb- tele a snílky je zde Andalusie a milovníci
říčku nej dovolenkových destinací. Itálie exotiky si ji užijí na španělských ostje rozlehlá a každý region je jiný a má svá rovech. Mezi nejnavštěvovanější
specifika. Ve všech naleznete spoustu místa patří právě Barcelona,
skvělých míst, ale nejvíc oblíbená jsou le- Madrid, dále pak města a pláže
toviska severního Jadranu: Caorle – Lido jižní Andalusie a přímořská
Altanea, Lignano, Bibione nebo Lago di letoviska na východním poGarda.
břeží, například oblíbená
Costa Brava. Barcelona je
Bulharsko
velmi lákavá pro návštěvBulharsko není z dob minulých vnímáno níky, protože nabízí pláže
v dobrém světle. Spousta Čechů se proto i úchvatné stavby slav-

Nízké teploty, studený vítr, déšť. Přestože jsou dny v zimě kratší, brzy se stmívá,
dají se využít k mnoha zajímavým věcem. Zimní období je charakteristické především nákupy se slevami. A tak si můžete zvednout náladu a udělat si radost výběrem letní dovolené. Ne, není to brzy! Z nabídek cestovních agentur si vyberete
vždy. Teď navíc „frčí“ takzvané předprodejní (first minute) zájezdy, na kterých ušetříte. Díky akcím lze zájezd koupit až o desítky procent levněji, kromě toho můžete
získat celou řadu bonusů. Například je tu možnost složit nízkou zálohu, mít levnější
parkování na letištích a dovolenou pro dítě zdarma nebo pouze za cenu letenky.
S volbou pravé letní dovolené by vám mohl pomoci PROSTĚJOVSKÝ Večerník přinášející v rámci dnešní tematické strany seznam oblíbených letních destinací, do
kterých byste se určitě měli vydat.
Texty připravila Eva Reiterová Češi si rok od roku stále s větším zá- tek ubytovacích kapacit čtyř- a vícehvěz- Bulharsku dlouho vyhýbala a stále ještě
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další drobné upomínkové předměty. „Bylo to těžké, ale já jsem si dal
fotografii vaší vitrínyy na počítač
a ppři
p
ru jsem poznal,
podrobném rozboru
čky budovy Agže v okolí jsou věžičky
ývalé dlourostroje, což je mé bý
bývalé
y mi tedy
ylo
holeté pracoviště. Bylo
v tu chvíli jasné, že se
s jedná o
hlavní nádraží. Druhý
D
den jsem si to ověěřil přímo na místě, protože jsem
vezl manželku na
vlak,“ usmíval se
šťastný výherce
Jan Hujíček. Jak
se vzápětí přiznal
přiznal,l,

není to jeho první vítězství v soutěžích Večerníku. „Vloni jsem s manželkou vyhrál
lístkyy na Vřesovanku.
y
Soutěže Večerníku mám moc rád a
určitě se jich budu aktivně účastnit
i nadále,“ podotkl ještě Jan Huz
Určic. (mik)
jíček
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PROSTĚJOV Letošní první čtenářská soutěž Večerníku má již
svého vítěze. Minulý pátek v naší
redakci na Vápenici předala ceny
vítězi soutěže s názvem Hledej
a vyhraj! Janu Hujíčkovi z Určic
marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Aneta
Straškrabová.
V soutěži Hledej a vyhraj! hledali
čtenáři naši novou reklamní vitrínu,
která se nachází u hlavního vlakového nádraží v Prostějově. Zapojilo se
opravdu velké množství čtenářů, ale
jen jeden mohl vyhrát. A tím byl pan
Hujíček z Určic. Získal od nás roční
předplatné, kalendář Večerníku a
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EĂĚǀĂǀŽůŶĠǀƐƚƵƉǇŶĂƐŚŽǁŵŝƐƚƌĂĞƟŬĞƚǇ>ĂĚŝƐůĂǀĂaƉĂēŬĂƐĞŵŽŚŽƵƚĢƓŝƚ͗
ůĂǎĞŶĂWƌŽĐŚĄǌŬŽǀĄ͕KŚƌŽǌŝŵ
sůĂƐƚĂ<ŽƉĞĐŬĄ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
Právě tato pětice vylosovaných výherců má po nahlášení a prokázání svého
sůĂĚŝŵşƌsůĄēŝů͕ĞĚŝŚŽƓƛ
jména u pokladny zajištěn pro sebe i doprovod volný vstup na one man show
Ladislava Špačka Etiketa není věda. Akce se bude konat v pondělí 17. února
ZŽŵĂŶWĂƚŬĄŶ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
v Městském divadle v Prostějově.
ƵǌĂŶĂĂƉůĞ
Ɖ ƚĂůŽǀĄ͕͕ <ƌĂůŝĐĞ ŶĂ,ĂŶĠ
ƵǌĂŶĂĂƉůĞƚĂůŽǀĄ͕<ƌĂůŝĐĞŶĂ,ĂŶĠ

Číst pozorně Večerník se vyplatí! Své o tom ví i pětice čtenářů, kterou jsme vylosovali ze správných odpovědí na naši otázku z minulého
miinulého čísla.
Ptali jsme se vás, jak by měl muž kráčet se svojí partnerkou na plese. Samozřejmě že by ji měl vést po své pravici, správně tedy byla
b odpověď skrývající se pod písmenem B.
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Po absolvování prostějovského
reálného gymnázia jste se rozhodl
pro vysokou školu v Praze. A nakonec vystudoval dvě školy. Byl to
plán?
„Zprvu určitě ne. Až do konce střední školy jsem hrál hokej v Prostějově
za Jestřáby a do určitého věku jsem
si myslel, že bych se mohl živit jako
profesionální hokejista. Jak šel čas a já
se dostával do dorostu a juniorů, tak
jsem pochopil, že ze mě profesionální
hokejista nebude a začal jsem přemýšlet, co budu dělat dál. Při výběru školy
pak vyhrála Vysoká škola ekonomická
v Praze, ale celou dobu jsem koketoval
s myšlenkou, že půjdu k divadlu, což se
pak i stalo, když jsem se dostal na produkci na DAMU.“
yy Nepřemýšlel jste i nad herectvím?
„Velmi dlouho ano. Snažil jsem se stále
zdokonalovat, bylo to pro mě důležité.
Poprvé jsem se na DAMU přihlásil,
když jsem byl v prváku na ekonomce.
Přihlášku jsem si podal na alternativní
a loutkové herectví. Zpětně hodnotím
jako velkou chybu, že jsem se na to
připravoval přesně půl dne... Zaslouženě jsem tedy po prvním kole letěl.
Během prváku jsem se ale dostal do divadla Rokoko, kde jsem dělal uvaděče
a tam jsem přičichl nejen k divadlu, ale
i k zákulisí. Další rok jsem propásl přijímačky na herectví. Tak jsem si podal
přihlášku na produkci.“
yy Nakonec tedy ani nelitujete, jak
vše dopadlo?
„Rozhodně ne, já jsem za to hrozně
rád. Jednak jsem pochopil, že míra
mého talentu není zase tak vysoká,
abych se herectvím živil. A za druhé
jsem si uvědomoval, jak se ty dvě školy
navzájem krásně doplňují. Ekonomický základ a na druhé straně přesah do
divadelního prostředí.“
yy Kdy jste začal tyto znalosti uplatňovat?
„Je otázka, zda jsem hned uplatňoval
znalosti. (úsměv) Spíš bych řekl, že
jsem začal teorii přetavovat v praxi
a zároveň jsem se tím hodně učil. Měl
jsem velké štěstí na lidi, které jsem potkal v prvním ročníku na DAMU. Při
realizaci inscenace Expérience Grand-Guignol jsem se seznámil s lidmi, kteří mi pak nabídli spolupráci s Geisslers
Hofcomoedianten. To byl velký zlom,
kdy jsem přičichl k opravdovému diva-

Jan
FREHAR

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

rozhovor večerníku

ské divadlo, je velký závazek, ale říkal
jsem si, že zkušenosti jsem již nějaké
posbíral a určitě by byla škoda to nezkusit. A ono to vyšlo.“ (úsměv)
yyDíky čemu si myslíte, že právě vy
jste byl tím pravým kandidátem?
„To těžko říct, to by spíše měla říct odborná komise a poté rada města, která
mě nakonec jmenovala. (směje se)
Ale asi to mohlo být způsobeno
dvěma faktory. Jednak mojí
lehkou mladickou drzostí a elánem, a za druhé
předloženou koncepcí, kterou jsem dokázal obhájit.“
yy Jaké jsou plány
pro rok 2020 Moravského divadla?
„Velkolepé. (směje se)
Letos slaví Moravské
divadlo výročí sta let
českého divadla. Navíc
zároveň slavíme sto de-

Až do konce střední školy jsem hrál hokej
v Prostějově za Jestřáby a do určitého věku
jsem si myslel, že bych se mohl živit jako
profesionální hokejista. Jak šel čas, tak jsem
pochopil, že nic takového se nestane a já začal
přemýšlet, co budu dělat dál. Vyhrála ekonomka,
avšak pořád mě lákalo divadlo. Tak jsem to spojil…

dlu. A zanedlouho jsme společně se
souborem Tygr v tísni otevírali naše
první divadlo VILU Štvanice. Pak
už se to na sebe nabalovalo a každá
akce mi předávala hodně cenné zkušenosti.“
yy K herectví jste se tedy v Praze
dostal, nebo vůbec ne?
„Ale jo, hned když jsem přijel do Prahy,
tak jsem začal hrát v souboru na VŠE
s názvem S bojkou v zádech. Mimo to
jsem v Rokoku začal organizovat prohlídky v zákulisí, což byla také velká
škola. Ale jak jsem říkal, čím dál tím
víc jsem si začal uvědomovat, že místo bude v divadle trochu jinde než na
jevišti. Díky práci v Rokoku a ve VILE
jsem měl možnost se potkávat se zajímavými lidmi a účastnit se spousty
projektů, za což jsem nesmírně rád.“
yy Po vystudování přišel návrat na
Moravu.
„Hodně jsem přemýšlel, jestli budu
pokračovat v dráze, kterou jsem měl
během studia, nebo se vydám jiným
směrem. Nakonec jsme se - teď už se
současnou manželkou Janou - rozhodli přiblížit k domovu. Nejdříve jsme
měli v plánu, že zakotvíme v Brně.
V Mikulově se ale objevila pracovní
nabídka na pozici šéfa Mikulovské rozvojové, kam jsem se rozhodl přihlásit.
Výběrové řízení se mi podařilo vyhrát,
tak jsme se stěhovali.“ (úsměv)
yy Jaká to byla pro vás práce?
„Neuvěřitelně zajímavá, při které jsem
poznal spoustu zajímavých lidí. Pořádali jsme tam spoustu nádherných
kulturních akcí, provozovali kino
i letní kino, starali se o penzion a v neposlední řadě i o dietrichsteinskou
hrobku. Vrcholem roku bylo vždy Pálavské vinobraní. Kromě pokračování
zavedených tradičních akcí jsme se
snažili i vytvářet nové. Bylo to opravdu vynikající období, kde jsem získal
spoustu zkušeností.“
yy Přibližně po roce a půl v Mikulově jste se rozhodl přihlásit o místo
ředitele Moravského divadla v Olomouci. Proč?
„Jednak jsem si ten návrat na Moravu
představoval blíže domovu. A za druhé jsem stále cítil, že mě to táhlo více
k tomu divadlu.“
yy Neříkal jste si, jestli na takovou
funkci ještě máte čas?
„Věk je relativní číslo a není zásluhou ani jedním směrem, já si říkal, že
mohu pouze svojí prací ukázat, zda
na to mám, nebo ne. Šel jsem do toho
s maximální pokorou a vědomím, že
vést takovou instituci, jako je Morav-
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DAVID GERNEŠ

vizitka

yy Jak byste vůbec z vašeho pohledu hodnotil náhled na kulturu na
Prostějovsku?
„Já asi úplně nejsem ten, kdo by tohle
měl a mohl hodnotit. Prakticky celý
profesní život jsem trávil jinde než
v mém rodném kraji, takže si netroufám jít do hlubšího zkoumání. Jediné,
co mohu říci, že v Prostějově mají divadlo opravdu rádi, což je vidět nejen
na ohlasech na našich představeních,
ale i třeba na tom, jak je prostějovské
divadlo krásně zrekonstruováno. Co
se týče kultury obecně, tak na Prostějovsku probíhá každý rok spousta
velmi zajímavých akcí a lidé si k tomu
každým rokem vytváří větší vztah,
což je jen dobře.“
yy Jaký divadelní žánr podle vás
dokáže nalákat nejvíce diváků
a který získává největší obdiv?
„To je opravdu složité vybrat. Spoustu návštěvníků přiláká dobrá komedie. My se ovšem snažíme, aby divák
chodil i na vážnější žánry. Poslání divadla není jen člověka bavit, ale také
otevírat některé otázky nebo i esteticky hladit po duši. Jsme rádi, že si
diváci v hojném počtu najdou cestu
na všechny žánry a druhy divadla,
které nabízíme, ať už se jedná o balet, činohru nebo operu a operetu.
Pro mě a pro všechny mé kolegy je
pak závazkem, aby odcházeli diváci
z divadla s příjemným kulturním zážitkem.“
yy Na jaké představení byste diváky pozval?
„Ideálně na všechna, naše nabídka je
podle mě pestrá. Určitě bych pozval
na drama Dům Bernardy Alby, které
mělo premiéru v pátek. Poté nás čekají premiéry muzikálu Donaha!, baletu
Krvavá svatba nebo operety Cornevillské zvonky. Nabídka je široká a nerad bych vypichoval pouze určitou
věc. Každý divák má rád něco jiného.“
yy Dalo by se říci, že jste dosáhl
svých cílů, nebo je ještě něco výše?
„Já tady nad tím upřímně nikdy nepřemýšlel. Jsem hrozně šťastný, že
mohu dělat práci, která mě naplňuje
a kterou mám rád. Přijímám i tu zodpovědnost, že tato instituce funguje
už sto let a chci to jen a pouze posouvat dobře, abych nebyl tím ředitelem,
na kterého budou neradi vzpomínat
nebo nedejbože, abych byl posledním ředitelem...“
yy U čeho nejraději zaneprázdněný
ředitel divadla vypíná hlavu?
„Nejraději u sportu. Aktivně hraji fotbal, rád se jdu i proběhnout a vyčistit
myšlenky. A i když trávím většinu
času v divadle, rád se chodím dívat
na představení jak u nás, tak i v jiných
divadlech. Jediný problém je, že se na
většinu představení dívám i z té provozní stránky a nevychutnávám si je
jako divák.“

✓ narodil se 17. ledna 1991 v Otaslavicích
✓ vystudoval Národohospodářskou fakultu
VŠE a produkci na DAMU v Praze
✓ člen pražského divadla S bojkou v zádech
✓ spolupracoval také s divadelním
spolkem Geisslers Hofcomoedianten
✓ absolvoval stáž na ministerstvu zahraničí
v oblasti ekonomické diplomacie
✓ manažersky se podílel na přípravě nebo realizaci projektů
jako Pražské Quadriennale, Cirkus na lodi, Theatrum Kuks,
otevření VILY Štvanice v Praze nebo Colours of Ostrava
✓ v roce 2016 se stal ředitelem Mikulovské rozvojové
✓ od roku 2018 je ředitelem Moravského divadla v Olomouci
zajímavost: až do juniorské kategorie brankářem
LHK Jestřábi Prostějov

vadesát let od otevření historické budovy. A slavit budeme prakticky celý
rok. Devatenáctého ledna proběhl
Den otevřených dveří, nyní chystáme
výstavu v Senátu a ve Vlastivědném
muzeu. Vrchol oslav by pak měl nastat
v letních měsících, kdy nejprve budeme kočovat po Olomouckém kraji,
kdy nabídneme divákům v celém kraji
letní open air představení. V rámci
Prostějovska pojedeme s největší
pravděpodobností do Brodku u Prostějova. V srpnu pak proběhne Letní
Flora věnována našemu divadlu a při
té příležitosti v parku u výstaviště vyroste prozatímní scéna. V rámci sezóny 2020/2021 pak budeme mít speciálně upravený dramaturgický plán,
v rámci něhož budeme jednak vracet
hry z první sezóny zpátky na repertoár
a zároveň u nás budou hostovat zajímaví režiséři. Už teď můžu prozradit,
že se bude jednat o Miroslava Krobota, Petra Zusku nebo Jiřího Stracha.
Zároveň bychom dali divadlu rádi
dárek v podobě návratu slavnostní
opony a nasvícení budovy.“
yy Jakým způsobem funguje spolupráce s prostějovským regionem?
„S mým rodným okresem si spolupráci nemohu vynachválit. (úsměv)
Velmi často jezdíme do prostějovského divadla, v probíhající sezóně jsme
tu byli už se čtyřmi inscenacemi. Starci na chmelu, Princezna koloběžka
první, Splašené nůžky a také v rámci
festivalu Aplaus s představením Když
se zhasne. Vždy nás tam čeká vřelé
přijetí a jezdíme na Prostějovsko moc
rádi.“
yy A jaké další akce jsou v plánu
pod záštitou Moravského divadla
v prostějovském regionu?
„Nejčastěji probíhá spolupráce právě s prostějovským divadlem, kde
doufáme, že nás paní ředitelka
a dramaturgyně bude zvát
i v následující sezóně. Zároveň
chystáme již zmíněný projekt
letního představení v Brodku u Prostějova. Dříve jsme
spolupracovali i se zámkem
v Čechách pod Kosířem.
Tuto spolupráci se nyní
snažíme obnovit.“
yy Loni byl velice kladně hodnocen baletní
galavečer v Plumlově.
Můžete nastínit, co
na něj chystáte letos?
„Za spolupráci s paní
Lachmanovou jsem
velice rád. Momentálně intenzivně jednáme o tom, jak to bude
probíhat letos, abychom celou akci ještě
povýšili a udělali ji ještě
zajímavější.“

Otaslavický rodák David Gerneš je i přes svůj věk už druhým
rokem ředitelem Moravského divadla v Olomouci

OTASLAVICE V devatenácti letech
opustil David Gerneš (na snímku)
pohodlí domova a vydal se studovat
do hlavního města České republiky.
V matičce Praze do sebe načerpal
základy ekonomie, ale stále jej to
táhlo k divadlu. A když na druhý
pokus uspěl v přijímačkách na
DAMU, podařilo se mu úspěšně
dokončit obě školy. Po studiu mělo
vše velmi rychlý spád. Jelikož preferoval návrat ke svému domovu, stal
se první mezizastávkou post ředitele v Mikulovské rozvojové, kde měl
na starost spoustu významných akcí
včetně té nejvýznamnější Pálavské
vinobraní. Před necelými dvěma
lety vyhrál konkurz na ředitele
Moravského divadla Olomouc a od
sedmadvaceti let tak vede největší
divadlo Olomouckého kraje.
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Pobyt v Barceloně nezapomeňte spojit s výletem do nedaleké Tarragony,
kde najdete památky zapsané na seznamu UNESCO. Možná už stát ležící na
Pyrenejském poloostrově dobře znáte a víte,
jak lehké je si Španělsko zamilovat. Pokud
ne, pak vaše cestovatelská aférka může vzniknout klidně ještě letos. Špičková vína světové
úrovně, nekonečná pobřeží nedotčená civilizací, velkolepé celonoční oslavy, sluncem
zalité pláže, impozantní architektura, to je

ného architekta Antonia Gaudího. Projít se jeho parkem Güell
nebo spatřit monumentální
dodnes rozestavěnou katedrálu
Sagrada Familia patří k nezapomenutelným zážitkům. Nevšední je i procházka po rušné třídě
Barcelony, nazvané La Rambla.

Foto: internet
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Vlastní dopravou pak Češi nejvíce odjíždějí na
dovolenou do Chorvatska, Rakouska, Maďarska a na Slovensko. Nákup zájezdů ve first minute nabídkách je rok od roku větším trendem,
a tak není divu, že nabídky mizí opravdu rychle.
Takže rada na závěr: Pospěšte si, ať na vás
nějaký ten zájezd ještě zbyde.

Blízcí sousedé…

jen pár důvodů, proč se i z jedné návštěvy
snadno stane láska na celý život.

5VTWMVWTC EGUV FQ \CJTCPKéÊ RQFNG
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Přes noc z 25. na 26. ledna si k sobě do
domu na Němčicku pozval pětačtyřicetiletý muž svého známého a jeho kamaráda, kterého však on neznal. Společně
popili zřejmě větší množství alkoholu,
proto si průběh večírku ráno nikdo nepamatoval. Když se majitel domu probudil,
zjistil na těle množství nových modřin
a to, že v domě zůstal sám se svým kamarádem. Jeho nový známý zmizel neznámo kam. Po kontrole domu zjistil, že
s ním zmizely také dvě motorové pily. Ty
měl uskladněné v kůlně na dvoře domu
společně s dalším nářadím. Věc poškozený oznámil policistům s podezřením, že
zlodějem je s největší pravděpodobností
jeho včerejší společník. V rámci prověřování se podezřelý třicetiletý muž policistům přiznal a odcizené pily, které měl
schované u sestry, vydal. Pily v hodnotě
27 tisíc korun se tak mohly vrátit majiteli.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. Protože byl podezřelý muž v minulosti
již opakovaně pro obdobnou trestnou
činnost pravomocně odsouzen, hrozí mu
v případě odsouzení za přečin krádež trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Po večírku jej okradl

Ve středu 5. února po dvaadvacáté hodině policisté dohlíželi na dopravu u dálničního sjezdu v Konečné ulici v Držovicích. Ve směru od Vyškova z dálnice sjel
automobil Ford. Když jeho řidič spatřil
policisty, prudce strhl řízení doleva, přes
dvojitou plnou čáru se otočil a vyjel zpět
na dálnici směrem na Vyškov. Policisté vozidlo ihned začali pronásledovat.
Po jeho dostižení se ho policisté několikrát pokusili předepsaným způsobem
zastavit, ale řidič jejich pokyny nerespektoval a dál se snažil ujet. Honička
trvala však jen několik minut, protože
stíhanému vozidlu došlo palivo a jeho řidič musel potupně zajet ke krajnici a zastavit. Při následné kontrole se ukázalo,
že řidič měl hned několik důvodů, proč
se pokusil policistům vyhnout. Hlavním
důvodem bylo, že má vysloven zákaz řízení. Dalšími pak, že vozidlo, kterým
jel, má rok a půl propadlou technickou
a na skle nalepenou pouze několik dní
neplatnou roční dálniční známku.
Přestupky řidiče policisté na místě
vyřešili uložením pokuty v příkazním
řízení. Další peníze jej bude stát nařízený odtah jeho vozidla. Pro řízení přes
vyslovený zákaz je muž dále podezřelý
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Při honičce došlo palivo

Z přečinu porušování domovní svobody podezírají němčičtí policisté osmatřicetiletého muže. Podezřelý se tohoto
skutku měl dopustit v neděli 26. ledna
po poledni tím, že neoprávněně vnikl
do domu v obci na Němčicku a odcizil
z něho lahev lihoviny v hodnotě 250
korun. Majiteli domu se tím odvděčil za
to, že jej nechal na zahradě svého domu
přebývat v maringotce. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě odsouzení podezřelému muži hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Dobráka obral o alkohol
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zakončen svatebním duetem Johanna
Strausse mladšího ze známé operety
Cikánský baron. Světoznámá melodie tentokrát zazněla hned na úvod

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral
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Požár byl nahlášen uplynulou středu
5. února sedm minut před třetí hodinou. Díky frekventovanému místu
zaujal dým valící se ze střechy domu
a zasahující hasiči velké množství lidí.
„Došlo k zahoření od komínu na malé
ploše pod střechou. Škody po požáru byly minimální, vše se obešlo bez
zranění,“ informoval mluvčí krajských
hasičů Zdeněk Hošák. Kromě profesionálů z Konice a Prostějova u požáru
zasahovali také dobrovolníci z Konice,
Přemyslovic a Hvozdu.

KONICE Tohle vzbudilo velké pozdvižení! Pět jednotek hasičů ve
středu odpoledne zaměstnal požár
v Konici. Chytila střecha budovy
kadeřnictví stojícího přímo u hlavního autobusového nádraží. Zásah
tak mohlo sledovat velké množství
lidí.

V budově bývalé Hygie stále ještě
funguje holičství a kadeřnictví. Přitom rozlehlý a nevzhledný dům se má
společně s vedlejším objektem bývalé
Kožetvorby bourat. Demoliční práce
již začaly, provozovna se tak v nejbližších dnech musí uzavřít. „Nabídli

jsme provozovatelkám možnost uložení nábytku a dalších věcí v obecních
prostorách. Dle mých informací by se
kadeřnictví mělo přestěhovat do nedalekého objektu Moděvy,“ prozradil
nám konický starosta Michal Obrusník.
(mls)

$÷JGO RTQDÊJCLÊEÊ FGOQNKEG EJ[VKN UVCTÚ QDLGMV *[IKG MVGTÚ D[ O÷N
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PROTIVANOV Na Prostějovsku jsme uvedl policejní tiskový mluvčí František
si sněhu zatím během letošní zimy Kořínek.
moc neužili, ale uprostřed týdne sně- Výše způsobené hmotné škody byla
hová nadílka překvapila obyvatele na předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.
Protivanovsku. A hlavně řidiče. Jeden „Alkohol u řidiče policisté na místě vylouz nich nezvládl jízdu na kluzké vozovce čili provedenými dechovými zkouškami.
a napálil to se zánovní škodovkou do Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty
stromu.
v příkazním řízení,“ doplnil František Koří„Ve středu 5. února před sedmnáctou ho- nek.
(mik)
dinou došlo na komunikaci mezi Malým Hradiskem a Protivanovem
k havárii osobního automobilu Škoda Octavia.
Čtyřiačtyřicetiletý řidič
nepřizpůsobil rychlost
jízdy stavu a povaze
vozovky a s vozidlem
dostal smyk. V důsledku
toho vozidlo vyjelo vlevo
mimo komunikaci, kde
čelně narazilo do stromu.
Ke zranění osob při do- ĄKFKéFQUVCNQFRQNKEKUVčRQMWVW\CVQåGPG\XN¾FNLÊ\FWPC
pravní nehodě nedošlo,“ UP÷JWCW2TQVKXCPQXCPCTC\KNFQUVTQOW (QVQ2QNKEKGè4

Dlouholetý soukromý vlastník se
o zdemolované objekty stojící v samém centru Konice absolutně nestaral. Nakonec se do celé záležitosti vložilo město, které je odkoupilo za 3,3
milionu. Zanedlouho je i s pozemky
za 4,4 milionu prodalo.
Aktuálně se bourají zejména objekty
přístupné z Karafiátovy ulice, na samém náměstí tak zatím není demolice téměř patrná. „Budova stojící blíže
k náměstí získala demoliční výměr
později než zbytek areálu, ale už jej
rovněž má. Jejímu zbourání tak nestojí
nic v cestě a předpokládám, že plynule naváže na to ostatní,“ vysvětlil nám
konický místostarosta Jaroslav Procházka.
Místo obludné stavby vznikne polyfunkční dům s deseti byty, prodejnou
potravin CBA a parkovištěm. Součástí

Martin ZAORAL

KONICE A je to tady! Už pěkně
dlouho byly zdevastované objekty
bývalé Kožetvorby a Hygie nejen
ostudou hlavního konického náměstí, ale i možným nebezpečím
pro všechny, kteří kolem nich jen
procházeli. Nikdo si totiž nemohl
být jistý, zda na něj odněkud něco
nesletí. Nyní už rozlehlý areál, který bezprostředně sousedí s místní
poštou, jde konečně k zemi. Místo
něj by měl vyrůst dům s byty, obchodem a parkovištěm.

na silnicích mohl komplikovat silný
vítr a popadané stromy.
V noci z úterý na středu napadlo ve vyšších
polohách okresu zhruba 5 centimetrů nového sněhu. Když do toho začalo ve středu
pořádně foukat, měli řidiči kamionů na
problémy zaděláno. „Problémy jsme měli
na asi půlkilometrovém úseku mezi Protivanovem a Malým Hradiskem, kde uvízlo
pár kamionů, čímž zablokovaly silnici.
Podařilo se nám dopravu obnovit pomocí
traktorů, které je mohly objet po poli a vy-

práce. Konkrétní termín dokončení
a otevření prodejny tak zatím nelze
určit. Důvodem je fakt, že vyřízení stavebního povolení je v České republice
nepředvídatelné a velmi zdlouhavé,“
uvedla Jana Adámková ze společnosti
CBA, která za celým projektem stojí.

<CVÊOEQ \ MQPKEMÆJQ P¾O÷UVÊ VQ UV¾NG
LGwV÷PGPÊ\ąGLOÆRąKRQJNGFW\-CTCHK¾
VQX[WNKEGLGLCUP÷RCVTPÆåGCTG¾N-QåG
VXQTD[LFGMQPGéP÷M\GOK
2x Foto: Martin Zaoral

PROTIVANOV Kdyby to člověk
neviděl na vlastní oči, tak by tomu
nevěřil! Jako z jiného světa vypadají fotografie z uplynulé středy
5. února ze silnice u Protivanova.
Zatímco celý okres naplno zažívá
suchý a teplý leden, v těch místech
panovala kalamita jak na Sibiři…
V nadcházejících dnech by situaci

táhnout,“ potvrdil konický cestmistr Petr
Walter s tím, že sníh na silnici ležel ještě
mezi Protivanovem a Drahany. „Jinak to
bylo všude bez problémů. Během dne
se vítr uklidnil a všechny silnice byly od
čtvrtka sjízdné,“ dodal Walter, jehož jsme
se při této příležitost zeptali i na výhled na
nadcházející týden. „Od nedělní noci do
úterního večera platí výstraha týkající se
silného větru. Dá se předpokládat, že se na
silnicích dočkáme popadaných stromů,“
upozornil na závěr Petr Walter.
(mls)

/(72j1«.$/$0,7$"-(',1÷83527,9$129$
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projektu je také parkoviště. Dvacet
míst na něm bude sloužit zákazníkům
prodejny a deset míst nájemníkům
domu.
Přestože investor by chtěl začít stavět
co nejdříve, sám připouští, že se mu
to zřejmě nepodaří. „Letos plánujeme demolici, zároveň předpokládáme
zhruba dva roky na vyřízení stavebního povolení a další rok na stavební

11

Pěnčín (mls) Výstavbu kanalizace
a čističky odpadních vod chystají
společně v Pěnčíně a Laškově. Obě
obce na tento projekt nedávno získaly
stavební povolení. Další postup bude
závislý na tom, kdy se jim podaří získat
peníze z dotací.

8zPRKRX]DÄÉW

Konice (mls) První únorovou sobotu proběl 7. ročník netradičního
zimního triatlonu Konický Yeti. Závodníci nejprve urazili 25 kilometrů
na horském kole z Konice a zpět, dále
je pak čekalo 5 km běhu a střelba. Na
start se postavilo 18 mužů, ti nejlepší vše zvládli za zhruba 1,5 hodiny.
V případě, že by byly příhodné sněhové podmínky, tak by horská kola
nahradily běžky. Tak snad příště.

.RQLFNÙ<HWLRSÈWQDEO½WÈ

Plumlov (mls) Pozor! V pondělí 17.
února a v pondělí 24. února se zbytečně nelekejte, nad Plumlovem mohou
kroužit policejní vrtulníky. A dokonce
budou přistávat i na hřišti v Borkách. Půjde o součást policejního cvičení, které
ovšem z hlavní části bude probíhat ve
vojenském prostoru Březina.

Policejní vrtulníky
nad Plumlovem

března musela obec Hvozd převít od
České pošty místní provozovnu tak,
aby dosavadní služby mohly být zachovány. Nyní v místě funguje pošta
Partner. Pro občany se tím nic nezměnilo, pouze je upravena provozní doba.
Obec na tento projekt ročně doplácí
200 tisíc korun ze svého rozpočtu.
Přestože poštu využívají i občané okolních obcí, vedení sousedního Ludmírova v této souvislosti odmítlo Hvozdu
poskytnout příspěvek s tím, že jejich
občané poštu ve Hvozdě nepotřebují.

Hvozd (mls) Začátkem loňského

Na poštu sousedé
nepøispìli

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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BEDIHOŠŤ Během čtyř let se jedná už
od druhou vraždu v Bedihošti, i když
tentokrát zatím „jen“ ve stádiu pokusu.
V březnu 2016 v obci popravil dvěma
ranami z pistole senior svého tchána,
v sobotu 1. března časně ráno zas devětadvacetiletý narkoman se sekáčkem
na maso vystartoval po místním důchodci. Toho těžce zranil na ruce a na
hlavě, senior nyní bojuje o svůj život
v olomoucké nemocnici. „Jeho stav je
ale i po operaci nadále vážný,“ informoval Večerník v pátek mluvčí Fakultní
nemocnice v Olomouci.
K události došlo v sobotu 1. února o půl
páté ráno v jednom z řadových domů
v Bedihošti. „Tomu napadenému tady

➢ ztitulnístrany

usekl ruku. Prý o ni nakonec přišel. To mu
ale nestačilo, ještě mu pak zaútočil i na hlavu a strašně ho zohavil. Pak všichni utekli,
jsem přesvědčený, že museli být zfetovaní,
chovali se podle toho a něco takového by
stejně normální člověk neudělal,“ prozradil
nám muž, jehož svědectví potvrdilo hned
několik dalších lidí bydlících ve stejné ulici.
Mnozí z nich vše sledovali přímo z oken
svých domů. V sobotu ráno se totiž na místo kromě sanitky sjelo hned pět policejních
vozů. Jelikož agresoři utekli, kriminalisté po
nich začali okamžitě pátrat. „Co jsem slyšel,
tak dva z nich celkem rychle chytili a jeden
jim unikal. Nevím, zda ho mají,“ uzavřel
další ze svědků.

do komunity prostějovských narkomanů. Mladého muže prostějovský soud
v průběhu uplynulého týdne poslal do
vazby, o jeho dalším osudu by pak měl
rozhodnout Krajský soud v Brně, kde
se bude případ kvalifikovaný jako pokus
o vraždu projednávat.
Sám napadený muž skončil ve velmi
těžkém stavu v olomoucké nemocnici.
„Pacient, o kterého se zajímáte, je hospitalizován na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Je v umělém
spánku po operačním výkonu a jeho stav
je nadále velmi vážný,“ potvrdil tiskový
mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc
Adam Fritscher.
Poslední lednový den se v domě V. P. rozjela velkolepá party. „Řvalo to tady všude kolem, nešlo vůbec spát. Podobné věci u Columba bývaly bohužel běžné, ale tentokrát
to pořád nepřestávalo. Byla už sobota ráno,
když šel tu sebranku uklidnit. Myslím, že
tam v tu chvíli bydleli tři muži. Strašně se
pohádali a on na ně řval, že jestli nebudou
Zùstává v umìlém spánku
PachateliKUR]ÉDzOHW
zticha, tak je vyhodí na ulici. Na to vzal je- Jak se nám podařilo zjistit, hlavním Celý případ v závěru týdne potvrdili
den z nich sekáček na maso a prakticky mu agresorem měl být Pavel Š. (29) patřící i policisté poté, co jsme se na ně obrátili

c0XVHOEÙW]IHWRYDQÙp

u nás v Bedihošti nikdo neřekne jinak než
Columbo. Žil řadu let v Německu, všeobecně se o něm vědělo, že u sebe natáčí
porno filmy. Byl rozvedený a dům pronajímal nejrůznějším pofidérním existencím.
To se mu nakonec stalo osudným,“ začal
své vyprávění jeden ze sousedů bydlících
v ulici poblíž vlakového nádraží.

3RVHNDQÙ93  ]ÕVW½Y½YXPÈOÅPVS½QNXÖWRÄQÉN3DYHOh  MHYHYD]EÈ

s četnými dotazy. „V časných ranních
hodinách v sobotu 1. února napadl devětašedesátiletého majitele domu v Bedihošti jeho nájemník. Pachatel při útoku
použil sekáček na maso, kterým poškozenému způsobil mnohačetná zranění
hlavy a horních končetin bezprostředně
ohrožující jeho život. Agresor po útoku
z domu utekl, byl však policisty v krátké
době vypátrán a zadržen,“ uvedl policejní

tiskový mluvčí Libor Hejtman s tím, že
v pondělí 3. února Okresní soud v Prostějově rozhodl o vzetí obviněného do
vazby. „Muž byl v minulosti několikrát
odsouzen, nikoliv však za trestnou činnost násilného charakteru. Obviněnému
muži hrozí za trestný čin vraždy ve stádiu
pokusu trest odnětí svobody v trvání od
dvanácti do dvaceti let,“ doplnil Hejtman.
(mls, mik)
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zrovna není můj oblíbený žánr, přesto
jsem mnohé z nesmrtelných melodií
znal, díky jiným jsem si rozšířil obzory
a občas se i zasmál,“ zhodnotil jeden
z mála odcházejících diváků.
Sezóna divadelních pátků pro letošní
jaro skončí 6. března, kdy s mini muzikálem Vrabčák Edith dorazí Divadlo
Silesia z Ostravy. Lidé se tak mohou
těšit na písně a povídání ze života
slavné francouzské šansoniérky Edith
Piaf v podání dvou herců a jednoho
klavíristy.

2ąGUVQåGX÷VwKPCRąGFUVCXGPÊD[NCQOÆP÷TQOCPVKEMÚEJEJXÊNÊEJX\VCJWOG\KOW
åGOCåGPQWPGEJ[D÷NCPKX¾wPKXÚRQNKDGM\C\XWMWMNCXÊTW Foto: Martin Zaoral

jen Uzel. Radim Uzel,“ glosoval situaci
obou manželů Petr Miller, jenž pořadem provázel.
V jeho průběhu dostal prostor také
klavírista Nenko Slavov, který nejenže doprovázel všechna pěvecká čísla,
ale sám velmi dobře zvládl například
ústřední melodii ze slavného muzikálu Kabaret či nesmrtelný Radeckého
pochod Johanna Strausse staršího,
jenž poprvé zazněl v srpnu 1848.
V sedačkách kina Oko v pátek jednoznačně převládaly ženy. „Opereta

ąLGLêHX3URWLYDQRYDSĆHNYDSLOVQËK
8NRQLFNpKRQiGUDætKRŐHODNapálil
to do stromu!
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Pořad nesoucí poněkud provokativní
a jak se v jeho průběhu ukázalo také
zcela ironický název, navazoval na příběh „Když dva se rádi mají“. Ten byl

NĚMČICE NAD HANOU Říká se, že manželství bez hádek je jako svatba bez muziky. V komponovaném pořadu V rodině velí
a vládne muž! si publikum v konickém kině Oko užilo téměř vše:
svatbu, hádky, problémy v manželství, srandu a hlavně tu muziku.
Světem po svatebním veselí je uplynulý pátek 7. února provedli
sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kteří
zazpívali melodie z více či méně známých operet a muzikálů.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

pátečního pořadu. To, co následovalo,
však mělo k romantickým chvilkám,
kdy „v lednu je jak v máji“ již opravdu
daleko. Následující příběh prokládaný
písničkami provedl diváky mnohem
prozaičtějším obdobím, kdy oba partneři již jen marně hledají růžové brýle,
které jim láska kdysi nasadila. „I ten
pes má se líp, je nakrmen a může ven,“
zpíval například Peter Svetlík v titulní
písni V rodině velí a vládne muž z operety Carla Millöckera Gasparone. Naopak Eva Zbrožková v roli zasloužilé
manželky si slovy hned několika písní
stěžovala na nedostatek něhy a lidského tepla, jehož se jí od manžela už
dlouho nedostává. „Tady už pomůže

Divadelní pátky nabídly pokračování příběhu „Když dva se rádi mají“

v Konici se konečně bourá
V NĚMČICÍCH SE S OPERETOU OHLÉDLI ZA DOBOU, KDY V RODINĚ VLÁDL MUŽ Kožetvorba
Mizí ostuda centra města, zřejmě ji nahradí dům s byty

region
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Na rozdíl od předchozího týdne se nyní Prostějovanům až příliš zklidní
život a někteří z nich dokonce zažijí nudu. Dá se tedy očekávat, že mnozí
budou usilovně hledat alespoň menší vzrušení. Může to být i na erotické
bázi.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Neodstanete mnoho příležitostí, abyste všem
dokázali své přednosti. Budete drženi
na uzdě a dotyční vědí proč. Hlavně
nadřízení totiž chtějí vaše schopnosti
šetřit na pozdější dobu, kdy ostatní
budou v krizi.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete se
chovat jako splašení koně a jen velice těžko se budete soustředit i na ty
nejjednodušší věci. Už delší čas vám
totiž nedá spát skutečnost, že povážlivě stárnete a na vaše místo se derou
mladší.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Během každého dne se budete dostávat
minimálně jednou do situace, kdy se
budete chtít pohádat. Jen tak, z prostého rozmaru. Večer ale budete chtít
vycházet s každým, dokonce i s nevěrným partnerem.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Rádi překonáváte rekordy, obzvláště ty, které vytvořil někdo jiný. Tentokrát se zaměříte na sport, ve kterém budete chtít stůj
co stůj překonat jeden z výkonů svého
kolegy. Bude to chtít ale hodně dřiny.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Rádi sázíte, takže nikoho ani nepřekvapí, že během
tohoto týdne odnesete do sázkové
kanceláře skoro celou výplatu. A kupodivu vaše výhra bude činit více, než
je vaše mzda v zaměstnání.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Klobouk
dolů před vašimi schopnostmi předvídat, ale tentokrát se pořádně seknete
a neodhadnete vůbec správně chování svého nadřízeného. Místo pochvaly
se tak dočkáte výtek. A bude to pořádný mazec!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Půjdete
z mejdanu do mejdanu a domů se
budete vracet v pořádném alkoholovém rauši. To se samozřejmě nebude
líbit partnerovi ani případným dalším
členům rodiny. Čekají vás velké problémy.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Rádi překvapujete nejen sami sebe, ale hlavně
ostatní. Tentokrát si vezmete na paškál svého dobrého známého a provedete mu nemístný žertík. To se vám
ale vymstí, odplata bude mnohem
horší.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Většinou se dokážete postarat sami o sebe,
takže v bezprostřední blízkosti většinou žádné poradce nepotřebujete.
Tentokrát ovšem alespoň jednoho
musíte vedle sebe snést. Dostanete se
totiž do problémů.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Až příliš okatě dáváte najevo, že jste volní a toužíte se s někým seznámit. Pak se
nedivte, že potenciální zájemci se leknou
a couvnou před vámi. Zkuste se seznamovat jakoby bez zájmu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Tak
dlouho si ze svého partnera budete dělat šoufky, až se budete divit! Dotyčný
se vám na konci tohoto týdne nádherně pomstí za veškeré útrapy, které jej
provází při životě s vámi. A nebude se
stačit divit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Hodně vás
rozčílí cifra na vaší výplatní pásce. Jste
totiž přesvědčeni, že jste odvedli více
práce, než jaká je odměna. Okamžitě
začnete protestovat, ovšem nadřízený
vás pošle k šípku. Poslední pracovní
den dáte výpověď.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA A OVOCE
Avokádo 1 ks

29,90

34,90

Pór 1 ks

12,90

19,90

Okurka hadovka 1 ks

17,90

27,90

39,90

44,90

27,90

37,90

-

-

14,90

19,90

29,90

27,90

29,90

29,90
26,90

19,90

-

24,90

19,90

34,90

.YčWiNNV

39,90

49,90

69,90

49,90

59,90

-

ĜHGNYLÿNDNV

-

14,90

9,90

12,90

14,90

11,90

Zelenina určitě nesmí chybět k žádnému dobrému jídlu, ať už třeba jen jako
doplněk stravy. Nejlevnější avokádo dostanete v supermarketu Tesco, naopak
oblíbený pór nakoupíte nejvýhodněji v Albertu. Pokud máte rádi tradiční okurkový salát, potom pro okurku hadovku spěchejte opět do Albertu, který ji nabízí
za bezkonkurenční cenu. Brokolici pořídíte za nejmenší peníz v Albertu a Kauflandu, a stejně tak znovu v Albertu nakoupíte nejlevněji květák. Co se týká oblíbených ředkviček, tak ty nabízí velice levně supermarket Billa.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 5. února 2020

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie

19120511473

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ludmírov
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 2. 3. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 2. 3. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Ludmírov: č. p. 69, 10, 71, 9, 8, 64, 7, 6, last: Brodek u Prostějova: č. p. 471 a 472 na ulici Vila85, 31, 45, 89, 98, 48, 1, 4, 28 a 90.
park.
E.ON Distribuce a.s.

