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Muz v Bedihošti ale ve skuteènosti

napaden

ého Z A C H R Á N I L

Michal KADLEC
BEDIHOŠŤ Obyvatelé Bedihoště stále jen stěží vydýchávají hrůzný čin, ke kterému
došlo v sobotu 1. února časně ráno v jednom z rodinných domů a o němž jsme obsáhle informovali v minulém vydání. Pachatel pokusu o vraždu na devětašedesátiletém seniorovi je ve vazbě, ovšem krvavý masakr lidé stále probírají. Večerníku
se během uplynulého týdne ozval muž, který má pronajatý byt ve stejném domě,
kde mladík sekáčkem na maso těžce zranil majitele nemovitosti.
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JAKÁ JE JEHO ROLE V PŘÍPADU? CO VIDĚL NA VLASTNÍ OČI?
A PROČ SE MU NYNÍ LIDÉ VYHÝBAJÍ? ČTĚTE NA STRANĚ

s námi porostete

Hledáme obchodního zástupce
pro okres Prostějov a přilehlé okolí
Nabízíme:
Výdělek 40 000 – 60 000 Kč, garance akvizice nových klientů a aktivní podpora
kariérního růstu

Požadujeme:
Kontakt:
Petr Hluchaň, 608 818 051, hluchan@beneﬁtas.cz
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min. SŠ vzdělání s maturitou, reprezentativní vystupování
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
Chøipka opìt zabíjela
Prostějov (mik) – Počet lidí nemocných chřipkou v Prostějově po
dalším týdnu opět výrazně vzrostl.
A co je ještě horší, v Olomouckém
kraji přibyly další dvě oběti. „V pondělí 10. ledna jsme v Prostějově registrovali 2 362 případů onemocnění
chřipkou v přepočtu na sto tisíc obyvatel. V rámci Olomouckého kraje je
to absolutně nejvíce. Evidujeme také
v kraji dalších devět případů nemoci s klinicky závažným průběhem.
K uvedeném datu už také bohužel
evidujeme tři úmrtí v souvislosti
s chřipkou,“ uvedla Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení pobočky KHS v Prostějově.

3DSÉUVHXzQHY\SODWÉ
Prostějov (mik) – Ve městě výrazně ubylo těch, kteří poctivě sbírali
noviny, tvrdé kartony a další starý
papír. Ani bezdomovcům se už pomalu nevyplatí takto se živit. Sběrny
totiž už nenabízejí tři koruny za jeden kilogram starého papíru, ale jen
necelou třetinu! „Za starý papír dáváme sedmdesát haléřů za kilogram
a kartony nevykupujeme vůbec,“
sdělil jeden z majitelů prostějovské
sběrny starého papíru.

Andreji, FOTO
SRĀNHMV E È E R N Í K U

na nás!
Michal KADLEC
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Památky lákají. V Olomouckém
kraji vloni došlo k nejrychlejšímu
nárůstu počtu turistů v rámci celého Česka. Vyplývá to z aktuálních
dat Českého statistického úřadu.
Návštěvnost narostla téměř o devět
procent a více lidí zde také přenocovalo. V regionu se vloni ubytovalo přes tři čtvrtě miliónu hostů.
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

Sabine páchala škody. Černé
předpovědi se vyplnily a orkán
s dívčím jménem způsobil výrazné
škody i v regionu. Strhával střechy,
vyvracel stromy a ničil také elektrická vedení. Škody sčítá i prostějovský magistrát, kvůli dalším škodám byl nucen dokonce na dva dny
uzavřít Městský hřbitov.
ZACHYTILI JSME

Agentura 3OXPORYVNiVHEXGHGĚODW]QRYX-H~]Ni

Odbor hledá
QRYÅKRvÅID
Prostějov (mik) – Po nedávném
nečekaném úmrtí vedoucího odboru sociálních věcí prostějovského
magistrátu Jaroslava Svozila hledá
město jeho nástupce. „Vypsali jsme
výběrové řízení na tento post, uzávěrka přihlášek je do dvacátého
února,“ potvrdila Večerníku tajemnice Magistrátu statutárního města Prostějov Blanka Vysloužilová.
„Pokud půjde vše podle plánu, nástupce pana Svozila oznámíme ještě
tento měsíc,“ dodala náměstkyně
primátora pro sociální záležitosti
Alena Rašková.