20020710217
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Od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3. a 4. vlnu, tj.
na ty podnikatele, kteří dosud
tuto povinnost neměli (vybraná řemesla, služby a výroba
– zejm. například řemeslníci,
kadeřníci, kosmetičky, výrobci, zemědělci, stánkoví prodejci občerstvení, dopravci,
lektoři, právníci, účetní, konzultanti, …).
Hospodářská komora ČR
v této souvislosti zpracovala
příručku k Elektronické evidenci tržeb, která má za cíl
pomoci lépe se orientovat
ve vyplývajících povinnos-

tech. Příručku naleznete na
stránkách Hospodářské komory ČR: https://www.komora.cz/o-nas/publikace/.
Současně si Vás dovolujeme
informovat o připravovaném
semináři pro řemeslníky,
živnostníky a firmy – EET
z účetního a daňového pohledu – přednášet bude Ing. Olga
Hochmannová a vaše konkrét-

ní dotazy budou zodpovídat
kontrolorky EET z Finančního úřadu pro Olomoucký
kraj Sekce Územní pracoviště
v Prostějově.
Seminář se uskuteční dne 26.
3. 2020 od 9 hodin v Národním domě Prostějov, je nutné se registrovat v kanceláři
OHK, tel. č.: 582 332 489,
ohkpv@ohkpv.cz.

POZVÁNKY

17. 3. Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2019 a 2020,
přednáší Bc. Taťána Sojková
26. 3. EET z účetního a daňového pohledu, přednáší Ing. Olga
Hochmannová, dotazy budou na místě zodpovídat také pracovníci
z FÚ Prostějov
Bližší informace www.ohkpv.cz
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

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.
ƔJAK KAPIČKA PUTOVALA se koná v úterý v 10.00 hodin. Představení pro děti.
ƔJAK SATURN PRSTENEC POZBYL se koná ve středu v 10.00 hodin. Představení pro děti.
ƔNEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC? se koná ve čtvrtek v 10.00 hodin. Představení pro děti.
ƔJARNÍ POHÁDKA se koná ve čtvrtek v 10.00 hodin. Představení pro děti.
ƔASTRONOMICKÝ VÍKENDse pro veřejnost koná v sobotu. Program: 14.00 - 15.00 pozorování Slunce,
15.00 - 16.00 soutěž pro děti, 18.30 - 19.30 a 20.30 - 21.30 pozorování večerní oblohy

V muzeu se bude

konzervovat!

PROSTĚJOV Muzeum a galerie v Prostějově připravilo pro děti další kreativní odpoledne. Tentokrát je naplánováno na úterý 11. února od 15:00
do 17:00 hodin. V prostorách muzea si děti vyzkouší navrátit předmětům dávno ztracený lesk.
Konzervování je jedno z nejdůležitějších řemesel,
které bezprostředně souvisí s muzejní prací. „Pod do-

hledem naší restaurátorky si můžete vyzkoušet vrátit
lesk mosazným svícnům či stříbrným příborům,“ zve
vedení Muzea a galerie v Prostějově. Kromě předmětů poskytnutých muzeem si mohou děti donést
i předměty vlastní, kterým by chtěly navrátit původní
vzhled. Cena za kreativní odpoledne je 50 Kč za dítě
s doprovodem.
(ans)

20012310119
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FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

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

Dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste s námi žili.
Váš odchod stále bolí,
na Vás zapomenout nedovolí.

17

řádková inzerce / vzpomínky
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Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo rád Tě měl, nezapomene.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

<<< www.vecernikpv.cz
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

Dne 12. února 2020
vzpomeneme 6. výročí
úmrtí naší maminky,
paní Milady POSPÍŠILOVÉ
z Otaslavic.
Vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 14. ledna 2020
jsme vzpomenuli
9. smutné výročí od úmrtí
pana Vladislava DOSTÁLA

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

Dne 12. února 2020
vzpomeneme již 21. výročí,
co odpočívá na kosteleckém
hřbitově náš drahý a milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Rudolf MEDŘICKÝ
ze Smržic.
Děkujeme všem, kdo si na něj
vzpomenou s námi. S láskou
a úctou stále vzpomínají
manželka Jiřina, dcery Zuzana
s rodinou a Tereza.

Děkujeme, že jsi byl,
za každý den, který jsi
s námi žil... Chybíš nám...

Koupím truhlářskou srovnávačku kombinovanou s protahem výrobce KDR nebo
Rojek . Tel.: 603 165 320
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

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

Dne 13. února 2020
vzpomeneme 19. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná dcera
s rodinou.

Dne 16. února 2020
uplyne 3. výročí od úmrtí
pana Vratislava HORÁKA
z Vřesovic.
S láskou vzpomíná rodina.

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

Dne 7. února 2020
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Miroslava LYSÁKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcera Květa
s rodinou.

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes, v uších zní
ta bolestivá slova, že jsi odešla
a nevrátíš se zpět. Ta rána v srdci
stále bolí a zapomenout nedovolí.

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní . Tel.: 608 773 933.

Dne 12. února 2020
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
paní Marie PEŠÁKOVÉ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Vincenc a dcera Marie
s rodinami.

Dne 16. února 2020
uplyne 5. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav GRULICH
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manžeka Helena, syn Petr
a dcera Lenka s rodinou.

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

ZVÍŘATA
Daruji fenku křížence. Černé barvy,
menší postavy. Přítulná, bezkonfliktní.
Je nerada sama, vyžaduje společnost,
což jí momentálně nejsem schopen
plně poskytnout. Jsem ochoten dodat
na nějakou dobu (půl roku?) krmení. V
případě zájmu volejte 604 239 730.

Dne 7. února 2020
jsme vzpomenuli 6. smutné výročí,
kdy tragicky zahynula naše maminka, sestra a babička,
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie, sestra
Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová, Libor
Obručník, Bára a Jana Vašutová.

Dne 8. února 2020
uplynulo 25 let, co nás náhle a
navždy opustil náš drahý,
pan Eduard DREŠR
z Konice
a dne 11. února 2020
by se dožil 92 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jiřina a děti s rodinami.
S láskou vzpomínáme.

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

16011421482

PRODÁM
Máte problémové nožičky? Nemůžete sehnat kvalitní a pohodlné
boty? Prodejna IVKA, Plumlovská
21, Prostějov to vyřeší za Vás! Také
nabízíme velký výběr domácí obuvi
(papuče, zdravotní pantofle, oteplené důchodky a gumáky). Zboží i ve
velkých velikostech. Sleva na zimní
obuv. Tel.: 603 445 601
Brambory konzumní cena od 15 Kč/kg.
Krmné 3 Kč/kg. Cibule 18 Kč/kg.
Česnek 150 Kč/kg.
Krmná pšenice 200 Kč/q.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 8. února 2020
by se dožila 90 let
paní Božena BUKVOVÁ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
děti a vnoučata.

Dne 9. února 2020
uplynulo 22 roků od úmrtí
paní Marie SELINGEROVÉ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

Dne 9. února 2020
uplynulo 26 roků od úmrtí
pana Františka ANTLA
ze Stražiska Malen.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Dohnalova.

Živote, měl jsem Tě rád...

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

Dne 14. února 2020
uplyne 5. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
děkujeme za tichou
vzpomínku. Rodiče.

Dne 12. února 2020
uplyne 14. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav KOVÁŘÍK
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcery a
vnuci s rodinami.

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

Dne 11. února 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Hanáčkova.

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

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

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

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

Dne 16. února 2020
tomu bude 25 roků, kdy nás navždy
opustila milovaná babička,
paní Jiřina KALÁBKOVÁ
z Prostějova.
S úctou a láskou vzpomíná vnučka
Jarmila Sekaninová.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Dne 13. února 2020
vzpomeneme nedožité
90. narozeniny
pana Ladislava LOŠŤÁKA
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

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

Děkujeme tatínku,
za cestu, kterou jsi s námi šel,
za lásku, kterou jsi nám dal,
za ruce, které nám pomáhaly,
děkujeme za to, že jsi byl.
a dne 8. února 2020
jsme si připomenuli
10. smutný rok od úmrtí
paní Miluše DOSTÁLOVÉ.
Stále s láskou vzpomínají
syn Ladík s rodinou a syn
Martin s dětmi.

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.

Dne 9. února 2020
jsme si připomenuli 40. výročí úmrtí
pana Jaroslava HUDCE
z Biskupic
a dne 23. února 2020
by se dožil 95 let.
Vzpomínají dcery Libuše a Jaroslava
s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Josef Běhal 1926
Prostějov Pondělí 10. února 2020
MarieTomášková1934 ČelechovicenaHané Marie Milarová 1944 Malé Hradisko 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jan Horáček 1929
Vyškov Josefa Vymazalová 1935 Prostějov 12.00 kostel C + M Prostějov
Zdeňka Hájková 1938
Ivaň Úterý 11. února 2020
Milan Otáhal 1929
Soběsuky Věra Kopečná 1957 Držovice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Benda 1959
Dubany Středa 12. února 2020
Vlasta Taušová 1927
Vyškov Ivo Rek 1973 Prostějov 11.00 kostel Vrahovice
Marie Polehlová 1945
Prostějov Alois Lužný 1935 Přemyslovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Lysoňková 1933
Prostějov František Puda 1940 Smržice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Křečková 1931Čelechovice na Hané Věra Martinková 1933 Vincencov 14.00 kostel Otaslavice
Prostějov Josef Pácl 1929
Jaroslava Macalíková 1930 Prostějov Eva Němečková 1944
Prostějov
Jarmila Soldánová 1948
Mostkovice Ing. Jan Pořízka 1937

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dnes, tj. 10. února 2020
vzpomínáme
8. smutné výročí úmrtí
pana Antonína ŠTOLPY
z Mostkovic
a dne 13. února 2020
by se dožil 90 let.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Rampouch 1946

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Karel Hýbl 1937
Rudolf Svozil 1937
Marie Fuxová 1943
František Štěpán 1949

Myslejovice
Prostějov
Labutice
Lešany

Poslední rozlouèení
Pondělí 10. února 2020
Jindřich Husárek 1921 Zdětín 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 12. února 2020
Emilie Pišťáková 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Stařechovice

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst / řádková inzerce
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PRÁCI NABÍZÍ
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.

GRATULACE
Dne 8. února 2020
oslavila 80. narozeniny
paní Jiřina KREJČOVÁ
z Otinovsi.
Do dalších let všechno
nejlepší, zdraví a životní
optimismus přejí
Jana a Naďa
s rodinami.

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí.
Tel.: 739 322 895
Koupím starší dům v Prostějově a okolí
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Jen
slušné jednání. Svoboda J.,
tel.: +420 776 879 904
Měním životní styl – koupím dům
nebo chalupu. 732 715 302
Se synem sháním ke koupi byt.
Mobil 732 307 348
Pronajmu byt 1+1. Kauce.
Tel: 608 718 813

Pondělí 10. února 2020

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Provozní účetní
Sociální pracovník/-ce
Traktorické – kombajnéři

25 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Beneti, Prostějov
24 000 Kč
jednosměnný
vyšší odborné
Charita Konice
30 000-33 000 Kč pružná prac. doba střední odborné
ZD Olšany – Hablov
Vedoucí zdravotního úseku 24 300 Kč
jednosměnný
ÚSV
Domov u rybníka Víceměřice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Bc. Jana Naniašová, tel.: 950 154 317.

20010310012

20013010170
20020510197

20020610199

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20010820023

20020520195

Pronajmu byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744
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Také šesté 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 13. 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

Česká ulice
Dagmar MUZIKANTOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na ples.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Gabriela Hrubanová
Lenka JANOVSKÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč .
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZRELAXUJTE
Ludmila ŠPERKOVÁ, Smržice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SU
DO
KU

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

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 1, 9, 3
Pavla NOVÁKOVÁ, Konice
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.

20012160092

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Přijďte si užít skvělou párty do Moravy.
Věra KŘEPELKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na disco.

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDSOHV
1H]DSRPHĖWHXYpVWWHOþtVOR

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQD2EHFQtSOHV

DŽEZ, FADIÁN, ADAM, ASIE, BULA, ZVYKY, BABRAL, LEPY, SKEČE,
ALFA, VZDOR, ZÁDRŽ, PÍLE, SRKY, LŮNA, VELÍNY, MELANOM,
ŠLÉPĚJE, ZÁPASY, GENY, JÍLEK, BROŽURA, MNOŽINA, HONĚNÁ,
ŽLAB
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili předsedu vlády České republiky a šéfa hnutí ANO 2011, který nedávno navštívil
Prostějov...
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OBECNÍ...
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zveme vás...
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TIP 9HîHUQtku

1000 KILOMETRŮ
NA KOLOBĚŽCE PO ISLANDU

KDY: SOBOTA 15. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: DIVADLO POINT, HUSOVO NÁMÌSTÍ 91, PROSTÌJOV
ří preferují cestování pěšky, jiní na kole
a někteří zase na koloběžce. Cesta to
musí být náročná, ale určitě i nádherná.
Člověk pak na takové dobrodružství
vzpomíná celý život, zvlášť když cestuje
sám na vlastní pěst.
„S koloběžkou na Island? Proč ne! Povídání o tom, jak jsem se vydala sama
poprvé se svou koloběžkou na expedici
na to nejméně vhodné místo pro koloběh. Expedice do země vichru, krvelačných ptáků a strmých kopců. Ale taky

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR

$9»STA
$9»
STA9<
9<
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. února
17:30 ATTILA
sportovní dokument Slovensko
20:00 MATTHIAS A MAXIME
kanadské drama
úterý 11. února
15:00 JIŘÍ BĚLOHLÁVEK:
„KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU...“
dokument ČR
17:30 VLASTNÍCI
česko-slovenská komedie
20:00 GENTLEMANI
krimikomedie USA
středa 12. února
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
česko-slovenská romantická komedie
20:00 PSI NENOSÍ KALHOTY
romantická komedie Finsko/Lotyšsko
čtvrtek 13. února
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
20:00 JUDY
romantický muzikál Velká Británie
pátek 14. února
15:30 SUPER MAZLÍČCI
animovaný film V. Británie/Německo/Čína
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
20:00 FANTASY ISLAND
americký dobrodružný horor
20:15 VALENTÝNSKÁ SLAM
POETRY EXHIBICE
stand up ČR
sobota 15. února
15:30 SUPER MAZLÍČCI
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
20:00 BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA
HARLEY QUINN)
dobrodružné krimi USA
neděle 16. února
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
kanadský animovaný film
15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
animovaný fantasy muzikál USA
17:30 BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA
HARLEY QUINN)
17:45 ČESKÝ LEV:
TICHÉ DOTEKY
thriller ČR/Nizozemsko/Lotyšsko
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 10. února
14:00 PŘÍBĚH KOČEK
čínská animovaná komedie
úterý 11. února
16:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
pohádka ČR
středa 12. února
16:00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
český animovaný film
čtvrtek 13. února
16:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaná komedie USA
pátek 14. února
14:00 WILLI A KOUZELNÁ
PLANETA
francouzská animovaná sci-fi komedie
sobota 15. února
15:00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘES PRSTY
česká sportovní komedie
20:00 PŘES PRSTY

aneb, co se kde

BASKETBAL:
pondělí 10. února
11.00 Orli Prostějov – Kolín (17. kolo
extraligy juniorů, Sportcentrum-DDM Pv)
sobota 15. února
9.00 BCM Orli Prostějov – SKB Zlín
(minižáci U12, Národní sportovní centrum)
11.00 K2 Prostějov – Basket Ostrava
(6. kolo extraligy mladších žákyň, sk. B,
Sportcentrum-DDM)
15.00 K2 Prostějov – Žabiny Brno „B“
(17. kolo 1. ligy žen, Sportcentrum-DDM Pv)
neděle 16. února
10.00 K2 Prostějov – KP Brno „B“ (18.
kolo 1. ligy žen, Sportcentrum-DDM Pv)
17.00 Orli Prostějov – Lions Jindřichův
Hradec (2. kolo 1. ligy mužů – skupiny
o 1.-6. místo, Sportcentrum-DDM Pv)

děje…
Špalíèek

Kulturní klub
DUHA

Uprkova 18, Prostějov
do 23. února
Školní 4, Prostějov
VÝTVARNÝ
SLABIKÁŘ
do 29. února
Výstava k 130. výročí založení ZUŠ Vla1. PÁD
dimíra
Ambrose
provádí diváky širokým
výstava figurálních a abstraktních obrazů
Karolíny Salvy Čopjanové a Matouše spektrem výtvarných technik, materiálů
i námětů a je rozdělena do několika sekcí.
Hájka
Každá část je věnována jednotlivé technice
a jejím možnostem. Návštěvníci se seznámí s kresbou, malbou, grafikou a prostoroDIVADLO POINT
vou tvorbou. Velkým finále bude výtvarný
Husovo nám. 91, Prostějov
projekt Popcorn, který sdružuje všechny
pátek 14. února
tyto části opět do jednoho celku.
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
Dva manželské páry a jejich vánoční večírek. Jedna z nejhranějších divadelních ZUŠ V. Ambrose
komedií současnosti v podání skutečKravařova 14, Prostějov
ných manželských párů.
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní, Magdale- do 31. března
TOMÁŠ
PEKAŘ - VÝSTAVA
na a Jakub Mojžíš Krejčí
výstava Absolventi ZUŠ se představují
(Galerie Linka)

FLORBAL:
sobota 15. února
8.00 Playmakers Prostějov – Postřelmov
„A“ (13. kolo Olomouckého přeboru
mužů, sportovní hala Kostelec na Hané)
11.30 Playmakers Prostějov – Lutín
(13. kolo Olomouckého přeboru mužů,
sportovní hala Kostelec na Hané)
neděle 16. února
18:00 K2 Prostějov - Šumperk (21. kolo
Divize mužů, hala SH RG Prostějov)

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 10. února
11:00 KNIHA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvízů
14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
výroba jarních dekorací a valentýnských přání
úterý 11. února
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY III
Petr Tylínek prostřednictvím videopřednášek přiblíží dějiny módy od počátku 20.
století do současnosti (podkrovní sál)
středa 12. února
10:00 DESKOHRANÍ
I jarní prázdniny můžete strávit v knihovně u velmi oblíbených deskových her
17:00 TRANSSIBIŘSKÁ
MAGISTRÁLA
vydejte se spolu s cestovatelem a fotografem
Ivo Dokoupilem na jízdu po nejdelší železniční trati světa (9288 km) z Moskvy přes Tatarstán, Ural, Bajkal, Burjatskou republiku až do
magického Vladivostoku (podkrovní sál)
čtvrtek 13. února
11:00 KNIHA KVÍZ
16:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
do 28. února
KOLUMBIE
výstava fotografií Matěje Ptaszeka
(Galerie Na Půdě)

Zámek Prostìjov
do 31. května
KRAJINA NA PROSTĚJOVSKU
výstava obrazů s tematikou
(Městská galerie Prostějov)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 11. února
15:00 KREATIVNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si osahat jedno z nejdůležitějších
řemesel, které s muzejní prací bezprostředně souvisí – konzervování. Pod dohledem
restaurátorky si můžete vyzkoušet vrátit
lesk mosazným svícnům, či stříbrným
příborům. Budete moci pracovat na muzejních předmětech, ale můžete si donést
i předměty vlastní, kterým chcete navrátit
původní vzhled.
do 12. února
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské
do 1. března
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 16. února
14.00 a 16.00 ZVONEK
KRÁLOVNY VIL
loutkové divadlo

Galerie Umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
sobota 15. a neděle 16. února
PETRA VOLTA & JAN DEMERCI - IDA
slovo a kresba

Avatarka
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
do 29. února
VNITŘNÍ SVĚTY
výstava 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

Botanico
Café
Wolkerova 3, Prostějov
pátek 14. února
20:00 ASHENA
koncert

VOLEJBAL:
20020710213

Kino METRO 70

do země dechberoucích výhledů za
každou zatáčkou, horkých jezírek, vodopádů, papuchalků a mnohého dalšího,“ zve na svoji přednášku s názvem
Neklidné nohy: 1000 km s koloběžkou
po Islandu Veronika Jiříčková.
Počet míst je omezen, a proto
neváhejte a rezervujte si svá
místa SMS zprávou na telefonním
čísle 731 705 122 nebo e-mailem
PetraPoint@seznam.cz, ať vám nic
neunikne!

15021020132

Veronika Jiříčková je mladá cestovatelka, jež brouzdá světem na své žluté koloběžce. Její „neklidné nohy“ ji
už zanesly do Itálie, Polska či Litvy,
ale užívá si také krás a kopců České
republiky. O své zážitky se dělí se
širokou veřejností prostřednictvím
přednášek. Tentokrát poreferuje, jak
se jí jezdilo na Islandu.
Svět je cestování zcela otevřený a nejen
mladí lidé toho využívají dosyta, než se
natrvalo usadí na jednom místě. Někte-

10.00 a 14.00 VK Prostějov – VK Olomouc (27. a 28. kolo 1. ligy juniorek, Národní sportovní centrum Pv)

akce v regionu...
Zdeněk Izer v Němčicích
Kino Oko zve na pořad Zdeňka Izera „Na plný coole“, který se bude konat v neděli 16. února od
19:00 hodin.

Přeučil s Hruškovou
v Němčicích a Kralicích
Hudebně zábavný pořad Evy Hruškové
a Jana Přeučila se bude konat v sobotu
15. února od 19:00 hodin v kině Oko
v Němčicích nad Hanou. O den později,
tedy v neděli 16. února od 17:00 hodin,
se stejná dvojice představí v sokolovně
v Kralicích nad Hanou. Jako host kralického večera vystoupí Hanácký soubor
písní a tanců Klas.

Jarní prázdniny s Orionem
Pestrý program na každý všední den jarních
prázdnin připravilo pro děti z Němčic nad
Hanou a okolí SVČ Orion. V pondělí se vyráží
na bruslení na zimním stadionu ve Vyškově,
v úterý si šikovné děti mohou v šatně kina Oko
od 8:30 hodin vyrobit tužkovník zdobený
mozaikou, ve středu se tamtéž bude péct pizza, ve čtvrtek se bude konat turnaj v různých
deskových, karetních a společenských hrách
a na závěr v pátek od 8:30 v místní sokolovně
proběhne Olympiáda plná sportu.

Vzpomínky na Semafor
ve Zlechově
Skladatel, pianista, herec a zpěvák
Richard Pogoda z Olomouce je
spoluautorem desítky muzikálů.
Spolupracoval mimo jiné s Miroslavem Horníčkem. V neděli 16. února
od 16:00 hodin se představí v komponovaném programu Šlitr zpívá
Šlitra v hotelu Zlechov u plumlovské přehrady. Doprovodí jej Zdeněk
Butula a Alena Mašková.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 11. února od 8:35 hodin se
uskuteční „VYCHÁZKA ZA LIŠÁKEM
FERDOU“
* ve čtvrtek 13. února od 8:00 hodin se
koná „VYCHÁZKA S BRHLÍKEM
EDUARDEM“ z Lutotína k Běleckému
mlýnu, společný odjezd vlakem v 8:02
z hlavního nádraží v Prostějově

RÙZNÉ...
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 poSONS PROSTÌJOV
můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
* v pondělí 10. února od 14:30 hodin je na nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
programu „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
Akademie seniorů pořádá v úterý 11.
* ve čtvrtek 13. února od 9:00 hodin se února od 14.00 hodin DECHOVÁ CVIuskuteční tvořivé dílny pro nevidomé ČENÍ S PAVLÍNKOU. Místem konání
„PLETENÍ Z PEDIGU“
je tradičně LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
CENTRUM PRO RODINU
Klub seniorů Držovice Vás srdečně
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
zve na Jarní operetní koncert, který se
* ve čtvrtek 13. února od 8:30 hodin se koná koná ve čtvrtek 13. února v 18 hod.
adaptační kroužek „PRVNÍ ŠKOLIČKA“ v Obecním domě v Držovicích. Účin* v pátek 14. února je na programu kují přední sólisté Národního divadla
„DEN SVATÉHO VALENTÝNA“
moravskoslezského v Ostravě.

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.
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultace na Svatoplukové ulici 15: pondělí
9-12:00 a 14-16:30, čtvrtek 9-12:00

MILUJEM
E
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Naleznete
uvnitř

„ORANŽOVÍ“
PLESALI V ČECHÁCH

ƔƔ Ples sociálních demokratů
v Čechách pod Kosířem napsal dvaastrana 25
dvacátý díl své historie

BEZDOMOVCI JÁSALI
NAD GULÁŠOVKOU
Michal SOBECKÝ
(QVQ\CNDC5i#2TQUV÷LQX

O budoucnost øemesla
nemusíme mít
YÕEHFz½GQÙVWUDFK

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 29

strana 26

JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Policisté v pátek večer zadrželi
v Lidické ulici v Prostějově opilou
cyklistku, nadýchala skoro dvě promile.

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Od soboty není třináctka nešťastné číslo. Alespoň pro prostějovské fotbalisty
ne. Ti mají za sebou velmi vydařený zápas, kdy s divizními Skašticemi nejenže udrželi nulu,
ale doslova je převálcovali. Ofenziva Prostějova využila malé hřiště v Chropyni k útočným
manévrům nevídaných rozměrů a soupeři nepovolila prakticky nic. Lví podíl pak na výsledku měl Jan Šteigl. Tradiční žolík se totiž blýskl hned šesti brankami a deseti střeleckými
pokusy. Vidět však byli i jiní hráči, včetně mladíků: dobře se uvedli třeba Dittmer a Kovář. Už
před utkáním však podle sestavy bylo vidět, že si jsou papírových předpokladů, které jasně
hrály do karet Prostějovu, trenéři vědomi. Utkání tak zcela vynechali například Jan Polák,
Karel Kroupa nebo Aleš Schuster.
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ƔƔ Do Mali hodlá v polovině tohoto roku poslat Armáda ČR šedesát
příslušníků 601. skupiny speciálních sil z Prostějova.
ƔƔ Minulý týden oslavil 80. narozeniny prostějovský rodák Jiří Pořízka, historik a držitel Ceny města
Prostějova.
ƔƔ Na začátku příštího týdne oslaví
29 let aktuálně nejúspěšnější prostějovský hokejový odchovanec Antonín Honejsek.
ƔƔ Poslední měsíc bude ve Zlaté
bráně k vidění výstava Fotbal to je
hra mapující vývoj tohoto sportu
v Prostějově.
ƔƔ Florbalisté FBC Playmakers
Prostějov – muži – jdou po měsíci
a půl do akce, na domácím turnaji
v Kostelci na Hané vyzvou v sobotu
ráno týmy Postřelmova a Lutína.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Kdo by neznal
klasické dílo Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ, které
promlouvá ke čtenáři či posluchači vždy jinou řečí v závislosti
na jeho věku. Ne každý ovšem zná
rockové podání tohoto příběhu,
jak ho přepracovala RockOpera Praha. V Prostějově se svým
představením vystoupila v neděli
9. února ve Společenském domě.
A byl to nářez!

Živá kapela, rockové písně, akrobatické prvky na zemi i ve vzduchu
a mnoho dalšího nabídlo nevšední muzikálové zpracování Malého
prince. Roli letce si zahrál a zazpíval
Kamil Střihavka, po jehož boku excelovaly Irina Andreeva v herecké
roli Malého prince a Marie Steigerwaldová jako jeho hlas.
Publikem to po celou dobu vřelo
a každou píseň odměňovalo hlasitým potleskem. Přestože nebylo zce-

JAKÉ JSOU
ŠANCE JESTŘÁBŮ?

ƔƔ Sportovní redakce v reprezentační
pauze sestavila analýzu možností hokejistů na postup do předkola.
strana 34 a 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – BASKETBAL

3URVWĨMRYDQN\]NXVt
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PROSTĚJOV Velmi nelichotivou bilanci zatím za sebou
mají basketbalistky z prostějovského klubu K2. Z dosavadních osmnácti zápasů
totiž ani jednou v 1. basketbalové lize nevyhrály. Výsledky
se sice basketbalistkám postupně spíše lepšily, nicméně
naposledy se setkaly s USK
Praha, od kterých utrpěly
hrozivý debakl 101:29. Nyní ale mají snazšího soupeře v podobě
brněnských Žabin. Cílem je tak nejen překvapit, ale rovnou zvítězit. Žabiny se ve dvanáctičlenné tabulce nacházejí na osmém místě
a jestli se něčím nemohou příliš pyšnit, tak je to obrana, která není
o tolik lepší než ta prostějovská. Prostějovanky tak mají velmi solidní šanci na to, aby se poprvé v ročníku radovaly z vítězství. Párkrát už přitom mnoho nechybělo. Zatímco některé duely hráčky
Prostějova prohrály i o čtyřicet bodů, v listopadu dvakrát sahaly
po triumfu: nejprve Jablonci nad Nisou podlehly o sedm bodů, dva
týdny nato pak Spartě o deset. Bez šance tak rozhodně nejsou. Zajímavostí duelu pak je, že na něj přímo navazuje basketbalové utkání
BK Olomoucko skupiny A1, do níž se tým z Hané coby šestý celek
tabulky probojoval. Zatímco tak ženy na palubovce Sportcentra od
15 hodin vyzvou hráčky z Brna, muži se o body poperou s děčínským Armexem od 18 hodin. Kdo má tedy rád basketbal, v sobotu
15. února s ním může prožít takřka celý den.
(sob)

vs.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

➢

ƔƔ Charitativní akce před místním
nádražím pokračuje, potřební dostastrana 26
li další teplá jídla

(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾

la vyprodáno, členové RockOpery
předvedli vynikající vystoupení, které dokázaly ocenit i děti. Těch bylo
v sálu nemalé množství, jelikož byl
muzikál určen také pro ně. „Muzikál
se dcerám moc líbil, protože rockové
písničky poslouchají od mala, máme
je totiž s manželem rádi. Ale chvílemi si holky zacpávaly uši, protože
byla hudba dosti hlasitá,“ usmívala
se spokojeně paní Markéta z Prostějova.
(ans)

-(ġ7Û-('1$ġ$1&(1$/(913ę('3/$71
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%.2ORPRXFNR7XĝL6YLWDY\

39.2O\PS3UDKD9.3URVWčMRY

92

2B: Trojky: TH: 
Doskoky:  AsistenceFauly: 

69

(25:23 52:37 76:48)

9tWČ]VWYtE\OR]DVORXåHQpSURWRåHMVPH
WpPČĜYFHOpPSUĤEČKXYHGOL

3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR
Foto: BK Olomoucko

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

',9,=(VNXSLQD(
19. kolo:

.3URVWĨMRY=OtQ

2:6 (0:2 - 1:1 - 1:3)

%UDQN\ 3URVWčMRYD  ýPHOD +pO   )RMW
= .UQiþ 5R]KRGÿt.RVHN.XEiþ9\ORXÿHQt
2VREQtWUHVWýPHOD 3Y 9\XæLWtDiváci:  6HVWDYD 3URVWčMRYD 3ĜLE\O 3DĜHQLFD  
%H]RXãND9DãXW+pO1RYiNýPHOD)RMW0ġXLN
)RMW = .RQHþQê .UQiþ  0DĢFKD 2ãĢiGDO .UiO
ýHMND)UêGD
Trenér:5DGHN3DĜHQLFD
Další výsledky 19. kola: 8QLþRY  3ĜHURY 
)UêGHN0tVWHN7ĜLQHF-HVHQtN.UQRY
9VHWtQ2UORYi2ORPRXFâXPSHUN

20. kolo:

2UORYi.3URVWĨMRY

2:6 (0:2 - 1:1 - 1:3)

%UDQN\ 3URVWčMRYD .UQiþ .RQHþQê  ġXLN =
)RMW  .RQHþQê .UQiþ  +pO .RQHþQê ġXLN =
)RMW .RQHþQê .UQiþ 
Sestava:.UiWNê±9DãXW2ãĢiGDO0)RMWġXLN
.UiO ± +pO 0DĢFKD ýPHOD )RMW = .RQHþQê
.UQiþ
Trenér:5DGHN3DĜHQLFD
Další výsledky 19. a 20. kola: -HVHQtN  8QLþRY
VQ=OtQ3ĜHURYâXPSHUN9VHWtQ7ĜLQHF
2ORPRXFS8QLþRY3ĜHURY)UêGHN0tVWHN
7ĜLQHF-HVHQtN.UQRY9VHWtQ2UORYi
2ORPRXFâXPSHUN

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 âXPSHUN

 7ĜLQHF

 .UQRY
  
 2ORPRXF
 
 .3URVWčMRY 
 =OtQ

 2UORYi
 
 3ĜHURY
 
 8QLþRY
 
9VHWtQ
 
-HVHQtN
 
)UêGHN0tVWHN 














  
  
  
 
 



 

 
 

5HJLRQ½OQÉOLJD












35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
5RåQRYS5%   
'RPDVODYLFH    
ýHVNê7ČãtQ
   
+OXþtQ
   
3ĜHURY8%    
)UHQãWiWS5
   
.UQRY%
   
6WDUi9HVQ2    
âWHUQEHUN
   
.RVWHOHFQ+    
2ORPRXF%
   













2ORPRXFN½OLJD
13. kolo:
0RKHOQLFH%.3URVWČMRY%.3URVWČMRY/L
ELQD
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 /LELQD
    
 +UDQLFH%
    
 0RKHOQLFH%
    
 .3URVWčMRY%     
 2ORPRXF&
    
 'URåGtQ
    
 %LVRQV3ĜHURY     
 7URXEHOLFH
    
 âXPSHUN%
    
 .RMHWtQ
    
 /LWRYHO
    

2ORPRXFNÙSÔHERU

2.







10.


35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
/LSQtN
  
Playmakers Pv 10 8 0 2 59:29
âWHUQEHUN%
   
3RVWĜHOPRY$    
3ĜHURY&
   
3RVWĜHOPRY%    
8QLþRY%
   
/XWtQ
   
7URXEHOLFH%
   
Kostelec n.H. B 10 0 0 10 34:62
9LNêĜRYLFH
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3. liga juniorù - sk. 7A
12. kolo:
.3URVWČMRYâWHUQEHUN%'URåGtQ.3URVWČMRY
3OD\PDNHUV3URVWČMRY9\NêĜRYLFHâXPSHUN
3OD\PDNHUV3URVWČMRY
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 .3URVWčMRY    
 âXPSHUN
   
 -HVHQtN
    
 +UDQLFH
    
 âWHUQEHUN%
    
 'URåGtQ
    
7. Playmakers Pv 10 2 0 8 27:59 6
 9LNêĜRYLFH
    

TENIS
å(1<
$73381e ,QGLH
Dvouhra – 1. kolo: 9HVHOê  .DGKH ,QGLH 
5RVRO0DUFRUD ,W 2. kolo:
9HVHOê ý5 &DUXVR  ÿWYUWÀQiOH
9HVHOê,YDãND %ČO VHPLÀQiOH
9HVHOê ý5   %HUDQNLV /LW    
ÀQiOH9HVHOê*HUDVLPRY %ČO 

14. kolo nadstavby Ligy Juniorù
Prostìjov - Hodonín
6:4 (1:1, 2:3, 3:0)
Branky a nahrávky: 9\URXEDO )RMW 
9\URXEDO 3tFKDO 7iERU   )RMW 3tFKDO 
 7iERU 3HWU 0DFKDOtN   9\URXEDO
0Ui]HN 3RNRUQê   3tFKDO 9\URXEDO
0Ui]HN  ±  3RVStãLO +RUĖiN âHQN 
 &KDUYiW %ČKDO .RWiVHN   &KDUYiW
%ČKDO .RWiVHN   :HEHU 3RVStãLO 
5R]KRGþt .DãtN ± .URXSD ěHKXOND
9\ORXÿHQt9\XæLWtDiváci:
3URVWčMRY'XEVNê±$ýHUQê3RNRUQê)RMW
-LĜtþHN±0DFKDOtN7iERU0Ui]HN7DUãLQVNê
3tFKDO3HWU9\URXEDO
Trenér:0LFKDO-DQHþHN
+RGRQtQ+DQiþHN±:HEHU6FKQHLGHU%ČKDO
&KDUYiW=OiPDO±âHQN0DWXãNRYLþ.RWiVHN
3RVStãLO+RUĖiN:DOOD+ROHã0DUHN
Trenér:2WDNDUýDMND
16. kolo nadstavby Ligy dorostu
Prostìjov 5RzQRYS5
7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky:  6WORXNDO 9\URXEDO
7iERU   .RWOiQ .XGOiþHN   â =DW
ORXNDO $ .RXWQê   â =DWORXNDO äiN 
 7RPiQHN %HQHã   6WORXNDO 7iERU
9\URXEDO   .XGOiþHN 7RPiQHN  ± 
.ULHJLHO 9HĜPtĜRYVNê   6WiĖD 'UDVWtN
3UHSVO 5R]KRGÿt1RYRWQi±3DFOtN6YR]LO
9\ORXÿHQt  9\XæLWt  V oslabení:
Diváci:
3URVWčMRY 'XEVNê ± 3ROFU â =DWORXNDO
6ROGiQ %HQHã 5 ýHUQê 7 +ROXE .ROiĜ
+UDþRYi±6WORXNDO.RWOiQäiN7RPiQHN7i
ERU9\URXEDO$.RXWQê.XGOiþHN Trenér:
0DUWLQ3ĤþHN
5RæQRYS5DGKRäWčP9RKOtGND±'RĜLþiN.HO
QDU9HĜPtĜRYVNê0ROOâLPLþHN6WiĖD2QGUXFK
=DKUDGQtN.ULHJLHO'UDVWtN3UHSVO
Trenér:/LERU3ROiãHN
17. kolo nadstavby Ligy dorostu
Valašské Meziøíèí - Prostìjov
7:8sn (4:1, 1:3, 2:3)
Branky a nahrávky:  +UGê âXOiN  
=LJPXQG 0DFKĤ   âHGOEDXHU -XUiĖ 
 6WRGĤOND 'DGDM   6WRGĤOND -XUiĖ 
2PHOND =LJPXQG=HGHN 3ĜHYRU±
 7iERU 9\URXEDO   .RWOiQ 7RPiQHN 
 9\URXEDO 3ROFU   7RPiQHN .RWOiQ
%HQHã   9\URXEDO 7iERU 6WORXNDO  
9\URXEDO 7iERU   6WORXNDO 5 ýHUQê
9\URXEDO   UR]K QiM 7iERU 5R]KRGÿt
1RYiN ± %DPEXFK .UiWNê 9\ORXÿHQt 
9\XæLWtV oslabení: Diváci:
9DODäVNp0H]Lĝtÿt0DUHþHN±+ROtNâHGOEDXHU
3ĜHYRU0DFKĤ±.OHLQ=LJPXQG=HGHN2PHOND
6WRGĤOND'DGDM-XUiĖâXOiN+UGê
Trenér:7RPiã3DĜt]HN
3URVWčMRY 'XEVNê  ' ýHUQê  ± â =DW
ORXNDO  3ROFU +UXEDQ %HQHã 5 ýHUQê 7
+ROXE.ROiĜ+UDþRYi±6WORXNDO.RWOiQäiN
7RPiQHN7iERU9\URXEDO.XGOiþHN
Trenér:0DUWLQ3ĤþHN
18. kolo nadstavby Ligy dorostu
1RYÙ-LÄÉQ- Prostìjov
2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky: %HUND -DNXEĤ 
%HUND -DNXEĤ  ±  6WORXNDO 9\URXEDO 
 9\URXEDO 7iERU 6WORXNDO   7iERU
9\URXEDO 9\URXEDO 7iERU6WORXNDO 
 9\URXEDO 5R]KRGþt 3DYHO ± 7YUGê
0RUDYHF 9\ORXÿHQt  %H] Y\XåLWt Diváci:
1RYë -LÿtQ +RUiN ± .\VXþDQ +ROiĖ
%H]GČN 8UEDQ ± 0DUWLQHF &KPHO +XE
)DEtN-DNXEĤ6YRERGD%HUND
Trenér:.DPLO*HEDXHU
3URVWčMRY 'ýHUQê±3ROFU+UXEDQ9HV
HOê 7 +ROXE .ROiĜ +UDþRYi ± 6WORXNDO
.RWOiQ 7RPiQHN 9\URXEDO 7iERU %RLNR
.DãSDU.XGOiþHN5ýHUQê
Trenér:0DUWLQ3ĤþHN
NRORQDGVWDYE\/LJ\VWz½NÕ%
Havíøov - Prostìjov
6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
Branky a nahrávky: =LHOLQVNLâþHUED
-XQJ-XUþHN 7RPD .DUDV âþHUED
 *U\JDU -DUROtP   -XQJ $ .RSD  ±
 âLQGOHU 0 9RUiþ .RVWOiQ   .XEtN
- +R]PDQ  5R]KRGÿt ýDMD ± 0DO\V]
7RPHþHN9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWtV oslabení:Diváci:
+DYtĝRY.UiO±%RUWROL*U\JDU-XUþHN=LHOLQ
VNL %HOHã ± .DUDV +DQVHO -DUROtP$ .RSD
âHQN\ĜtN.RFKDQRYV]Nê-XQJ7RPDâþHUED
Trenér:5RPDQ0Ui]HN
3URVWčMRY ' ýHUQê ± âLOKiQHN â 3D
OiQHN +UXEDQ 1ČPHF 0 9RUiþ .XEtN
±3HNU.RVWOiQ0XGUODâLQGOHUâHYþtN7
0DUHN-+R]PDQ0RMåtãHN
Trenér:)LOLS6PHMNDO

VWUDQD



NRORQLzvÉQDGVWDY\
Ligy juniorù, nedìle 26. 1.
+&/YL%ÔHFODYs6.3URVWÈMRY

1913 6:4 (4:3, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky:  -XULFD +DYOiW
7RPHãHN 6FKZHLW]HU =DMtþHN +DYHOND
.XQF / 6RNROD   $PEURå +DYHOND  
$PEURå +DYHOND .XQF $PEURå+DYHOND 
±  *U\F 6KFKLSDNLQ   3tFKDO 7DUãLQVNê
9\URXEDO 0Ui]HN 9OþHN3tFKDO 0LNHã
7DUãLQVNê *U\F  5R]KRGÿt 9ROI ± .XþHUD
/LGiN 9\ORXÿHQt  9\XæLWt Diváci: 
%ĝHFODY 0DUWLQþtN ± / 6RNROD *XOGDQ 6FK
ZHLW]HU-6RNROD±.XELFD.PRQtþHN=DMtþHN
.DORXV +DYHOND 1RYRVHGOtN -XULFD7RPHãHN
+DYOiW$PEURå.XQF Trenér:-DNXE.OLPRYLþ
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± 3RNRUQê )RMW 9OþHN
-LĜtþHN *U\F ± 6KFKLSDNLQ 7iERU 0Ui]HN
7DUãLQVNê3tFKDO0LNHã9\URXEDO
Trenér: 0LFKDO-DQHþHN

VOLEJBAL
Dohrávka 21.kola: /LEHUHF  ãWHUQEHUN 
(20,24,18).

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

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

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

FUTSAL
RNUHVQÉVRXWÈzsURÄQÉN

3WHQt'DQLHO6PUåLFH$ULVWRQ'DQ
LHO  2WLQRYHV  1H]DP\VOLFH  3WHQt N
2WLQRYHV6PUåLFH$ULVWRQ1H]DP\VOLFH
6PUåLFH=DYDGLONDN2WLQRYHV*UHPLR
N5HOD[ýHFK\S.=DYDGLOND2UDQJH
N*UHPLR%URGHNX3YN2UDQJH5HOD[
%URGHNX3YþHFK\S.
PXåVWYD=DYDGLOND*UHPLRD3WHQtVHV
RPOXYRXQHGRVWDYLODNWXUQDML±YêVOHGN\MHMLFK
]iSDVĤE\O\NRQWXPRYiQ\

3UĥEčæQiWDEXOND
 $5,6721      
 5(/$;
     
 1H]DP\VOLFH      
 27,129(6      
 25$1*(      
 %URGHNX3Y      
 =$9$',/.$      
 '$1,(/
    
 6PUåLFH
     
*5(0,2
    
37(1Ë
    
ý(&+<S.     
 R SRĜDGt PXåVWHY QD PtVWČ VRXWČåH
UR]KRGO\YêVOHGN\Y]iMHPQêFK]iSDVĤ
)&37(1Ë±ý(&+<S.D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VWUDQD












.$03ĜÌã7Č
22. kolo, sobota 15. února, 17:00 hodin:
2O\PS  .UiORYR 3ROH âWHUQEHUN  3ĜHURY
)UêGHN0tVWHN/LEHUHFVK Brno - ProsWčMRY  2ORPRXF2VWUDYD

Foto: Marek Sonnevend

þ(6.ê32+É5å(1²),1É/(

'XNOD/LEHUHF9.3URVWčMRY

2O\PS3UDKD3URVWĨMRY 3:1
více v hlavním kupónu

'DOätVHPLÀQiOH
Olomouc - Liberec 3:0 (23, 16, 17). NejYtFHERGĥ7UQNRYi6WUXãNRYiD2UYR
ãRYi SR   &DUYDOKRYi  6YRERGRYi
D.RKRXWRYiSR
O 3. místo:

/LEHUHF3URVWĨMRY

3:0

více v hlavním kupónu

Finále:
Olomouc - Olymp Praha 3:2 (-25, -17, 15,
 1HMYtFHERGĥ7UQNRYi2UYRãR
Yi+RGDQRYi6WDĖNRYi'HQ\VR
YRYi.RPiUNRYi
3RĝDGt
 2ORPRXF  2O\PS 3UDKD  /LEHUHF 4.
3URVWčMRY

5R]KRGÿt0LQDUþtNDýLKiNDiváci:
1HMYtFNRäĥ%UQD%XãtND)DOWêQNRYi=LH
JOHUD-RQiNRYi
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD*DOtþHN7LFKê
/HãDQVNiâWHIiNRYi9\URXEDOâQDMGU1
/RUHQFRYi.ĜtåNRYi±$PEURVRYi+DYORYi
/XåQêâWHIiN
7UHQpĝL'DYLG.RQHþQê

D0DUWLQ8KHUND




3. set:



+UiQRY%UQČ
5R]KRGÿt5\FKOtNDýLQiWOþDVPLQXW'LYiNĥ

Sestava Liberce:
%DMXV]  6YRERGRYi  .RKRXWRYi 
7ROHQWLQRâXOFRYi5XWDURYiOLEHUR
'RVWiORYi±âRWNRYVNi
7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi

6HVWDYD3URVWčMRY
)ULþRYi6WPSHORYi=DWORXNDORYi1RYi
 .R]PtN  .RSiþRYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
± 'YRĜiþNRYi %DOiNRYi :HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

Ä3RGSHUPDQHQWQtPWODNHPUR]MHWpKR/LEHUFH
QiPQHãORYĤEHFQLFKUiOLMVPHMDNR]ELWtSVL³


/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

BASKETBAL
2. kolo:

Olomoucko - Svitavy

92:69

více v hlavním kupónu
Další výsledky 2. kola:

Nymburk - Ústí nad Labem 102:78 (23:27,
   1HMYtFH ERGĥ - %RKDþtN 
+UXEDQ'DOWRQ%RRNHU+DQNLQV
ýDPSDUD%DåDQWD5RGJHUVSR6YHMFDU
D+RXãNDSR Pardubice - USK Praha 77:79
 1HMYtFHERGĥ9\RUDO
âYUGOtN3RWRþHN6ODQLQDD3ĤOSiQSR
0DULþ3UROHWD0DUHã 2SDYD'č
ÿtQ  1HMYtFHERGĥ
%XMQRFKâLĜLQDâYDQGUOtN-XUHþND
-HåHN9XNRVDYOMHYLþâLãND3RPLNiOHN
 Brno - Ostrava 86:59 (23:16, 45:36, 69:51).
1HMYtFH ERGĥ 5RE\ 1HK\ED D )DUVNê SR 
6PLWKVRQ  -RNO   1HZNLUN  &DOORZD\
+ROVH\ Hradec Králové - Kolín 91:68
    1HMYtFH ERGĥ /RãRQVNê
6HGPiN7UHVDþ*LOO5LFKDUGVRQ
'XUKDP

7$%8/.$32=É./$'1ÌþÉ67,

 1\PEXUN     
 2SDYD
    
 6YLWDY\
    
4. Olomoucko 23 13 10 2004:1894 56.5
 3DUGXELFH     
 86.3UDKD     
 ÒVWtQ/
    
 'ČþtQ
    

 +UD.UiORYp     
 2VWUDYD
    
 %UQR
    
 .ROtQ
    

.$03ĜÌã7Č

Dohrávka 1. kola, sobota 15. února, 17:30 hodin: 2ORPRXFNR'čÿtQ
3. kola, úterý 11. února, 18:00 hodin:
ÒVWtQDG/DEHP3DUGXELFH'ČþtQ1\PEXUN
6YLWDY\  2SDYD   USK Praha - Olomoucko.

KORFBAL
%UQR3URVWĨMRY
23:18 (13:8)

1. set:
2. set:

3
0

1$'67$9%$.223(5$7,9$1%/

(;75$/,*$'263Č/ê&+þ5

12. kolo:

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

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR

 2ORPRXF

 3URVWčMRY 
 2VWUDYD

 /LEHUHF

 2O\PS

 .UiORYR3ROH 
 âWHUQEHUN 
 )UêGHN0tVWHN
3ĜHURY


.$03ĜÌã7Č

'RKUiYNDNRODSRQGčOt~QRUDKRGLQ
6RNRORY%HQiWN\QDohrávka 5. kola, úterý 11. února, 18:00 hodin:
)UêGHN0tVWHN.DGDĖ
NRORVWĝHGD~QRUDKRGLQ
7ĝHEtÿ²3URVWčMRY  %HQiWN\Q-±-LKODYD
 )UêGHN0tVWHN±.DGDĖÒVWtQ/±6RNRORY
20. kolo, sobota 15. února, 17:00 hodin:
.DGDĖ±6RNRORY3URVWčMRY²%HQiWN\Q-)UêGHN
0tVWHN±7ĜHEtþ-LKODYD±ÒVWtQ/  




/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



6HPLÀQiOH

Dohrávka 6. kola: )UëGHN0tVWHN²7ĝHEtÿ 
0:1, 0:2). Branky: 9iFODYHN 3DGUQRV 1HGYtGHN
/DãâĢRYtþHN %LWWQHU 3VRWD1HGEDO /Dã 1H
GYtGHN3VRWD 6]DWKPiU\ 1HGYtGHN Diváci:
Dohrávka 3. kola: Frýdek-Místek ± Jihlava 6:1
(0:0, 4:0, 2:1). Branky: .RIURĖ 0LNXOtN+DPDQ 
.DIND+ODGRQLN 0LNXOtN.RIURĖ 56]WXUF
0DUW\QHN-$GiPHN 0$GiPHN 3U]\E\OD 
.RIURĖ 0LNXOtN+ODGRQLN ±7+DUNDEXV ,OOpã/L
FKDQHF Diváci:

3. set:
4. set:

Ä3RUiåNDKRGQČPU]tVHPL¿QiORYpKR
Y\ĜD]HQtMHYHONiãNRGD³
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Kvitová dostala Cenu Věry Čáslavské
PRAHA Velké pocty se dostalo Petře
Kvitové. Česká tenistka dostala jako
šestá významná sportovkyně Cenu
Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském
hnutí. Ocenění je pojmenováno po sedminásobné
olympijské vítězce Čáslavské, která byla výjimečnou sportovkyní i silnou
osobností společenského
života.
„Je to odměna za dřinu
a všechno. Nečekala jsem,
že bych podobnou
cenu mohla získat,“
uvedla Kvitová,
která přiznala, že
pro ni byla vždy
Věra Čáslavská
velkou inspira-

cí. „Tím, jak bojovala ve sportu i v životě.
Vždycky z ní sršela spousta energie a to
si myslím máme trošku společného,“
prohlásila dvojnásobná wimbledonská
vítězka.
Jako první si nejmladší cenu Českého olympijského výboru převzala před šesti
lety kajakářka Štěpánka
Hilgertová, loni byla laureátkou slalomářka Šárka
Strachová. „Petro, blahopřeji k ceně, která je
nejen za sportovní výkony, ale především za
to, co jsi dokázala
v životě a jaká jsi
bojovnice,“ blahopřála Kvitové Strachová.
(lv)
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Halina Pawlowská: „Napsat
drama? To by ke mně nesedělo!“
PROSTĚJOV
Halina
Pawlowská přinesla ve čtvrtek do
Prostějova vlnu humoru, jednu
za druhou. A dobrá nálada se jí
držela během večera. Nebylo
divu: diváci byli nadšení, atmosféra skvělá. I proto se nejspíš
o přestávce v programu nechala
krátce vyzpovídat pro Večerník. Jak zhodnotila akci a co se
jí líbilo? Jak se staví ke své tvorbě a co vlastně spisovatelka,
která už má za sebou ledasco,
zatím nezkusila? I na tyto otázky odpovídala v exkluzivním
rozhovoru pro PROSTĚJOVPROSTĚJOV Banánové rybičky? Zoufalé ženy dělají zoufalé věci? To už jsou v České republice známé pojmy. A právě jejich SKÝ Večerník.
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autorka Halina Pawlowská navštívila ve čtvrtek Prostějov. Podařilo se jí zcela zaplnit divadelní sál a během one-woman
jako spisovatelka. Je ale nějaký
show strhla diváky k často neřízenému smíchu. Pawlowská si zkrátka během více než hodinu dlouhého pořadu obecenstvo MICHAL SOBECKÝ žánr, který jste ještě nezkusila,
získala. A to se každému nepodaří.
ƔƔ Je to dnes vaše první před- do kterého se ne a ne obout?

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Divadlo? Hru byste v něm ve čtvrtek
čekali marně. Alespoň v prostějovském.
Do Národního domu totiž zavítala místo herců Halina Pawlowská. I když i ona
sama si párkrát roli ve filmu nebo v seriálu užila, naposledy například v seriálu
Ohnivý kuře. Tentokrát ale místo ansámblu kolegů dorazila sama. A v 19 hodin
zahájila přímo masivní útok na bránice
diváků. Diváci ji od začátku doslova hltali. Což samozřejmě samu Halinu Pawlowskou potěšilo. „Publikum je bystré
a reaguje dobře. Vím, že někde to je jiné,
že diváci reagují na některé věci trošičku
později,“ ocenila diváctvo Pawlowská.
Lidé ji místy pomalu nenechali domluvit
a strhl se velký potlesk.

Halina Pawlowská postupně na jevišti
probrala ledasco. Třeba svého tatínka, když k dobru dala historku, jak se
jednou z venčení vrátil s cizím psem
a nebylo mu to divné. Nebo další, a to
jak se seznamovala se svým dnes už
zesnulým manželem. „Byla jsem tehdy asi fakt ve špatném stavu, když mi
přišlo jednodušší jít na padesátikilometrový pochod Praha-Prčice než jet
dvě zastávky tramvají,“ poznamenala
například.
Ve svém osobitém projevu se opakovaně vracela k dětství, nebála se přitom ze
sebe dělat srandu. A to prakticky neustále. Neváhala například popisovat, jak
při houpání na dvojhoupačce končila
tato kratochvíle tak, že ona skončila na
zemi a druhé dítko ve vzduchu, dokud
si jej někdo z rodičů nevyzvedl. Vtipně se
pouštěla také do rozebírání současnosti
a také do svého nejbližšího okolí. Fakticky každým slovem dokazovala, že s Ha-
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*CNKPC2CYNQYUM¾UXÚOåKXÚORTQLGXGOCPCFJNGFGORQV÷wKNCFKX¾M[X0¾TQF
PÊOFQO÷
Foto: Michal Sobecký

linou Pawlowskou prostě slovo „nuda“
neexistuje.
Akce zkrátka slavila úspěch. Diváci, z velké části ženy nad čtyřicet let, odcházeli
nadšení a spokojení. Řada z nich přitom
nešla naslepo: dobře znají dílo Haliny Pawlowské a vidět a slyšet ji naživo tak byl
pro ně takový bonus. „Kdyby se mi její
knížky nelíbily, tak bych sem nešla. Ona
je taková, jaká je, proto jsme sem šly. Ne-

bojí se říct, podívejte se, jaká jsem. Zkuste
to říct tady někomu a uvidíte reakci. Byla
jsem překvapená, že bylo plné divadlo.
Bylo to ale výborné,“ uvedla Maru Procházková k večeru, který měla na starost
agentura Drama Production. V dohledné době navíc tatáž společnost plánuje
pro Prostějov další kulturní počin, na
13. března zorganizuje koncert Václava
Neckáře.

v Prostějově mohou návštěvníci vidět
i obrazy, které jsou cenné, ale i velmi
krásné,“ odpověděla Milada Sokolová,
která vzápětí Večerníku také prozradila, jakým nejcennějším obrazem se
může výstava pochlubit. „Je jím obraz
Oldřicha Blažíčka Stínava, který osobně považuji zároveň za nejkrásnější ze
všech vystavených,“ podotkla Sokolová. „Samozřejmě bych byla velmi
Michal KADLEC
ráda, kdyby si návštěvníci do galerie
Výstava Krajina na Prostějovsku přednašli cestu. Proto jsem nechala přestavuje obrazy městských, muzejních
sunout výstavy, které dříve probíhaly
i soukromých sbírek. „Expozice předv regionálním informačním centru,
stavující poklady umění bude k vidění
do první z místností galerie. To, že se
až do konce měsíce května totam každý měsíc prehoto roku a byl bych moc rád,
zentují různí současní
BYLI JSME
kdyby si nejen Prostějované
prostějovští
umělci
U TOHO
přišli vychutnat umění šikova tvůrci, zaručuje, že
ných rukou umělců, jejichž
budou navštěvované
díla budou zachována i pro
i další tři místnosti,
příští generace,“ uvedl kurátor
v nichž právě prezentuvýstavy Miroslav Macík. Po
jeme městem zakoupeslavnostních proslovech náné obrazy,“ dodala ještě
městkyně primátora Milady /KNCFC5QMQNQX¾UMWT¾VQTGOXÚUVCX[/KTQUNCXGO/CEÊMGO na závěr náměstkyně
RąGFPGLEGPP÷LwÊOQDTC\GO5VÊPCXCQF1NFąKEJC$NCåÊéMC
Sokolové a ředitelky prostěprimátora statutárního
Foto: Michal Kadlec
jovského muzea Soni Proměsta Prostějov.

PROSTĚJOV Vědecko-výzkumný pracovník Slezského zemského
muzea v Opavě Kamil Rodan představil ve středu v přednáškovém sále
Národního domu v Prostějově svoji
knihu s názvem Neklidné století aneb
Žít se ctí. Celý děj tohoto díla čtenáře
přenese do doby na přelomu 30. a 40.
let minulého století a autor vychází ze
svého bádání po stopách okolností
studia jeho babičky na tehdejším dívčím reálném gymnáziu v Prostějově.

stavení v Prostějově?
„V Prostějově… Nevzpomínám
si, ale myslím si, že vystupuji poprvé.“
ƔƔ Zatím ale vydařená premiéra…
„Jo, nestěžuju si. Musím ale zaklepat.“
ƔƔ Dnes na jevišti vystupujete sama. Nechybí vám sparing
partner?
„Ne. Já vystupuji v různém typu
pořadů. Tohle je zrovna one-woman show, což je teď formát hodně rozšířený. Jen u nás byl takový
zanedbávaný. Ale jinak ve světě je
to poměrně běžný formát.“
ƔƔ V Česku ale začíná být taky
populární…
„Jako stand-up, já mám tedy takový sit-down, ale jde to taky. Myslím si, že je to fajn, že diváci mají
docela rádi mluvené slovo.“
ƔƔ Máte toho hodně za sebou

„Který žánr jsem nedělala? Texty písní jsem psala, muzikál jsem
psala, divadelní hru taky, knihy
jsem psala, filmové scénáře jsem
napsala. Vidíte, nenapsala jsem
ještě libreto k baletu.“
ƔƔ To je celkem výzva…
„To je výzva určitá, ano. Nenapsala jsem toho víc, ale teď si nemůžu
vzpomenout. A možná jsem snad
nikdy nenapsala opravdové drama. Protože mi to asi můj pohled
na svět neumožňuje. Je to o úhlu
pohledu a ten mám asi jiný.“
ƔƔ Je něco ve vaší kariéře,
k čemu byste se ráda vrátila?
„Já pořád dělám vlastně to samé,
píšu. A to, co napíšu, reprodukuju z větší části. To je asi formát,
co mi vyhovuje. Nemůžu říct, že
bych s něčím skončila. Měla jsem
tedy týdeníky v České televizi.
Nemůžu říct, že bych se k tomu
ráda vrátila. Ale byla by to výzva.“

9ÙVWDYX.UDMLQDQD3URVWÈMRYVNX 1HNOLGQpVWROHWtDQHEåtWVHFWt
]DK½MLOLYHÄWYUWHNY]½PHFNÅJDOHULL Kamil Rodan představil svoji knihu
PROSTĚJOV Za účasti několika
desítek hostů byla ve čtvrtek odpoledne zahájena fenomenální výstava
obrazů s názvem Krajina na Prostějovsku. V Městské galerii na zámku
na Pernštýnském náměstí se vernisáže zúčastnila a slavnostně výstavu
také otevřela náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.

vazové Večerník zajímalo, kde vznikl
nápad uspořádat takovou výstavu
a v čem je výjimečná. „Když mi před
rokem byl svěřen chod městské galerie,
bylo zcela jasné, že základ všech výstav
budou tvořit obrazy a díla zakoupená
v průběhu let městem po doporučení
komise pro nákup uměleckých děl.
Myslím si, že lidé mají právo vidět, co
vše město nakoupilo a čím se zpětně
může pochlubit. Zhlédli jsme tedy již
výstavu ryze o Prostějovu, s hanáckými motivy či právě tuto, jejímž hlavním
motivem je okolí Prostějova. Je skvělé,
že ve spolupráci s Muzeem a galerií

FOTOGALERIE
klikni na
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Michal KADLEC
Titul knihy minulou středu
představil v přednáškovém
sále Národního domu sám
autor Kamil Rodan a následně pokřtil primátor města
František Jura. „Z této knihy
bych zmínil minimálně tři
hodnoty, které jsou v ní obsaženy a na které bychom měli
navazovat i v dnešní době,
tedy hrdost na naše město,
úcta k autoritám a úcta k rodičům. Tyto základní myš-

-COKN 4QFCP RąGFUVCXKN P¾XwV÷XPÊMčO X 0¾TQFPÊO FQO÷
UXQLKMPKJWMVGTQWX\¾R÷VÊRQMąVKNRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC
UP¾O÷UVM[PÊ/KNCFQW5QMQNQXQW 2x foto: Michal Kadlec

lenky bychom měli
zdůrazňovat i dnešní
mladé generaci,“
uvedl primátor Jura.
„Publikace je k dostání také na radnici,
konkrétně v turistickém informačním
centru,“ doplnila
náměstkyně Milada Sokolová, která

se slavnostního křtu účastnila společně
s primátorem.
Kniha popisuje životní osudy studentů
a studentek dívčího reálného gymnázia
v Prostějově na pozadí dějin Československa 20. století. Vedle informací ze
školního života na přelomu 30. a 40. let
minulého století se čtenář seznámí také
s dobovými reáliemi maloměsta a krizovými okamžiky našich národních
dějin.

Potěšil publikum. Synkopický orchestr přinesl zpět 20. a 30. léta
PROSTĚJOV Hudební zážitek si
ve středu odnášeli z prostějovského
divadla lidé, kteří si nenechali ujít večerní program. Za ním stál Originální
Pražský Synkopický Orchestr, jenž
se postaral o pátý abonentní koncert.
Tentokrát při něm na jevišti hrálo
a místy zpívalo sedm interpretů. A co
mohlo lokální patrioty těšit? Že hned
čtyři pocházeli z Prostějova. Konkrétně Jan a Vojtěch Pospíšilovi, Antonín
Dlapa a Pavel Jurečka.
Během večera si posluchači užili hru
na akordeon, piano, ale také na řadu
dechových nástrojů. Hlavně se však po-

dívali zpět do 20. a 30. let minulého století, časů Louise Armstronga i dalších
světoznámých interpretů. Přitom ti vystupující v Prostějově nezapomněli některé momenty vtipně glosovat. „Tady
Honza Pospíšil je jako Armstrong.
Akorát není černý, není mu už taky dvacet let. A nehraje na trumpetu,“ zaznělo
například sálem, který se následně otřásl
smíchem.
Právě nejen úroveň vystoupení, ale také
atmosféru koncertu vyzdvihla produkční divadla Hana Šprynarová. „Čišel z nich
nadhled. Bylo vidět, že si to užívají. Navíc
i ta hudba byla radostná,“ poznamenala

3UDzVNÙV\PIRQLFNÙRUFKHVWU

k představení. To skončilo úspěchem:
jednak si lidé našli ve velkém na program
cestu, jednak na sebe pozitivní ohlasy
nenechaly dlouho čekat. „Dvakrát po
koncertu ještě orchestr přidával. Přišly
nám poté krásné ohlasy, diváci říkali, že je
to potěšilo. I my sami jsme nadšení, bylo
to nádherné,“ shrnula Hana Šprynarová
další akci divadla, která slavila úspěch.
(sob)
1TKIKP¾NPÊ2TCåUMÚ5[PMQRKEMÚ1TEJGUVT
OPQJÆFKX¾M[RQJNCFKNRQFWwK7O÷NEG
\CUG OQJNC V÷wKV XGUMT\G RQ\KVKXPÊ QFG
\XC
Foto: Michal Sobecký
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Jan a Vojtěch Pospíšilovi, Antonín Dlapa
a Adam Jurečka. (Pavel Jurečka … Moravský patriote! Co by Ti vzkázal prostějovský
rodák PavelJurečka)
Michael CHOMISZAK – kornet
Matěj ŠMÍD – trombon, zpěv
Jan POSPÍŠIL – alt saxofon, klarinet
Vojtěch POSPÍŠIL – tenor saxofon, klarinet
Antonín DLAPA – banjo, kytara
Pavel JUREČKA – kontrabas, suzafon
Jiří GILÍK – piano
http://www.divadloprostejov.cz/events/
originalni-prazsky-synkopicky-orchestr/

společnost

se těšil z opravené sokolovny

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral
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PLESY

Fotbalový ples

14. února

skupina Máj

Kulturní dům Ohrozim
Tělovýchovná jednota Ohrozim
sokolovna v Kostelci na Hané
FC Kostelec na Hané
15. února Sportovní ples
sál lázní
FK Skalka 2011
15. února Hasičský ples
sokolovna ve Velkých Opatovicích
SDH Velké Opatovice
15. února Obecní ples
kultuní dům v Klenovicích na Hané
Obec Klenovice na Hané a TJ SOKOL Klenovice na Hané
15. února Ples zahradkáři
kulturní dům v Čelčicích
Český zahrádkářský svaz Čelčice
15. února Ples Máj z.s
Sokolovna Vřesovice

Ples Tělovýchovné jednoty

14. února

0#24156ö,185-7

aneb názor
Michaela Zatloukalová

3x foto: Michal Sobecký

ko, patří podle mě k těm prestižním,“
vyjádřil se Michal Šmucr.
Ředitel právě ocenil také nástupy studentů. „Mě jako milovníka doutníků
potěšilo, že si parta studentů z jedné
třídy rozdala na památku doutníky.
Jsem tedy rád, že jsem v této třídě zřejmě zanechal jistou pedagogickou stopu,“ pravil s nadhledem ředitel školy.
Kromě pěkného nástupu a bohatého
tanečního programu se pak příchozí
mohli setkat ještě s jednou příjemnou
záležitostí: s velkým výběrem občerstvení. Škola totiž na večeru spolupracovala s palačinkárnou, navíc také
s restaurací Na Kovárně. Komu tak vyhládlo, mohl si vyzkoušet třeba hovězí
líčka na víně nebo si dopřát prostějovskou palačinku na několik způsobů.
A co nemohlo chybět? Samozřejmě že

JJak
ak si (nejen)
(nnejeen) gymnazisté
gyymnazzistéé užívali
užžívaali maturitní
maturritnní ples…
pless…

střední školy, a tedy jedním z hrdinů
plesání. Totéž si vychutnali maturanti
prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera. Téměř sto dvacet jich v pátek
získalo šerpu, úsměv učitele a blahopřání k úspěšné cestě nejen maturitou,
ale také životem. Ovšem nejednalo se
o žádný tuctový ples: studenti si totiž
pro přítomné přichystali efektní show.
Jednotlivé nástupy tříd se přitom od
sebe výrazně lišily. Zatímco jedna ho
pojala jako prakticky komediální vy-

stoupení s následným tancem, jiná naopak spojila taneční klasiku s moderní
hudbou a vytvořila tak zajímavou
kombinaci, kterou lidé ocenili bouřlivým potleskem. Následné šerpování,
pro mnohé vrchol večera, se pak neslo
v tradičním duchu předání šerpy a doprovázení budoucích maturantů řevem, tu silnějším, tu slabším. Od stolů
se dokonce v některých případech
ozvaly řehtačky, které rozhodně na
dobré atmosféře neubraly. „Mám tady
známé, nějaké maturanty. Tak jsem se
přišla podívat. Zatím je to v pohodě.
Mají tady ale hodně lidí,“ řekla třeba
Kateřina Vičarová. Spokojený byl i ředitel školy. „Je nutné poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci. Třeba
některým kolegům a klubu přátel školy. Ples tradičně hodnotím velmi vyso-

fotokoutek. I ten přispěl k dobré náladě nejen studentů, ale i jejich známých
a rodin.
Ples naopak trpí jednou drobnou slabinou: Velkým počtem lidí. Bylo místy vidět, že na ně sál už nestačí. Právě
na to, zda škola neuvažuje o rozdělení
plesu na dva, se také redakce Večerníku zeptala. „V případě rozdělení se hovoří o ekonomických a organizačních
důvodech. Osobně si ale myslím, že

y

budou probíhat jednání o všech možných variantách,“ uvedl ředitel školy
Michal Šmucr a naznačil, že bude
K
v budoucnu záležet třeba i na počtu
maturantů. Právě k počtu účastníků
se někteří z nich vraceli. „Mám tady
rodinu, proto jsem tady, je to hlavní
důvod, proč jsem přišel. Zatím je ples
super, ale je tu moc lidí,“ poznamenal
jeden z nich Kamil Pán.
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PROSTĚJOV Vydejte se s cestovatelem, novinářem a fotografem
Ivo „Fíkem“ Dokoupilem napříč
Ruskem až do Vladivostoku po
Transsibiřské magistrále. Ve
středu 12. února od 17:00 hodin bude podkrovní sál Městské
knihovny Prostějov sloužit cestopisné přednášce. Nastupovat,
spoj brzy vyjíždí směr Městská
knihovna!
Transsibiřská magistrála měří 9
288 km z Moskvy do Vladivostoku,
čímž je nejdelší železniční tratí na
světě, svojí jedinečností láká mno-

Foto: internet

hé cestovatele. Ivo „Fík“ Dokoupil,
který cestuje vlakem na východ od
Košic již třicet let, vás provede dobrodružnou jízdou napříč Ruskem.
„Překonáme sedm časových pásem
a šestnáct velkých řek. Navštívíme ta
nejvýznamnější místa na trati, projedeme oblasti obývané různými národy a nahlédneme do života hned
několika kultur. Vydáme se i po stopách československých legionářů.
A žádný strach, jízda nám nezabere
obvyklých 164 hodin a obejdeme se
bez jízdenky,“ zve na přednášku Ivo
Dokoupil a pořadatelé.
(ans)

noc,“ řekl Večerníku Ladislav Hynek. „Je
to ples srdcařů a já osobně sem do Čech
pod Kosířem každý rok rád jezdím. Jak
už jsem řekl, chyběl jsem v celé historii
pouze jednou. Sice jsem dnes dorazil
sám, protože partnerka je nemocná, ale

Když Večerník v sobotu okolo desáté
hodiny večerní dorazil do místního kulturáku v Čechách pod Kosířem, zábava
už byla v plném proudu. „Já jsem z dvaadvaceti ročníků plesu chyběl pouze
jednou jedinkrát. A dodnes to považuji
za životní chybu,“ smál se u stolu se skleničkou voňavé slivovičky Alois Mačák,
bývalý prostějovský komunální politik,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a nedávno ještě náměstek ministra
kultury.
Sociálnědemokratický ples byl opět jako
vždy pečlivě připraven. Předtančení zajistila Taneční škola Pirouette z Prostě-

MICHAL KADLEC

jova a k tanci a poslechu hrála návštěvníkům skupina Magnet. „Kromě toho
zde máme výborné občerstvení včetně
guláše. Kdo nám ho navařil, je tajné,“
zaculil se Alois Mačák, který byl v tu
chvíli v družném hovoru se současným
náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje Ladislavem Hynkem. „Tradičně se
mi tady líbí velice pohodová atmosféra,
naše plesy jsou takové rodinné a přátelské. Jsem přesvědčen, že se všichni dobře
baví a zábava vydrží až hluboko přes půl-

ČECHY POD KOSÍŘEM Dlouhou
tradici mají Sociálnědemokratické
plesy v Čechách pod Kosířem. Místní
Mladí sociální demokraté uspořádali
v sobotu večer v pořadí již dvaadvacátý bál „oranžových“, na kterém ani letos nechyběly známé tváře této strany
z řad komunálních politiků prostějovského regionu. Při tanci a muzice
se dobře bavili například náměstek
hejtmana Ladislav Hynek či tradiční
účastník plesu Alois Mačák.

aspoň mám dostatek času pobavit se se
známými a kamarády,“ dodal ještě Alois
Mačák.
Na půlnoc bylo připraveno losování
bohaté tomboly, první cenou byl obrovský dárkový koš. Všichni účastníci plesu

=$=1÷/2
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z řad sociálních demokratů si zároveň
zavzpomínali na nedávno zesnulou
předsedkyni Okresního výboru ČSSD
v Prostějově Zuzanu Bratterovou. „Ještě
v listopadu jsem s ní mluvil a říkala mi,
že se na ples hrozně moc těší. Všem nám
velice chybí,“ připomněl ještě na závěr
František Střída, zastupitel Čech pod
Kosířem.
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FQDąGDCXKNKUVGLP÷VCM(TCPVKwGM5VąÊFC
.CFKUNCX*[PGMC#NQKU/Cé¾M 2x foto:
Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

*QUVÆRNGUWX\RQOÊPCNKPC<W\CPW$TCVVGTQXQW

Procházka po Transsibiřské Sociální demokraté VHEDYLOLYÿHFKiFK
magistrále s Ivo Dokoupilem
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Okamžik, na který se nezapomíná.
To je pro většinu účastníků maturitní ples. Samozřejmě zvlášť pokud
jste studentem posledního ročníku

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Pořádný rachot má za sebou po pátku centrum Prostějova. Konalo se totiž hned několik maturitních plesů, největší pozornost
ale vzbudil „maturiťák“ Gymnázia Jiřího Wolkera. Ten přinesl vše, co by
od plesu školy této velikosti člověk mohl čekat: bohatý program, kvalitní
moderátory, pěkné taneční kreace i obrovský zájem lidí. Ples i díky těmto
faktům zanechal na jeho účastnících velmi silný, pozitivní dojem. Jedinou
drobnou kaňkou byla určitá přelidněnost hlavního sálu.

%RPEDVWLFNpQiVWXS\LNRXWHNSURODEXæQtN\

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Loni v létě se v Otaslavicích podařilo dokončit opravu sokolovny za zhruba 6 milionů korun. A díky
tomu se v průběhu sezóny koná hned pětice plesů.
„Kromě tradičního sokolského, obecního a školního
nám tento rok přibyly také farní a ples sokolské župy,
který proběhne 7. března,“ upozornil starosta.
O program na Obecním plese se v Otaslavicích postaraly mladé tanečnice z kroužku Šárky Miklíkové a stepařská skupina z Vyškova. Přítomným hrála skupina
PŮVODNÍ
Romantica Romana „Pytlík“ Doležala. Lidé mohli
reportáž
vyhrát některou ze zhruba osmi desítek cen z tomboly,
pro Večerník
do níž místní myslivci věnovali i zastřeleného divočáka.
„Moc rád bych za pomoc poděkoval Zápalkám. Jedná
Martin
se o skupinu žen působících při zdejším hasičském sboZAORAL
ru. Bez nich by to nešlo,“ zdůraznil Marek Hýbl. RekonObecní plesy se v Otaslavicích začaly pořádat po struovaná sokolovna v Otaslavicích na dlouho rozhodnástupu nového starosty do funkce. „Považuji tuto ně neosiří. Už tuto sobotu 15. února se v ní bude konat
akci za vrchol společenského života v obci a skvě- Valentýnská zábava, o týden později pak školní ples.

OTASLAVICE Už pošesté se v sobotu
7. února konal Obecní ples v Otaslavicích.
Účast byla hojná, v prostorách nedávno
zrekonstruované sokolovny se sešlo něco
přes 150 návštěvníků. Přitom se zdaleka
nejednalo o jedinou podobnou akci v obci. Tento rok se bude v Otaslavicích konat
dokonce pět bálů.

www.vecernikpv.cz
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ženy VK čeká duel na půdě vedoucích Šelem

Pondělí 10. února 2020
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3:2. Jinak svěřenkyně Ondřeje Bouly
neustále vítězí, například v nedávném
televizním šlágru smetly druhé úpéčko
jasně 3:0. Prostějovský tým s favoritem
prohrál oba vzájemné střety probíhající
sezóny ve čtyřech sadách: nejprve to
venku dopadlo 3:1 (14, -21, 19, 18), na
vlastní palubovce přišlo podlehnutí 1:3
(24, -17, -23, -15).
„Šelmy daly dohromady výborný
a hlavně velice zkušený mančaft, který
potvrzuje roli největšího favorita soutěže. Na všech postech má hodně kvalitní
volejbalistky, díky tomu hraje vyváženě
bez výraznějších slabin a hrozně těžko se poráží. Zvlášť na jeho hřišti, kde
ještě neprohrál. My tam samozřejmě
nepojedeme s předem sklopenými
hlavami, určitě budeme chtít předvést
co nejlepší výkon a urvat nějaké sety
nebo dokonce body. Na druhou stranu
můžeme jedině překvapit, přesně o to
se pokusíme. Byť půjde o maximálně
náročné utkání,“ řekl směrem k sobotnímu výjezdu do Brna kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
(son)

ƔƔ Právě máte za sebou debakl od
Dukly v duelu o bronz z ČP. Co se
stalo?
„Představovaly jsme si to úplně jinak.
Dneska jsme vyhořely vším: netlačily
jsme servisem, vůbec nám nešla přihrávka, pak ani útok, skoro nic jsme
neubránily. A soupeřkám se naopak
dařilo všechno. My jsme neudělaly
v podstatě nic.“
Takže pověstný zápas blbec?
„Dá se to tak říct. Forma nám nevyšla
na celý víkend.“
Už semifinále proti Olympu Praha
nebylo z vaší strany nic moc, že?
„Včera mě to hrozně mrzelo, semifinálovou porážku jsem těžko skousávala.
Podle mě jsme totiž na Olymp měly

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍÍ
ROZHOVOR

a vlastní špatnou hrou, chybami i blbostmi jsme si to utkání samy projely.
Myslím, že naprosto zbytečně. A tím
hůř se nám pak nastupovalo do zápasu
o bronz. Přesto šlo o medaili, bohužel
jsme tenhle souboj nezvládly ještě
víc.“
ƔƔ Mohly mít svou roli chybějící
zkušenosti v porovnání s ostřílenějšími protivnicemi?
„Je pravda, že soupeřky mají v kádrech
mnohem víc zkušených tahounek
než my a navíc poslední dobou ještě
posílily. Zatímco my to hrajeme na
šest sedm lidí a skoro nemáme koho
střídat. Nechci, aby to vyznělo, že se
vymlouváme, ale svou roli tohle určitě
mělo.“
ƔƔ Dalo se tedy čtvrté místo v Českém poháru očekávat?
„Před Final Four jsme dlouho vítězily,
v novém kalendářním roce táhly sérii
výher. Proto jsem já osobně ještě během soboty věřila, že postoupíme do
finále a v něm zabojujeme o trofej.
Byla jsem si tím vnitřně jistá. Místo
toho jsme hrály špatně, sypalo se jedno za druhým a celý víkend se úplně

BRNO Vezly se na vítězné vlně – a rázem z ní spadly s okamžitým
ponorem hluboko pod hladinu. Prostějovské volejbalistky odešly dvakrát poraženy z pohárového Final Four, jejich
tváře i duše
BYLI JSME
logicky ovládlo zklamání. V takové chvíli mluvit doUdiktafonu
neTOHO
ní vůbec jednoduché, ale smečařka VK Lucie Nová žádost o interview statečně neodmítla. Byť se jí hovořilo těžce.

což teď hodně bolí“

pokazil. Z naší strany tragédie,
jsem z toho fakt zklamaná.
Strašně moc fyzických
i psychických
ckých sil
nám podle
dle mě
vzala hlavně
nezvládnudnutá sobota
bota
s Olymmpem, což
ož
se
pak
ak
p ro m í t l o
do dnešního
ního
utkání proti
Liberci.“
ƔƔ Co s nastalou situací dál?
„První vrchol
sezóny nám
nevyšel, takže
se teď musíme
soustředit
it na druhý
vrchol – extraligové
play-off. Nejdřív potřebujeme solidně
odehrát zbytek dlouhodobé části a už
to bude velmi náročné, protože v nejbližších pěti kolech potkáme samé silné soupeře. Chtělo by to se některým
utkáním znovu chytit, získat pár bodů
a udržet co nejlepší výchozí umístění
pro vyřazovací boje. Tam potkáme
Ostravu, Olymp nebo Liberec, což
jsou všechno hodně kvalitní družstva, tím pádem je vlastně jedno, na

Bohužel jsme to vůbec nezvládly,
vládly,

koho narazíme. Samozřejmě by však
bylo lepší začínat čtvrtfinálovou sérii
doma. V každém případě nesmíme
dopustit, abychom zůstávaly psychicky na dně delší dobu. Musíme si ze
současné únavy odpočinout, oklepat
se a začít si opět víc věřit. I když takové nenaplnění vlastních představ, jaké
jsme zrovna prožily, opravdu hodně
bolí. Snad to překonáme a karta se
zase obrátí k lepšímu.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Lucie Nová: „Ještě během soboty
ty jsem věřila vúspěch.
v úspěch.