Pondělí 17. února 2020

Hergot! Kde soudruzi z NDR udělali
chybu? Nedávno zrekonstruovaná
Plumlovská ulice v Prostějově bude
znovu rozkopaná! Agentura Hóser
se tuto šokující informaci dozvěděla
z vyjádření Úřadu pro potírání zmetkových staveb.
„Zareagovali jsme na udání jednoho
mladého občana Prostějova, který
nám poslal své podezření. Vedení
zdejšího magistrátu prý chtělo ušetřit
za asfalt, nechalo tak vyprojektovat
velmi úzkou silnici v Plumlovské ulici.
Ta je nyní tak úzká, že hrozí vysoké

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

••Pondělí••
Sabine na sebe nechala čekat. Zatímco jinde v republice, hlavně v její západní části, udeřil orkán podle přesných předpovědí v plné síle už v ranních
hodinách, v Prostějově se zvedl silný vítr až odpoledne. „Já si myslel, že nás
to mine, meteorologům se nedá moc věřit,“ pronesl starší pán na Sídlišti E.
Beneše. Neminulo nás nic, orkán páchal další škody i druhý den...
••Úterý••
Počasí jako na Apríla. Během tohoto dne si spousta Prostějovanů připadala jako prvního dubna. Počasí na nás totiž vytasilo snad všechny své
zbraně. Silný vítr provázely v jednu chvíli husté olověné mraky, poté se
záhy vyjasnilo a zazářilo sluníčko, do toho pak další rychlá změna v podobě silného deště, dokonce přišlo i sněžení. No, vyberte si...
••Středa••
Cestovali po magistrále. Městská knihovna v Prostějově pořádá spoustu zajímavých akci nejen pro ty nejmenší, ale samozřejmě i ty odrostlejší. Uprostřed týdne mohli návštěvníci jedinečné besedy s fotografem Ivo
Dokoupilem zažít cestu po nejdelší železniční trati na světě. O tom, že se
putování po Transsibiřské magistrále líbilo, svědčila spokojenost publika.
••Čtvrtek••
Krev na Valentýna. Nejen zamilovaní jedinci zamířili v tento den na Hermatologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Prostějov. Desítky lidí se
rozhodly v rámci pořádané akce darovat krev nebo plazmu. Někteří dárci
se registrovali jako partneři, tudíž na svátek zamilovaných obdrželi od vedení špitálu ještě dárek.
••Pátek••
Sportovci „porušili“ životosprávu. Plesová sezóna je v plném proudu
a pokračovala pochopitelně i v pátek na různých místech regionu. V tento
den se plesů účastnili hlavně sportovci, neboť v Ohrozimi se uskutečnil bál
Tělovýchovné jednoty Ohrozim a v Kostelci na Hané došlo dokonce na
fotbalový ples. Nu což, na jednu noc šla životospráva trošku stranou...
••Sobota••
Na koloběžce po Islandu. Ujet tisíc kilometrů na koloběžce, a k tomu se
kochat nádhernou islandskou přírodou? Jde to! Přesvědčili se o tom návštěvníci Divadla Point, kde v sobotu přednášela o své neobvyklé výpravě
mladá cestovatelka Veronika Jiříčková. A že při jízdě na koloběžce dokázala i fotografovat, se účastníci akce přesvědčili rovněž.
••Neděle••
Když to Izer rozbalí. Kam přijede, tam je veselo! Známého baviče a snad
nevysychající studnu vtipů lechtivého charakteru v jedné osobě uvítali tentokrát v Němčicích nad Hanou, kde se v místním kině diváci smáli, až se
za břicha popadali. Zdeněk Izer je prostě jen jeden, nezaměnitelný a svůj.