Jak vypadal 45. Hánácké bál…

legionářka zahraničních lig Soňa Mikysková. Její ofenzivní údernost v součtu
s účinností dalších silných opor Simony Janečkové, Soni Novákové, Markéty Chlumské, Margaret Wolowicz či
Ivony Svobodníkové dává dohromady
tým, který v tomto ročníku zatím přesvědčivě vládne národní scéně.
Rozjetý brněnský stroj dosud podlehl
jen venku Olomouci 2:3 a nečekaně
Šternberku 1:3 (po delším vánočním
volnu), v ČP mu již ve 2. dějství vystavila stopku Ostrava těsným poměrem

3:0

BRNO Nevydařený víkend volejbalistek Prostějova na závěrečném
turnaji Final Four Českého poháru
žen 2019/20 v Brně byl dokonán.
Vůbec jim nevyšel zápas o třetí pozici s Libercem, který utrápený soubor
VK přejel jako parní válec a nečekaně
suverénním triumfem získal bronz.
Smutné poražené se musely spokojit
se čtvrtou příčkou.
Stejně jako o den dříve odstartovalo
vékáčko do střetnutí velice dobře (1:3,

DU LIB
VK PRO

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

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

5:9). A stejně tak o svůj náskok rychle přišlo (8:9, 13:10). Tentokrát bylo
všechno zejména o přihrávce, která při
slibném vedení přestala fungovat, čehož
soupeřky zvýšeným tlakem ze servisu
využily k prudkému obratu. V náporu
pak pokračovaly dál, naopak chybující
Hanačky se po všech stránkách hledaly
a až do konce zahajovací sady ani nenašly – 25:17.
Pohoda jednoho týmu + trápení druhého se přeneslo i do začátku druhého dílu,
kde přišly další bodové šňůry účinně podávající Dukly (0:1 – 4:1, 4:3 – 7:3, především 7:4 – 16:4!). Scénář byl přitom
neustále totožný: Severočešky skvěle
podaly, prostějovské plejerky většinou
špatně nebo vůbec (ne)přihrály a jejich
ztráta bleskově rostla. Petrášovým svěřenkyním bohužel nešlo absolutně nic,
naopak Gálíkovým ovečkám vše nač
sáhly. Proto se zrodil dílčí jednociferný
debakl – 25:8.
Rozhozené ženy ze srdce Moravy se
nutně potřebovaly něčím chytit, jestli

VK vyrovnat poměr sil na taraflexu, dokonce získával poprvé během souboje
navrch. Svými sériemi bodů dotáhl na
13:11, čímž oživil skoro zemřelou naději na odvrácení zdánlivě jisté porážky.
Víc už však protivnice nedovolily a závěr
měly pod kontrolou ony – 25:20 a 3:0.
(son)

„My jsme pokračovali v trápení ze soboty a dnes zahráli ještě hůř. Při velice špatné přihrávce jsme se nedokázali následně prosazovat ani útokem, taky obrana
nefungovala. Pod permanentním tlakem rozjetého Liberce nám nešlo vlastně
vůbec nic, hráli jsme doslova jako zbití psi. A s takovým výkonem se proti kvalitnímu soupeři v takhle důležitém utkání nedá uspět.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Vstup do zápasu nám sice nevyšel, ale od stavu 5:9 jsme zbytek utkání odehráli
výborně. Především se nám dařilo neustále tlačit servisem a následně všechno
ubránit na blocích či v poli. Útočnice Prostějova se tím pádem neprosazovaly, až
ve třetím setu přišlo naše menší polevení spojené s nervozitou. Ale ustáli jsme to
a teď jsme šťastní z pohárového bronzu.“

Libor GÁLÍK – Dukla Liberec
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neměly projet na celé čáře celý duel.
Jenže místo toho pokračovala zkraje třetí
části ve své strojové práci nekompromisní liberecká drtička (6:1). A jakmile
Prostějov výjimečně dal dva body za
sebou, okamžitě následoval nový hrozivý propad (6:3 – 11:3). Teprve pak
se povedlo prostřídanému družstvu

Kouč VK Prostějov Lubomír Petráš společně s dalšími členy realizačního týmu hledali hráčkám cestu, jak v semifinále ČP překonat
pražský Olymp. Lékař vékáčka Pavel Navrátil zachytil přímo z lavičky udílení taktických pokynů během střetnutí, které však bohužel
nepomohlo.

Holky, jdeme do nich!

Foto: Marek Sonnevend
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LI
LIBEREC,
PROSTĚJOV (son) Krátce
ppřed uzávěrkou přestupů, která vypršela v poslední lednový den, se výrazně
še
posílily volejbalistky Dukly Liberec. Vepo
dení tamního klubu totiž angažovalo brade
zilskou univerzálku Arianne de Carvalho
zil
Tolentino!
To
Zkušená třicetiletá Jihoameričanka neZk
dávno předčasně ukončila své angažmá
dá
v izraelském Hapoelu Kfar Saba, načež
přicestovala do ČR na testy, při nichž
př
uspěla. „Zapojila se do tréninků s týmem
us
se jevila jako velice silná hráča okamžitě
o
ka,“ prozradil ředitel libereckého oddílu
ka
Pavel Šimoníček.
Pa
Proto 180 centimetrů vysoké a levoruké
Pr
účko záhy podepsalo na severu Čech
smlouvu. Právě na daném postu měl přitom tým kouče Libora Gálíka poslední
dobou problém, když se Eva Svobodová
musela vinou početné marodky parťaček přesunout na smeč a na univerzálu
zaskakovala exprostějovská blokařka Eva
Rutarová. Nyní je potíž vyřešena.
Tolentino poprvé naskočila do extraligového duelu v úterní dohrávce proti
Šternberku a k vítězství domácích
barev 3:0 (20, 24, 18) pomohla výbornými 17 body při úspěšnosti útoku 41
procent a celkové užitečnosti +8. „Věříme, že Arianne může být v klíčové
fázi letošní sezóny naší tajnou a velkou
zbraní,“ připojil Šimoníček.
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PROSTĚJOV (son) Vstup do nadstavbové části UNIQA extraligy žen
ČR 2019/20 vyšel volejbalistkám VK
Prostějov částečně herně a především
výsledkově, z dosavadních tří duelů téhle
fáze soutěže vytěžily takřka maximálních
osm bodů. Teď je však po papírově slabších soupeřích čeká pětizápasová šňůra
proti silným družstvům výhradně z horní poloviny průběžné tabulky.
Pro vékáčko (3. místo, 41 bodů) to bude
opravdu fuška, však posuďte sami: sobota 15. února venku Šelmy Brno (1., 58),
čtvrtek 20. února doma Olomouc (2.,
50), sobota 22. února venku Ostrava
50
(4., 38), sobota 29. února doma Olymp
(4
Praha (6., 32) a čtvrtek 5. března doma
Pr
Liberec (5., 37). Je nabíledni, že právě
Li
tato přetěžká série rozhodne o tom, jestli
tat
Hanačky udrží před následným play-off
H
třetí pozici, nebo klesnou níž. A případně
tře
o kolik
k příček.
„Co se týká utkání u Šelem, s Olomoucí
„C
a v Ostravě, ve všech těchto třech případech budeme reálně rádi za každý získade
ný bodík. Brno i UP jsou totiž největší
favorité soutěže, na horkém severu Mofav
ravy je to vždycky hodně náročné. Ani
rav
další dva zápasy nebudou na vlastním
da
hřišti vůbec jednoduché, neboť Olymp
hř
určitě chce v pořadí výš a posílená Dukla
ur
znamená velkou hrozbu.
zn
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O tøetí místo v ÈP: neèekanì krutý výprask od Liberce
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Proč jeho ansámbl ve dvou brněnských dnech tak propadl? „Herní
příčiny jsou jasné. Měli jsme velké
problémy na přihrávce a následně
i v dalších činnostech, pod tlakem
dobře hrajících protivníků jsme kupili chyby, postupně se trápili víc a víc.
Obecně šlo o součet mnoha různých
důvodů od interních přes možnou
únavu, která na holky padla, neboť to
celou sezónu táhnou v menším počtu
stěžejních hráček, až po chybějící zkušenosti mladého kolektivu. Zatímco
soupeři disponují řadou ostřílených
opor a navíc se ještě posílili, my si
musíme vystačit s tím, co je. Taková je
skutečnost, nezbývá než momentální
smutek překonat a s horší situací se
poprat,“ pokrčil Petráš rameny.
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PROSTĚJOV Aktuálně nejsilnější
družstvo UNIQA extraligy žen ČR
2019/20 potkají volejbalistky VK
Prostějov ve svém prvním zápase po
vyvrcholení Českého poháru. Dvaadvacáté kolo elitní tuzemské soutěže
je posílá na palubovku vedoucích
Šelem Brno, hraje se v sobotu 15.
února od 18.00 hodin.
Jihomoravanky se loni v létě posílily
o několik kvalitních hráček, jednoznačnou top akvizicí se posléze stala bývalá
reprezentační univerzálka a dlouholetá
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V sobotu hurá
za momentálně
největší
výzvou:s novinkou
Haná s nádechem
Slovenska:
kralický
bál přišel
3%:K.!.!2/34ă*/73+5:!ÿ!,!
PO LETECH HOJNOSTI ZAVLÁDL VELKÝ POHÁROVÝ SMUTEK
RYCHLÝ

Final Four v Králově Poli ženám VK hrubě nevyšlo,
po dvou porážkách si domů odvezly až čtvrté místo
lou příležitost, jak se potkat,“ vysvětlil Marek Hýbl.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA
VK PODLE
Plesová

24

volejbal
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aneb názor
Michaela Zatloukalová
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kalov
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Úvod aktuální sezóny 2019/20 zastihl univerzálku VK Prostějov Gabrielu Kopáčovou ve výborné formě.
Drtivým útokem trhala obrany soupeřek na cucky, byla nejčastěji bodující hráčkou UNIQA extraligy žen
ČR a hlavně se i díky ní dařilo celému
týmu, který senzačně vedl tabulku.
Postupem času však letní posila z KP
Brno začala víc chybovat a každým
dalším zápasem počet jejích minel
vzrůstal společně s tím, jak viditelně
ztrácela jistotu, sebevědomí i pohodu.
Volejbal pochopitelně je kolektivní
sport, tím pádem nerozhoduje výkon
jedince. Ovšem post účka má v současnosti pod vysokou sítí natolik
velkou důležitost, že právě hra na univerzálu často rozhoduje o úspěšnosti
družstev v jednotlivých zápasech
i dlouhodobě.
Ne náhodou šly výsledky vékáčka postupně dolů, byť za to víc vzaly další

členky mančaftu a část chybějícího
bodového příspěvku dodaly ony.
Proti papírově srovnatelným či silnějším sokům se ale Gábinino (částečné) trápení citelně projevovalo, tím
pádem přibylo porážek.
Názorným příkladem daného stavu
věcí bylo sobotní semifinále Českého
poháru s Olympem Praha. Kopáčová
tápala (8 bodů, 6 zkažených smečí,
úspěšnost útoku 23 procent), naopak
Ukrajinka Karyna Denysova na druhé straně sítě naplnila roli rozdílové
plejerky (17 bodů).
Všechno házet na Gabrielu by však
nebylo fér, hůř zahrály i některé její
parťačky. Navíc má teprve jednadvacet let a vzhledem ke svému mládí
potenciál se ještě zlepšovat. Každopádně bude potřeba začít u psychiky,
pokud možno hned. Bez opětovného
zlepšení GK totiž prostějovská ekipa
udrží vysoké postavení v extraligové
soutěži jen složitě.

BEZ KVALITY NA ÚÈKU TO NEJDE

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek
Sonnevend
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Semifinálový duel mezi Hanačkami
a Pražankami neměl favorita, šance na
postup byly před vzájemným střetem
otevřené. Tím větší zklamání prožíval
celý tábor vékáčka v sobotním večeru,
který z převážné části i v konečném
součtu patřil jednoznačně protivnicím.
Mladý kolektiv z Moravy sice začal
zdatněji obě úvodní sady (11:7, respektive 8:6), ale pak se dopouštěl
mnoha hrubek včetně zbytečných
a tím otevřel zlepšujícímu se PVK cestu k obratu vývoje (14:16, respektive
11:14). Jen třetí část se podařilo zvládnout kvalitně celou, naopak čtvrté dějství už opanoval suverénním způso-

NEZVLÁDNUTÉ SEMIFINÁLE
S OLYMPEM

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
ství
pro Večerník

bem výběr metropole ČR. A zrodil se
výsledek 18:25, 19:25, 25:20, 17:25.
„Do zápasu jsme dobře vstoupili,
ale bohužel toho nedokázali využít.
V prvních dvou setech jsme pokaždé
ztratili slibné vedení vlastními chybami i nedorazy v mezihře, čímž samozřejmě nechci snižovat dobrý výkon
soupeře. Kromě třetího setu, který
jsme odehráli na vysoké úrovni víceméně celý, byl Olymp lepší než my.
A zvítězil po zásluze,“ uznal kouč VK
Lubomír Petráš.
Smutek se sice snažil nedávat příliš
najevo, ale přesto byl znát. „V tomhle
důležitém utkání jsme nepředvedli
takový výkon, jaký byl potřeba k úspěchu. Zaostávali jsme ve všech herních
činnostech – sice ne výrazně, ale přece
jen. A největší rozdíl panoval jak v útoku, tak v obraně, kde Olymp zvedl
v poli mnoho těžkých balónů. Což
rozhodovalo,“ všiml si Petráš.
Místo lítosti nad promarněnou možností dovést i nadmíru mladou partu
do pohárového finále se snažil dívat
spíš dopředu. „Určitě jsme měli šanci

BRNO Výborně rozjetá sezóna volejbalistek VK Prostějov utrBYLI JSME
pěla tvrdý direkt. Dlouhou
sérii lednových vítězství přerušily
U TOHO
v nejméně vhodnou chvíli dvě prohry na závěrečném turnaji
Final Four Českého poháru žen 2019/20, které mladý a dosud
kvalitně fungující tým poslaly na poslední čtvrtý post mezi
elitním kvartetem. A hlavně propadák v duelu o bronz byl dokonalým k.o.

Bitvu zklamaných semifinalistek
Prostějovanky absolutně neukočírovaly. Přitom znova vedly, nástup do
nedělně odpoledního utkání sliboval
vybřednutí z podprůměru předchozího dne. Místo toho však nastala
ještě větší krize. Severočešky otočily
zahajovací díl z 9:5 na 10:13, posléze dominovaly 17:25. Ve druhé sadě
usoužené Haná girls totálně zdevasto-

VÝBUCH V BOJI O BRONZ
PROTI DUKLE

na postup, bylo to padesát na padesát.
Proto nás tahle porážka samozřejmě
moc mrzí, je to velká škoda. Na zklamání však musíme rychle zapomenout a zítra proti Liberci zabojovat
o bronz,“ nabádal slovenský lodivod.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

valy 8:25, teprve během třetího setu
od hrozivého stavu 3:11 se evidentně
tápající skvadra částečně zvedla. Ovšem zastavit suprově šlapající Duklu
se již nepodařilo, po rezultátu 20:25
bylo dokonáno.
„Připadalo mi, že jsou holky unavené systémem, který hrajeme, a snad
i svým životem. Oba zápasy pohárového víkendu ukázaly současnou realitu
v našem týmu, na což musíme reagovat. Nechat děvčata víc odpočinout,
změnit něco v tréninkovém procesu,
posbírat veškeré síly, snažit se celkově vyladit směrem k extraligovému
play-off. Tohle Final Four byla taková
facka a varování, abychom stejně nedopadli v závěru letošního ročníku,“
konstatoval Luboš Petráš.

Hanácké bál, to je tradičně oblíbený
ples s bohatým programem. A letošek
v tomhle směru nezaostal: folkloristé
se postarali o několik pěkných vystoupení, hudebních a zejména tanečních,
která ukázala bohatost nejen hanáckých krojů. Zatímco totiž v minulých
letech byla taneční čísla čistě hanácká,
tentokrát se místní členové souboru
pustili i do slovenských lidových tanců. „Bylo to poprvé. Chtěli si to taneč-

níci od nás vyzkoušet. Měli kamaráda
ze Slovenska, který jim s tím pomohl,“ uvedla choreografka a umělecká
vedoucí souboru Vladimíra Šolcová.
Kromě tohoto čísla byla vidět i mnohá
další včetně úvodní polonézy. A půlnočního překvapení.
Ples samozřejmě nabídl také bohaté občerstvení. Tradičně nechyběly
domácí zákusky, jednohubky nebo
řízky. Víno? To k folkloru také patří

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 10. února 2020
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BRNO Sen prostějovských volejbalistek o dalším postupu do finále
Českého poháru žen i v nadmíru
omlazené sestavě zůstal nenaplněn.
Semifinálové utkání vrcholícího
ročníku této soutěže 2019/20 v brněnském Králově Poli totiž patřilo
zkušenějšímu Olympu Praha, který
kromě třetí sady držel průběh vzájemného střetu ve své moci. A zaslouženě dospěl ke čtyřsetovému
vítězství.
Hanačky měly výborný vstup do zá-

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

působily jistějším i kompaktnějším dojmem, zatímco Petrášovy svěřenkyně
selhávaly – 25:19.
Rovněž ve třetím dějství holky v růžových dresech šly do vedení, a byť jej
hned ztratily (1:2 – 5:3), tak povedeným úsekem s neprostupnými bloky
oživily svou naději (5:7). Zvednutí
úrovně všech činností poslalo náš
mančaft do zatím největšího trháku
8:12, protivnice zas reagovaly dotažením na 12:13. Tentokrát ale obhájkyně pohárového stříbra nepolevily,
místo toho ještě víc utáhly herní šrouby. A značným tlakem prchly do rozhodujícího úniku (13:19). Mitáčův
soubor potom nebezpečně snižoval

pasu, díky němuž okamžitě získaly
náskok (0:3). Postupně se rozjíždějící
soupeřky jej sice brzy zlikvidovaly vyrovnáním z 3:6 na 7:7, ale vzápětí skvěle
zapodávala Fričová a hosté čtyřbodovou
sérií znovu odskočili (7:11). Načež se
vše opakovalo, domácí družstvo tažené
Denysovou opět manko záhy smazalo
(11:12). Aby hned poté nekompromisně otočilo skóre ze 12:14 na 16:14
především zásluhou výborné obrany.
Naopak Prostějovanky nevynuceně
chybovaly, doplácely na častější nepřesnosti v mezihře i horší defenzivu
(20:16). A od stavu 20:18 je PVK drtivou koncovkou úplně přejel – 25:18.
Zpátky nahoru se vékáčko vrátilo
zkraje druhé části (1:0 – 1:3). V následující pasáži se odvíjel vyrovnaný boj
o každou výměnu, leč moravská děvčata opakovaně nedokázala pokládat
útokem na zem slibně ubráněné míče.
Olymp byl v tomhle ohledu úspěšnější,
pomáhal si též kvalitními bloky. Hlavně
proto obrátil z 6:8 na 14:11 a vypadalo
to, že znova získává převahu. Přibrzdily
ji tři body za sebou při dobrém servisu
Stümpelové (15:12 – 15:15), nicméně
Pražanky oplatily stejnou mincí (16:16
– 19:16). V klíčových momentech

„Vyšel nám začátek utkání, ale pak jsme ztratili koncovku prvního setu a už se to
s námi táhlo. Porážka hodně mrzí, semifinálového vyřazení je velká škoda. Ale
musíme na to rychle zapomenout a v neděli zabojovat o třetí místo.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Jsem spokojený s naší předvedenou hrou i nasazením celého týmu, který příkladně bojoval a byl dnes lepší než Prostějov. Jsem neskonale šťastný, že se nám
podařilo postoupit do pohárového finále a splnit tím jeden z cílů této sezóny.“

6WDQLVODY0,7¤s39.2O\PS3UDKD

NA

(18:21), ovšem víc nesvedl – 20:25.
Na úsvitu čtvrtého dílu však účinně
zapodávala Purchartová, Slavíkové
BYLI JSME
a spol. odešla přihrávka aU rázem
spatTOHO
řila světlo světa hrozivá ztráta 7:0. Což
byla dýka do prostějovských zad znamenající krvavou ránu tím bolavější,
že celek z metropole se zanedlouho
odpoutal ještě markantněji (7:3 –
11:3). Nová korekce na 11:6 ještě vypadala hratelně, jenže žádné drama se
už nekonalo. Rozjeté dámy v modrém
tlačily servisem a opět nabraly uklidňující náskok 17:8, tudíž mač po hodině a třičtvrtě dopadl přesvědčivým
triumfem pévékáčka – 25:17 a 3:1.
(son)
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porem, tudíž domácí celek ve čtvrtém
dějství málem inkasoval jednociferný
debakl.
Odveta byla mnohem vyrovnanější,
novojičínský soubor dokonce vedl
2:1 na sady. Prostějovské holky však
zabraly a hlavně velkou bojovností
dokázaly nepříznivý průběh otočit
dvěma těsně zvládnutými závěry až
ke konečné tiebreakové výhře. Byla

zily, čímž samy pronikly do čela!
Nový Jičín – VK Prostějov 1:3 (-16,
-21, 23, -10) a 2:3 (21, -20, 17, -23, -12)
Úvodní zápas měl tým vékáčka od
začátku pod kontrolou, první set získal suverénně a druhý ještě docela
bezpečně. Soupeřky se však postupně
zlepšovaly, načež v koncovce urvaly
třetí část. Na to však hostující plejerky
razantně odpověděly mohutným ná-

nesmírně důležitá, neboť mančaft VK
si z haly TJ odvezl cenných pět bodů,
které mu zajistily průběžné vedení
o dva bodíky právě před Novým Jičínem i Zlínem.
1. liga juniorek ČR, nadstavbová skupina III 2019/20 – pořadí po 24. kole:
1. VK Prostějov 26, 2. Nový Jičín 24,
3. Zlín 24, 4. Šlapanice 17, 5. Ostrava
B 14, 6. Olomouc 9.
(son)

JJak
ak vypadal
vyypaddal 45.
455. Hánácké
Hánnáck
c é bál…
ck
báál…
…
3x foto: Michal Sobecký

VÝŠOVICE Obecní ples ve
Výšovicích oslavil v sobotu 8. února
FOTOGALERIE
páté výročí v plné parádě. Bohatá
klikni na
tombola, mladé šikovné tanečnice
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
z tanečního souboru BUĎ ZUŠ
U TOHO
a tancechtiví lidé ve výborné náladě
byli předzvěstí úspěšného večera. „Já
jsem rád, že se tradice plesu drží. Letos máme páté jubilejní výročí a pořád
se nám daří naplnit sál, účast kolem
dvou set lidí je na vesnici super,“ sdělil
Večerníku starosta obce Výšovice
Jakub Haluza.
„Letošní ročník plesu je speciální v tom,
že se odehrává v částečně zrekonstruovaném kulturním domě,“ neskrýval
0¾XwV÷XPÊEKRNGUWUGMVCPEKPGPGEJCNKRąÊNKwX[DÊ\GV
(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾
svoji radost starosta. „K poslechu a tanci
nám zahraje kapela Modrá Rosa, která jednalo o osvědčený tah, o tom svědčil toupení tanečního souboru BUĎ ZUŠ
je zde na plese již podruhé a třikrát byla rychle plnící se taneční parket. Na něm z Prostějova, které pohybově naladilo
na hodové zábavě,“ dodává. A že se se během večera dvakrát vystřídalo vys- k dalšímu tanci přítomné hosty.
Neodmyslitelnou součástí každého plesu je i tombola, a proto nemohla chybět
ani ve Výšovicích. „Hlavní cena je televize, to je u nás taková tradice, věnuje ji
vždy obecní úřad. Dohromady máme
kolem sedmdesáti cen,“ sdělil Večerníku
Jakub Haluza. Výherní losy rychle
mizely a hosté, kteří si je ještě nestihli
zakoupit, pokřikovali s vtipem na známé
„nechte nám tam taky něco“.
„S manželem jsme na plese ve
Výšovicích již poněkolikáté, přestože
zde nebydlíme. Líbí se nám atmosféra,
která tady panuje a dostatečně velký
taneční prostor, kde můžeme oprášit
6CPGéPKEG\$7ñ<7i\CVCPéKN[RąGFVCPéGPÊUP¾\XGO$QPPKGC%N[FG
taneční kroky,“ usmívala se paní Lenka.

(QVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾
(ans)

„Plesali“ v nově zrekonstruovaném kulturáku

a v Kralicích na Hané během soboty
a nedělního rána teklo proudem. Bál
se pak navíc může pochlubit několika zvláštnostmi. Například sklepními
prostorami, kde se nachází bar a hraje
zde muzika a zní zpěv. Místnost se přitom nazývá peklem. Rovněž je zajímavostí, že tombola se v Kralicích losuje
postupně, po částech. Důvod? Velké
množství cen, které jsou vskutku různorodé od láhve vína přes poukaz na
odběr mléka až po nocleh v romantickém hotelu.

klikni na

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

Bál o víkendu zaznamenal už 45. ročník. A řadí se tak k nejdelším zachovaným plesovým tradicím Prostějovska.
Přesto však zaznamenal jednu ne úplně příjemnou změnu: úbytek návštěvníků. „Lidí přišlo méně. Částečně to
způsobila chřipka, částečně to, že jsou
teď jarní prázdniny. Někteří zájemci
tak nakonec vraceli lístky,“ vyjádřila se
Vladimíra Šolcová. I tak ale ples v Kralicích na Hané patří každoročně k těm
nejzajímavějším. A letošek v tomhle
směru výjimečný nebyl.

$¾NX-TCNKEÊEJVQLUQWJNCXP÷MTQLGCFQDT¾\¾DCXC

FOTOGALERIE

Okresní sdružení vedl. V úvodu poděkoval všem přítomným sponzorům a starostům obcí za vzájemnou
podporu činnosti dobrovolných hasičů, ale především za finanční dary,
které přispěly ke vzniku této kroniky.
Graficky kroniku zpracoval a bohatě
doplnil fotografiemi, výsledky a tabulkami František Vyhlídal z SDH
Služín. Kmotrou kroniky se stala Bronislava Augustinová, starostka obce
Želeč, která vždy byla velkou oporou
starostovi Janu Brabcovi a dobrovolným hasičům jak v obci, tak v okrese

Prostějov,“ popsala akci Marcela Vystrčilová z kanceláře OSH Prostějov.
Za město Prostějov akci podpořil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který vyzdvihl výbornou a dlouhodobou spolupráci s dobrovolnými
hasiči, kteří jsou ve většině obcí aktivní a hybnou složkou všeho dění.
Ředitel HZS Olomouckého kraje –
územního odboru Prostějov Marek
Sobek zase v diskusi ocenil kvalitní
přípravu členů výjezdových jednotek
a dobrou spolupráci s dobrovolnými
hasiči i Okresním sdružením. (red)

2QMąV÷PQWJCUKéUMQWMTQPKMWUKX$GFKJQwVKUG\¾LOGORTQJNÆFNVCMÆRTXPÊP¾O÷UVGMRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKN
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BEDIHOŠŤ Poslední lednový den
odpoledne proběhl v prostorách
firmy Naši hasiči v Bedihošti za
účasti sponzorů a vzácných hostů
slavnostní křest hasičské kroniky,
která zachycuje bohatou a rozmanitou činnost dobrovolných hasičů
z okresu Prostějov za 15 let jejich
působení.
„Vzpomínky na hasičské soutěže,
kulturní i společenské akce sborů
a především Okresního sdružení byly
sepsány autorem, starostou Janem
Brabcem, který po celou tuto dobu

.PRWURXVHVWDODVWDURVWNDlHOÄH

+DVLÿLNŐWLOLsvoji kroniku
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KRALICE NA HANÉ Velká spo- lickém kulturním domě, druhý pak
lečenská a hlavně kulturní událost. potěší milovníky plesů o týden pozTo je každoročně ples v Kralicích na ději tamtéž.
Hané zvaný Hanácké bál. Pořádá ho
PŮVODNÍ
místní folklorní soubor Klas, který je nejen v okolí doslova proslulý reportáž
svým tancem, hrou na hudební ná- pro Večerník
stroje a zpěvem. No a samozřejmě
hanáčtinou. I proto je Hanácké bál Michal
klasicky rozdělený hned na dva ter- SOBECKÝ
míny. První proběhl v sobotu v kra-

PROSTĚJOV Ani o jarních
prázdninách nemusí vaše děti
houpat nohama nudou! Dětské
oddělení prostějovské městské
knihovny v ulici Vápenice pro
děti do 15 let uspořádalo hned
dvě tvořivé dílničky, a to dnes 10.
února a ve čtvrtek 13. února vždy
od 14:00 do 16:00 hodin.
Tvoříte rádi nebo jen nemáte program na jarní prázdniny? Dnes se
bude v knihovně pro děti a mládež
tvořit květinový jarní klobouk a ve
čtvrtek valentýnská přání. Dětem
mohou s tvorbou pomoci rodiče či

Foto: internet

přítomné knihovnice. Veškerý materiál i pomůcky budou připraveny,
s sebou si jen vezměte dobrou náladu a chuť tvořit! „Akce je přístupná
registrovaným i neregistrovaným
čtenářům do 15 let. Budeme rádi,
když neregistrované čtenáře prostředí knihovny a nabídka knih zaujme,
poté se s rodiči přijdou za 50 Kč
zaregistrovat,“ sdělila Večerníku vedoucí úseku pro děti, mládež a vzdělávání Pavlína Havránková. Přijďte si
vyrobit něco nového pro sebe nebo
obdarujte svým výtvorem milované
osoby!
(ans)

Michal SOBECKÝ

=$=1÷/2

ný tým: jeden z nich tvrzení obhajoval, druhý se ho pak, taktéž za pomoci
argumentů, snažil vyvracet. Vše mělo
také časový limit. „V každém týmu
jsou dva tazatelé a tři debatéři. U kladné strany první řečník má tři minuty
na uvedení problému. Tazatel se zeptá
na otázky, pak přichází poprvé zástupce záporné strany, který má dvě minuty. Měl by přinést dva protiargumenty
za svou stranu a vyvrátit první tým,“
řekl k soutěži jeden ze spoluorganizátorů Dušan Tarkovský s tím, že na
závěr každého souboje argumentů
přichází shrnutí toho, co padlo.
Je tedy úkolem ubít soupeře argumenty? „Záleží na formátu. Tohle je formát, kdy je položená debatní otázka.
Kladná strana si částečně otázku upraví, záporná musí rozhodčí přesvědčit
o tom, že první tým nemá pravdu.
A logicky to odůvodnit na základě
zdrojů,“ řekl Tarkovský. A argumenV jednotlivých třídách se při debat- ty se lišily skutečně velmi: kvalitou
ním poháru nacházel kladný a zápor- i zdroji. Zaznívala tak nevěcná argu-

PROSTĚJOV Zvuk zvonku a bušení
do lavice. Obojí se v pátek ozývalo ze
čtyř tříd na prostějovském reálném
gymnáziu. A znamenalo to jediné:
odehrává se zde 4. ročník Prostějovského debatního poháru. V něm se
utkalo osm mužstev o to, kdo argumenty a podloženými názory dokáže udolat svého protivníka. A tím
nakonec postoupit mezi úspěšnější
z týmů. Ty se musely popasovat s ne
zrovna jednoduše uchopitelnými
tématy. Čekalo je totiž rozebrání
otázek, jako zda by aktivistka Greta
Thurnberg měla chodit do školy, zda
je plán Evropské komise na dosažení
uhlíkové neutrality málo ambiciózní
nebo rozebrat aktuální české téma,
a sice jestli by politici měli v případě
trestního stíhání vůči své osobě automaticky opustit veřejné funkce.

BYLI JSME
U TOHO

mentace („všichni už to přece vědí“),
stejně jako věcná, která čerpala z číselných či statistických údajů. Bylo však
hlavně vidět, že strany jsou nachystané, témata si nastudovaly a mají tak
k němu co říct.
Debatování se nakonec protáhlo
i s vyhlášením zhruba do půl třetí
odpoledne. Nejúspěšnější debatéři

získali poháry a medaile a také možnost postupu mezi úspěšnější z týmů.
Zejména ale účastníci ukázali, jak by
se mohlo či spíše mělo přistupovat
k problémům. Osočování, zesměšňování nebo urážky nejsou vždy cestou.
Přesvědčit oponenta o své pravdě
nebo představit nějakou myšlenku, jak
sami studenti ukázali, jde i jinak.

2QJ¾TXFGDCVQX¾PÊVQLGJNGF¾PÊHCMVčKRTQF¾PÊąGéPKEMÚEJFQXGFPQUVÊ6CMÆXwCM
UEJQRPQUVRT¾EGXVÚOW
Foto: Michal Sobecký
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OL PRA
Dìti budou tvoøit v knihovnì Argumenty a informace. Studenti zápolili v debatování
VK PRO 3:1
Na reálce padaly i otázky, zda by Greta Thurnberg měla chodit do školy
ZAUJALO NÁS OBRAZEM

NOVÝ JIČÍN, PROSTĚJOV Mladé
volejbalistky VK Prostějov věkové
kategorie U19 jsou znovu o něco
blíž k prvenství po nadstavbové části
1. ligy juniorek ČR 2019/20. Dvakrát totiž zvítězily ve druhém dvoukole skupiny III o 1. až 6. místo a šlo
přitom o stěžejní bitvy na palubovce
dosud vedoucího Nového Jičína.
Hanačky jej v obou střetnutích pora-

BYLI JSME
U TOHO

Juniorky vyhrály na pùdì Nového Jièína oba klíèové
duely v boji o prvenství v nadstavbové skupinì 1. ligy

Výsledek prvního semifinále: UP Olomouc – Dukla Liberec 3:0 (23, 16, 17).
Výsledek finále: UP Olomouc – Olymp Praha 3:2 (-25, -17, 15, 20, 7).

WWW.
VECERNIKPV.
Jak si (nejen)
CZ gymnazisté užívali maturitní ples…

Semifinálovou prohrou 1:3
s Olympem přišly prostějovské volejbalistky o třináctou
účast za sebou ve finále Českého poháru žen. Tahle rekordní série dané soutěže se
tedy zastavila na cifře dvanáct, přičemž trofej Hanačky získaly v deseti případech
z tohoto finálového tuctu.

„Věřily jsme, že na Olymp v semifinále Českého poháru máme a porazíme ho. Sobotní zápas však odehrál velice dobře, zatímco my jsme se trápily na přihrávce i v útoku
a nedařila se nám ani obrana. Vynikající výkon na straně soupeřek podala nahrávačka Lucka Smutná, jejich vítězství bylo zasloužené. My jsme se samozřejmě snažily co
nejrychleji překonat velké zklamání, abychom se dokázaly dobře připravit na nedělní
utkání o bronz. Proti Liberci jsme opět slibně začaly, jenže nám to bohužel zase nevydrželo. Holky z Dukly vyvíjely ohromný tlak podáním, my jsme měly čím dál větší problémy s přihrávkou a postupně nám nešlo vůbec nic. Druhý set byla úplná hrůza, dostat
v takhle důležitém zápase 25:8 není nic příjemného. Potom jsme se aspoň trochu zvedly,
ale zastavit rozjeté soupeřky už se nám nepovedlo. Samozřejmě jsme moc smutné, celé
Final Four dopadlo úplně jinak, než jsme si představovaly. Nezbývá než zvednout hlavy a jít dál, abychom zbytek sezóny zvládly mnohem líp než tenhle víkend, který nám
vůbec nevyšel.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

"INIL?JILN´Û

Už potřetí za sebou se organizace závěrečného turnaje Final Four Českého poháru žen ujal volejbalový oddíl
VK Královo Pole, který víkendovou
akci opět uspořádal v Městské sportovní hale Brno ve Vodově ulici.
Do třetice však došlo k tomu, že při
vyvrcholení druhé nejvýznamnější
tuzemské soutěže pod vysokou sítí
chyběl domácí tým. A pořadatelé přivítali v jihomoravské metropoli čtyři
družstva výhradně z jiných měst.
Šlo o daň za pokles výkonnosti volejbalistek KP Brno v posledních letech.
Mezi elitní kvarteto však překvapivě
nepostoupily ani Šelmy coby druhý
brněnský celek, ačkoliv udělaly od
svého předloňského vzniku velký
výkonnostní pokrok a momentálně
vedou extraligovou tabulku.
Za zúčastněnými mančafty samozřejmě dorazili jejich fandové, ale v početně omezeném množství. A tak divácká atmosféra ženského Final Four
znovu výrazně zaostala za potenciálem, který se mohl naplnit v případě
boje domácích o pohárovou trofej
na vlastním hřišti.

Bez Brna v Brnì
to není ono

Final Four v Králově Poli ženám VK hrubě nevyšlo,
po dvou porážkách si domů odvezly až čtvrté místo

www.vecernikpv.cz

s nádechem Slovenska: kralický bál přišel s novinkou
3%:K.!.!2/34ă*/73+5:!ÿ!,!
PO LETECH HOJNOSTI ZAVLÁDL VELKÝ POHÁROVÝ Haná
SMUTEK
Členové
souboru Klas se pustili i do slovenských lidových tanců

Ü½NGJ
Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Jako jedna z mála prostějovských volejbalistek
jbalistek
(ne-li jediná) si během pohárového Final
inal Four
v Brně uchovala aspoň trochu solidníí formu.
V semifinále proti Olympu Praha zaznamenanamenala 13 bodů včetně 3 bloků a 3 es při vysoké
oké úspěšnosti
útoku 64 procent a celkové užitečnostii +12. V duelu
o třetí místo dosáhla při všeobecné týmové
ýmové hrůze 8
bodů, z toho byl 1 blok a 1 eso, zakončení
nčení aspoň na slušš
ných 46 procent a užitečnost +4. Její parťačky
arťačky na tom byly
statisticky v obou střetnutích většinou mnohem hůř...

Nikola STÜMPELOVÁ
Á

VEČERNÍKU
ÍKU
KU

JEDNIČKA VK PODLE
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V úterý 21. ledna proběhla v Národním domě v Prostějově soutěž
oborů kadeřník/kadeřnice a kosmetička. Tato soutěž byla spoluorganizována Střední školou
automobilní Prostějov a Střední
odbornou školou Prostějov.
„V této soutěži, která nesla název
Koruna kreativity, si zástupkyně
obou škol vedly dobře. Ze SŠA
Prostějov postoupily dvě účastnice Veronika Hladká a Karolína
Pavlíčková, a ze SOŠ Prostějov
pak i Pavlína Bošková,“ sdělil Večerníku Jakub Raška ze Střední
školy automobilní v Prostějově.
Další kolo soutěže už mělo evropský rámec a uskutečnilo se v úterý
4. února v Bratislavě. „Karolína
Pavlíčková s modelkou Simonou
Zapletalovou zde získaly první
místo na mistrovství Evropy ve
volné disciplíně. Na naše žákyně
jsme hodně pyšní a držíme jim
palce,“ poslal Večerníku optimistickou zprávu Jakub Raška.

Michal
KADLEC

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

0C MQPKEMÆO \¾OMW GZEGNQXCN \C RKCPGO
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Jen málokdo sleduje projevy globálních klimatických změn s takovými
obavami jako sokolové z Kladek.
Provozovatelé jediného skiareálu
v regionu stále splácející úvěr za nový
vlek, vítají tak každý moment, kdy
teploty klesnou pod nulu a oni mohou zasněžovat. Takové chvíle nakonec přišly v závěru uplynulého týdne. „Neděli jsme ještě odjezdili, ale

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Prostějovské kino
Metro 70 je v poslední době dějištěm mnoha akcí. Na den svatého
Valentýna 14. února připravilo
akci s názvem Valentýnská SLAM
poetry exhibice. Ta vypukne ve
20:15 hodin ve foyer kina. Přijďte
zhodnotit výkony jednotlivých vystupujících!
„Mančaft olomouckých slamerů přijede do Prostějova roznést lásku na
den zamilovaných! Využijí k tomu

všeho možného, jen texty musí být
autorské a nesmí k jejich povýšení
využít rekvizit a kostýmů,“ zní pozvání z kina Metro 70. A co to slam
poetry vlastně je? Je to specifický styl
básnicko-zpívaného přednesu, který
vystupující předvádí před publikem.
Přijďte ohodnotit show slamerů, kterými budou Michel, Lumi, Sudička
a Medard Capek.
Vstupné je 100 Kč pro studenty a 120
Kč pro ostatní návštěvníky.
(ans)

exhibice v kině Metro 70

Valentýnská SLAM poetry

DRŽOVICE Eva Zbrožková a Peter Svetlík, sólisté Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě, vystoupí ve čtvrtek 13. února v 18:00
hodin v Obecním domě v Držovicích. V jejich podání zazní oblíbené
operetní melodie.
Umělecká agentura Aleny Bastlové uvede Jarní operetní koncert nejkrásnějších operetních melodií. Celým večerem bude diváky provázet Alena
Bastlová. Zpěv sólistů doprovodí hrou na klavír Nenko Slavova. Vstupné je
možné zakoupit na místě před koncertem za 120 Kč.
(ans)

Sólisté ND vystoupí v Držovicích
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KLADKY Je to boj, ale půjde to.
Pokud dostanete chuť o nadcházejících jarních prázdninách vyrazit
na lyžovačku, můžete i do Kladek.
Tamním sokolům se podařilo zasněžit část sjezdovky, která by měla
minimálně až do neděle vydržet.
Po celý týden ovšem bude fungovat pouze kratší vlek poma, oteplení v jeho závěru možná vystaví
provozovatelům letošní definitivní
stopku.