dopravní riziko. Prověřili jsme celou
situaci a udání jsme vyhodnotili jako
opodstatněné. Silnice v Plumlovské
ulici není regulérní a město bude muset
do půl roku zjednat nápravu,“ uvedl ve
svém podepsaném prohlášení ředitel
úřadu pro zmetky Vladimír Polovičatý.
Zpráva z vládního úřadu pořádně
nadzvedla prostějovské radní, kteří
doposud tvrdili, že Plumlovská je po
rekonstrukci široká až až a žádné
riziko projíždějícím automobilům
nehrozí. „Já se z toho pokálím, teď
budeme muset celou Plumlovskou
rozkopat a po každé boční straně rozšířit silnici o jeden metr. Všechny nově
vysazené stromy tak půjdou do prdele

a místo nich bude asfalt,“ zabědoval po
dotazu Agentury Hóser Juraj Rozohnil,
náměstek primátora pro všechno, co se
v Prostějově staví.
Na další otázku, kam zmizel ušetřený
asfalt, se však náměstek Rozohnil skutečně už rozohnil. „Asi jsem si ho odvezl na chalupu, vy chytrej,“ uvedl doslova náměstek primátora. Jak vyplynulo
z jednání nedávné rady města, konšelé všemi hlasy schválili projekt na
rozšíření komunikace v Plumlovské
ulici. Ta tedy bude znovu na půl roku
uzavřena! „Hned od prvního března
začneme, rozkopeme obě boční strany
silnice, pokácíme nově zasazené stromy a holt budeme lít asfalt. Prostějované budou mít, co chtějí, a přestanou

udávat! Z Plumlovské bude autostráda,“ křičel stále rozlícený náměstek.
Vedení prostějovského magistrátu je
nyní tak vytočeno kvůli udání na Úřad
pro potírání zmetkových staveb, že se
všech jedenáct konšelů rozhodlo složit
se z vlastní kapsy na asfalt, který bude
k rozšíření potřeba.
Za Agenturu Hóser Majkl

A jsme opět u toho, je to jako
hrách na stěnu házet! Cyklisté bývají často naprosto
nepoučitelní a zřejmě jsou
přesvědčeni, že při jízdě na
kole mohou být na rozdíl
od řidičů aut v alkoholovém
rauši. Omyl! Policisté minulé pondělí přistihli v Domamyslicích muže jedoucího
na kole, kterému byla silnice
hodně „malá“.

3,25
Nebylo divu, osmačtyřicetiletý cyklista vzápětí strážcům zákona nadýchal 3,25
promile alkoholu, přičemž
ovšem přiznal vypití „jen“
jednoho piva a čtyř panáků
tvrdého alkoholu. Ať to bylo,
jak chce, nyní chlapíka čeká
správní řízení s hrozbou pokuty až do 50 000 korun.

ZAUJAL NÁS...

ZDENĚK IZER
Známý bavič a imitátor tentokrát

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

KRIMI po dvojici hledaných
Ü½NGJ

1 708

Jde o varování? Také na Prostějovsku se výrazným způsobem zvýšila
nezaměstnanost, a to o čtrnáct procent. Aktuálně je na prostějovském
„pracáku“ registrováno přes sedmnáct stovek lidí bez práce.

PÁTRÁNÍ

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.

Foto: internet

rozechvěl bránice divákům při svém
nedělním představení v němčickém
kině Oko, u něhož nechyběl ani Večerník.
ZASLECHLI JSME…

„LIDÉ SI NA
MĚ UKAZUJÍ
PRSTEM“
Redakci se ozval svědek bedihošťského případu skorovraždy.
Nešťastný muž J. C. si postěžoval
nad chováním spoluobčanů.
Někteří jej prý viní ze spoluúčasti...

BRUNO ČERVEŇAK
se narodil 18. května 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 11. února 2020.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 14
do 15 let, měří okolo 174 centimetrů,
má hubenou postavu, černé oči a černé
vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ 10/4 °C

Miloslava

¶WHUÙ

8/5 °C

Støeda

7/3 °C

¤WYUWHN

6/0 °C

Pátek

6/0 °C

Sobota

8/0 °C

Nedìle

11/2 °C

Gizela
Patrik

SABINA MIRGOVÁ
se narodila 6. března 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 31. ledna 2020.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří okolo 160 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

Oldřich
Lenka
Petr

Svatopluk
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

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

Pondělí 17. února 2020

3

7KMQIÁ?µHT!MÜJQD> ještě NEKONČÍ
Lyžování v Kladkách
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PROSTĚJOV Šálil nás zrak, nebo jsme měli
vlčí mhu? Nikoliv! Při pořizování fotodokumentace místního nádraží v Prostějově zachytil Večerník rovněž odjíždějící vlak, který
vypravovala velice známá osoba. Ve výpravčí
s červenou čepicí na hlavě jsme poznali bývalou dlouholetou starostku Držovic Blanku
Kolečkářovou!

Michal KADLEC
Blanka Kolečkářová vedla sousední Držovice dlouhých deset let, křeslo starostky musela
opustit až na nátlak občanů v dubnu 2017, těsně
poté následovaly mimořádné komunální volby.

Dosud je zastupitelkou Olomouckého kraje, ale
co se týkalo její práce, na nějakou dobu se po někdejší první dámě známé obce slehla zem.
„Pracuji nyní jako výpravčí Českých drah,
prakticky jsem se vrátila ke své bývalé profesi.
Kruh se uzavřel,“ vysvětlila stroze Blanka Kolečkářová. „Práce je to krásná a zodpovědná.
Máme tady všichni naše místní nádraží moc
rádi a věříme, že se bourat nebude. K tomu
nám můžete pomoci i vy v médiích,“ pronesla
ještě na adresu Večerníku bývalá starostka Držovic. Déle se zdržovat nenechala, od hlavního
nádraží totiž zrovna přijížděl osobní vlak a bylo
ho třeba vypravit...

PROSTĚJOV Těžké časy prožívají vlekaři a provozovatelé či
majitelé lyžařských areálů z níže
položených míst. Mezi ně patří
i skiareál Kladky, který je jediný na
Prostějovsku. Původní plány, tedy
rozjet naplno areál okolo Vánoc,
se nevydařily a ani zbytek lyžařské
sezóny se zatím nevyvíjel příliš
dobře. V Kladkách se nicméně
i o víkendu nadále lyžovalo.
„Podmínky pro zasněžování moc nejsou. O víkendu jsme ale měli normálně
otevřeno, uvidíme, jak to bude dál, jak
dlouho to udržíme otevřené,“ uvedl za
provozovatele Jiří Křeček. Aktuálně je
v provozu jeden vlek a dětské lano.
A podle posledních zpráv by tomu
tak mělo ještě nějaký ten den zůstat.

„Bohužel jsme měli dvakrát během
krátké doby zavřeno. Trápilo nás
počasí, nejen oblevy a déšť, ale také
prudký vítr,“ uvedl Křeček. Přestože
pak zatím zimní sezóna nekončí, už
teď se ji nebojí hodnotit jako nepovedenou. „Byla to jedna z nejtěžších,
nejobtížnějších sezón. Trápí nás
pořád úvěr a je tak jisté, že s velkou
pravděpodobností nesáhneme přes
léto k žádné modernizaci,“ posteskl si
Jiří Křeček.
Areál je nicméně stále otevřený, a to
většinou mezi 9.00 a 16.00 hodin, tři
dny v týdnu pak v Kladkách nabízí
i večerní lyžování. V pondělí a v úterý je zavřeno. Celodenní jízdenka
stojí 380 korun pro dospělého
a o stovku méně pro děti.
(sob)
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Řeč byla o vzpomínce na Aloise Kalábka, kterého po
pokusu o emigraci v roce 1949 zatkla Státní bezpečnost, a prostějovský živnostník byl poté o rok později
umlácen v komunistickém vězení. Do diskuse se vlo-

oponoval Jaroslav Šlambor
PROSTĚJOV V nečekanou a místy nechutnou
slovní přestřelku se v úterý 4. února proměnila na jednání prostějovského zastupitelstva
diskuse o zřízení pamětní desky jedné z obětí
komunistické zvůle za minulého režimu.
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
-QOWPKUVKEMÚ \CUVWRKVGN ,CTQUNCX iNCODQT FCN FQ LGFPÆ TQXKP[
QD÷VK MQOWPKUOW U ×FCLPÚOK QD÷ċOK TQ\JQFQX¾PÊ RTG\KFGPVC
8¾ENCXC*CXNC
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWCKPVGTPGV

Michal
KADLEC
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František JURA,RTKO¾VQT
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Město Prostějov se letos pokusí získat
podporu Olomouckého kraje pro svůj
projekt rozvoje cestovního ruchu. Chceme na dvou místech vybudovat parkové
šachy. Lidé by si je mohli zahrát na zahrádce městských lázní a v Aquaparku
Koupelky. V Kolářových sadech a v areálu občerstvení U Abrahámka bychom
pak rádi vybudovali hrací stolky. Třetí
částí našeho projektu je instalace servisních stojanů, kde by si cyklisté mohli
opravit a seřídit svoje kola. Ty plánujeme v areálu občerstvení U Abrahámka
a u místního nádraží. Věříme, že se nám
tímto způsobem podaří přilákat do našeho města další návštěvníky i nabídnout
nové služby obyvatelům Prostějova.

žil také zastupitel Jaroslav Šlambor (KSČM), který
oběti komunistické zvůle srovnal s oběťmi rozhodování prezidenta Václava Havla po roce 1989!
Původně se jevil návrh opozičního hnutí Na rovinu! zcela bezkonfliktně. „Navrhujeme zřídit pamětní desku Aloisi Kalábkovi, občanovi města Prostějova, který zemřel jako jedna z prvních obětí dne
24. února 1950 na následky persekuce komunistického
režimu. Jak plyne z dokumentů, pan Kalábek vlastnil
v Prostějově obchod na Pernštýnském náměstí číslo 9
a sklad na Masarykově náměstí číslo 27. Po komunistickém puči v roce 1948 byl jeho podnik znárodněn. Na
podzim roku 1949 byl Alois Kalábek zatčen po pokusu
o emigraci a uvězněn, načež o rok později zemřel na následky mlácení vězeňským dozorcem,“ vrátil se do historie Aleš Matyášek, lídr hnutí Na rovinu!
Následovala krátká diskuse, v níž ostatní zastupitelé
zmínili, že daleko vhodnější by bylo zřídit pamětní
desku přímo na radnici, která by uctila památku
všech obětí komunistického režimu. Do této debaty
se pak ovšem přihlásil také komunistický zastupitel Jaroslav Šlambor. „Smrt pana Kalábka je zcela
jistě politováníhodnou realitou. Nic na tom nemění
skutečnost, že k předčasným úmrtím v důsledku
chybných politických rozhodnutí docházelo, dochází
i nadále a docházet bude také v budoucnu. Bohužel.
>>>pokračování na straně 15
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PROSTĚJOV Hodně se o tom
mluvilo. Kočky, které v Krasicích
utečou svým majitelům, mohou
skončit v odchytové kleci. Věc,
která byla několik let v rovině
dohadů, se potvrdila loni. Jedna
z majitelek objevila svoji kočku
na zahradě sousedky. Ta tehdy
hovořila o tom, že měla klec kvůli
krysám. Zajímalo nás, jaká situace
panuje v Krasisích nyní.
O případu mizení koček v Krasicích
Večerník poprvé informoval zhruba
před dvěma lety. Problém se týkal
ulic naproti prostějovskému aquaparku. V té době tam již notnou dobu
mizeli domácí mazlíčci. Dle jejich
majitelů hrozilo, že se kočka stane
ohroženým druhem.
Minulý rok se jednu ze zatoulaných
koček podařilo objevit v odchytové
kleci na zahradě jedné ze sousedek,
kterou se nám tehdy podařilo zkontaktovat. Ona sama potvrdila, že ji
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à