KOSTELEC NA HANÉ Ve středu 5. února v poledne přijali prostějovští policisté od strážníků
Městské policie Kostelec na Hané
oznámení o pohřešování čtrnáctiletého žáka místní základní školy.
Okamžitě se rozjela rozsáhlá pátrací akce, která po necelých pěti hodinách skončila šťastně. Žák sedmé
třídy při školním výletě nestihl vlak
a tak se vydal na cestu sám pěšky...
„Sedmák měl jet se svou třídou na
školní výlet do centra Sluňákov

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

v Horce nad Moravou, ale protože
si na poslední chvíli musel pro něco
odběhnout domů, nestihl odjezd
a odjíždějícímu vlaku se spolužáky,
učitelkou i svým batohem s telefonem
a peněženkou mohl už jen zamávat.
Škola ihned věc oznámila rodičům
a městskému strážníkovi. Ti po chlapci bezvýsledně pátrali do poledne, pak
věc oznámili na policii,“ řekl na úvod
policejní tiskový mluvčí František
Kořínek.
Do pátrání se ihned zapojili policis-

té dopravního inspektorátu a místně příslušného obvodního oddělení
Prostějov 2. „Ti chlapce vypátrali
před třináctou hodinou mezi Kostelcem na Hané a Čelechovicemi na
Hané. Chlapec byl živ a zdráv a nedošlo k jeho žádné újmě. Při podání
vysvětlení chlapec policistům sdělil,
že si myslel, že cíl školního výletu je
v obci Čelechovice na Hané. Proto
když viděl vlak odjíždět tímto směrem, rozhodl se jít do sousední obce
pěšky. V Čelechovicích na Hané pak
až do poledne marně hledal centrum Sluňákov a protože ho nenašel, rozhodl se vrátit domů,“ popsal
celou anabázi mluvčí prostějovské
policie.
Na závěr byl mladík policisty poučen,
že správně se měl vrátit do školy. „Pokud by k takové situaci došlo mimo
místo bydliště, správným řešením je
kontaktovat školu, rodiče, případně
policii. V případě, že by neměl u sebe
vlastní telefon, je dobré o pomoc požádat například pracovníka dopravce,
prodavače v nějaké prodejně a podobně,“ upozornil ještě František Kořínek.
(mik)

Uplynulou sobotu o půl dvanácté
dopoledne dorazili manželé Milada
a Petr Sokolovi před místní nádraží s várnicí plnou vonící gulášové
polévky. „Gulášovka to byla přímo
výtečná, uvařil ji pan Martin, jeden
z dobrovolníků. V uplynulém týdnu kromě Národního domu uvařila
opět jedna prostějovská restaurace,
ale také i Jiří Petricius, obchodník
s maďarskými specialitami. Pomoc

Michal KADLEC

PROSTĚJOV
Charitativní
akce v podobě rozlévání polévek lidem bez domova a dalším
potřebným v prostorách před
místním nádražím v Prostějově
se přehoupla do druhé poloviny.
Náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova Milada Sokolová, která sama teplé jídlo a další
potraviny pro bezdomovce nakupuje, si pochvaluje i nezištnou
pomoc dalších partnerů.

se rozšiřuje, a to je skvělé,“ pochvalovala si Večerníku Milada Sokolová.
„Mám velkou radost z toho, že před
pěti lety ‚rozjetý‘ projekt pomoci
bezdomovcům
prostřednictvím
horké polévky denně na sebe nabaluje další organizace, obchodníky
i dobrovolníky, kteří pomáhají ať již
dodáváním chleba, vařením polévek,
či jejich vydáváním. Před pěti lety
jsem u místního nádraží kromě velmi mála dnů stála téměř každý den,
dnes již vím, že se mohu spolehnout
na partu lidí angažujících se právě
kolem polévek,“ dodala spokojená
náměstkyně primátora Prostějova.
Večerník si v sobotu před polednem před místním nádražím také
povšiml, že ze strany bezdomovců
je o vydávání teplého jídla obrovský zájem. „Jsme paní Sokolové
vděční, vždyť je to jediné teplé jídlo za den, co seženeme. Zima ještě
zdaleka nekončí, takže si alespoň
tady zahřejeme žaludek,“ pronesl
před Večerníkem muž bez domova.
„Když přijedu a připravíme místo
k výdeji, utvoří se dlouhá, ale velmi
spořádaná řada převážně mužských
tváří. Každý trpělivě čeká, až přijde
na řadu. Stále převládají muži, ale
i ženy v seniorském věku,“ doplnila
ještě Milada Sokolová, která vzápětí

Večerníku potvrdila, že charitativní
akce se již přehoupla do druhé půlky.
„Jelikož jsme začali vydávat polévku
až 6. ledna, zábor prostranství máme
zaplacený do 4. března. Jsme tedy již
ve druhé polovině pomoci,“ uzavřela
Milada Sokolová.
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Bezdomovcům šmakovala „gulášovka“

minulé pondělí se vleky kvůli teplu
a dešti zastavily. Naštěstí od čtvrtka
nám počasí dovolilo občas zasněžovat, tak abychom mohli v neděli
spustit kratší vlek pomu,“ popsal Jiří
Křeček, předseda kladeckých sokolů, kteří si hodně slibovali právě
od jarních prázdnin na Olomoucku
a Prostějovsku. „Ty první už jsou
bohužel za námi a areál během nich
stál. Ty druhé nás čekají v tomto
týdnu. Věříme, že během něj u nás
bude k dispozici kratší vlek a dětské
lano. Dlouhý vlek se ale asi vůbec
nerozjede, nicméně uvidíme, stát se
může ledacos,“ nastínil Jiří Křeček.
Meteorologové na toto pondělí o víkendu hlásili oteplení a silný vítr,
v dalších dnech by se mělo ochladit
a v Kladkách by mohlo i něco málo
nasněžit. „Pokud nezačne pršet, tak
provoz téměř jistě udržíme až do neděle. Pak se uvidí. Není vyloučeno,
že v tento den uspořádáme karneval
a tím letošní sezónu uzavřeme,“ nastínil na závěr Jiří Křeček.

Prázdniny mohou začít, chystá se karneval

V Kladkách zasněžili svah Policisté pátrali v Kostelci po školákovi

Marek
SONNEVEND
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do konického zámku nenašlo cestu tolik
lidí jako obvykle. Kvůli panující chřipkové epidemii se jich totiž v sále sešly jen
necelé tři desítky. Až se všichni uzdraví,
mohou se vypravit na další akci konického Klubu přátel hudby, který se bude
konat ve středu 25. března. Na koncertu
s názvem V mořském vánku vystoupí
kytarista Jiří Meca a flétnistka Michaela
Meca.
(mls)

Podrobně rozebíráme šance Prostějova i dalších
mužstev
a jeho vlastní skladba
se mi moc líbila,“
Ludmila Kopečná Nedomanská,
ze spodní prvoligové nadstavby na účast veshrnula
vyřazovací
fázi
která
litovala snad jen toho, že
si tentokrát

PROSTĚJOV Fenomenální úspěch! O budoucnost kadeřnického řemesla nemusíme mít
v Prostějově vůbec žádné obavy. Studentky dvou středních škol uspěly v soutěži mladých
kadeřnic v prostějovském Národním domě a Karolína Pavlíčková společně s modelkou
Simonou Zapletalovou poté dokonce triumfovaly na mistrovství Evropy!

KONICE Klavírista a skladatel Adam
Skoumal hrál už ledaskde. Ceny za
své koncertní umění sbíral mimo jiné
v Itálii, Portugalsku, USA či Japonsku.
Ve středu 5. února se představil také na
zámku v Konici.
Ještě před pianistou, kterého znají posluchači po celém světě, vystoupili žáci místní
ZUŠ Jan a František Hájkovi, kteří zahráli
Beskydský tanec Petra Bazaly napsaný pro
čtyři ruce.
Během hlavního koncertu zazněla díla
Johanna Sebastiana Bacha, Josepha
Haydna, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumanna či Bohuslava Martinů.
Na závěr Skoumal zahrál svoji vlastní
etudu pro levou ruku, kterou příznačně
nazval Kejklíř. A právě rychlorukého
žongléra v tu chvíli připomínal, jen místo barevných balónků publikum okouzloval tóny klavíru. „Adam Skoumal dokázal, že má naprosto famózní techniku

klavírní
&12Ą'&-1.#
„kejklíř“

V Konici zahrál
2156172ª,'56Ą$+

„Jsme na naše žákyně hodně pyšní,“ zní ze SŠA v Prostějově
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V rámci 49. kola Chance ligy nastoupí
desátí Jestřábi na ledě jedenácté Třebíče, přičemž oba týmy zatím nasbíraly
shodně 73 bodů, ale Horácká Slavia
má jedno odložené střetnutí k dobru.
Navíc disponuje dobrou formou, před
pauzou převážně vítězila a během ní
v dohrávce rozebrala venku Frýdek-Místek 5:0. Výhoda LHK zase spočívá
v nepoměrně lepší bilanci vzájemných
soubojů za mnoho posledních let.
„Že se Prostějovu na Třebíč dlouho-

době daří? To nám nadcházející utkání
samo nevyhraje. Rozhodne, jak k němu
přistoupíme a hlavně jak jej odehrajeme.
Jestli kluci budou dodržovat systém, plnit stanovenou taktiku a nedopouštět se
příliš mnoha zbytečných chyb, různých
nesmyslů,“ pohlédl vstříc nejbližšímu
mači lodivod elhákáčka Ladislav Lubina.
V sobotu 15. února od 17.00 hodin Hanáci přivítají v 50. dějství soutěže Benátky nad Jizerou. Ty jsou průběžně třinácté s 55 body a drží už pouze teoretickou
naději na průnik do vyřazovacích bojů.
Také proti HC to ptačí letce v aktuální
sezóně většinou jde, tudíž bude plnit roli
jasného favorita. „Podstatné vždy je nic
nepodcenit, hrát od začátku až do konce
zodpovědně,“ zdůraznil Lubina.

yy Máte za sebou více než polovinu
skupiny o předkolo play-off. Jak ho
hodnotíte, jak jste s uplynulými zápasy
spokojený nebo naopak nespokojený?
„Osobně nejsme ani já, ani vedení klubu
spokojení. Už jen proto, že si myslíme, že
kluci ztráceli hodně zbytečně body s týmy,
se kterými je ztrácet rozhodně neměli.
Mrzí nás třeba, že nejsme schopni například s Rysy utkání překlopit v prodloužení
nebo v nájezdech na naši stranu.“
yy Je nějaké utkání, které bylo podle
vás zlomové?
„Dá se říct, že zlomová jsou úplně všechna. Každý bod, který ztratíme, chybí.
Vývoj je zároveň takový, že jsme pořád
ve hře. Máme šanci a musíme se tak nyní
pokusit dostat do předkola.“
yy Bylo pro vás překvapením důležité
vítězství Třebíče nad Frýdkem-Míst-

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

kem? Pro Prostějov to byl vzhledem
k tabulce příjemný výsledek.
„My jsme věřili, že Třebíč vyhraje. Že
to bude ale takovým rozdílem, to nás
překvapilo.“
yy Měl jste k dispozici reprezentační
pauzu. Jak v ní vypadal trénink
Jestřábů? Co na hráče čekalo?
„Nacházeli jsme se v mikrocyklu. Snažíme se ještě zapracovat na fyzické
kondici. Ve středu a ve čtvrtek jsme tak
měli dvoufázový trénink s posilovnou.
V pátek a sobotu zase posilovnu a led.
V neděli jsme měli volno a dnes a zítra
nás čeká příprava na vlastní zápasy.“
yy Tým opět čeká Třebíč, vzhledem
k výsledkům spíše oblíbený soupeř.
Jaký na ni máte recept?
„Myslím, že se budeme snažit hrát stejně
jako předposlední zápas s týmem. Věřím,
že taktika bude úspěšná a že si zase jednou přivezeme tři body z ledu soupeře.“
yy Vrátím se ještě k přípravě. Měnil
jste nějak zaměření tréninků? Třeba
oproti době před měsícem či dvěma?
„Pořád jsem přesvědčený, že se potýkáme
se stejnými problémy jako v té době. Tedy

PROSTĚJOV Desáté místo a tři týmy, které Prostějov nahání v tabulce. To není zrovna důvod k optimismu. Přesto prostějovští hokejisté ještě neskládají zbraně a zabojují o to, aby nakonec alespoň
desáté místo udrželi. Alespoň podle lodivoda Jestřábů Ladislava
Lubiny. Ten měl minulý týden díky reprezentační přestávce více
volnosti k tréninkům, Jestřábi pilovali pod jeho vedením, co to šlo.
Jak se snažil tento důležitý prostor s hráči využít? A co chystá na
soupeře? Nejen na tyto otázky odpovídal Ladislav Lubina. Vyjádřil
se totiž rovněž například i k nové posile v podobě Radka Haase
a jeho nasazení do zápasů. Nebo k tomu, zda a případně proč bude
muset zasáhnout do složení útočných formací.

s bráněním předbrankového prostoru, se zvládáním oslabení.
Pořád na tom pracujeme a byl
bych samozřejmě rád, kdyby to
začalo přinášet efekt.“
yy Tým na druhou stranu
má trvale směrem dopředu
dobrou produktivitu. Je to
důvod k optimismu?
„Není. Jak jsem naznačil
v předchozí odpovědi, z mého
pohledu je v první řadě důležité
góly nedostávat a držet, pokud
možno, čisté konto. Nebo alespoň
nedělat hloupé chyby, kterých zatím děláme příliš. O síle v útoku
jsem přesvědčený, ale když budeme zápas prohrávat o dvě tři branky,
i útoku postupně dojdou síly.“
yy Přijdou tento týden nějaké změny
v útočných formacích?
„Změny určitě přijdou. Budou způsobené zraněními hráčů.“
yy Koho konkrétně?
„Jde o Ouřadu, který skončil do konce
sezóny. A také o Lukáše Krejčíka.“
yy U Lukáše Krejčíka jde o zranění
nohy ze zápasu s Frýdkem-Místkem?
„Ano.“
yy Je nakonec zlomená?
„Ne, zlomená není. Ale má poškozené
vazy v koleni.“
yy Poslední otázka pak směřuje opět
na hráče. Jak to vypadá s nástupem
brankáře Radka Haase do zápasu?
„Uvidíme, jak se vše podaří vykomunikovat.
První zápas hrajeme ve středu a hrací dny se
kryjí s extraligou. Domluvení Hufa ze Zlína
bude složité. A když se nepodaří, určitě do
zápasůnastoupímesedvojicíŠtůrala–Haas.“
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Dvě zajímavé osobnosti se v probíhající hokejové
sezóně vystřídaly na lavičce Prostějova. Na straně jedné je to dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný
mistr české, respektive československé nejvyšší soutěže, zkušený
obránce ovšem nováček mezi trenéry Jiří Vykoukal. Na druhé straně je to Ladislav Lubina, někdejší
úspěšný útočník, čtyřnásobný
medailista s mužskou reprezentací a trojnásobný vítěz nejvyšší
tuzemské ligy. Hokejové mohykány spojuje ještě jedna věc: věk.
Ladislav Lubina je jen o čtyři roky
starší.

Oba však hlavně svázali své trenérské služby s prostějovským hokejem.
A jak nyní vyznívá porovnání výkonů
mužstva pod taktovkami těchto mužů?
Pojďme se na to podrobně podívat. Jiří
Vykoukal odtrénoval v sezóně 16 utkání s bilancí 7-0-2-7. Tým se ke konci
jeho angažmá coby trenéra pohyboval
okolo 8. až 10. místa tabulky. Jeho nástupce Ladislav Lubina odtrénoval nejprve 13 utkání 1. části základní skupiny
(4-2-3-4) a následně dalších 18 zápasů
ve skupině o předkolo play-off (9-1-26).
Oba přitom zažili vzestupy a pády.
Vykoukal se může pochlubit tím, že
v začátku sezóny mužstvo porazilo
Chomutov či Vsetín. Nebo že mezi
9. a 13. kolem tým nebyl poražen,

i když hrál spíše se slabšími celky. Neúspěchem je naopak druhá polovina
října, ve které Jestřábi získali jediný
bod a prohráli šestkrát v řadě, z toho
první tři porážky byly ještě za Jiřího
Vykoukala (skóre 1:12), následující
jednu si připsal jeho tehdejší asistent
Ivo Peštuka a zbylé dvě už připadají
na Ladislava Lubinu. Ten se následně
mohl pochlubit, že po zbytek základní
části (s výjimkou utkání s Motorem)
dopadla všechna utkání těsně, a to ať
už výhry, nebo prohry. Zároveň přidal
v samém závěru šest zápasů, v němž
tým v řadě bodoval. Jako pomyslné
mínus tu jsou ale utkání se Sokolovem
a Kadaní, která se týmu nepovedla,
a opakované ztráty zápasů ve třetích
třetinách.

Vraťme se ale ještě jednou k číslům.
Hodně říká také skóre. V něm vychází mírně lépe Ladislav Lubina.
V základní části i ve skupině o předkolo jeho hráči dávali v průměru více
branek než v době úřadování Jiřího
Vykoukala. A naopak jich méně dostávali, i když rozdíl v základní části není veliký. Na druhou stranu je
třeba připomenout, že posledních
osmnáct kol hrají Jestřábi s papírově
horšími celky. Což se dozajista na
konečných číslech promítlo. Když to
ale shrneme, změna v obsazení trenérského postu byla vidět (stabilnější výkonnost v závěru druhé poloviny
základní části), nevedla však zároveň
k hlavnímu cíli, tedy k osmému místu
průběžné tabulky.
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„Chlapi, když to
zvládnu já, tak to
musíte zvládnout i vy!“
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trenérů Vykoukala a Lubiny
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Jednatřicet bodů získali muži LHK
PV v dosavadním průběhu nadstavbové části Chance ligy mužů
ČR 2019/20. Nasbírali je za osmnáct absolvovaných duelů, což činí
výsledkovou úspěšnost 57 procent.
Jihlava, Třebíč i Frýdek-Místek jsou
v tomto ohledu o dost lepší.
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Pondělí 10. února 2020
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je si vědom Ladislav Lubina Trenér Jestřábů
vzdor obtížné situaci neztrácí víru

„Jsme pořád ve hře,“

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Po jedenáctidenní reprezentační přestávce bez soutěžního duelu naskočí prostějovští hokejisté zpátky do zápasového kolotoče
ve středu 12. února od 17.30 hodin.
A půjde o vykročení nesmírně důležité, neboť v tomhle termínu je čeká
přímá bitva o desáté místo prvoligové tabulky, tedy poslední postupové
do předkola play-off.

YVRERWXV%HQiWNDPL
2TQUV÷LQX t 6ąGDÊéOKPWN¾UG\Ð
PC FQOC  C UP XGPMW 
CCMVW¾NPÊUG\ÐPCFQOCUP
CXGPMWC
2TQUV÷LQX t $GP¾VM[ OKPWN¾ UG
\ÐPC FQOC  C  XGPMW 
CCMVW¾NPÊUG\ÐPCFQOCRR
CXGPMWC

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ
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Bylo hůře, nebo lépe? Podrobné srovnání

-místecký soubor v pondělní dohrávce
podlehl HS vysoko 0:5. O jihlavské radosti se téměř nedá pochybovat, favorit
si s velkou pravděpodobností pohlídá
svůj výrazný náskok a z devátého místa
půjde v předkole na osmý mančaft horní
skupiny. O Rysech už jsme se zmínili:
u nich záleží, nakolik zvládnou šňůru
duelů doma a pak venku. Vůbec není
radno odepisovat lepšící se Třebíč, která
se dere nahoru. Zatímco Benátkám nad
Jizerou zůstává jen teoretická možnost
rovnající se zázraku.
„Jak vidím naše šance na postup do
play-off? Z mého pohledu nad tím
teď nemá smysl vůbec přemýšlet. To
je téma pro vás novináře, my v kabině
se musíme soustředit na úplně jiné
věci. Dobře trénovat a hlavně pak
věci z přípravy maximálně přenést
do každého utkání, co ještě odehrajeme. Sice jde o klišé, ale jediná cesta
skutečně spočívá v tom tréninkově
makat, jít zápas od zápasu a víc neřešit. Každopádně budeme bojovat do
poslední chvíle. A pořád mám přes
veškeré dosavadní problémy víru, že
předkolo uděláme,“ řekl kouč jestřábí
letky Ladislav Lubina.
My při zohlednění všech okolností
dáváme borcům LHK o něco menší
naději než Frýdku a mírně větší než
SK, o Jihlavě nepochybujeme. Případně vydřený prolog vyřazovací
fáze by Lubinovi svěřenci absolvovali
skoro jistě proti sedmému kolektivu
nadstavbového pořadí. A pokud by
i tyhle bitvy zvládli, narazili by ve
čtvrtfinále na absolutně suverénní
České Budějovice.

www.vecernikpv.cz

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

-

Přesně opačně to hokejisté LHK Jestřábi mají při vzájemných soubojích
proti Frýdku-Místku. Rysům ve skupině o 9. až 16. místo podlehli už třikrát, tedy zatím pokaždé. Postupně
nestačili doma 2:3pp, venku 2:3 a naposledy opět na vlastním ledě 3:4pp.

Mizernì
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Že se prostějovským mužům dlouhodobě daří na Horáckou Slavii, to
bezezbytku potvrdili v obou vzájemných utkáních během nadstavby. Nejprve SK zdemolovali na jeho
kluzišti 7:0, poté kralovali i doma
podobně vysoko 7:2.
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HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

Tentokrát jsme nevybrali žádnou
působivou kombinaci oplývající
nádherou. Místo toho jsme schválně sáhli po maximálně účelné situaci, kterých ptačí dravci potřebují
ve svém ofenzivním repertoáru
mnohem víc. 1. února při závěrečné power play proti Frýdku-Místku Lukáš Žálčík vystřelil a clonící
Marek Račuk doklepl pohotovou
dorážkou do odkryté brány. Severomoravané pak sice i tak zvítězili
v prodloužení, ale může být důležité, že elhákáčko dotáhli jen o bodík a nikoliv o tři.

Nejkrásnější
akce

-

Už je to několik týdnů, co se sportovní manažer hokejových Jestřábů
(a v říjnu odstoupivší kouč) Jiří Vykoukal aktivně zapojil do přípravy
s týmem coby hráč. A jak jsme při jednom z tréninků naživo sledovali, vůbec není poznat, že bývalému reprezentantovi ČR již pomalu
táhne na padesátku. Na ledě pořád válí téměř jako zamlada.

Foto: Marek Sonnevend
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ZAUJALO NÁS

Pokud hodnotíme období od minulé reprezentační pauzy
až po tu probíhající (tedy dosavadní průběh prvoligové
nadstavby), jedním z nejlepších hokejistů Prostějova v něm
jednoznačně byl čtyřiadvacetiletý útočník. „Hrnec“ se po
návratu z marodky zlepšoval každým zápasem, svým
rychlým pohybem skvěle zapadl do formace k veteránům Divíškovi s Nouzou a pravidelně větral
defenzivy soupeřů. Momentálně už je na 29
kanadských bodech (10 gólů + 19 asistencí)
ze 34 odehraných utkání, při pobytu na ledě
má bilanci +6.

DOMINIK HRNÍÈKO

VEČERNÍKU SEZÓNA 2019-2020
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Aktuální forma elhákáčka sice před
reprezentační přestávkou vzrostla,
ale jmenovaní soupeři stále mají za
poslední období více či méně lepší
výsledky. Aby však tým okolo kapitána Marka Račuka odvrátil nepostupovou blamáž, nesmí už v podstatě
vůbec klopýtat. To znamená dvakrát
porazit Horáckou Slavii, s níž má vysoce příznivou bilanci vzájemných
střetnutí. Zvítězit na ledě Rysů, proti
kterým se jim naopak vůbec nedaří.
Alespoň něco urvat s papírově nejsilnější Duklou. A neztratit pokud možno nic se čtyřmi nejníže postavenými
celky.
Navíc je nutné spoléhat na několik zaváhání Severomoravanů, kteří disponují
třemi odloženými zápasy navíc. Což by
ale mohlo klapnout, neboť frýdecko-

2TQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆ XDÊNÚEJFTG
UGEJ  UG Q RąGFMQNQ RTXQNKIQXÆJQ
RNC[QHHRąGVCJWLÊPCRąÊMNCFKU(TÚF
MGO/ÊUVMGO
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV „Puk bere Petr Chlán,
nabírá rychlost a je to gól!“ Pokud
by měly zápasy prostějovských Jestřábů komentátora, tohle by nyní od
něj znělo velice často. Dvacetiletý
útočník za posledních šest zápasů zapsal hned šest branek. A do kolonek
bodů přidával také asistence a častou
střelbu. Petr Chlán se navíc ze třetího
útoku dostal až do elitní lajny, kde
nyní hraje s Tomášem Jandusem
a Michalem Pochobradským. Jak
se ukazuje, tento tah trenéru Ladislavu Lubinovi vyšel a hráč s číslem
patnáct kouči důvěru splácí mírou
vrchovatou. Jak tedy jeden z nejmladších hráčů týmu hodnotí aktuální situaci a rozpoložení Jestřábů?
Co mu pomohlo, že je nyní na ledě

yy Jak vnímáte aktuální situaci Jestřábů? Je stále o co hrát?
„Myslím si, že díky prohře Frýdku-Místku máme ještě další šanci. Máme možnost se díky tomu dostat do předkola.
Nic zatím není ztracené. Musíme jít prostě zápas od zápasu.“
yy V poslední době jste mnohem
více ve hře vidět, vypadá to, že si víc
na ledě dovolíte. Je za tím zvýšené
sebevědomí?
„Trenér Lubina mi ukazuje věci, co je
dobré, co konkrétně zlepšit. Zařadil jsem
navíc do přípravy i mentální trénink.
Hodně mi to pomáhá.“

Michal SOBECKÝ

daleko víc vidět? I na tyto otázky
odpovídal redaktorovi Večerníku.

říká mladý Chlán
yy Dáváte teď hodně gólů. Trénujete
více střelbu?
„To bych neřekl. Spíš jsem si sedl se spoluhráči. Mám teď dobrou lajnu. A myslím si, že i přesilovky se zkušenými kluky,
jako jsou Tomášové Nouza a Divíšek,
mi hodně pomáhají.“
yy Hrajete aktuálně první útok. Berete
to jako výzvu?
„Pro mě je to určitá motivace. Je pravda, že
se mi i díky tomu hraje lépe.“
yy Když srovnáte herní styl, co po vás
chtěl Jiří Vykoukal a co po vás nyní
chce Ladislav Lubina: sedí vám některý
z nich více?
„Neřekl bych. Oba vyznávají docela podobný styl. Pan Lubina akorát pár věcí
upravil. Nedá se ale říct, že by mi něco
sedělo více nebo méně.“
yy Máte za sebou reprezentační pauzu. Vy osobně jste ji využil jak: spíše
k odpočinku, nebo k nabrání síly?

„Měli jsme den dva volno, těch zápasů bylo
předtím docela dost. Pak jsme přešli na
dvoufázový trénink a celkově se soustředíme na nachystání k dalším bojům o předkolo. Spíš to tak bylo tréninkově laděné volno.“
yy Jaké je z vašeho pohledu rozpoložení týmu?
„Myslím si, že hned po zápase s Frýdkem-Místkem nebylo zrovna nejlepší.
Výhra Třebíče nám ale dala další naději. Teď je na všech klucích vidět, že to
chtějí uhrát a dostat se do předkola.“
yy Ve středu vás čeká právě Třebíč.
Jak na ni? Co by mohlo platit?
„Proti tomuto soupeři se nám zrovna
docela daří. Bereme jim body i venku.
Kámen úrazu hlavně je, že jsme ztráceli
v zápasech s papírově slabšími týmy, jako
jsou Sokolov a Kadaň. Pokud bychom je
poráželi, situace by byla teď úplně jiná.“
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„Sedli jsme si v lajně,“
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4. března venku Benátky, 7. března doma Ústí. února venku Ústí, 21. února venku Sokolov, 26. únoŠance na postup do předkola play-off podle Večer- ra venku Jihlava, 27. února venku Třebíč, 29. února
níku: 35 procent.
doma Prostějov, 2. března venku Kadaň, 4. března
venku Třebíč, 7. března doma Benátky.
Šance na postup do předkola play-off podle Večerníku: 40 procent.
Současné postavení v tabulce: 9. místo, 81 bodů,
skóre 135:105 (ze 46 odehraných utkání).
Dosavadní zisk v nadstavbě: 35 bodů z 16 zápasů
(úspěšnost 73 procent).
Současné postavení v tabulce: 11. místo, 73 bodů,
Zbývající program nadstavby: 9. února venku skóre 130:129 (ze 47 odehraných utkání).
Frýdek-Místek, 12. února venku Benátky, 15. úno- Dosavadní zisk v nadstavbě: 34 bodů ze 17 zápasů
ra doma Ústí, 17. února venku Sokolov, 18. února (úspěšnost 67 procent).
Současné postavení v tabulce: 13. místo, 55
venku Kadaň, 22. února venku Prostějov, 24. února Zbývající program nadstavby: 12. února doma Pros- bodů, skóre 119:155 (ze 46 odehraných utkání).
venku Benátky, 26. února doma Frýdek-Místek, 29. tějov, 15. února venku Frýdek-Místek, 17. února doma Dosavadní zisk v nadstavbě: 21 bodů ze 16 zápaúnora venku Třebíč, 2. března doma Benátky, 4. břez- Kadaň, 19. února venku Benátky, 22. února doma Ústí, sů (úspěšnost 44 procent).
na venku Ústí, 7. března doma Sokolov.
26. února venku Sokolov, 27. února doma Frýdek-Mís- Zbývající program nadstavby: 10. února venku SoŠance na postup do předkola play-off podle Ve- tek, 29. února doma Jihlava, 2. března venku Prostějov, kolov, 12. února doma Jihlava, 15. února venku Prosčerníku: 90 procent.
4. března doma Frýdek-Místek, 7. března venku Kadaň. tějov, 18. února doma Frýdek-Místek, 19. února doma
Šance na postup do předkola play-off podle Večer- Třebíč, 22. února doma Kadaň, 24. února doma Jihníku: 30 procent.
lava, 26. února venku Ústí, 29. února doma Sokolov,
2. března venku Jihlava, 4. března doma Prostějov, 7.
března venku Frýdek-Místek.
Šance na postup do předkola play-off podle Večerníku: 1 procento.
Současné postavení v tabulce: 10. místo, 73 bodů,
skóre 159:150 (ze 48 odehraných utkání).
Dosavadní zisk v nadstavbě: 31 bodů z 18 zápasů Současné postavení v tabulce: 12. místo, 71 bodů,
(úspěšnost 57 procent).
skóre 151:131 (ze 45 odehraných utkání).
Zbývající program nadstavby: 12. února ven- Dosavadní zisk v nadstavbě: 29 bodů z 15 zápasů
ku Třebíč, 15. února doma Benátky, 17. února (úspěšnost 64 procent).
venku Ústí, 19. února venku Sokolov, 22. února Zbývající program nadstavby: 9. února doma Jih- Nemají už ani teoretickou šanci podoma Jihlava, 26. února venku Kadaň, 29. února lava, 11. února doma Kadaň, 12. února doma Kadaň, stoupit do vyřazovacích bojů Chanvenku Frýdek-Místek, 2. března doma Třebíč, 15. února doma Třebíč, 18. února venku Benátky, 19. ce ligy mužů ČR 2019/20.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

žete vyčíst níže z našeho statistického
rozboru, výchozí pozice Hanáků není
zrovna komfortní, ale na druhou stranu
ani beznadějná. Spíš taková mírně horší.
Varováním každopádně je, že v porovMarek
nání s největšími konkurenty v přetahované o postup – tedy s Jihlavou, Třebíčí
SONNEVEND
i Frýdkem-Místkem – mají nejnižší boDo konce nadstavby zbývá posledních dovou úspěšnost z dosavadního průbědeset kol plus několik dohrávek. Jak mů- hu dolní prvoligové grupy.

PROSTĚJOV Pro hokejisty LHK Jestřábi Prostějov je to naprosto zásadní otázka zbytku aktuální
sezóny. Zní jednoduše: zahrají si play-off Chance ligy mužů ČR 2019/20? Vzhledem k tomu, že patří
do spodní nadstavbové skupiny o 9. až 16. místo, bojují o předkolo vyřazovací části. A my jsme se
snažili nalézt odpověď, nakolik reálný ještě pro Hanáky je průnik do něj.

Podrobně rozebíráme šance Prostějova i dalších mužstev
ze spodní prvoligové nadstavby na účast ve vyřazovací fázi
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Otaslavice (jaf) - Příprava v plném
proudu. Bodový polštář od sestupu,
ale ne příliš komfortní, mají Otaslavice
v I.B třídě. Proto se snaží neponechat nic
náhodě a trénují již od půlky ledna. Kromě klasických zimních výběhů probíhá
i zdokonalování fotbalových schopností
na umělé trávě. Tréninky se konají třikrát
týdně. Úterý, pátek, neděle. Riziko sestupu si nechtějí v Otaslavicích připouštět.
„S tréninkovou morálkou jsem zatím
velice spokojený. Vždycky by to mohlo
být lepší, ale scházíme se v hojném počtu,
určitě to klukům do těžkých jarních bojů
přidá. Začátek března zase odjedeme na
soustředění, tentokrát ne do Jeseníků, ale
na jih. Pro záchranu děláme maximum
a jsem za to opravdu rád,“ neskrývá spokojenost trenér Otaslavic Jiří Hon.

c0HWOHpMHGRX
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Výšovice (jaf) - Ze svých vlastních řad
vítají posily ve Výšovicích. Jak prozradil
hrající trenér Michal Dudík, o přestupech
se nikdo v klubu nebavil. Jediné příchody
budou návraty dlouhodobě zraněných
hráčů, kteří by snad měli pomoci k většímu bodovému zisku než na podzim.
„Příprava zatím probíhá individuálně, ale
co nevidět začneme společnou přípravu.
Na začátku března pojedeme už třetí rok
za sebou na Baldovec, kde si taky mákneme v rámci soustředění. Čeká nás těžké
jaro a nechci nic přebíhat,“ uvědomuje si
situaci trenér Výšovic Michal Dudík.

9ÙvRYLFHQDMDUR
SÔÉOLvQH]EURMÉ

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Foto: internet

27

odvracel dva mečboly v utkání s Iljou Ivaškem. Dalším čtyřem čelil v semifinálové
bitvě se druhým nasazeným Ričardasem
Berankisem. Právě tyto okamžiky zúročil
v rozhodujícím souboji. „Doufal jsem, že
z těchto dvou zápasů udělám svoji výhodu. Měl jsem dostatek sebevědomí, věřil,
že se udržím na vlně a dokážu bojovat bez
ohledu na průběžný výsledek. Všechno to
do sebe skvěle zapadlo,“ řekl Veselý.
Na challengery může prostějovský hráč
v nejbližší době zapomenout. Díky
postupu na světovém žebříčku bude mít
na zajištěnou účast v hlavní soutěži na
turnajích ATP. „Společně s týmem vše
probereme a stanovíme další program.
Pokusím se na úspěch navázat v dalších
týdnech a chci zaútočit na první
padesátku,“ říká odhodlaně Veselý. (lv)

Že lze udělat i v momentálních méně utěšených
podmínkách pro výchovu mladých směrem ke
sportu podstatně víc, než je obvyklý průměr, ukazuje příklad korfbalu (nejen) v Prostějově.
Naše okresní město se od loňského září stalo dalším
místem v ČR, kde odstartoval projekt Školní korfbal. Národní svaz tohoto méně známého sportovního odvětví vyčlenil finance, kterými solidně platí
svého zaměstnance věnujícího se na plný úvazek
nenásilnému přivedení co největšího počtu dětí
pod plastové koše.
Vybraný koordinátor projektu Petr Šnajdr (jinak
extraligový hráč i národní reprezentant) vzal ZŠ
v regionu doslova útokem a s ohromným elánem
předváděl dětem korfbalové taje, krásu tohoto smíšeného kolektivního sportování.
Ani ne po půl roce běží na téměř desítce škol korfbalové kroužky s pravidelnými tréninky zábavnou
formou, proběhl už také premiérový turnaj Školního poháru. Když se totiž najdou peníze a záměru
se chopí skutečně zapálený odborník, je možné
v mládeži probouzet opravdové nadšení pro jakýkoliv sport.
Co se týká ekonomického zajištění a celkové péče
ze strany státu, klesal český sport od sametové revoluce 1989 strašně dlouho dolů. Neustále, plynule,
smutně nezadržitelným tempem. Až se před nějakými deseti lety ocitl takzvaně na dně, z hlediska
finančního přispění státního aparátu na úrovni nejhorších „rozvojových“ zemí.
Byl div a téměř až zázrak, že i v takových podmínkách dokázali sportovci ČR ve většině odvětví
dlouho držet vydobyté pozice na mezinárodní scéně. Nic však nejde donekonečna, tak je leckde začali postupně ztrácet. A co hůř: k obrovským ztrátám
došlo v obecné fyzické zdatnosti občanů, v markantně klesajícím zájmu dětí + mládeže o pohyb
i v infrastruktuře sportovišť, jež brutálně zchátrala.
Loni svitla velká naděje na výstup z temnot vznikem Národní sportovní agentury. Sice to není samostatné ministerstvo, ale přesto konečně existuje
reálná šance nalít do tuzemského sportu neporovnatelně víc peněz (od současných sedmi miliard
ročně až po nějakých dvacet za pět až deset let)
a s jejich pomocí postavit dřívější chloubu České
republiky zpátky na vratké nohy. Snad se to podaří.

Čáslavská velkou inspirací. „Tím, jak
bojovala ve sportu i v životě. Vždycky
z ní sršela spousta energie a to si, myslím, máme trošku společné,“ prohlásila
dvojnásobná wimbledonská vítězka.
Jako první si nejmladší cenu Českého
olympijského výboru převzala před
šesti lety kajakářka Štěpánka Hilgertová, loni byla laureátkou slalomářka Šárka Strachová. „Petro, blahopřeji k ceně,
která je nejen za sportovní výkony, ale
především za to, co jsi dokázala v životě a jaká jsi bojovnice,“ blahopřála Kvitové Strachová.
(lv)

Právě entuziasmus a radost se během řady uplynulých sezón nenápadně vytratily z počínání
mládežnických volejbalistek VK Prostějov, až
postupem času výkonnostně klesly z absolutní
české špičky o poznání níž. V některých věkových kategoriích více, v jiných méně.
Naštěstí se i zde loni na jaře podařilo najít erudovaného -LÔÉ9\NRXNDO
člověka, který do zlepšování poměrů
vložil bez přehánění sílu celé své osobnosti. V tomhle konkrétním případě je to nový šéftrenér
mládeže vékáčka Aleš Novák, který se okamžitě
opřel do provádění potřebných změn.
O čem se dřív zdálo, že nejde, najednou šlo. A byť
ne zdaleka každý najde s náročným koučem i zdatným organizátorem společnou řeč, to nejdůležitější
se povedlo hned: zastavit nebezpečný propad, okamžitě nastartovat nelehkou cestu zpátky nahoru.
V případě starších mládežnických kategorií už
jsou podstatné též výsledky, ovšem stěžejní zůstává jiná věc. Aby i talentované volejbalistky dělaly svůj sport s nadšením, chutí, radostí a láskou.
Nikoliv jen proto, že to po nich vyžaduje někdo
jiný. Prostě samy chtít.

1$+258-'(,92/(-%$/

PRAHA Velké pocty se dostalo Petře Kvitové. Česká tenistka dostala
jako šestá významná sportovkyně
Cenu Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí. Ocenění je pojmenováno po sedminásobné olympijské
vítězce Čáslavské, která byla výjimečnou sportovkyní i silnou osobností společenského života.
„Je to odměna za dřinu a všechno.
Nečekala jsem, že bych podobnou
cenu mohla získat,“ uvedla Kvitová,
která přiznala, že pro ni byla vždy Věra

+VITOV´ĭDOSTALAĭ#ENUĭ6ăRYĭñ´SLAVSK¼
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V Aristonu jsou naopak nadšení.
„Letos to je zcela zasloužené, sezónu
jsme si naplno užili. Ta parta, která
se v Aristonech sešla, byla hlavním
faktorem k získání titulu.,“ zhodnotil
spokojený motor týmu Jaroslav Frýbort st., který poděkoval rozhodčím
a Františku Kocourkovi za pořádání
soutěže. „Jako funkcionář končím.
Jsem už rozhodnutý si odpočinout. Jak
říká Svěrák, už mi není milo,“ uvedl pro
Večerník František Kocourek, který je
zároveň organizátorem soutěže. „Nebojím se ale, že by skončila soutěž,“
uklidnil zároveň futsalovou veřejnost.

PUNE, PROSTĚJOV Po více než pěti
letech získal Jiří Veselý turnajový titul
na okruhu ATP. Dokázal to v indickém Pune, kde dominoval jako nenasazený hráč. Díky bodovému zisku
se vrátil do světové stovky a rovnou
prolétl do osmé desítky.
„Dlouho jsem na takovou chvíli čekal.
Prožil jsem skvělý týden s nádherným
koncem. Je to sladká odměna za dřinu
v posledních měsících,“ jásal Veselý po
finálové výhře nad Bělorusem Jegorem
Gerasimovem. „Vyplatila se i úprava programu na začátku roku, kdy jsem místo
kvalifikace na Australian Open absolvoval
několik challengerů a získal herní rytmus,“
poznamenal nejlepší český tenista.
Cesta za druhým turnajovým titulem
byla hodně složitá. Ve čtvrtfinále Veselý

%8'(632571É52'1Ì0=É-0(0"

Michal SOBECKÝ,
Josef POPELKA

PROSTĚJOV Nového vládce má
prostějovská futsalová liga. Po
řadě let se s trůnem loučí FC Relax Prostějov, kterého nahradil
jiný Prostějovský tým: SK Ariston
92. „Je to neúspěch, no nejsme
kapela, abychom pořád nevyhrávali. Sezóna byla pro nás špatná.
Například po zdravotní stránce
jsme se nemohli setkat, nebyla
stabilizovaná sestava,“ posteskl si
za Relax František Kocourek.

-T¾NLGUGUC\GP0QXÚOHWVUCNQXÚOUGUVCN5-#TKUVQP2TQUV÷LQX
Foto: Josef Popelka
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Vyzkoušet trenéra brankářů
v akci? Proč ne. Třiačtyřicetiletý
Aleksijevič šel do akce na patnáct
minut proti Skašticím. A „A“-týmu
eskáčka pomohl i jedním zákrokem. Nutno říct, že úspěšným.

Foto: internet

PETAR ALEKSIJEVIČ
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Záložník 1.SK Prostějov Jan ŠTEIGL se v přípravném utkání se Skašticemi trefil šestkrát. Po zápase se
obával, že to bude mít v kabině hodně drahé…
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O tolik bodů se ještě hraje v hokejové skupině Chance ligy o postup
do předkola. Zdá se vám to hodně? Nemusí být. Každé zaváhání
teď už může být pro Jestřáby osudné, navíc mají rivalové Prostějova
zápasy k dobru. Drama tedy pokračuje a nervozita, ta narůstá.

ĠÌ6/2

Když mizerný den, tak pořádně. Volejbalistky o tom po víkendu ví své.
Nejprve nestačily pražskému Olympu a následně v boji o pohárový broz
padly hladce 0:3 s Libercem. Tohle
čekal asi málokdo...

DEBAKL:

Výborný počin se povedl prostějovským basketbalistům. V prvním kole
nadstavbové části porazili svitavské
Tury 94:69 a jednoznačně tak ukázali, že v sezóně mohou dokázat velké
věci. Především ve druhé polovině
svého soupeře jasně přehrávali, nakonec je z toho výraznější vítězství, než
kdo by dokázal doufat. Jen tak dále.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
5HOD[SíHQHFKDO do stovky titulem Večerníku

2EUSDGO Veselý oslavil návrat

PROSTĚJOV Velmi zajímavou a také potěšitelnou informaci se Večerníku podařilo zjistit pod vysokou sítí. Hovoří o tom, že město Prostějov se za dva a půl roku stane dějištěm
Mistrovství Evropy kadetek 2022 ve volejbalu!
„Ano, je to tak. Česká republika by v létě toho roku měla být organizátorem kontinentálního šampionátu dívek do sedmnácti let a pořadatelství svěřila Prostějovu,“ prozradil
šéftrenér mládeže v oddílu VK PV Aleš Novák, který se o přivedení ME na Hanou klíčově zasadil coby kouč národní reprezentace starších žákyň ČR (tzv. Lvíčata).
Právě tento výběr se na domácím turnajovém vrcholu 2022 představí. Významné mládežnické akce se přitom společně ujmou Český volejbalový svaz, klub VK Prostějov
a marketingová agentura TK PLUS.

Marek SONNEVEND

Pondělí 10.února 2020
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Prostějovští cyklisté zanechali na berlínském

oválu při prestižní akci Six Days
BERLÍN, PROSTĚJOV Závodníci cyklistického oddílu TufoPardus Prostějov se vydali na prestižní dráhovou show Six Days,
kterou tentokrát hostil německý Berlín. Kromě elitní dvojice ve
složení Luděk Lichnovský, Denis Rugovac (který byl členem hanáckého týmu v minulé sezóně) se na start postavila také mládež
– a ve všech věkových kategoriích přitom byl důvod k radosti!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Z mládežníků se představili čtyři kadeti + jedna kadetka. Konkrétně v házené bodovačce a madisonu bojovaly
dvojice Matyáš Koblížek, Radovan
Štec a Vojtěch Koblížek, Pavel Novák,
v omniu reprezentovala Patricie Müllerová.
„V kadetském pelotonu se na start
postavilo šestnáct dvojic. Díky kvalitě
účastníků se jelo ve skupině, stejně
jako na velkých akcích typu mistrovství Evropy a světa ve starších katego-

riích, což bohužel v českých podmínkách natrénovat nejde. Naši zástupci
se ale nezalekli a předvedli opravdu
skvělé výkony, když dokázali uspět
například druhým místem v házené
bodovačce. Koblížek se Štecem pak
dlouho usilovali o pódium v celkovém hodnocení, kvůli jedné chybě
v posledním závodě se však bohužel
propadli na konečnou sedmou příčku. Koblížek s Novákem také předvedli skvělý výkon a skončili osmí,
což bylo milé překvapení,“ zhodnotil
trenér Martin Cetkovský.
„Patricie Müllerová skončila celkově
na senzační čtvrté pozici a nelze jí
nic vytknout, vždyť je navíc kadetkou teprve prvním rokem. Přitom na

hodně výraznou

závody jsme se nijak speciálně nepřipravovali, aktuálně procházíme přípravným obdobím. Přesto naši mladí
potvrdili, že si drží vysoký výkonnostní standard,“ potěšilo Cetkovského.
Nad očekávání se dařilo také prostějovské elitní dvojici. Hned v první
den borci vybojovali čtvrté místo
v madisonu a průběžně figurovali na
pátém postu ve společnosti nejlepších dráhařů z celého světa. Šlo jim to
i nadále a nejvýraznější úspěch přišel
během čtvrtého dne, kdy se povedlo
vyhrát jeden ze závodů dvojic!
„Byl to úžasný pocit ukázat se před plnou halou na vyhlášení vítězů. Náš cíl
byl pak jasný: neztratit kolo na ostatní
týmy, které nám byly blízko v pořadí,“
sděloval dojmy Luděk Lichnovský,
který se na několik chvil stal hlavní
2TQUV÷LQXUMÚ E[MNKUVC .WF÷M .KEJPQXUMÚ RąK
hvězdou Eurosportu vysílajícího na
\¾XQFGEJ5KZ&C[UX$GTNÊP÷ Foto: archiv
svém druhém kanálu přímý přenos
slední disciplíně ještě i Němci, což tím tohle umístění jako velice dobré, další díl série v Kodani, kde chceme
berlínského podniku.
České duo ale ve dvou závěrečných v konečném pořadí znamenalo od- je to doposud můj nejlepší výsledek s Denisem opět útočit na co nejlepší
dnech zdolaly dva britské páry a v po- sun na osmou příčku. „Přesto hodno- v rámci Six Days. Teď se připravuji na výsledek,“ dodal Lichnovský.

stopu!

Korfbalový boj na jihu Moravy

Jan
Tichý:
„Těžím
z
dobré
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KK BRN
RG PRO 23:18
PROSTĚJOV Přímou bitvu o průběžné čelo tabulky svedli korfbalisté SK RG Prostějov ve 12. kole extraligy dospělých ČR 2019/20 na
palubovce vedoucího Brna. V případě svého vítězství mohli rivala
vystřídat na první pozici, ale mírný
favorit vlastní palubovku uhájil
a po výsledku 23:18 (13:8) setrval
na nejvyšší příčce. Zatímco k druhým Hanákům se na čtyři body
j
přiblížily třetí České Budějovice.

padek proti agresivní obraně soupeře,
který vývoj střetnutí razantně otočil.
A během úvodní půle získal výběr
KK rozhodující náskok pěti košů.
„Bohužel nám nevyšel první poločas.
Kazili jsme nahrávky a nechytili balón, Brno nám dělalo problémy těsným bráněním,“ ohlížela se za méně
vydařenou vstupní pětadvacetiminutovkou hráčka ergéčka Renata Havlová, jež opět absolvovala jen část mače
kvůli bolestem nohy.
Po přestávce v obměněné sestavě se
PŮVODNÍ
prostějovský tým herně zlepšil a dokázpravodajství
zal s Jihomoravany držet krok, avšak
pro Večerník
na případný obrat výsledku to bylo
Marek
málo. Domácí bez větších problémů
SONNEVEND
udržovali získaný odstup ve skóre,
Zápasový šlágr otevřeli lépe hosté, a jakmile se SK trochu přiblížil, okajenže počáteční vedení jim dlouho mžitě následovalo nové odskočení.
nevydrželo. Následoval ofenzivní vý- „Pomohlo nám střídání, ve druhé

souhry celé naší

ch
půlce už jsme hráli víc podle našich
hu
představ. Soupeři možná taky trochu
adocházely síly, ale abychom ještě zaě,“
chránili výsledek, na to bylo pozdě,
zalitovala Havlová.
m
Do konce základní části Prostějovanům
žší
zbývají odehrát tři utkání, dvě nejbližší
d
dz toho přitom absolvují venku – a shodtu
ně až na dalekém jihu Čech. V sobotu
pí
22. února od 12.30 hodin nastoupí
ce
v Českých Budějovicích k dohrávce
4. kola soutěže, v neděli 1. března od
u16.20 hodin pak tamtéž půjde o součást 14. extraligového dějství.
is
Výsledkový servis
2!
najdete na straně 22!

První díl tenisového Marry
Cupu 2020 vyhráli Opaváci
PROSTĚJOV Tradičně v hale Hotelu
Tennis Club Prostějov odstartoval na
konci ledna oblíbený seriál tenisových
turnajů ve čtyřhře neregistrovaných
Marry Cup 2020.
Úvodní díl dalšího ročníku přilákal dvacet kvalitních dvojic z celé České republiky a také ze Slovenska i Francie. Jako
vždy program otevřely dopolední boje
v základních skupinách, načež odpoledne
přišly na řadu rozhodující bitvy vyřazovacího play-off.
Závěr elitního pavouka A byl nadmíru dramatický, když opavský pár Beneš, Franěk
v semifinále proti Chrobákovi s Pavlištíkem
z Lipníku nad Bečvou odvrátil dva mečboly
na cestě k postupovému vítězství 7:5. Stejně
těsný výsledek pak zopakoval i ve finále, kde
udolal ostravské duo Sedlář, Stolarik mladší. Severomoravané si předtím ve druhém
semifinále poradili 6:4 s V. Crhou a Darmovzalem ze Svitav.
V pavouku B se až do finálového utkání probili domácí Prostějované Krupička, Šilhánek, leč nestačili v něm na dvojici Dzurec
(Ostrava), Rojek (Svitavy) poměrem 2:6.

čtyřky“

,CP6KEJÚ UOÊéGO RąKXÊV÷\PÆOFWGNWUG
<PQLOGO
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Kanonýrka SK RG Renata
Havlová pobývá od konce minulého roku
převážně na marodce s bolavou nohou,
ale střeleckou taktovku od ní převzal jiný
snajpr. A dost nečekaný, během předchozích sezón spíš méně výrazný Jan Tichý.
Například Náchod venku sestřelil vyrovnáním jedenáctikošového rekordu své
týmové parťačky, v důležitém střetnutí
proti Znojmu pak prostějovské korfbalisty dovedl k vydřenému vítězství 22:19
sedmi trefami.

Marek SONNEVEND

8ÊV÷\QXÆ×XQFPÊJQVWTPCLG/CTT[%WR$GPGwC(TCP÷M WRTQUVąGF UQTICPK\¾VQT[UÆTKG
Foto: archiv

Třetí místo brali další prostějovští zástupci
Bořil, Michálek i lipničtí Rábel s Koutným.
„Během turnaje jsme vzpomínkou uctili památku náhle zesnulého kamaráda
a zároveň sponzora naší série Pavla Lišky,“ doplnili organizátoři Marry Cupu

Martin Krupička a Marek Florián s poděkováním partnerům: statutární město
Prostějov, Olomoucký kraj, Hotel Tennis
Club, TK PLUS Prostějov, Martin Hubál
– Velkosklad nápojů Hubálovi Kostelec na
Hané.
(son)

yyOčekával jste až tak náročný duel?
„Ano, čekal jsem těžký zápas, protože minule jsme se Znojmem na jeho hřišti prohráli.
Doma jsme si věřili, že je porazíme, ale bylo
to náročné, nic lehkého. V sestavě mají jednoho hodně vysokého kluka, tím pádem na
jeho straně vždy dobrý doskok. Těsně nás
bránili, navíc se docela trefovali, zatímco my
dlouho moc ne. Nedařilo se nám dát nějakou
delší šňůru košů, maximálně dva za sebou.
A soupeř pokaždé hned odpověděl, pořád
snižoval nebo vyrovnával náš menší náskok.
Prostě se nám nepovedlo víc trhnout, proto
bylo utkání až do závěru dost vyrovnané.“

yy Dost střeleckých pokusů vašemu
yy
družstvu vypadlo smolně z obroučky, že?
druž
„Někdy to tak bývá, že se střely v koši růz„Ně
ně točí
t a buď tam spadnou, nebo ne. Nám
dneska tyhle těsné pokusy spíš vypadávaly
dnes
ven, s tím se člověk prostě musí vyrovnat.
zkoušet to dál.“
A zk
yy Převládá i po herně nikoliv optiyy
málním utkání spokojenost?
m
„Určitě jo, máme radost z dalšího vítězství.
„U
V novém kalendářním roce 2020 zůstáváme dál neporažení, snad to tak ještě nějakou dobu zůstane. A z příštího zápasu v Brně
přivezeme další dva body.“ (na jihu Moravy
přiv
přišla prohra 18:23 – poznámka autora)
přišl
yyČím to, že jste v poslední době právě
yy
největší palebnou zbraní ergéčka?
vy n
„Nevím, kde se to ve mně bere. (smích)
„Nev
Řekl bych, že rozhodně nejde jen o mou
Řek
zásluhu, spíš těžím z dobré souhry celé naší
záslu
čtyř
čtyřky. Máme teď v útoku takovou taktiku,
žže nejčastěji zakončuju právě já, když Peťa
Galíček perfektně doskakuje a Anet Lešanská s Luckou Štefákovou mi dávají výborné
přihrávky. Naše spolupráce je super, já se
snažím odvděčovat trefováním co největšího
počtu košů. Dokud mi to tam padá, tak dobrý. A až mi to padat přestane, určitě se začne
trefovat někdo jiný z týmu.“
yy Jedenáct košů v Náchodě bylo vaše
životní extraligové maximum?
„Jasně, to byl můj rekord – a o hodně.
(s úsměvem) Kdysi jsem dal v první lize deset
košů, v extralize až doteď mnohem míň. Na
hřišti Náchoda mi to prostě sedlo.“
yySouhlasíte, že letos můžete v nejvyšší české soutěži útočit minimálně na účast
ve finále?
„Extraliga je v téhle sezóně zatím hodně vyrovnaná a vypadá to, že každý může porazit
každého. Základním cílem proto je postup
do semifinále z takového místa, abychom
měli v sérii na dvě vítězství výhodu domácího prostředí pro rozhodující utkání. Lépe
postavený po základní části začíná venku,
druhý i případný třetí zápas pak hraje na
vlastním hřišti. Proto chceme před play-off
minimálně udržet současné druhé místo.
A v semifinále se uvidí, do finále samozřejmě
moc chceme!“

HRÁČ
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PODLE

VEČERNÍKU TÝM OPOUŠTÍ DALŠÍ JMÉNA, MLADÍCI ZŮSTÁVAJÍ
PROSTĚJOV Příprava eskáčka se posunula do své druhé poloviny, stejně jako počet odehraných zápasů. Prostějov jich má za
sebou už sedm, zbývají mu odehrát ještě tři. Co je ale důležitější,
nadále zbývá doplnit tým novými hráči. Řada z těch, co se přišli
o místo v kádru ucházet, totiž buď neuspěla, nebo z různých důvodů skončila. Po Jiřím Batelkovi či Jakubu Matouškovi totiž 1.SK
Prostějov ohlásil další dvě ztráty: Na jaře tak v prostějovském dresu neuvidíme Pavla Hlocha a Jakuba Teplého.

/KNCP.76105-º

Z Prostějovských řad se dá vybrat řada kandidátů. Řada ale padla na
Milana Lutonského. Prostějovský šikula byl prakticky všude,, kde
ráče
se něco dělo. Skvěle se mu dařilo tvořit hru a zásobil spoluhráče
důležitými nahrávkami a nabídkami ke skórování. Ukázal
ázal
tonzároveň, že umí taky nebezpečně vystřelit z větší dálky. Lutonský utkání nedohrál, byl po poločase střídán. Nicméně předvedl
dvedl
famózní představení. A co je důležité, prakticky všechny své herní
vychytávky předváděl v pohybu.

DAVID
PETRÚSEK

5

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

MINIŠPÍL

Michal
SOBECKÝ

ZNÁMKA
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JAN
ŠTEIGL
ZNÁMKA

Důvody, proč mužstvo neposílí, jsou
přitom různé. Opět ale, podobně jako
u Dmytra Zhykola, zasáhlo zdraví. „Pavel Hloch se rozhodoval, jakým směrem se dále bude ubírat jeho život. Zájem jsme o něj měli, skončil z osobních
důvodů. U Jakuba Teplého jsme věřili,
že by byl schopný týmu pomoci. Hned
se ale zranil, zdravotní problémy přetrvávaly a nebylo jisté, zda by se z toho do
začátku sezóny dostal. Oba tedy vlastně

(161)#.'4+'

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

na zkoušce uspěli, ale z různých důvodů
to nedopadlo,“ konstatoval trenér Pavel
Šustr. Hloch se například už neobjevil
v přípravném utkání s Uničovem, to
pak bylo derniérou také pro Jakuba
Teplého, který se už předtím potýkal se
zdravotními problémy.
V týmu tak ze zamýšlených posil zbyl
jen nepatrný zbytek. Nejvýraznější posilou se nyní jeví Michal Stříž, někdejší
hráč olomoucké Sigmy. Klub si od něj
zjevně nadále slibuje, že posune hru
týmu. „Michal Stříž je v jednání, ladíme příchod do týmu. Mladý Oleksandr Khrulenko je pak nadále na zkoušce,“ řekl trenér Pavel Šustr. Tým však
může i posílit. „Jsme v kontaktu s ligovými kluby. Pořád je možnost, že

z nich někoho získáme. Platí nyní,
že pokud někdo přijde, tak jedině
právě z ligy,“ vyjádřil se předseda
fotbalistů František Jura.
Mužstvu by ale na jaře měli pomoci
i mladíci. Například brankář Lukáš Peka,
který už si v přípravě zachytal, nebo
Adam Dittmer. I ten už se v přípravě uvedl a dostává poměrně hodně prostoru na
hřišti. „Zatím s námi trénovali, někteří si
zahráli, teď v sobotu nastoupil do zápasu
další. Nejde pak ani tak o to, že by něco
hráči neuměli, ale že mají ještě rezervy
v tom, kam se mohou posouvat. Devatenáctka je na tom nyní hlavně špatně, je

tam spousta zraněných,“ uvedl Pavel Šustr s tím, že i mladí odchovanci Prostějova
s velkou pravděpodobností dostanou
prostor v ligových zápasech „Áčka“.
Eskáčko nyní ještě čekají tři přípravné zápasy. Po víkendovém klání přijdou ještě utkání s Kroměříží a Blanskem. Naopak ale nebude k vidění
klání se slovenskou Skalicí. „Místo
toho budeme hrát s Frýdkem-Místkem. Máme od nich hráče, navíc si
myslím, že to pro nás bude velice
dobrý soupeř,“ prozradil František
Jura. S moravským celkem se tým
utká v pátek od 13 hodin.

vaná do brány Milanem Lutonským. Ve
24. minutě mohl tentýž hráč přidat další
zásah, ale ostrou jedovku mu dokázal
gólman vyrazit na roh. Nastala však 32.
minuta a na pomyslném ukazateli (na
hřišti chyběla časomíra) už by svítilo
skóre 0:4. Postaral se o to Jan Šteigl. Se
spoluhráči se dostal do přečíslení čtyř
na jednoho, které zakončila opět prostějovská dvanáctka. Už ve 35. minutě to
přitom bylo 0:5: Koudelkův centr sklepl do brány Milan Lutonský. Následně
se nepřesnou ranou prezentoval Šteigl,
a po nahrávce Koudelky znovu. Ve 42.
minutě se pak konečně dočkali i hosté:
ne branky, ale šance. Stříž totiž udělal
chybu v obraně a Vymětal měl tak volné
pole působnosti. Zblízka ale trefil pouze
brankáře. Nedáš–dostaneš opět zafungovalo a eskáčko vedlo hned poté díky
Janu Šteiglovi už 6:0, kdy si tým zcela rozebral obranu soupeře. Před koncem poločasu si třetí zákrok připsal Peka, když

zneškodnil přízemní střelu mířící k tyči.
Také druhý poločas nabídl hru na jednu branku. Místy přes půli soupeře
eskáčko vůbec nepouštělo a dělalo si,
co se mu zlíbilo. Už v 50. minutě načal
druhý hattrick Jan Šteigl, který se trefil z levého křídla. Dvě minuty na to
si prostějovský snajpr doslova vychutnal brankáře, udělal mu kličku a osamocený zakončil do prázdné brány
– 0:8. Následně zkusil štěstí Píchal,
ovšem nastřelil soupeře, což se po drzém průniku podařilo i Khrulenkovi.
V 64. minutě se ukázal i další mladík
v týmu, Kovář totiž vymyslel pěknou
akci, která skončila rohem. Z jednoho
z dalších pak přišlo zakončení hlavou
od Oleksandra Pernatskyiho – 0:9.
Diváci začali být zvědaví, zda padne
sympatická desítka. A nakonec se dočkali. Nejprve se po spolupráci s Dittmerem neprosadil Šteigl, nicméně
pak přišla chvíle Patrika Slaměny, kte-

rý krásnou střelou z dálky zaokrouhlil
počet branek Prostějova na deset. To
už se do brány hrnul Petar Aleksijevič,
který se tak s velkým přehledem stal
nejstarším borcem, který v přípravě
Prostějova nastoupil. Už z brány sledoval, jak Koudelka využil přečíslení
soupeře a vystřelil přesně k levé tyči.
Pak si ale užila i prostějovská obrana.
V 81. minutě se chvíli musela bránit
a situaci zachránil až Aleksijevič, který dalekonosnou střelu k tyči vyrazil
na roh. Po krátkém intermezzu už ale
opět hrál Prostějov. Kovářův centr
ještě brankou neskončil, nicméně
Šteiglova teč už ano. A na konečných
0:13 pak dal David Píchal, když se
prosadil k levé tyči. Prostějov tak
zcela utkání ovládl a nakonec zapsal
více vstřelených branek než v celém
dosavadním přípravném období doStatistiky z utkání
hromady.
najdete na straně 22

Foto: Michal Sobecký
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Pomůže takový zápas? Takovou otázku si nejspíš po sobotě kladou mnozí
příznivci prostějovského Eskáčka. To se v kvalitní sestavě utkalo s divizními
Skašticemi na trávníku v Chropyni. A prakticky od začátku bylo poznat, kdo
v utkání bude lovec a kdo lovná zvěř. Zápas měl zcela jednoznačný průběh,
po prvních 15ti minutách oťukávání přišla nevídaná kanonáda z kopaček
Prostějova. A utkání se proměnilo v exhibici. Prostějov nejen soupeře výrazně přestřílel, ale byl prakticky všude dřív a bylo vidět, že zhruba od stavu 8:0
už neměly Skaštice jednoduše co nabídnout. Vítězství tak bylo na světě, navíc
s příchutí debaklu. Ovšem nabízí se otázka, zda zápas týmu něco dal. Skaštice
nebyly prakticky ani na chvíli rovnocenným soupeřem, byly všude později a výkony týmů i jednotlivých soupeřů nesnesla měřítka. Prospěl tak zápas vůbec
Prostějovu? Podle trenéra Pavla Šustra ano, zejména hráčům směrem dopředu, a samozřejmě střelcům. V tom se dá rozhodně souhlasit. Doufejme ale, že
nyní přijdou soupeři, kteří dají našim borcům více zabrat, více je prověří. Série
utkání se slabými celky by totiž na psychiku Eskáčka mohla mít paradoxně
stejně negativní vliv, jako neustálé souboje s českou elitou.

M
MOMENT
ZÁPASU
6GPVQMT¾VLÊOD[NCDTCPMCPC\RQJNGFW 2TQUV÷LQXC 6ÊOVQ \¾UCJGO UG
QVGXąGNCIÐNQX¾UVCXKFNCUQWRGąQFVÆVQ
EJXÊNGPGX÷F÷NMFGOWJNCXCUVQLÊ

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
#NGMUKLGXKéXDT¾P÷
Chropyně (sob) – „Napište, že zkoušíme srbského reprezentanta,“ smáli
se na střídačce Prostějova. A pak to
přišlo: na posledních patnáct minut
se do hry dostal Petar Aleksijevič,
trenér brankářů, který si na chvíli odskočil do branky. Nakonec si připsal
i zákrok, střelu k tyči vytáhl na roh.
Bylo vidět, že fotbal, ten se nezapomíná. A i když sklízel úsměvy a vtípky
od spoluhráčů i kolegů, nepochybně
si utkání se Skašticemi užil víc než
mnozí jiní účastníci.

/G\KP¾TQFPÊQDTCPC
Chropyně (sob) – Vskutku mezinárodním týmem se stalo Eskáčko.
Rozhodně alespoň ve druhém poločase sobotního utkání. Ten totiž odehrálo s česko-srbsko-rusko-ukrajinskou obranou. Prostějov tak nezaujal
jen hrou a chutí střílet góly, ale také
mezinárodním osazenstvem.

0CV÷wGPÊFKX¾EK
Chropyně (sob) – Demolici Skaštic
přihlížela prakticky plná tribunka
chropyňského stadionu. Na utkání
si našlo cestu zhruba padesát příznivců fotbalu, kteří se díky brankostroji
vesměs dobře bavili. Solidní divácká
kulisa, co říkáte?

ÎÎ®VOR

ZZÁPASU
ÁP

Tolik branek se jen
VCM XG HQVDCNG PGXKFÊ
2ąGUP÷ PGwċCUVPÚEJ
VąKP¾EV LKEJ CNG UEJ[VCN[ 5MCwVKEG MVGTÆ
UK \C EGNÚ \¾RCU
X[VXQąKN[LGPLGFPWPGDG\RGéPQWwCPEK
PROSTĚJOV Ze začátku se
střelecky trápil. Pak se ale
rozjel a už nešel zastavit. Jan
Šteigl se postaral téměř o polovinu všech střel Prostějova.
A nakonec taky Skašticím
nasázel double hattrick, tedy šest branek. A to různým
stylem: dařilo se mu zužitkovat průnikové nahrávky, míče hrané z rohu hřiště na osu
i teče. Nakonec posílal míč na
bránu desetkrát a z velké části
se právě on zasadil o demolici
divizního celku ze Skaštic. Jak
utkání prostějovská dvanáctka hodnotila a jaký to pro ni
byl pohled na trenéra, který
si v utkání odskočil do brány?
Nejen tyto otázky hráči eskáčka položil redaktor Večerníku.

TJ SKA
1.SK PV

0:13

CHROPYNĚ Debakl, demolice,
zničení soupeře. Tyto přídomky
a mnohé další si zaslouží sobotní
přípravný zápas druholigového
1.SK Prostějov s divizními Skašticemi. Zápas hraný v Chropyni měl
jasného favorita a papírové předpoklady se brzy začaly naplňovat.
Už dlouho před koncem první půle
bylo o vítězi zápasu rozhodnuto
a duel hraný v drtivé většině hrací doby na půlce Skaštic nakonec
skončil hrozivě vypadajícím debaklem, který okořenil Jan Šteigl šesti
brankami.

Michal SOBECKÝ
Utkání začalo oťukáváním soupeře,
nicméně už v 8. minutě se prosadil David Píchal a upravil na 0:1. V 18. minutě
se do zajímavé možnosti dral domácí
Sova, ale akce skončila beze střel. Ve
20. minutě naopak Prostějov udeřil
podruhé, Slaměna vyzval průnikovou
nahrávkou ke střele Píchala, ten si naběhl s míčem až k brankové čáře, předložil
ho Janu Šteiglovi a ten se nemýlil – 0:2.
Dvě minuty na to už to bylo o tři góly:
Nahrávka z rohu před bránu byla tečo-

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
4QOCP-1.'0+èVTGPÆT6,5MCwVKEG
„My jsme čtrnáct dní v tréninku, takže se to samozřejmě dalo čekat. Původně jsme vůbec tento zápas hrát neměli.
Vyhověli jsme ale Prostějovu, protože jim, tuším, vypadla Senica. Co k tomu říct. Já myslím, že kvalita se od začátku zápasu projevila, nejen ve finální fázi. Bylo vidět, že jde o profesionální mužstvo. Jak říkám, původně jsme to
vůbec neměli hrát.“
2CXGNi7564VTGPÆT5-2TQUV÷LQX
„Určitě pomohl zápas našim útočícím hráčům, kteří se častěji dostávali do zakončení a mohli si vyzkoušet všechny
„Určit
jeho ttypy. Jinak k tomu zápasu můžu říct jen to, že utkání kluci odehráli s chutí a tak, aby je ten fotbal bavil.“

Å5RQDOGRWDN\SRKDWWULFNXQHőtNiGRVW´
VPěMHVHNDQRQìU-DQäWHLJO

naše ppriorita. Jinak jsem se snažil soustředit na ten zápas, jak kdyby to byl
mistrák, hrát co nejpřesněji, vyzkoušet
mistrák
nejvíce věcí, zejména ty kombinasi co ne
ce, které
kte zkoušíme na tréninku, a přenést je do hry.“
yy Překvapilo vás, že jste hráli
Jan iVGKINUKRTQVK5MCwVKEÊOQVGXąGNUVąGNPKEK naplno
až do konce zápasu? Že
na
Foto: Michal Sobecký
an
ani při jasném vedení tým nepřestal hrát a tlačit?
EXKLUZIVNÍ
NÍ
„Překvapilo, to bych neřekl. Musíme
rozhovor
pořád hrát naplno. Zápas začíná pískpro Večerník
k
nutím a písknutím končí. Do té doby
musí hrát. Ať za stavu 0:0, 0:1, jakéMichal
hokoli – pořád hraje. Navíc to by si asi
SOBECKÝ
trenér k tomu něco řekl, kdybychom
yy Jak ze svého pohledu hodnotíte nehráli naplno…“
utkání?
yy Jasně. To by asi trochu řval…
„Bral jsem zápas jako každý jiný. Měli „Jasně. Měli jsme možnost to vzít tak,
jsme hrát původně se Senicou, ta ne- že si vše zkusíme, dáme si balón, odpřijela, a tak jsme hráli tady proti klu- skočíme od soupeře, vystřelíme a je to
kům. Něco jsme si řekli před zápasem i forma tréninku. Navíc si musí nějak
v kabině, že si dneska chceme zkusit fyzičku člověk naběhat. A jak říkám, na
napadání od stoperů, což jsme si zku- začátku se pískne, pak na konci, a mezi
sili společně s Píchym. To byla v utkání tím musí hráč hrát naplno.“

yy Vaše dvě první střely v utkání
nemířily mezi tři tyče. Evidentně
ale nejste ten typ, co by jej to rozhodilo. Dá se říct, že vás ty okamžiky namotivovaly?
„Člověk se může na začátku nechytit
nějakou přihrávkou nebo něčím.
A pak se mu naopak něco povede,
chytne se a valí pořád. Nesmí přestat
hrát, i když mu to třeba zrovna nejde.
Nebo naopak, člověk nedá jeden dva
góly a pak se stáhne. Takový Ronaldo
si po hattricku taky neřekne, že stačí
a přestane hrát. Pořád se snažím ukázat, hrát co to jde a furt, furt, dokud to
rozhodčí neodpíská.“
yy Dal jste už vůbec někdy v zápase tolik branek?
„Asi ne. V mistrovském zápase, když
jsem hrál za HFK, tak jsem dal hattrick
proti Mohelnici, pak i proti Uničovu.
Snad za tu devatenáctku jsem dal taky
čtyři góly, ale teď už ne. Ale nijak to
neřeším, prostě jdu dál. Musím dávat
góly hlavně v lize, to je pro mě hlavní.“

yy Nebojíte se, že to po dnešku budete mít drahé?
(smích) „Já jsem právě měl z toho
trošku strach, že to kluci vytáhnou,
tak jsem se nějakým způsobem schoval dozadu. Navíc doufám, že si mě
nevytáhnou. Ke všemu mám teď jedenáctého narozeniny…“
yy A jéje…
„Takže to bude asi hodně drahé. Ale
tak uvidíme, co na mě kluci připraví.“
yy Na závěr by mě zajímalo, co
říkáte na Petara Aleksijeviče
v bráně?
(smích) „Trenér nám to říkal. Mluvil
k nám v kabině, a pak se obrátil na Petara a říká mu, ať k tomu nic neříká, že
je teďka hráčem jako my. Takže si to
taky zkusil, tu roli. Myslel jsem, že ho
tam nedá. Nakonec ho tam dal a my
se teď na něj zaměříme, on to bude
mít drahý v pokutovém sazebníku.
Ale bylo to takové srandovní, vidět
trenéra, co vás cupíruje na tréninku,
najednou v bráně. To bylo fajn.“
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TABULKA VENKU

P
48:30
35:20
29:23
33:22
30:22
36:30
22:20
35:42
29:38
17:24
45:51
35:42
24:33
25:46

1. Troubky
7
2. Pivín
7
3. Radslavice
7
+RUQt0RãWČQLFH 
5. Újezdec
7
7RYDþRY

ÒVWt

äHODWRYLFH

9. Klenovice
8
10. Otaslavice 7
11. Jezernice
7
12. Mostkovice 7
13. Vrchoslavice 6
14. Kovalovice 7

R
3
3
6
6
7
6
6
7
7
7
9
9
10
12

1 – celkem jedenáct hráčů včetně
Martina Pospíšila a Marka Fürsta
(oba Pivín), Martina Spálovského
(Klenovice), Ondřeje Dostála (Vrchoslavice), Jakuba Wolkra (Mostkovice).

Èervené karty:

1284 – Martin Svozil, Jaroslav Svozil
a Pavel Valtr (všichni Pivín),
1283 – Daniel Šebák a Michal Ďopan
(oba Horní Moštěnice), 1282 – Vít
Švec (Kovalovice), 1280 – Martin Vogl
a Dominik Drmola (oba Otaslavice),
1278 – Jan Dočkal (Tovačov), Vladimír
Fialka (Vrchoslavice), 1274 – Ladislav
Zemánek (Radslavice), 1273 – Lumír
Stoklásek (Troubky).

1HMYÉFH
RGHKUDQÙFKPLQXW

20 – Marek Macháček (Jezernice)
16 – Martin Koller (Troubky), 15 – Jakub
Simon (Jezernice), 12 – David Trajer
(Pivín), 11 – Martin Skála (Újezdec),
10 – Petr Petráš (Troubky), 8 – Jaroslav
Svozil (Pivín), 7 – Jakub Krčmář (Kovalovice), Lukáš Zajíc (Tovačov), Petr Štimpl
(Tovačov), Petr Zapletal (Mostkovice),
Jan Všianský (Klenovice).

1HMOHSvÉVWÔHOFL
VRXWÈzH

0
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1
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0
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0
1
1
1
0
1
3
2
0
1
6
0
1
1

0
0
1

0



0
1
1
0
0
0

6 – Zdeněk Zezula (Kovalovice),
Petr Petráš (Troubky), Jakub
Matyáš (Radslavice), Erik Dreksler
(Klenovice), Josef Stokláska (Újezdec),
5 – Petr Kankovský a Ondřej Dostál
(oba Vrchoslavice), Marek Liška (Klenovice), Ladislav Dvořák (Jezernice),
Tomáš Kantor (Kovalovice), Dominik
Drmola (Otaslavice), Martin Svozil
(Pivín)

lOXWÅNDUW\

2 – Martin Koller (Troubky), 1 –
Jakub Simon a Marek Macháček (Jezernice), Pavel Němec a Robin Zehnálek
(Želatovice), Marek Suchánek (Horní
Moštěnice), Petr Šimeček (Radslavice),
David Trajer (Pivín), Martin Skála
(Újezdec), Petr Zatloukal (Tovačov),
Michal Hradil (Vrchoslavice), Pavel
Foret (Mostkovice), Zdeněk Zezula
(Kovalovice).

Hattricky:

4 branky – David Trajer (Pivín),
Martin Skála (Újezdec), 5 branek – Jakub
Simon (Jezernice), 7 branek – Marek
Macháček (Jezernice).
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SMOOS I.B TØÍDA SKUPINA A
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5
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4
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TABULKA DOMA

/WåUVXQ
FK Troubky
6RNROY3LYtQč
SK Radslavice
)&äHODWRYLFH
6RNRO7RYDþRY
Sokol Újezdec
6RNROÒVWt
Sokol Vrchoslavice
Sokol Kovalovice
6RNRO+RUQt0RãWČQLFH
Sokol Jezernice
Sokol Klenovice
Sokol Otaslavice
Sokol Mostkovice

1. Pivín
7
äHODWRYLFH

3. Kovalovice
7
4. Vrchoslavice 8
ÒVWt

7RYDþRY

7. Troubky
7
8. Radslavice
7
9. Újezdec
7
10. Jezernice
7
11. Klenovice
6
12. Otaslavice 7
+RUQt0RãWČQLFH 
14. Mostkovice 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TABULKA 1. B TØÍDY SKUPINA A – PODZIMNÍ ÈÁST SEZÓNY 2019/2020

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO A pokračujeme dál! Koncem loňského
listopadu zazněly poslední hvizdy píšťalek a dění na fotbalových trávnících Prostějovska pro sezónu 2019/2020
na čas utichlo. Podzimním bojům je nenávratně konec
a nastal tak bezvýhradný čas bilancování. Jak se týmům
dařilo? Plnily očekávání, nebo zklamaly? A co za změny
a kouzla na vylepšení svých pozic chystají do jarní části? 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, následoval monitoring dění v I.A třídě skupině B, kde má Prostějovsko hned
půltucet zástupců, a byl tudíž rozdělen do dvou vydání. Dnes
je na řadě soutěž o stupínek níže, tedy I.B třída, skupina „A“
Olomouckého KFS. Zdejší region má v této grupě hned pět
želízek, která obsadily všechny části tabulky. I v případě této
soutěže přinášíme podzimní tabulky, statistiky i postřehy
aktérů.
A drobnohledy dalších regionálních klubů včetně„béčka“ I.B
třídy budeme pokračovat i nadále. Před startem jarních bojů
se dostane na všechny soutěže OFS Prostějov a neopomeneme ani ženy s mládeží.
Naopak nováček z Vrchoslavic a Pivín
své fanoušky potěšily. První ze jmenovaných přezimovává v polovině tabulky, přičemž od bronzové pozice jej dělí
pouhé tři bodíky, což je po postupu
skvělý úspěch. Loni druhý Pivín stejně
jako Klenovice odmítl postup, nicméně
herní kocovinou po úspěšné sezóně na
rozdíl od svého soka se nekoná. Pivín-

KOMENTÁØ

branek. Mužstvo vedené bývalým
hokejistou Ivo Kroupou mělo sice jisté záblesky, ale alespoň krátká šňůra
úspěchů, která by jej přiblížila středu
tabulky, nepřišla. Tým nicméně, i když
už nabral od zbytku pelotonu hrozivý
odstup, nic nebalí. A údajně chystá velké posily.

skému Sokolu se zprvu příliš nedařilo,
nicméně zavčas zabral, a to pořádně.
V posledních kolech pravidelně sbíral
body, které jej posunuly až na druhou
příčku. Na lídra z Troubek má jen
dvoubodovou ztrátu. Problémem v jarní části by však mohl být jen možný odchod Davida Trajera do zahraničí, kte-

Nepříliš příjemná je pro fotbalové
Otaslavice přestávka mezi podzimní
a jarní částí soutěže. Tým se nachází na
předposledním místě tabulky skupiny
„A“ I.B třídy Olomouckého a se sedmibodovým náskokem na poslední
Mostkovice ještě zdaleka nemá jistotu
udržení. Zprvu špatně započatá sezóna ale přece jen v závěru podzimní
části dostala poněkud příjemnější
podobu. Tým navíc podle informací,
o něž se podělil trenér Jiří Hon, zůstává kompletní. Na jihu Prostějovska
naopak očekávají i nějaké posily.
yy Jak zpětně hodnotíte podzimní
část?
„Mrzí mě umístění v tabulce. Nedokázali
jsme vybojovat všechny zápasy, ve kterých jsme mohli bodovat, mohli a měli.
Zaznamenali jsme zbytečné ztráty.“

yy Kde je největší problém? Tradičně v ofenzivě?
„Ano, ta nás trápila nejvíc. Je to naše
veliká slabina. Fotbalově se soupeřům
vyrovnáme, hra vypadá docela dobře.
Ale trápíme se v koncovce.“
yy Otaslavice pravidelně nemají
hráče, který by dal za sezónu třeba
deset jedenáct branek, pravidelného
střelce. Budete mít na jaře někoho,
kdo by tuto roli zastal?
„Ano. Měl by se vrátit Danek Vlachynský. To je silový, ale zároveň rychlý
a průbojný hráč.“
yy Chystáte ještě další příchody?
„Luba Smékal by se nám měl vrátit po
zranění. Bohužel máme naopak poloviční ztrátu gólmana. Začátek sezóny tak
odchytá mladý, pak by měl znovu nastupovat Sika, kterého čekají rehabilitace.“

Podzimní forma výběru kouče Panáčka přitom byla jako na houpačce.
Žádná dlouhá vítězná série, ale také
zároveň žádné dlouhé čekání na body.
„Naši hráči mají podle mého názoru
navíc, než co jsme na podzim předvedli. Myslím si, že jsme s nikým extra
nepropadli, kolikrát jsme spíše dopláceli na nemohoucnost v zakončení,“
nešetřil poměrně překvapivě kritikou
Miroslav Panáček kouč Vrchoslavic.
O dalších příčinách svých pocitů měl

yy Co můžou hráči čekat od
zimní přípravy, co máte v plánu?
„Začali jsme s ní již před
dvěma týdny. Chtěl bych
tréninky v úterý, v pátek
a v neděli s výběhy na
umělé trávě. V březnu
nás čeká soustředění
a tři přáteláky – se Smržicemi, ve Vyškově ,KąÊ*QPO¾\RQF\KOWTQ\RQTWRNPÆRQEKV[*GTP÷RQFNG
s Kozlovicemi a pak P÷LVÚOPG\MNCOCN\VTCVKNXwCM\D[VGéP÷\¾RCU[#OWå
UVXWEJ[DÊIÐN[
jedeme až ke slovenským hranicím, kde se utkáme s Bru- Rozhodnou podle mě první tři čtyři
movem.“
kola. Ztráta tam zatím není velká. Kayy Jaké jsou cíle pro zbytek sezóny? ždopádně chci, abychom předváděli
Cílíte na konkrétní umístění, nebo důraznější fotbal, dávali více branek
se spíše chcete jen udržet?
a zvládali lépe souboje – byli první na
„Chceme se samozřejmě udržet, ale balónu. 1.B třídu chceme pak rozhodtaké se porvat o lepší pozici v tabulce. ně udržet. Herně na ni mužstvo má.“

jasno. „Hodně nám ublížil rok v Okresním přeboru. Tam jsme byli zvyklí do
každého soupeře celý zápas bušit a moc
nemyslet na zadní vrátka. Z tohoto stylu
jsme moc nepolevili, jenže v krajské soutěži už vás dokáží celky za chyby a špatný
návrat do obrany trestat.“
V přípravě, kterou mužstvo odstartovalo včera (tj. v neděli 9. února – pozn.red.),
se tak bude pracovat jak na kondici, tak
na lepší poziční hře. Klub plánuje větší
množství přátelských utkání. „Jelikož

Ś+HUQØQDVRXWØĺPPHŘ
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Po roční odmlce se do I.B třídy
Olomouckého LFS, kam před sestupem neodmyslitelně patřila,
vrátila „Vrchátka“. Návrat do krajské soutěže znamená po podzimu
pro partu z jižní části regionu více
než solidní vystoupení a osmé
místo ve velmi vyrovnaném středu tabulky. I když by samozřejmě mohlo být i lépe, na nováčka
soutěže rozhodně nejde o špatný
výsledek.

pocházím z Chropyně, odehrajeme většinu přátelských duelů na tamní umělce.
Rád bych se domluvil i na nějakých zápasech v týdnu místo tréninku. Větší část
mužstva chodila hrát sálovku, tak z nich
nyní musíme zase dostat zcela jiný styl
fotbalu, který se v hale praktikuje,“ plánuje trenér Panáček.
O případných změnách v kádru se ještě
bude rozhodovat. Se současným stavem
panuje ovšem relativní spokojenost. Cílem pro jarní část bude udržení klidného
středu. Hlavně se vyhnout záchranářským starostem. O síle svého mužstva
trenér vůbec nepochybuje a věří, že
spíše ještě přijde posun směrem nahoru.
„Kádr je podle mého opravdu kvalitní,
když budeme dobře pracovat a vyvarujeme se těch absolutně zbytečných
chyb, kterých děláme mnoho. A navrch
přidáme lepší koncovku, měli bychom
tabulkou stoupat výš než padat ještě níž.
Na druhou stranu člověk nikdy neví,
rozhoduje především forma, která ne
vždy každému vydrží. Ani profesionálové nedokáží zopakovat dvakrát stejný
výkon,“ glosoval na závěr vrchoslavický
kouč Miroslav Panáček.
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brankářské jedničky jich hodně inkasoval. V průběhu podzimní části se výkonnost přece jen zvedla, přesto ale zůstává
pro odvetné boje v dosti nepříjemné pozici, jen kousíček nad sestupem.
Otaslavice to zase mají jiné. Klub
v minulé sezóně zažil první ročník po
postupu a nabuzené mužstvo nehrálo
úplně zle, když se drželo v polovině tabulky. Panovala tak spokojenost. Nynější sezóna už ale tak povedená není,
taktéž obdobnému výběru se nedaří,
dostává příliš mnoho gólů. A pouze
dvakrát se naopak výběr Jiřího Hona
střelecky probudil. Ukazuje se, že
mužstvu chybí spolehlivý střelec, který
by ho trvaleji táhl.
„Metle“ jsou na tom při své smůle přitom ještě dobře, stačí se podívat do
Mostkovic. Ty mají za sebou dlouhou
šňůru proher, bolí třeba ta s Vrchoslavicemi, kdy dostaly „Mostky“ sedm
rý s Jaroslavem Svozilem tvoří v útoku
sehranou, dlouhodobě fungující dvojici.
Jak se ale říká, jeden hráč, i když nadstandardní, v kolektivním sportu celý
tým nedělá. Pokud si tedy bude Pivín
přát postup a mužstvo bude dřít, ve
špici tabulky by se měl udržet. Ostatní
týmy čeká boj o holý život.

3
11
12
3
11
1

14
13
9
1
11
171
981
1098
143
537
56

1278
1187
819
90
870

322
983
1040
157
932
588
1034
91
91
409

0
5
6
3
1
1

1
3
4
0
5

1
2
1
1
2
0
0
0
0
0

0
2
0
0
2
0

2
1
1
1
0

2
5
1
2
2
2
5
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0

=

9
3
2
8
4
13

14
4
12
13
7
3
11
5

1
6
11
6
6
12
8
4
14

775
20
132
321
191
856

1280
147
1051
1185
432
138
944
341

77
208
992
475
236
1093
612
64
1280

4
0
0
0
1
0

2
0
5
3
0
0
2
0

0
1
1
0
0
0
0
0
4

1
0
0
0
0
0

5
0
2
0
0
0
2
0

0
0
0
4
0
2
2
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0LQ * l.¤.

12 1049 0 1
2 180 0 0
1 1 0 0 0

www. vecernikpv.cz

Trenér: Jiří Hon
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Jan Nejedlý
Nikolas Novák
Patrik Rakáš
Jaroslav Šatný
Daniel Vlachynský
Tomáš Hon
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Dominik Drmola
Jan Frehar
David Gerneš
Jakub Chvojka
Lukáš Kaláb
David Pírek
Martin Tkáč
Dominik Zatloukal
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David Hrazdíra
Pavel Kaplánek
Jindřich Koudela
Jan Ruszó
Pavel Skalický
Tomáš Smékal
Michal Šubrt
Milan Valenta
Martin Vogl

Obránci:

Martin Sika
Tomáš Hon
Pavel Vršecký
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Trenér: Miroslav Panáček
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Tomáš Barnet
Martin Dostál
Tomáš Hradil
Michal Hradil
Tomáš Klesnil
Jakub Martinec
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Vladimír Fialka
Pavel Horák
Pavel Horák
Lukáš Konupka
Jan Machálek
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Adam Buriánek
Ondřej Dostál
Aleš Holub
Pavel Horák
Martin Jašek
René Jurčík
Petr Kankovský
Adam Medek
Dalibor Skácel
Josef Trávníček
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Martin Jurčík
Obránci:
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To byla jízda, dámy a pánové! Fotbalová, a se vším, co k tomu patří: s góly,
emocemi, zákroky na hraně i za hranou
pravidel a samozřejmě s diváky. Bohužel však pro Prostějovsko se jednalo
převážně o jízdu směrem dolů. A to
téměř vytrvale. Lokálního patriota určitě nepotěší pohled na tabulku, v níž se
hned tři týmy z regionu perou o to, aby
příslušnost k nejnižší krajské soutěži
vůbec udržely. Otaslavice, Klenovice na
Hané a zejména Mostkovice totiž doposud spíše šlapou vodu a sčítají ztráty.
Zajímavostí je, že příběhy jednotlivých
týmů jsou různé. Klenovice na Hané
píšou ten nejpozoruhodnější. Zatímco
v minulé sezóně po lítém boji s Ústím
u Hranic skupinu ovládly, ale možnost
postupu odmítly, aktuální ročník je pro
prakticky totožný tým hororový. Výběr
kouče Horáka hned zkraje prohrával
ostošest, nedával góly a po odchodu

devadesát procent
máme rozjednaného útočníka, byl by
to návrat mladého
kluka. Zároveň by
nás měl posílit Lukáš Konúpka, který
,CTQUNCX5XQ\KNOčåGOÊVRQRQF\KOWTCFQUVVÚOLGPC
přijde z VrchoslaFTWJÆOOÊUV÷PCXÊEFTåÊRQJTQOCF÷
vic. Měl jsem o něj
zájem už před lety,
když tam šel z Tištína.“
závěr přípravy bychom si rádi zahráli
yy Co vás čeká za přípravné zápa- na živé trávě se Skalkou. Uvidíme ale,
sy? Původně jste hovořil o tom, že zda to povolí počasí.“
k domluveným přidáte ještě jeden. yy Jaké jsou do jarní části ambice
„Ano. V plánu máme začít zápasem týmu?
s Protivanovem, dále se pak utkáme „Budeme bojovat o nejvyšší mety
s Dobromilicemi a Vrahovicemi. A na a uvidíme.“ (pousměje se)

Na začátku sezóny jsme tak sice hráli
vyrovnané zápasy, ale dostávali jsme
laciné góly, které rozhodly,“ ohlížel se
za nepovedeným podzimem Vladimír Horák. Pro představu: aktuálně
mají Klenovice 15 bodů. Tedy méně
než předchozí ročník po pouhých
sedmi kolech.

<¾RCUU/QUVMQXKEGOKUMQPéKNLGFPQ\PCéPÚOXÊV÷\UVXÊO-NGPQXKEPC*CPÆ2ąKVQO
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navíc za Klenovice odchytal na minutu celou sezónu. Jenže v létě přišla
zpráva, že přechází do Držovic. Při
odchodu s ním jako by odešla i forma
týmu. „Ano, výměna brankáře měla
velký vliv na naše výsledky. Pokorný
je prostě kvalitou jinde a bylo vidět,
že po jeho odchodu to nebylo ideální.

Ambice tak má celek aktuálně velmi
skromné. Těžko se divit, předposlední Otaslavice mají oproti Klenovicím na Hané o pouhý bod méně.
„Pro nás je cíl jediný, a sice zachránit se. Je nám naopak celkem jedno,
kolikátí nakonec skončíme. Teď
hlavně potřebujeme dát hlavy dohromady. A potrénovat,“ prohlásil
jasně Vladimír Horák. Právě tréninky jej ale mohou těšit. Jak sám říká,
u přístupu hráčů k nim nemůže nic
moc vytknout. „I na podzim, když
se nedařilo, byla pořád dobrá účast.
Kluci chodili a makali naplno, věřili ve zlepšení a až do konce sezóny
jsme se scházeli dvakrát týdně ve
čtrnácti lidech,“ vyzdvihl kouč Klenovic. Ještě dvě věci jemu, hráčům
a fanouškům můžou spravit náladu.
Jednak atraktivní duel s Tovačovem
na začátku jara, jednak to, že tým
v zimní přestávce zatím žádný plejer
neopouští.

Fotbal z Prostějovska se v poslední
sezóně potýká s nemalým problémem: hrozí, že přijde o několik
týmů v krajských soutěžích. Aktuálně nejohroženější jsou Mostkovice. V současnosti ztrácí sedm bodů
na předposlední pozici a většina
podzimu se týmu hrubě nepovedla.
Rozhovořil se o tom trenér Mostkovic Ivo Kroupa. Ten na úvod zhodnotil podzimní hru mužstva.
„Měli jsme často spoustu šancí, plus
mínus stejně jako soupeři. Ale nevyužili jsme je. Nevedlo se ani střelcům,
jako jsou Petr Zapletal a Pavel Foret,“
posteskl si trenér. Oba elitní hráči
Mostkovic dali dohromady 12 branek. Příčina propadu však je podle něj

i jinde. „Chyběl nám hodně hráč ve
středu pole, co by to vzal na sebe, strhl
spoluhráče. Prostě vůdčí typ. Problém
byl taky u obrany, nepodařilo se mi najít optimální složení,“ uvedl dále kouč.
Aby toho nebylo málo, nadále v bráně
Mostkovic chytal hráč z pole. „Štěpán
Karafiát chce, snaží se pomoct, ale
není to brankář. Jsem ale zas za něj
strašně rád a jsem mu vděčný, že tam
šel,“ poznamenal. Zde by na druhou
stranu mohl tým získat vítanou výpomoc. „Měl by na zkoušku v únoru
přijít Patrik Zapletal z Čechovic. Doufám, že se chytne,“ řekl Ivo Kroupa.
Ten vidí chybu částečně i u sebe.
„Zčásti je i moje chyba, že jsme tam,
kde jsme. Je to poučení i pro mě osob-

měly úroveň“

6TGPÆT /QUVMQXKE +XQ -TQWRC FQWH¾
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ně,“ prohlásil kouč, který párkrát
vypomohl týmu v bráně. Nyní doufá v jediné. Ani ne tak v záchranu,
i když ji ještě nevzdává, ale hlavně
ve zvednutí týmu. „Hlavní nyní
je, aby naše zápasy měly úroveň,“
vyjádřil se trenér zatím posledního
celku tabulky. Zda se podaří týmu
získat na lehkosti ve hře či efektivitu
v zakončení, ukáže až fotbalové jaro.
Do něj Mostkovice vstoupí s rezervou
Želatovic, která je aktuálně čtvrtá.

„Hlavně chci, aby zápasy

Mostkovický Ivo Kroupa k záchraně:

Velmi nepříjemné a hlavně nečekané starosti mají aktuálně fotbalisté Klenovic. První tým sezóny
2018/2019 totiž zažívá skutečnou
mistrovskou kocovinu. A mnoho
nechybí, aby byl na sestupové pozici! Trenér Vladimír Horák přitom
už před začátkem ročníku připustil,
že má trochu obavy ze sezóny. A ty
se bezezbytku naplnily. „Nejsme
spokojení. Už kvůli předchozí sezóně být spokojení ani nemůžeme,“
prohlásil.
„Asi jsme si mysleli, že se nám nic
nemůže stát. Začátek byl špatný částečně vlivem podcenění,“ našel hlavní příčinu nepovedeného podzimu
lodivod klenovického celku. Nicméně pustil se i do dalších důvodů,
proč se týmu tolik nedařilo. Jeden je
nasnadě: výměna brankáře. Jasnou
jedničkou byl totiž v mistrovské sezóně David Pokorný. Ten jednak patřil k nejlepším brankářům soutěže,

„Jediný cíl je udržet se,“ burcuje trenér Horák

s Tomášem Vrbou, který má operaci
kolene. Zatím to nevypadá příliš optimisticky.“
yy Která z herních stránek vás potěšila nejvíce?
„Vyzdvihl bych celou obranu, dostali
jsme jen dvacet branek. To už se nám
dlouho nepovedlo. Obvykle totiž sice
hodně gólů vstřelíme, ale zároveň jich
také hodně dostáváme. Tentokrát ale
dobře pracovala obrana a oba dva brankáři byli výborní.“
yy Bude se měnit tým, případně
chystáte nějaké příchody?
„S kádrem nebudeme dělat téměř nic.
Zatím se stále řeší situace s možným
odchodem Davida Trajera. Na devěta-
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Trenér: Jaroslav Svozil st.

5HDOL]DÄQÉWÙP

Jaroslav Svozil
David Trajer
Jiří Vláčilík
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Tomáš Buchlák
Jaroslav Frýbort
Roman Nakládal
Lukáš Petržela
Martin Svozil
Adam Švéda
Viktor Švéda
Radek Švéda
Pavel Valtr
Stanislav Vrba

=½ORzQÉFL

Martin Bartoník
Jakub Martinec
Tomáš Pátek
Martin Pospíšil
Martin Sedlák
Štěpán Sedlák
Filip Šimek
David Šišma
Jakub Zlámal

Obránci:

Marek Furst
Erik Oršel
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Trenér: Ivo Kroupa
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Pavel Foret
12
Radim Karafiát
1
Miroslav Němeček 13
Petr Zapletal
14
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Jan Bureš
Jiří Jančík
Jan Karafiát
Lukáš Krčal
Jan Sekanina
Martin Vojtíšek
Ondřej Zapletal
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Václav Dadák
Marek Drábek
Tomáš Kazda
Dominik Kyselý
Ondřej Milar
Martin Šlambor
Ondřej Vánský
Jakub Wolker
Tomáš Zbořil
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Trenér: Vladimír Horák
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Marek Borovský
Tomáš Drábek
Tomáš Grepl
Filip Pokorný
Martin Pytela
Jan Všianský
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Tomáš Dadák
Erik Dreksler
Lukáš Frys
Radek Maňak
Josef Popelka
Tomáš Rozehnal
Zdeněk Skřička
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Martin César
10 912
Tomáš Cetkovský 10 877
Marek Liška
10 852
Adam Prášil
9 712
Martin Spálovský 7 448
Lukáš Zapletal
14 899

Obránci:

David Pokorný
Tomáš Hýbl
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TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ

Obhájce z Klenovic na sestup?!

yy Jak jste spokojený s podzimní
části?
„Samozřejmě hodně. (úsměv) A to nejen s umístěním, ale i s herní stránkou.
Hodně nám pomohl návrat Martina
Sedláka. Kdybychom jej měli už v minulé sezóně, možná bychom skončili ještě
výše než na druhém místě.“
yy Chtěl byste nějakého hráče za povedený podzim extra vyzdvihnout?
„Nechci nikoho takto vyzdvihovat,
byla to práce celého kolektivu. Zahráli si také dorostenci, okoukali si
to. Pravděpodobně si nyní zahrají
o něco méně, jestliže nám přijdou
dva hráči, ale těm nejlepším budeme
dávat šanci. Čekáme také, co bude

Druhé místo, minimální odstup za vedoucím týmem tabulky. A spousta důvodů k radosti. Ve fotbalovém Pivíně vládne spokojenost. I s tradičně nepříliš širokým kádrem si Sokol udržel pověst
nebezpečného týmu, navíc šanci na postup do I.A třídy Olomouckého KFS. Své soupeře
trápil důkladnou defenzívou, k tomu přidal i hodně vstřelených branek. V průměru
se pivínští hráči trefovali skoro třikrát za zápas a jen dva týmy byly v tomhle směru lepší. Trenér Jaroslav Svozil (na snímku) se však rozpovídal nejen k nedávným
úspěchům, ale také k cílům a ambicím do jarní části sezóny.
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Další ústup ze slávy! Prostějovsko až na výjimky čeká boj o záchranu
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Foto: archív Večerníku

SMOOS I.B TØÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS:

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV „Když nemůžeš, tak
přidej.“ Heslo Emila Zátopka se dostalo i do názvu populární písničky
kapely Mirai. Přestože jej zná téměř
každý, jen málokdo se jím řídí tak
důsledně jako Petra Stryková (na
snímku), která patří k nejvýraznějším tvářím Spartan race v Prostějově.
Extrémním závodů kombinujícím
běh a zdolávání překážek ve velmi
náročném terénu, se naplno věnuje
zhruba pět let, přitom hned třikrát se
probojovala na mistrovství světa. Při
loňském šampionátu ve velké nadmořské výšce a mrazivém počasí nakonec dokončila v elitní kategorii jako
jediná ze všech českých a slovenských
závodnic a ve své kategorii skončila na
skvělém čtvrtém místě. Přesto všechno po více jak čtyřech hodinách tvrdé
dřiny cítila v cíli zklamání. Proč?
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Loni v létě jste se zúčastnila MS
ve Spartan Race v USA. Jak jste dopadla?
„Stejně jako poslední tři ročníky jsem
se dokázala kvalifikovat na mistrovství světa Spartan Race, které se konalo 29. září 2019 v Kalifornii, přesně
v olympijském resortu u jezera Lake
Tahoe. V kategorii do 44 let jsem
vybojovala „bramborovou“ medaili.
Trať dlouhou 13,8 mil se mi podařilo
zdolat v čase 4:16:14 a to jako čtvrtá
ze devětačtyřiceti žen ve své kategorii
plus devětadvacátá z 265 žen z celého
světa.“
yy Co vše to obnášelo?
„Ať už mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, vždy se jednalo o trať
dlouhou více než jednadvacet kilometrů a zpestřenou třiceti překážkami.
Největším problémem na mistrovství
světa bylo počasí. To se během čtyřiadvaceti hodin změnilo z krásných dvaceti stupňů Celsia na opravdu mrazivých mínus dva. Start kvůli sněhovým
podmínkám a komplikacím musel být
posunut o dvě hodiny. Do poslední
chvíle se spekulovalo, zda budou či nebudou do závodu zařazeny i vodní překážky. Nakonec všechny překážky byly
zachovány vyjma podplavání dřevěné
zdi vnořené pod vodní hladinu. Navíc
trať se šplhala až do nadmořské výšky
tří tisíc metrů“
yy Jaký byl průběh závodu?
„Celý závod jsem se pohybovala do
sedmé pozice. V tomto klání nikdy
nevíte, kdo je vaším soupeřem a jak
si vedete. Celý podnik s ohledem na
jeho náročnost a na své bohaté závodní zkušenosti jsem šla spíše s respektem. Průběžně jsem dodržovala pitný
režim, snažila se být stále v pohybu
a neprochladnout. Důležité bylo neustále doplňovat tekutiny i energii.
Po vodní plavací překážce jsem se i za
cenu časové ztráty rozhodla převléct
se do suchých svršků. A teprve pak
pokračovat dále.“
yy Co bylo nejnáročnější?
„V závodě se objevují překážky, se kterými nemáme u nás v Evropě zkušenost. Musíme je tak zdolat až v samotném boji, a to bez jakékoliv možnosti
předchozí zkoušky. Za nepřekonání
každé překážky jsme odměněni třiceti angličáky. Já bojuji vždy s neúspěchem v hodu oštěpem, kdy máte
jen jeden pokus a ten bývá v mém
případě většinou neúspěšný. Dalším
handicapem jsou pro mě dlouhé ručkovací pasáže. Sebekriticky musím
připustit, že jsem bohužel podcenila
trénink i v této oblasti.“

yy Jak celkově na tento konkrétní
podnik vzpomínáte?
„Odjížděla jsem bez jakékoliv představy o možných šancích na obsazení předních příček. Ani v průběhu samotného závodu jsem
netušila, jak si vedu. Nicméně asi
pět set metrů před cílem, kde už
pak následovaly jen poslední čtyři
překážky jsem byla na úrovni závodnice, která vybojovala konečné
druhé místo. Bohužel svou vlastní
chybou a ztrátou koncentrace jsem
upadla z poslední hrazdy na jedné
z posledních překážek, po které už
následovalo jen zazvonění na zvoneček znamenající úspěšné zdolání
kázána
překážky. Tím jsem byla vykázána
do trestné zóny na třicítku angličáků a tato ztráta
na tak krátkém úseku již
nešla dohnat. Do cíle jsem
em tak
však doběhla šťastná, že jsem
xtrémní
náročný závod zvládla. Extrémní
nebyl jen díky délce trati, ale zem klimajména právě kvůli náročným
éně po
tickým podmínkám. Nicméně
y, jsem
shlédnutí výsledkové listiny,
bou. Na
cítila zklamání sama nad sebou.
druhou stranu je fakt, že z českých
mci pria slovenských závodnic v rámci
em byla
vilegované skupiny Elite jsem
okončijediná, která tento závod dokončila.“
yy Nebyla to pro vás prvníí zkušenost s podobným kláním naa světové úrovni...
ovala již
„V Lake Tahoe jsem startovala
podruhé. Nicméně mám zaa sebou
m Edini ME v roce 2016 ve skotském
ále tento
bourghu v kategorii Elite, a stále
ěžší. Lezávod považuji za svůj nejtěžší.
ydařená
tošní sezóna byla poměrně vydařená
em v kanejen díky ME v Itálii, kde jsem
tegorii AG skončila šestá. Alee i díky
bilně ve
evropské sérii, kde jsem stabilně
všech závodech obsazovala první tři
příčky a celkově se v kategoriii nad 40
zla jsem
let umístila jako první. Přivezla
do Prostějova pět zlatých medailí,
aďarska,
dvě stříbra a jeden bronz z Maďarska,
a.“
Polska, Slovenska i Rumunska.
yy Byl na těchto závodech ještě
eště někdo další z Prostějova?
olvovali
„Ano, celou sérii jsme absolvovali
čtyři: Karel Volf, Lukáš Tyl a Michal
solvoval
Šafránek. Karel Volf z nás absolvoval
érii, a to
nejvíce závodů i mimo tuto sérii,
nejen pod záštitou Spartan Race, ale
ůlmarai další překážkové závody, půlmaraorii nad
tony a maratony. Běhá kategorii
padesát let a pár trofejí nejen z letošní
sezony ve své sbírce také má. Díky
munsku
nevydařenému závodu v Rumunsku
stění na
však ztratil možnost na umístění
y
stupních vítězů v celé sérii. Karel vybojoval v Italii na mistrovství Evropy
deváté místo a na světovém šampioici.“
nátu v Kalifornii sedmou pozici.
yy Zmínila jste, že už na mistrovství světa nikdy nepojedete. To
říkáte vždycky po skončení náročného závodu, nebo už to myslíte
vážně?
„Letos se mi sezóna vydařila a nevím,
zda by taková byla i ta další. Navíc je
to mnoho času věnovanému přípravě, pak samotné závody, cestování,
finance. Ale Spartan je moje srdeční
záležitost již od roku 2015 a není lehké vystoupit z toho rozjetého vlaku,
takže už mám registrovaných pár závodů i v následujícím roce.“ (úsměv)
yy Vy sama „v pohybu“ trávíte
hodně času. Byla jste už jako dítě
„hyperaktivní“? A jak se to vyvíjelo?
„Ano, jsem stále v pohybu. Už jako
malá jsem zažívala to, co dnešní
děti už neznají, věšení se na klepači
před domem, skákaní přes švihadlo či gumu. Aktivně jsem prošla
několik běžných sportů jako je

kolo, bruslení, až po gymnastiku
a závodní plavání, kterému jsem
se věnovala celou základní školu
a krátce poté. Nicméně ani dnes
nejsem ženou sedící u pletení,

vedení této skupiny předala. Začala
jsem budovat Fitness arénu, inspirovanou právě potřebami extrémních
závodů a to znamenalo spoustu zde
stráveného času. Nemohla bych se

Petra Stryková po řadě
úspěchů v extrémních

závodech vede k pohybu
i téměř 150 dětí

Jako malá jsem zažívala to, co dnešní děti
už téměř neznají: věšení se na klepači před
domem, skákaní přes švihadlo či gumu. Ani
teď však nejsem ženou sedící u pletení, či trávící
hodiny u vaření či knihy. Jsem pořád v pohybu.
či trávící hodiny u vaření či
knihy. Ano sportovní tanec a plavání
mne provázely celý život. Jak jsem
zmínila výše, sport mi není cizí, i když
třeba k lyžování jsem se dostala až se
svým mužem. “
yy Kdy a jak jste se dostala zrovna
ke Spartan race?
K závodům mě dovedl můj kamarád Honza Jirkal, který se v té době
věnoval především dětskému
Spartanu. Tak jsem se v září 2014
vydala do Bořetic pod Brnem
a postavila zde na start své dvě děti.
V té době měli kluci šest a čtyři
roky. Když jsem viděla závodníky
plazící se v blátě, ucítila jsem takové to šimrání v podbřišku a touhu
zkusit něco tak náročného. V lednu
2015 jsme už spolu se skupinkou
sedmi dalších Prostějováků stáli na
startu ve slovenské Jasné a pak už to
byl jeden závod za druhým.“
yy Čím vás tento druh překážkových závodů nadchl?
„Tím překonat sama sebe v tak náročných podmínkách, které závod
nabízí.“
yy Co vám to osobně přináší
a co naopak bere?
„Přináší touhu po co nejlepším
výsledku a dále přátele, které
zde mám i v řadách soupeřek. Je to komunita lidí,
které potkáváte závod
vedle závodu a je to super. Lidé, co žijí tím,
co vy. Bere mi to
hlavně čas.“

ní chvíli, kdy jeho cena klesá
nebo dělá něco jiného. A jestli
je to byznys? Inu, každý může
uspořádat stejný závod a uvidí,
kolik na tom vydělá. Nicméně
uznávám, že startovné bývá
v poměru cena-výkon poměrně dost vysoké.“
yy Přijde mi, že účast na
závodech je někdy spojena
i kromě fyzického výkonu
s jistou „show“...
„Je to tak. Vždy hlavně záleží na zázemí závodu, na moderátorech, na publiku. Lidé nosí převleky a kostýmy,
chtějí se odlišovat. My jsme jednou
nacvičili taneček v kostýmech a při
závodě v Koutech nad Desnou jsme
si získali poměrně početné publikum. Tato show je důležitá i v závodě dětí a ony si to opravdu ve velké
míře užívají.“
yy Podílela jste se i na organizaci
Army testu, kde si svoji kondici
mohl otestovat skutečně každý.
Budete v podobných aktivitách
pokračovat?
„Ano, ráda bych podobnou akci zopakovala na jaře 2020. I když organizace a synchronizace této akce byla
opravdu poměrně náročná a zabrala
dost času příprav nejen před závodem, ale i následně po něm. Díky
některým mým kontaktům jsem
měla podporu ze strany velitele 102.
průzkumného praporu z Prostějova,
který mi poskytl v dopoledních hodinách vojáky na zajištění jednotlivých disciplín.“
yy Co plánujete do budoucna?
Budete se i nadále věnovat závodění, nebo se přesunete už jen do
pozice trenérky?
„Čeká nás pár akcí pro celé rodiny
jako například každoroční výšlap
na Kosíř, který se koná druhý svátek májový. Pravidelně pořádáme
také vlastní dětský překážkový závod v nedalekých Přemyslovicích,
kde má krásný sportovní areál náš
kamarád a spoluzávodník Lukáš
Tyl. No a třeba se nám podaří vybudovat venkovní arénu i před naší
stávající Fitness arénou. Nicméně všechny bych ráda pozvala na
účast Spartan Race v nedaleké
Kroměříži, který se bude konat
šestého června. To je teď také můj
hlavní cíl, kdy se s přáteli a klienty
naší Fitness arény postavíme na
start tohoto závodu. Bude to jejich
první závod a my bychom jim spolu s trenéry rádi ukázali cestu a pomohli tak zúročit hodiny strávené
ve ´fitku´.“

kázat a mít v cíli tu medaili, o které jen snili a pro
přišli. První
niž si do cíle př
závod je neopakovatelný,
ale
neopakov
na dalších by člověk měl chtít
už víc, zlepšit svůj výsledek,
dovýs
kázat to sám...“
yy Člověk by řekl, že by
b podobná klání měla být typi
typicky mužjed
skou záležitostí: jednak
jde
o soutěžení, zkoušku síly i fyzické vytrvalosti. Co na tomto
sportu vlastně přitahu
přitahuje ženy?
„Právě všechno to, co jste uvedl
(úsměv)“
yy Součástí skupiny je i početná
základna dětí. Kolik ji
jich je, jak
často se schází a jak je to baví?
„Spartanské děti v Prostějově
Prostě
byly
o rok dříve jak dospěláci. Tuto skupinu jsem založila právě ppo Bořeticích v roce 2014. Od té doby
d
se od
nás oddělily již dvě nyní samostatně
sa
fungující skupiny, které ved
vedou děti ke
sportu. Myslím, že tento vvšeobecný
rozvoj je super. My ve Fitn
Fitness aréně
pracujeme s dětmi od tří m
měsíců do
čtrnácti let. Samozřejmě, že
ž existuje
celá řada věkových katego
kategorií. Našim
cílem je rozvíjet u dětí poh
pohyb, koordinaci, rychlost, týmovost, disciplínu.
d
Jejich počet stoupá pomalu k půldruhé stovce.“
yy Pokud se člověk podív
podívá na startovné při závodech Spar
Spartan race,
zjistí, že se nejedná o nic p
právě levného. Chápu, že zorgani
zorganizovat podobný překážkový závod je určitě
těžší než uspořádat třeba běh, ale
nemáte pocit, že tento druh
d
překážkových závodů je sp
spíše velký
byznys?
„Ano, organizace závodu je jistě
velice náročná a kritika snadná,
(QVQCTEJÊX25VT[MQXÆ
nicméně... Jsou to peníze, které
k chtějí lidé dát, kdo nechce, najde si buď
yy Co děláte, když jste naopak tak při rodině a práci plnohodnotně odkoupení startovného na posledchvíli v klidu?
věnovat ještě STG.“
„Těžká otázka, já jsem v klidu i když yy Co členy STG spojuje?
mám obuté tenisky. (úsměv) Je to „Je to především pohyb, sport, soudruh relaxu, vyčištění hlavy. Ale ano držnost, společné chvíle v tělocvičně
PETRA STRYKOVÁ
snažím se volný čas, když je mám i mimo ni. Jsou to závody, čas před
trávit s mojí rodinou a přáteli. Nově startem i v cílí. Potkávání se na trati
3 narodila se ve znamení blíženců v roce 1979
vybudovaná Fitness aréna je totiž zá- a další.“
yy Přibývá stále počet členů, nebo
3 absolvovala Střední průmyslovou školu strojvazek na 24hodin denně.“
yy Jakým způsobem a jak často se po počátečním boomu nastala
nickou, kde maturovala v roce 1998
na tyto závody připravujete?
3 následně pokračovala na Vojenské akademii v Brně.
stagnace?
„Trávím v tělocvičně poměrně dost „Myslím, že lidé přicházejí a odcháze3 do konce roku 2018 pracovala v Armádě České republiky
3 po ukončení služebního poměru v AČR se věnuje plně trenérství, od
času, ale především jako trenérka. jí. Někteří si závod vyzkoušeli jednou
1. července 2018 je totiž majitelkou Fitness arény - TRX bez hranic
Svému tréninku se věnuji dvakrát a stačilo jim to. Důležitá je podpora,
na ulici Plumlovská v Prostějově
týdně v tělocvičně a jednou až třikrát motivace, je to nikdy nekončící pro3 spolu s manželem jsou spolu od roku 2003 a vychovávají dva syny
týdně venku.“
ces.“
Tomáše (2008) a Michala (2009)
yy V Prostějově funguje relativně yy Čím si vysvětlujete oblíbenost
3 mezi její záliby patří rodina, sport, společnost, cestování
početná Spartan Training Groups podobných záležitostí? Je to tím,
zajímavost: jako jedna z mála žen nikdy žádný závod Spartan race
(STG), kterou jste spoluzakládala. že nám výraznější fyzická námaha
nevzdala, přičemž v životě nedokončila pouze jediný - bylo tomu v 5.
Jak je to s ní nyní?
může v životě chybět a tímto způtřídě na plaveckých závodech, kdy si zhruba v polovině trati na obrátce
„Ano, byla jsem u jejího zrodu v roce sobem si to kompenzujeme?
lokla vody a nemohla pokračovat dál…
2015, kdy jsem působila jako hlav- „Myslím si, že pro většinu lidí je to
ní trenér. Ke konci roku 2017 jsem touha překonat sám sebe, něco si do-

vizitka
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PROSTĚJOV, ORLOVÁ PŮVODNÍ
Další porci zápasů ode- zpravodajství
hráli prostějovští florbalis- pro Večerník
té v divizi mužů. Tentokrát Milan
nastoupili doma proti FOJT
Zlínu, druhý den pak zavítali na půdu nelichotivého soupeře z Orlové, která
měla stejný počet bodů jako Prostějov.
Se Zlínem zase o krok zpìt
Zápas proti Zlínu měl napravit
zaváhání z posledního střetnutí.
V něm Zlínští překvapivě doma
smetli Prostějov vysokým vítězstvím (11:8). Prostějov tak chtěl
doma odčinit porážku, avšak soupeř nepatřil zrovna mezi ty lehké.
Od úvodu byla hra vyrovnaná.
Měla spád a šance. Hra nahoru –
dolů však seděla více hostům a ti po
dvou brankách šli do zaslouženého
vedení. Prostřední část patřila více
domácím, jenže šance se jim proměňovat nedařilo. A brejky nabitý
útok Zlína slavil i potřetí. Domácí
tak musela uspokojit jen branka
Čmely. Poslední část měla přinést

domácích závěrečnou smršť. Jenže
Konečného branku rozhodčí neuznali, když se upískli, a z následného protiútoku hosté slavili počtvrté.
Navíc vzápětí přidali ještě pátý hřebíček do rakve. Korekci výsledku už
jen uzavřel Zdeněk Fojt, nepovedená odveta tak byla na světě.

S Orlovou padaly
opìt vyšší tresty
Pro nedělní utkání se tak trenér
rozhodl korigovat sestavu a do
vzdálené Orlové odjely pouze dvě
pětky. Minulé utkání s nelichotivým soupeřem nedohrál Smička,
který dostal stopku až do konce
února, takže se dal očekávat další tvrdý duel. Do brány se vrátil

Krátký, který v úvodním tlaku domácích podržel. Prostějovští šli
v herně vyrovnané úvodní části po
brance Krnáče do vedení. Druhá
část patřila Hanákům, kteří šancemi neplýtvali a zdařile přesně
zakončovali. Nejprve Ťuik z přesilovky, po něm Konečný a Hél.
Frustrovaný domácí tým Orlové
výrazně přiostřil, a tak bylo jasné,
že závěr nebude žádný med. Hned
v úvodu posledního dějství byl
vyloučen Maťcha, což nasvědčovalo k uklidnění situace přísnějším
metrem. No dalo se očekávat, že se
v trendu bude pokračovat. Orlová
z přesilovky snížila na rozdíl dvou
branek a přidala okamžitě v agresivitě, jež vyústila v polovině poslední třetiny, kdy byl vyloučen domácí
hráč za velmi hrubý zákrok, který
byl oceněn nejvyšším trestem.
Prostějov pětiminutovou přesilovku nevyužil, avšak dvě vteřiny po
ní vrátil třígólový náskok druhým
zásahem Ťuik. Když pak Konečný
definitivně zatloukl svým gólem
hřebíček do rakve, odvezli si Hanáci všechny body.

BYLI JSME
U TOHO

adla
S Orlovou p CTVC
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Florbalisty čeká následně ještě
dohrávka v Olomouci a poslední
dvě kola soutěže. Nejprve v neděli
doma s vedoucím Šumperkem od
18:00 hodin v hale ve Studentské
ulici, a pak 22. února v Třinci.
Výsledkový servis
najdete na straně 22!

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
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„Zápas se Zlínem z naší strany nebyl špatný, jen jsme měli problém v zakončení a soupeř využil svoje brejky. Naopak Orlová nám vyšla. Je to můj neoblíbený soupeř, který hraje takový florbal, jenž se mi nelíbí, a je to někdy fakt
o zdraví. Jsem rád, že jsme to zvládli v relativním klidu, a že jsme nevybuchli
emočně. Za to bych chtěl svým hráčům poděkovat.“

3OD\PDNHĆLSRORYLêQË

Junioři SK K2 Prostějov Z Hranic vezou tři body i debakl
si připsali dalších šest bodů
PROSTĚJOV Další dva zápasy čekaly na juniory florbalového celku
SK K2 Prostějov. V ranním utkání
dokázali porazit rezervu Šternberka 7:3, i když už prohrávali o dvě
branky. Ve druhém duelu s Droždínem se podařilo vyhrát přestřelku
o jedinou branku 9:8. Po třinácti
odehraných zápasech se tak SK K2
vyhřívá na prvním místě tabulky.
Druhý Šumperk ztrácí tři body
a má zápas k dobru.
Juniory čekaly dva zápasy, ve kterých byli jasným favoritem. Tato
role se ale ne vždy potvrzuje snadno, o čemž se minulý víkend hráči
přesvědčili. „Čekaly nás dva zápasy,
které pro nás měly znamenat šest
bodů. Což se nakonec podařilo,
i když to nebyly vůbec jednoduché
zápasy. Nechali jsme kluky hrát bez

žádných větších taktických záměrů
a chtěli jsme po nich, aby se s tím
sami dokázali poprat,“ popsal kouč
a zároveň sportovní manažer klubu
Radek Pařenica.
První zápas na domácí půdě se
Šternberkem se rozhodl až v druhé
polovině utkání, nakonec znamenal
celkem jednoznačnou výhru 7:3.
„Ranní zápas se Šternberkem pro
nás nezačal moc pozitivně a soupeř dlouho držel vedení 1:3. My ty
ranní zápasy hodně prospáváme,
podle mého soudu. S přibývajícími
minutami nám to tam popadalo
a mohli jsme slavit první výhru,“
hodnotil dopolední zápas trenér juniorů Radek Pařenica.
Na půdě Droždína se hrál velmi
ofenzivní zápas, kde nejlepší obranou byl útok. Tomu odpovídá i vý-

sledek 9:8 pro Prostějovany. „Zápas
s Droždínem skončil přestřelkou, ve
které jsme ale měli navrch po většinu
utkání a výhra byla zasloužená,“ potvrdil dále lodivod.
Sezóna se zatím vyvíjí opravdu dobrým způsobem a Prostějov bude
atakovat postup výš. Jediným jejich
soupeřem bude Šumperk, který spolu s SK K2 tabulce dominuje. Případnému postupu by se regionální
celek nejspíše nebránil. „Uvidíme,
jak bude sezóna pokračovat, zatím
se držíme na špici, a pokud by se
naskytla možnost postoupit, nejspíše bychom jí využili. Myslím si, že
tenhle ročník na to má. Rozhodující
budou zápasy se Šumperkem, který ještě letos ani jednou neprohrál.
Budeme makat a uvidíme,“ nechce
předbíhat kouč Pařenica.
(jaf)

PROSTĚJOV Dvouměsíční pauzu ukončili minulý víkend florbaloví Playmakeři, konkrétně
tým juniorů. Čekání na ligový
turnaj skončilo v neděli, kdy se
v hranické sportovní hale Naparia střetli s Vikýřovicemi a se
Šumperkem. Soupeři přitom byli
každý úplně jiného ranku: zatímco proti Vikýřovicím Prostějované byli favoritem, Šumperk coby
druhý tým tabulky měl naopak
být jasným kandidátem na vítěze
ve druhém ze střetnutí. Jak se
ukázalo, předpoklady se naplno
potvrdily.
Prostějov začal turnaj s Vikýřovicemi. V předchozím duelu vyhrál 6:2
a na vítězství si brousil zuby také
v tomhle mači. Díky trefě v oslabení
se dostal tým do vedení, ale mužstvo
ze Šumperka záhy vyrovnalo. To ale
nijak neubralo na aktivitě Playmakerů, kteří se do konce druhé třetiny
dostali do trháku 4:1. Druhá část

přinesla nakonec jen jednu branku,
Vikýřovice v ní snížily. Prostějov trochu znervózněl, a ještě víc po nepovedeném začátku třetí periody, kdy
soupeř snížil na rozdíl jediné branky.
Drama však svěřenci trenérského dua
Pekař–Brumlík nepřipustili, a nakonec dokázali navýšit vedení až na
7:3. V utkání se blýskl svým prvním
gólem Richard Minx, dvě branky
pak vstřelili Petr Martinek a Tomáš
Novák. První vítězství si do statistik
zapsal brankář Adam Konvička.
Druhé utkání bylo z kategorie těžších. V předchozím zápase spolu
týmy Prostějova a Šumperka svedly
poměrně vyrovnanou bitvu, kterou

rozhodla až třetí třetina. Tentokrát
ale bylo jasné už po první, kdy Asper
odskočil na pětibrankový náskok.
Skóre však narůstalo i v dalších dvanáctiminutovkách. A Prostějov si
podruhé v sezóně odvezl ze hřiště
dvojciferný debakl, tentokrát 2:11.
Velký podíl na tom měl šumperský
útočník Jan Mannl, který vstřelil
hned sedm branek. Ze strany Prostějova pak skóre korigoval dvěma úniky Miroslav Bukovan. Ani tři body
pak nakonec nestačily k tomu, aby
se Playmakeři posunuli tabulkou.
V sedmičlenné soutěži jsou nadále
šestí, o skóre za týmem Droždína.
(sob)
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„První zápas byl vyrovnaný, my byli o trochu lepší, vypracovali jsme si náskok
a ten nakonec udrželi. Ve druhém zápase nás srážela špatná komunikace, tím
i špatné přebírání hráčů a únava z předchozího zápasu. Měli jsme také špatný
pohyb. Šumperk lépe kombinoval a byl technicky na lepší úrovni.“

Nohejbalisté čtvrtí Zesnul Ivo Rek,
na špičkovém turnaji v Přerově! vynikající fotbalista i trenér

PŘEROV, PROSTĚJOV Hned dvě
trojky nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov vyrazily na sobotní turnaj
mužských trojic do rivalského města. Podnik s názvem Honemsem
Přerov je každoročně jedním z nejlépe obsazených v České republice,
letošního ročníku 2020 se zúčastnilo osmnáct převážně extraligových
či prvoligových trií z tuzemska i Slovenska. A jeden z prostějovských
výběrů vybojoval cenné čtvrté místo těsně za medailovými posty!
„Naše trojka ve složení Jan Valenta,
Petr Deutsch, Stanislav Husařík se
ocitla v hodně silné základní skupině, kde postupně prohrála s extraligovými Košicemi 0:2, remizovala
s juniorskou reprezentací ČR 1:1,
porazila Zlín-Prštné 2:0 a podlehla
Holici 0:2. Dohromady to znamenalo čtvrté místo v pětičlenné tabulce
a vyřazení z dalších bojů,“ přiblížil
trenér Sokola I Richard Beneš.

„Další naše trojice v sestavě Ladislav
Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš Roba ve
skupině remizovala s extraligovou
Revúcou 1:1 i s prvoligovými Modřicemi 1:1 a zdolala domácí Přerov
A 2:0, což znamenalo postup přímo
do čtvrtfinále z prvního místa. Navíc
kluci tím zdaleka neřekli své poslední slovo na turnaji,“ pokračoval Beneš v hodnocení.
„V boji o semifinále si totiž dokázali
poradit 2:0 s extraligovým Sokolem
Holice A v čele s mnohonásobným
medailistou z mistrovství světa
Mrákavou. Poprvé v historii akce se
tak naši zástupci probojovali mezi
nejlepší kvarteto! Ani v medailových bitvách pak chlapci nehráli
vůbec špatně. Svedli naprosto vyrovnaný druhý set semifinálového
utkání s extraligovým Šacungem
Benešov, který táhl jeden z nejlepších českých smečařů Doubrava.
A v utkání o bronz podlehli Čeláko-

vicím rovněž z extraligy těsně 8:10
a 9:10, když ve druhé sadě měli dokonce setbol,“ popisoval kouč.
„Konečná čtvrtá pozice na tak kvalitně obsazeném klání je skvělá,
v přípravě na novou sezónu znamená dobrou předzvěst blížících
se bojů v první lize družstev. Spokojen jsem byl s výkony všech hráčů a velká pochvala samozřejmě
patří naší nejúdernější trojce bratří
Pírků s Robou. Pokud se podaří
dobře načasovat formu a vhodně
sestavit i dvojice, můžeme letos
znovu předvádět kvalitní pohledný
nohejbal, který bude diváky bavit.
Kromě šesti jmenovaných borců,
kteří Honemsem Přerov absolvovali, navíc máme v sestavě i další
výborné nohejbalisty: technického Jakuba Klaudyho, výborného
nahrávače Tomáše Drobila či další,“ připojil pozitivně naladěný Beneš.
(son)

PROSTĚJOV Fotbal stranou.
Ve čtvrtek 6. února navždy odešel
bývalý vynikající fotbalista i trenér
mládeže Ivo Rek. O této smutné
zprávě nejprve informoval klub
Haná Prostějov, kde strávil většinu své kariéry. Pan Ivo Rek zesnul
v pouhých 46 letech.
Velmi smutný i rozpačitý z této
události je také nynější trenér
mužů Hané Prostějov Daniel Kolář, který si ihned vybavil jednu
s nejkrásnějších vzpomínek na zesnulého. „S Ivošem jsme spolu hráli
za Hanou Prostějov dlouhou dobu.
Nejsilnější zážitek, jaký jsem s ním
zažil, byla určitě dovolená v roce
2014, kdy jsme se vydali do Brazílie na mistrovství světa ve fotbale.
Strávili jsme tam více než jen 14 dní
krásné dovolené. Zahráli jsme si zápas na slavné pláži Copacabana, ve
kterém Ivoš vstřelil proti meziná-

rodním soupeřům tři branky. Teď
na to vzpomínám opravdu hodně.
Je mi to hrozně líto, všichni v Hané
na něj vzpomínáme jen v dobrém
a chceme popřát rodině upřímnou
soustrast,“ sdělil Večerníku trenér
Hané Daniel Kolář.
Velice hezky na něj vzpomíná i trenér mládeže, velký kamarád a bývalý
spoluhráč Robert Skládal. „Výborný kamarád, fotbalista, člověk do
party, který nikdy nezkazil žádnou
legraci a sám se na nich podílel. Dokázal utužovat kolektiv a byl prostě
úžasný. Odehráli jsme spolu spoustu zápasů. Během naší kariéry se na
hřišti vystřídaly dvě generace a my
se tam stále drželi. Ivo se pak vydal i na trenérskou dráhu, kdy vedl
mládež nejdříve v Hané, potom se
dostal i do 1.SK Prostějov. Dříve trpěl onkologickým onemocněním,
ze kterého, jak sám říkal, se dostal.

A najednou tady s námi není…
Nejen fotbalový svět, ale především
rodina přišla o férového chlapa se
srdcem na pravém místě,“ výstižně
formuloval Robert Skládal.
Poslední rozloučení s Ivo Rekem
proběhne ve středu 12. února v 11
hodin v kostele sv. Bartoloměje ve
Vrahovicích.
(jaf)
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VEČERNÍKU OLOMOUCKO POTŘEBUJE VÍCE BODŮ ZE STŘÍDAČKY
PROSTĚJOV Pouze tři hráči
týmu BK Olomoucko drží svůj
dlouhodobý střelecký průměr
nad deseti body. Lukáš Palyza,
Malik Morgan a Igor Josipovič.
S průměrem 9,9 bodu na zápas jim ještě hodně pomáhá
Radovan Kouřil. Další střelci
ovšem střídají lepší a horší okamžiky, což klub stojí ještě lepší
umístnění v Kooperativa NBL.
K vyššímu počtu výher zkrátka
chybí koše hráčů širší rotace.

RADOVAN
VAN KOUØIL

Jak je důležité mít zdravého rozehrávače, ukáil v utkání proti Turům
zal Radovan Kouřil
ominoval na klíčovém
ze Svitav, v němž dominoval
ct asistencí, což je šestý
postu. Rozdal třináct
dnotlivce v probíhající
nejlepší výsledek jednotlivce
ce strávil pouze necelých
sezóně. Na palubovce
devětadvacet minut,
t, nešel ovšem přehlédvého týmu totiž přispěl
nout. K vítězství svého
i deseti body, navíc získal sedm doskoků.

IGOR
JOSIPOVIČ

Původní zpravodajství
pro Večerník

8
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dalším soupeøem
bude rozjeté USK
Prostějov/lv – Hodně náročné utkání čeká v dalším průběhu
nadstavbové skupiny A1 hráče BK
Olomoucko. Ve 3. kole se představí na půdě USK Praha a narazí na
pořádně rozjetého protivníka. Vysokoškoláci totiž zvládli poslední
dva duely na palubovkách soupeřů.
Porazili Svitavy a v minulém kole
vyhráli v Pardubicích. „Jsou hodně
nepříjemní. V posledních týdnech
získali velké sebevědomí, navíc postoupili do finálového turnaje Českého poháru. Pokusíme se je v jejich rozletu zastavit,“ plánuje kouč
Hanáků Predrag Benáček, který by
měl mít k dispozici kompletní sestavu. „Zdravotně jsme v pořádku,
snad už to tak vydrží až do konce
sezóny,“ přeje si kouč.

Trevante Drye na
zkoušce neuspìl
Prostějov/lv – V hledání posily do
svého kádru musí pokračovat vedení basketbalového Olomoucka. Po
dvou týdnech skončilo zkoušení
Trevante Drye, který v průběhu
testů na Hané neuspěl. Odehrál
pouze čtyři minuty proti Opavě,
následující střetnutí se svitavskými
Tury už pouze sledoval z tribuny
a krátce po zápase odcestoval domů
do Spojených států amerických.
„Špatný hráč to určitě není, ale měl
příliš velký tréninkový deficit. Musel by se několik měsíců dostávat
do potřebné kondice a na to není
v rozehrané sezóně čas. Musíme se
poohlédnout jinde,“ potvrdil hráčův odjezd sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
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„Lavička nedává body, které bychom
potřebovali. V průběhu sezóny nám
střídačka vyhrála snad jen dva zápasy
a to bylo ve chvíli, kdy do utkání až
v jeho průběhu zasáhli Lukáš Palyza

nebo Igor Josipovič, kteří v základní
sestavě nebyli pouze z taktických
nebo zdravotních důvodů,“ uvědomuje si trenér Predrag Benáček.
Stačí si projít poslední zápasy a je
vidět, že právě menší počet střelců je
velkým problémem. V Děčíně dala
střídačka deset bodů, stejný počet
dali hráči mimo základní sestavu
v Ostravě. Při utkání s Brnem to
bylo lepší. Na devětadvaceti bodech
se ale rovnými jednadvaceti podíleli Josipovič s Kouřilem. Pak přišlo
střetnutí v Opavě, kde lavička celkově zaznamenala čtyři body. Na první
pohled to bylo lepší v duelu se svitavskými Tury. O osmnáct bodů se
ale postaral jediný hráč, a sice František Váňa. Ostatní vyšli naprázdno.
„Pro soupeře díky tomu nejsme nebezpeční, jak bychom si přáli. Statistiky si přečte každý a pak se může
v obraně soustředit na tři nebo čtyři
hráče, kteří bodově tým táhnou. Za-

Foto: www.bkolomoucko.cz

končení je pak pro ně často hodně
složité,“ vnímá situaci na palubovce
Benáček.
Poslední ligové střetnutí naznačilo,
že by se počet střelců mohl přece
jen rozšířit. Turům nasázel hned
třináct bodů Marek Sehnal, který

trefil i tři trojky. Dalších šest přidal
František Váňa a připomněl, že umí
pálit z dálky. „Odvedli dobrou práci.
Potřebujeme, aby tak hráli pravidelně. S jejich pomocí bychom mohli
být úspěšnější,“ míní kouč BK Olomoucko.
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Orli mají jisté prvoligové play-off

PROSTĚJOV S bilancí jedenácti
výher a sedmi porážek absolvovali
základní část první ligy basketbalisté BCM Orli Prostějov a v tabulce východní skupiny skončili na
třetí pozici. Díky tomu postoupili
do skupiny hrající o celkové 1. až
6. místo a v předstihu si zajistili
postup do vyřazovací části soutěže.
„Je to pochopitelně dobrý výsledek.

Postup je pro kluky úspěchem. Jsme
přesvědčeni, že těžké zápasy s nejlepšími celky soutěže našim mladým
hráčům pomůžou v jejich dalším
růstu,“ hodnotí spokojeně první část
sezóny Michal Műller, předseda spolku BCM Orli Prostějov. „Prvním cílem přitom bylo vyhnout se zápasům
ve skupině o udržení. To se podařilo
bez větších problémů. První šestka

byla vlastně tak trochu navíc, ale o to
větší jsme měli radost,“ dodal šéf klubu.
V důsledku změn pravidel soutěže
čeká na tým nejen dalších šest zápasů, ale také minimálně první kolo
play-off. „Před rokem týmy z basketbalových center po nadstavbě dál
nepokračovaly. Bylo to docela nepřehledné. Do vyřazovací části nako-

PROSTĚJOV Parádním výkonem
vstoupili do nadstavbové části Kooperativa NBL basketbalisté BK
Olomoucko. Ve vlastní hale přivítali
nebezpečné Tury ze Svitav a soupeře téměř k ničemu nepostili. Vyhráli
vysoko 92:69, když téměř osmatřicet
minut byli ve vedení a především druhý poločas bezpečně kontrolovali.
Domácí vstoupili do utkání maximálně
soustředění a už ve 3. minutě přinutili za
stavu 9:2 svitavskou střídačku brát oddechový čas. Na začátku 6. minuty dokonce odskočili na 20:10 po trojce Sehnala.
Pak si ale vzal slovo hostující kapitán
Marko. Během první čtvrtiny dal čtyři
trojky a s jeho pomocí se Tuři vrátili do

zápasu. Úvodní desetiminutovku přesto
těsně vyhrálo Olomoucko – 25:23.
Tuři si pohodu z konce první periody
přenesli i do začátku té druhé a po trojce
Kováře se poprvé dostali do vedení.
V 16. minutě přišla komplikace pro
Hanáky, protože Josipovič dostal třetí
osobní chybu a musel střídat. Jeho absenci ovšem dokázali nahradit střelci
z dálky. Luxusní byla především poslední minuta poločasu. Z dálky se
trefil Sehnal a pak dvakrát Váňa. Devět
rychlých bodů přineslo skóre 52:37.
Hosté po obrátce nedostali možnost
vývoj střetnutí zdramatizovat. Hanáci
byli koncentrovaní na obou polovinách palubovky a dokázali proměnit

své šance. Díky tomu svůj náskok
postupně navyšovali. Ve 25. minutě
Palyza upravil na 64:43, minutu před
koncem desetiminutovky to bylo
už 74:45 a o vítězi bylo rozhodnuto,
přestože v závěru čtvrtiny trefil těžkou
trojku Crandall.
Až za rozhodnutého stavu domácí sestava polevila a v několika případech
se v útoku prezentovala lehkovážnou
a ukvapenou střelbou. Svitavy se díky
tomu přiblížily na rozdíl rovných
dvaceti bodů, což ovšem nemohlo
přinést žádný obrat. Závěr jistil po
úspěšných průnicích Morgan s Palyzou a jejich spoluhráči mohli slavit
cenný úspěch.
(lv)

nec postoupil i desátý tým, což bylo
zvláštní. Vedení soutěže proto sáhlo
ke změnám. Náš tým čeká play-off,
pochopitelně ovšem bez možnosti
postoupit do Kooperativa NBL,“ vysvětlil úpravy první ligy Műller.
V nadstavbě mladé Orly čekají týmy
GBA Lions Jindřichův Hradec, Sokol
Písek Sršni a Basketbal Polabí. Především Lvi z jižních Čech touží po po-

stupu mezi tuzemskou elitu a tomu
odpovídá jejích sestava vyztužená
zámořskými hráči. Zkušené hráče
s minulostí z Kooperativa NBL mají
i další dva soupeři prostějovských
mladíků. „Obecně se dá říci, že západní skupina základní části je silnější
než východní. Proto nás čekají těžké
zápasy. Pro naše kluky to bude dobrá
zkušenost,“ míní Műller.
(lv)
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„Byla to od nás trapná práce na obou polovinách palubovky. Snad jen úsek mezi
10. a 15. minutou splnil nějaká kritéria. Ukázalo se, že bez dvou zraněných nebo nemocných nemůžeme hrát, což je smutné. Čekal jsem, že si další hráči řeknou o větší
minuty, většinou to tak nebylo. Hlavně podkošoví hráči zklamali. Pozitivem byl jen
výkon Jana Hlobila a Jirky Svojanovského. Ti se prali a nic nevzdali.“
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Vítězství bylo zasloužené, protože jsme téměř v celém průběhu vedli.
Současně je třeba říci, že jsem nečekal tak velký bodový rozdíl na konci
utkání. Není ani odrazem reality, někdy to tak ale vyjde. Tým byl koncentrovaný, dobře bránil a trošku polevil až v závěru, kdy soupeř dokázal snížit.
Hráli jsme s menší sestavou, což bylo vidět pod naším košem. Svitavy sice
získaly nějaký doskok navíc, ale naši hráči byli rychlejší a to na Tury platilo.“
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PROSTĚJOV Povedené utkání odehrál proti svitavským
Turům František Váňa, který strávil na palubovce téměř třicet
minut. Maximálně vypomáhal v obraně, současně ale řádil také na druhé straně hřiště, kde trefil šest trojek.„Od celého týmu
to byl dobrý výkon. Utkání by nám mělo dodat sebevědomí,“
uvedl Váňa po výhře nad třetím týmem soutěže.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
ƔƔ Šlo o jedno z nejlepších vystoupení týmu v probíhající sezóně?
„Rozhodně můžeme být spokojení,
jak jsme zvládli zápas na obou polo-

vinách palubovky. V obraně jsme si,
až na sám začátek, kdy jsme dostali
pár trojek, dokázali poradit i v nižší sestavě. V útoku jsme zase hráli
týmově, půjčili jsme si míč a tomu
nakonec odpovídal také výsledek.“
ƔƔ Jak se střelcům líbil výkon
Radovana Kouřila, autora třinácti asistencí?
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Jsme užž všichni jako rybičky a tteďď
musíme věřit, že to tak zůstane
a pojedeme dál.“
ƔƔ Pomohly týmu hodně tři trojky v řadě na konci poločasu?
„Rozhodně. Dát devět bodů do šatny nakopne každého. Pak se na palubovku znovu nastupuje ještě lépe.
Sice jsme si říkali, že musíme druhý
poločas hrát, jako by to bylo 0:0, ale
v hlavě vám koncovka druhé čtvrtiny zůstane a ta vás sama o sobě ještě
více nehecuje, což byl také tento
případ.“
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m
výkonu. To by nám
emělo dodat sebevědomí. Věřím, žee
ch
i v dalších zápasech
imálbudeme hrát minimálko proti
ně stejně dobře jako
Turům.“
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Za orientem do Východních Èech: Taneènice z Orionu zkusily Výzva roku:
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PROSTĚJOV Možnost se ukázat,
ale taky mnoho naučit, užít si tance. A zejména pak užít si nevšední
atmosféru orientu. A to vše ve východních Čechách. Dva soubory
orientálních tanečnic z Němčic nad
Hanou. Vyrazily minulý víkend do
Náchoda, kde se se svými tanečními kreacemi představily před mezinárodní porotou. Pro tanečnice
z jihu Prostějovska to bylo něco zcela nového. Šlo totiž o prestižní mezinárodní soutěž s více než kvalitním
obsazením.

Michal SOBECKÝ
Tak to vidí také ředitelka DDM Orion
Němčice nad Hanou Eva Bašková. Ta
do Náchoda vyrazila společně s děvčaty. „Taneční soutěž se jmenuje Hvězda
orientu. Jeli jsme tam poprvé a pojali
tedy cestu tak, že se přijedeme podívat,
že si užijeme tu atmosféru,“ uvedla Eva
Bašková. A to se nepochybně poved-

lo po dvoudenním pobytu se vracela
nadšená. „Bylo to inspirující, nádherné. Ukázalo se tam také, že rozhoduje
každý detail. Šlo o velice kvalitní soutěž,“ uvedla pro Večerník.
Zároveň přidala další podrobnosti.
Třeba k porotě. Ta byla vpravdě mezinárodní, stejně jako samo klání. „Zasedli v ní lidé z Polska, Itálie i Brazílie,
porotkyně se přitom orientálním tancem živí,“ poznamenala Eva Bašková.
Dívky z Prostějovska se na stupně
vítězů neprobojovaly. Podle Baškové
však tato skutečnost není zase až tolik
podstatná. „Sama jsem se v důsledku
soutěže přihlásila na kurzy, abych
se zlepšila a mohla pak zase takto
pomoci děvčatům. Důležité také
je, že nešlo ani tak o soutěž, jako
spíše o soutěžní přehlídku. Nebyla
zde řevnivost, naopak vládla velmi
příjemná, přátelská a přejícná
atmosféra,“ ocenila nejen pořadatele,
ale i další účastníky.
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Účastníci se tentokrát mohli přihlásit
hned do sedmi kategorií, třeba do
kategorie folklor, skupina nebo sólo
klasika. Zatímco v sobotu 1. února se
představily na parketu děti, den nato se
ukázali dospělí. Zajímavostí je, že sou-

těž prakticky není věkově omezená,
jak skupinovou, tak sólo choreografii
mohly tančit i děti mladší osmi let.
Porota pak hodnotila při vystoupeních
mnohé: jednotlivé pohyby, choreografii i osobní dojem.

PROSTĚJOV Velký úkol mají
před sebou prostějovští lukostřelci. Čeká je totiž organizační a zároveň sportovní výzva: Uspořádat
úspěšné mistrovství ČR mužů
v lukostřelbě. Svátek lukostřelců se uskuteční už o víkendu 7.
a 8. března a měl by proběhnout
v hale v tenisovém areálu v Kostelecké ulici. A čeká se velká, bombastická a kvalitně obsazená akce.
„Máme kapacitu necelých 230 lukostřelců. A věříme, že se zaplní,
dva roky zpět jsme pořádali taky
a dorazilo zhruba 220 lidí,“ uvedla
Hana Majarová.

I Prostějov bude mít pochopitelně
svá želízka v ohni. A nebude jich
vůbec málo. „Určitě bude bojovat
družstvo mužů ve složení Michal
Hlahůlek, Pepa Křesala, Kamil Kovář
a František Hajduk. Stejně tak bude
družstvo seniorů, i když složení vám
teď nepovím. A snad se dá dohromady i tým s holým lukem,“ vypočítala
Hana Majarová. Zároveň na klání
pozvala širokou veřejnost. „Začíná se
už od rána. Sportoviště je přístupné
pro diváky, vstup volný,“ upozornila.
Lukostřelci pak dle pravidel budou
mířit na osmnáct metrů, a to všechny
věkové kategorie bez rozdílu. (sob)
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PROSTĚJOV Udrží se oba? Či aspoň jeden? Nebo žádný? Toť
otázky, které si s blížícím se koncem 2. ligy žen ČR 2019/20
nutně musejí pokládat volejbalové týmy VK Prostějov B i TJ
OP Prostějov. Druhá polovina sezóny již ukrojila čtyři z devíti
dvoukol a zástupci regionu ve skupině C třetí nejvyšší tuzemské soutěže stále svádí nelehký boj o záchranu.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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Béčko extraligového VK během aktuálního ročníku hráčsky posílilo,
když postupně přišly exšternberská
Lenka Oborná, dvojice Michaela
Beránková + Adéla Benediktová
z Šelem Brno a k dispozici jsou i dvě
čerstvé juniorské akvizice Kylie Neuschaeferová s Petrou Kožouškovou. Navíc pravidelně vypomáhají
dvě členky A-družstva Klára Dvořáčková a Veronika Boudová.
Všechny zmíněné plejerky však nemohou nastoupit zdaleka pokaždé,
a tak jsou výkony i výsledky hodně
závislé na momentální sestavě v tom
kterém střetnutí. Například na palu-

bovce silného Vsetína byly Hanačky
v podstatě kompletní, díky tomu se
zrodila dvě vítězství za pět získaných
bodů. Podobně doma proti Kylešovicím coby přímému konkurentovi
nevznikly větší pochyby o dvou
důležitých tříbodových výhrách.
Naopak k lídrovi do Opavy cestoval
oslabený mančaft, totéž následovalo
naposledy s druhým Novým Jičínem. A vyústěním se logicky staly
hladké porážky.
„Naše posílené béčko na uhájení
druholigové příslušnosti jednoznačně má. Sice ne vždy můžeme nasadit
silnější sestavu, ale do klíčových zápasů se v rámci možností pokusíme
jít v co nejkvalitnějším složení. Proto pevně věřím, že potřebné body
uděláme. A se setrváním ve druhé
lize nebudeme mít větší problémy,“
rozebral šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák. Klubová záloha je
momentálně sedmá s minimálním
náskokem na hraniční osmou pozici,

naopak větší odstup má před posledními dvěma místy.

FOTOGALERIE
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Už poněkolikáté za poslední roky se
může stát, že volejbalistky OP Prostějov sestoupí do krajského přeboru.
Sice o soutěž výš nakonec vždy nějak zůstaly (zakoupením licence či
administrativní cestou), leč stále se
navzdory maximální snaze nedaří
posunout z tabulkového podpalubí
aspoň trochu výš.
Letos to mělo přece jen klapnout,
bohužel výkonnostní progres byl
pouze dočasný a výběr TJ znovu
klesl až úplně dolů. Je ovšem pravda,
že zkraje odvetné části měl těžký los,
když v Opavě, proti Novému Jičínu
a na půdě Ostravy B (tedy tří vedoucích kolektivů) urval jediný bodík.
Uplynulá sobota pak již skýtala reálnou šanci triumfovat nad hratelným
béčkem Frýdku-Místku, ideálně
v obou duelech. Hanácká parta to
dokázala alespoň jednou, přidala
čtyři body a zaujala devátý post průběžného pořadí.
„Holkám nelze vytknout, že by se
nesnažily či nebojovaly, to v žádném
případě. Pořád však přetrvávají naše
dlouhodobé herní problémy: velké
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PROSTĚJOV Dva těžké zápasy čekaly o víkendu Čechovice. V ping-pongové divizi se totiž střetly
v atraktivních duelech s prvním
a druhým celkem tabulky. Zápasy
byly přitom o to zajímavější, že Čechovice jsou za těmito týmy třetí.
Pro hráče z Prostějovska ale turnaj
nedopadl dobře. V obou zápasech
utržili porážky. I když ve druhém
z utkání proti lídrovi soutěže z Mohelnice ne nijak fatální.
Už před turnajem se ukázalo, že to Čechovice budou mít těžké. Důvod byl

nasnadě: kromě silných soupeřů měl
tým z Prostějovska zdecimovat i počet
absencí. „Jeli jsme tam v hodně kombinované sestavě. Jeli nám jen dva
členové áčka, doplnili jsme to hráči,
kteří byli zrovna k dispozici,“ vysvětlil
problémy Čechovic za klub Zdeněk
Šťastný. Ztráty byly následně znát,
a to zejména v prvním zápase proti
Šumperku, který skončil 3:10. „Se
Šumperkem to bylo jednoznačné,“
poznamenal pouze Zdeněk Šťastný
k nevydařené části soboty.
Následně totiž Čechovice překvapily.

I v poslepované sestavě dokázaly lídra
z Mohelnice řádně potrápit. Konečný
výsledek 8:10 tak nevypadá zase tak
špatně, což právě i Zdeněk Šťastný
potvrzuje. „Bodovali jen stálí členové
áčka, to rozhodlo. 8:10 ale není špatné.
Hráli jsme rozhodně nad očekávání,
v tohle jsme nedoufali. Tento zápas nebyl špatný,“ okomentoval druhé z utkání Zdeněk Šťastný. Nyní Čechovické
čeká dvoutýdenní pauza. Po ní v domácím prostředí 22. února přivítají od 10
hodin Město Albrechtice a od 15 hodin
Šternberk.
(sob)

klikni na
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Uplynulé výsledky – 19. + 20.
kolo: Vsetín – VK Prostějov B 0:3
(-17, -23, -24) a 2:3 (-18, 22, -14,
18, -7), Opava – TJ OP Prostějov
3:0 (17, 15, 22) a 3:0 (19, 18, 14).
21. + 22. kolo: VK Prostějov B –
Kylešovice 3:0 (20, 16, 16) a 3:1
(-23, 14, 16, 19), TJ OP Prostějov
– Nový Jičín 2:3 (-17, 17, -10, 29,
-9) a 0:3 (-13, -20, -19). 23. + 24.
kolo: Opava – VK Prostějov B 3:0
(15, 13, 13) a 3:0 (10, 9, 13), Ostrava B – TJ OP Prostějov 3:1 (-23,
20, 20, 21) a 3:1 (-19, 14, 21, 12).
25. + 26. kolo: VK Prostějov B –
Nový Jičín 0:3 (-17, -15, -18) a 0:3
(-20, -18, -22), TJ OP Prostějov –
Frýdek-Místek B 2:3 (22, -21, -23,
24, -4) a 3:1 (23, 17, -21, 22).
Průběžné pořadí po 26. kole: 1.
Opava 69, 2. Nový Jičín 58, 3. Ostrava B 51, 4. Bílovec 45, 5. Vsetín
42, 6. Kylešovice 30, 7. VK Prostějov B 28, 8. Frýdek-Místek B 27, 9.
OP Prostějov 21, 10. Odry 19.
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množství nevynucených až zbytečných chyb, neschopnost častěji
položit míč útokem a špatné druhé
zápasy, které pravidelně nezvládáme. Tohle jsme ale naposledy v odvetě s Frýdkem úspěšně prolomili.

Samozřejmě se i dál budeme snažit
o záchranu, dokud zůstane naděje,
což znamená příště zabodovat co
nejvíc v Odrách. A tím se výrazněji
chytit do dalších utkání,“ nadhodil
kouč ópéčka Ladislav Sypko.

Michal SOBECKÝ
První soupeř přitom nebyl zrovna snadný oříšek k rozlousknutí. Ondratičtí se museli vyrovnávat s dlouhou cestou do dějiště
turnaje i s papírovými předpoklady, které hovořily pro soupeře.
„První zápas jsme vzali takovou sestavu, že jsme to brali jako
vabank: buď to vyjde, nebo ne. Po čtyřhře to bylo 1:1, dobrý.

Pak se nám už nedařilo nic,“ uvedl za ondratický stolní tenis Jan
Beneš mladší. Druhý zápas už byl naopak povedenější: Ondratice z něj vydolovaly remízu 9:9. „Vyšly nám obě čtyřhry.
Soupeř nám pak odskočil na 5:2 ve dvouhrách. Stáhli jsme
to na 6:6 a poté ještě dokázali dorovnat na 9:9. Za remízu tak
nakonec můžeme být rádi,“ poznamenal Jan Beneš mladší.
V tabulce však posun není znát. Ze dvanácti týmů jsou Ondratice deváté a stále jim hrozí, že se s divizí rozloučí. Jsou si
toho vědomi i sami hráči. „Rozhodující nejspíš budou zápasy
s Bukovou a Jezernicí za čtrnáct dní. Pokusíme se složit co nejsilnější sestavu, navíc budeme mít výhodu domácího prostředí.
V možnosti sestupu je stále namočeno až šest týmů,“ upozornil
Jan Beneš na to, že závěr ping-pongové divize bude letos velmi
napínavý. Zároveň pak pozval na domácí utkání Ondratic: ta se
uskuteční 22. února od 11 a od 17 hodin.
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PROSTĚJOV Stolní tenisté Ondratic neprožívají zrovna
jednoduchou sezónu. Aktuálně nemají jistou záchranu
divize a nervozita by se tak dala krájet. Letos to totiž vypadá, že sestoupí tři až čtyři týmy a reálně tak posun do nižší
soutěže hrozí i devátým Ondraticím. Záchranu pak nemohou slavit ani po uplynulém víkendu. V něm změřily síly
s těžkým soupeřem v podobě Města Albrechtic a dále se
Šternberkem.
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OHLASY AKTÉRÙ
DAVID ŠEVÈÍK

(představitel pořádajícího
TJ Sokol Kostelec na Hané HK)
„Před týdnem jsem seděl ve vídeňské
hale a naživo sledoval mistrovství Evropy mužů. Mohu říct, že jsem tam
i tady viděl úplně stejné nadšení ze hry,
bojovnost, zaujetí a lásku k házené.
Věřím, že to všechny účastníky Hanáckého poháru ty dva dny v Kostelci
opravdu bavilo. A přeju jim, ať svůj
milovaný sport dál hrají s co největší
radostí i zápalem. Ti nejlepší to jednou
klidně můžou dotáhnout třeba právě
až na evropský nebo světový šampionát. Obrovský dík patří manželům
Coufalovým za to, kolik času i úsilí
věnují tomuto turnaji od jeho vzniku.“

Zdejší oddíl TJ Sokol HK perfektně zorganizoval třetí ročník
špičkového turnaje přípravek a jeho „miníci“ vyhráli

KOSTELEC NA HANÉ Před více než dvěma lety se
v hlavě trenéra miniházenkářů TJ Sokol Kostelec na
Hané HK Patrika Coufala zrodil nápad založit tradici
pořádání velkého turnaje přípravek. Celý klub vzal
tuto myšlenku za svou a mezinárodní HANÁCKÉ
POHÁR má teď za sebou už 3. ročník. Skvěle vydařený jako oba předchozí, z nové akce se velice rychle
stalo jedno z nejvýznamnějších klání dané věkové
kategorie v celé České republice.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Letos o třetím lednovém víkendu
zápolilo v kostelecké městské sportovní hale dvacet družstev ročníků
narození 2009+2010 a dvanáct
týmů ročníků narození 2011 +
mladších. Tuzemskou konkurenci
z Moravy i Čech včetně například
slavné Dukly Praha ozdobili také
zahraniční účastníci ze Slovenska,
a dokonce z Chorvatska.
Dvoudenní boje zahájil sobotní maraton střetnutí v základních skupinách,
zatímco v neděli byly na programu duely o konečné umístění s vyřazovacím
play-off. Všechny výpravy přitom našly
útočiště v prostorech základní školy
i přilehlé restaurace, neboť společně
s halou tvoří jeden společný areál.
Organizátoři tak mohou zajistit nejen
sportovní vyžití, ale též stravování

a ubytování veškerým aktérům k jejich
plné spokojenosti.
Na zápasovém kolbišti se maximálně
dařilo elitnímu výběru domácího oddílu Kostelce, který celým turnajem prošel bez jediného výsledkového zaváhání. Nejprve vítězně ovládl svou grupu,
poté přesvědčivě vyřazoval jednoho
protivníka za druhým i v k.o. systému.
Až postoupil do finále, kde dalším vynikajícím výkonem suverénně smetl Náchod 20:10! Euforie dětí, realizačního
týmu, rodičů a příznivců v zaplněném
hledišti byla samozřejmě obrovská.
Bronz mezi staršími miniházenkáři
získala slovenská Šaľa, v mladší věkové
kategorii obsadili tři nejvyšší pozice
benjamínci Telnice, Náchodu a Sokolnic. Neztratily se ani další kolektivy Sokola HK, ale mnohem důležitější než
výsledky byla jiná věc: že se tři stovky
sportujících dětí královsky pobavily
aktivním pohybem při milované házené během maximálně povedeného
víkendu, který vyvrcholil slavnostním
zakončením, při němž organizátoři
předali nastoupeným mančaftům hromadu hodnotných cen.

-QUVGNGéVÊ OKPKJ¾\GPM¾ąK \XGFCLÊ
PCF JNCXW RQJ¾T \C XÊV÷\UVXÊ PC
FQO¾EÊO *CP¾EMÆO RQJ¾TW 
Foto: Marek Sonnevend
zlepšení miniházenkáøù tj sokol hk na domácím turnaji
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1. místo

FILIP ŠTRUNCL
(místostarosta města Kostelec
na Hané, dějiště turnaje)
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„Jsme hrdí, že náš místní házenkářský
oddíl už tři roky organizuje tak velký
a významný turnaj pro děti. Za vedení
města mohu říct, že takové super projekty mají opravdu smysl a Kostelec na
Hané je maximálně podporuje. V dnešní moderní době bojujeme s tím, aby
mladí jen neseděli u mobilů, počítačů
nebo televize a aspoň občas sportovali. Hanácké pohár dělá v tomto směru
skvělou práci a jsme moc rádi, že se
i jeho další ročník tak vydařil.“

HANÁCKÉ POHÁR 2020 – VÝSLEDKY
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Patrik Coufal: „Z letošního Hanáckého poháru jsem nadšený!“
KOSTELEC NA HANÉ Spolu
s manželkou je iniciátorem, duchovním otcem i hlavním organizátorem
Hanáckého poháru v miniházené,
současně trenérsky vede přípravku
pořádajícího oddílu TJ Sokol Kostelec na Hané HK. Patrik Coufal
je tedy rozhodně nejpovolanější
osobou k obšírnějšímu zhodnocení
třetího ročníku parádní akce.
O PØEDSTARTOVNÍCH
STAROSTECH

„Vzhledem k tomu, že se nám na poslední chvíli z turnaje odhlásily čtyři
týmy a podařilo se nám narychlo nahradit jen dva, byli jsme nuceni trochu
zaimprovizovat. A z našeho širokého
hráčského kádru se rozhodli postavit ve starších minižácích tři družstva
místo plánovaných dvou, v mladších
minižácích dva celky namísto jednoho. Děti jsme přitom rozdělili tak, aby
měly možnost dle svých zkušeností se
v jednotlivých kolektivech maximálně
prosazovat, přebírat na sebe zodpovědnost a v některých případech učit
se spoléhat samy na sebe.“

O SPANILÉ CESTÌ
ZA TRIUMFEM

2CVTKM %QWHCN UNCXÊ UG UXÚOK UX÷ąGPEK
RT¾X÷FQD[VÚVTKWOHPC*CP¾EMÆORQ
J¾TW Foto: Marek Sonnevend

vše výše uvedené se skutečně podařilo naplnit. A v případě starších minižáků oranžových dokonce měrou
vrchovatou, jejich postup do čtvrtfinále byl neočekávaným nadstandardem. U zkušeného modrého
týmu jsme naopak po fantastických
umístěních v Lovosicích, Praze, slovenských Malackách i chorvatském
Záhřebu očekávali přinejmenším
roli jednoho z favoritů. Po předloňské páté a loňské čtvrté pozici
na Hanáckém poháru jsme přece
jen toužili umístění na domácím
O PROSAZENÍ V SILNÉ akci vylepšit. Což ale v konkurenci
téměř všech nejsilnějších soupeřů
KONKURENCI
z ČR, Slovenska a Chorvatska sa„Toto řešení se v průběhu turnaje mozřejmě nemohlo být snadným
ukázalo jako opodstatněné, protože oříškem.“
PODÌKOVÁNÍ PARTNERÙM:
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„Základní skupinu se nám podařilo
celkem snadno vyhrát, nicméně ve
čtvrtfinále čekal soupeř, který se na nás
snaží vždy dobře připravit. A Dukle
Praha se příprava rozhodně vyplatila,
protože jsme s ní odehráli za poslední dobu nejvyrovnanější zápas, což
mě jako trenéra rozhodně netěšilo.
Utkání jsme však přece jen dotáhli do
vítězného konce alespoň jednobrankovým rozdílem 13:12. V semifinále
jsme narazili na starou známou Telnici, která dlouhodobě patří k nejtěžším
protivníkům na turnajích. Tou dobou
už se za naší střídačkou kumulovala
notná fanouškovská kulisa, která tým
hnala dopředu. Obrovským nasazením, rychlou kombinační hrou i zákroky brankáře se nám podařilo rychle
gólově utéct a nakonec vyhrát 23:14.
Ve finále už nás očekával do té doby
suverénní a fyzicky disponovanější

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

Náchod. Vletěli jsme na něj podobně
jako na Telnici a rychle získali větší
náskok. To už jsme měli za zády mohutný fanouškovský kotel, který se rozhodně nechal slyšet. Rychlými útočnými výpady, oku lahodícími akcemi,
skvělou obranou a výbornými zákroky
gólmana jsme pak závěrečné střetnutí
dotáhli do úspěšného konce 20:10
a poprvé v historii Hanáckého poháru se tak Kostelec stal jeho vítězem.
Nadšení bylo obrovské a neutuchající,
protože jsme skutečně vyhráli ledacos,
jen ne vlastní turnaj. A teď jsme to konečně dokázali.“
O DALŠÍCH
ODDÍLOVÝCH
VÝBÌRECH

„Výtečnou zkušeností byl letošní Hanácké pohár i pro další naše týmy. Ve
starších minižácích druhý modrý tým
sice obsadil poslední příčku, nicméně
pro děti, z nichž mnohé s házenou začínaly teprve po letních prázdninách,

je hra s nejlepšími týmy i nutnost samostatně si poradit velkým přínosem.
A to i přes porážky. Obdobné to bylo
také u našich nejmenších, tedy mladších minižáků. Většího úspěchu převážně začínajících dětí se dosáhnout
nepodařilo, ale často těsné prohry a jen
drobné krůčky, které chyběly k lepším
výsledkům, dávají naději pro jejich budoucí vývoj.“
ZÁVÌREÈNÉ
SHRNUTÍ

„Přípravy Hanáckého poháru 2020
trvaly přibližně půl roku. Sám turnaj
byl plný radosti, odhodlání, dřiny,
krásných momentů a bojovnosti, ale
někdy také smutku i sebezapření. Vítězové slaví, nicméně poražení smutnit nemusí, protože o víkendu 18.
a 19. ledna vyhrála v Kostelci na Hané
především házená dětí, které jsou na
samém počátku své sportovní kariéry. Těch dětí, které začaly házenou žít,

stejně jako jejich předchůdci a trenéři. Nová generace házenkářů, na něž
se spoléháme, že náš milovaný sport
budou dál posouvat, zkvalitňovat
i zviditelňovat. A co nás už teď může
nejvíc těšit, je fakt, že tyto děti se sešly v jedné hale ne kvůli počítačovým
hrám, ale kvůli daleko zdravější aktivitě – sportu. V Kostelci tedy nebyla
vidět jen výtečná miniházená, ale také
dobrá práce všech trenérů, kteří v malých svěřencích probudili nadšení pro
házenou. Neboť radost či smutek je
vidět pouze v nadšených dětských
očích, nikoliv v těch nezúčastněných.
Na Hanáckém poháru sdílelo takové
nadšení okolo tří stovek miniházenkářů. Velké poděkování kromě všech
zúčastněných zaslouží ti, kteří se podíleli na organizaci turnaje. To znamená především rodiče kosteleckých
dětí, jejich kamarádi a známí, paní
kuchařky v jídelně, vedení ZŠ Kostelec, podporovatelé i všichni, kteří nám
fandí.“
(son)

ccoo přinesl
přřinessl hanácké
hanááckké pohár
pohár v hházené...
ázeené...
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