0
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štvou kočky, které jí nechávají na
zahradě lejna, popřela však, že by je
cíleně odchytávala.
Nyní už by situace v Krasicích měla
být klidnější. „Během posledních
dvou let jsem přišla o celkem pět
koček. Rozhodla jsem se, že další už
chovat nebudu a pořídila si raději psa,
na kterého si dávám pozor. Myslím,
že podobně to mají i jiní lidé v ulici,“
prozradila Večerníku žena, která nás
původně na celý případ upozornila.
Po usilovném pátrání se nám podařilo kontaktovat někoho, kdo v této
oblasti čtyřnohého mazlíčka stále
má. „Vlastním tři kočky. Poté, co se
mizení těchto zvířat řešilo i s policií,
se situace uklidnila. Snažím se, aby
mi kočky neutíkaly, chápu, že se sousedům nelíbí, pokud se jim kočka
prochází po pozemku. Pokud vím,
tak žádné zvíře se již nikomu dlouho
neztratilo,“ shrnula další milovnice
zvířat z Krasic.
(mls)
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Zchátralý kulturní sál padl
PROSTĚJOV Dlouho si s tím
nikdo nevěděl rady. Bývalý závodní klub OP Prostějov na Vápenici, jemuž Prostějované říkali
„Blešárna, Vodárna, Spolák či
Malá scéna“, od devadesátých let
minulého století pustl a stal se
z něj pouze STÍN MINULOSTI.
Před více jak rokem „Blešárna“
získala nového majitele, nedlouho poté se v objektu rozjely rozsáhlé stavební práce. Dům, kde
kdysi panoval čilý společenský
ruch, díky nim najde zcela nové
využití. Zjišťovali jsme, jak to s rekonstrukcí aktuálně vypadá.
Původně spolkový dům národně
sociální strany byl postaven na počátku 20. století. Kromě stranických
účelů sloužil i kultuře a pohostinství.
Ve druhé polovině minulého století
v něm sídlil závodní klub Oděvního podniku Prostějov a v objektu
se pořádaly koncerty, zábavy, plesy,
čaje, taneční kurzy, divadelní představení, promítaly se filmy, konal se
zde také Wolkrův Prostějov. Po roce
1990 získala dům zpět v restituci rodinka Binkova. Pro dům se ovšem
nové uplatnění hledalo velmi složitě.
Nemovitost disponovala velkým sálem i předsálím, i proto se hovořilo
o tom, že by tam mohl být městský
kulturní a společenský sál. Tehdejší

majitel jej magistrátu nabízel za 14,4
milionu korun. Vysoká cena byla
jedním z důvodů, proč politici od
tohoto záměru upustili a dům chátral dál.
Změny přišly až s novým investorem, který „Blešárnu“ získal za necelých šest milionů korun. Koncem
předminulého roku se tak rozběhly
rozsáhlé stavební práce. Díky nim ve
směru do Partyzánské ulice vyrostl
rozlehlý bytový objekt rozdělený
na dvě samostatně stojící podlouhlé
třípatrové budovy spojené historickým objektem Blešárny. V souvislosti s tím se hojně spekulovalo
o ubytovně pro zahraniční dělníky.
„Jedná se o normální byty různých
velikostí. Součástí domu jsou i garážová stání,“ prozradil Večerníku
jeden z mužů pracujících na stavbě.
Sama „Blešárna“ v současnosti doznává změn, někdejší společenský sál
je již minulostí. „I v něm budou byty.
Brzy se začne upravovat také průčelí
viditelné z Vápenice. Z této ulice se
bude do domu také vcházet, nicméně hlavní vchod bude z Partyzánské
ulice,“ uvedl dále stavební dělník.
Přestože práce na výstavbě během
uplynulého roku výrazně pokročily,
kolaudace zatím není na pořadu dne.
„Jestli to bude hotové letos? To netuším, pořád je tu hodně práce,“ uzavřel

<CVÊOEQRTčéGNÊQDLGMVW\WNKEG8¾RGPKEGX[RCF¾XÊEGOÆP÷UV¾NGUVGLP÷\CPÊOLKåX[TQUVN[
FX÷TQ\NGJNÆVąÊRCVTQXÆDWFQX[UD[V[
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CTVKP<CQTCN

muž, který si nepřál být jmenován.
O bližší informace ohledně dalšího využití rozlehlé stavby v samém
centru Prostějova se Večerník chtěl
obrátit přímo na majitele. Tím je

brněnská KHC Consulting. Sehnat
ovšem jakýkoliv telefonický kontakt
na zodpovědného zástupce této
společnosti se nám přes veškerou
snahu nepodařilo.
(mls)
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Jak jsme nedávno slíbili, přinášíme jasný argument, proč radary
na měření rychlosti výrazně přispívají v Prostějově k vyšší bezpečnosti. I když je nám jasné, že
část řidičů notoricky porušujících
dopravní předpisy a vyhýbajících
se placení pokut ani tímto nepřesvědčíme.
Jenže statistická čísla nikdo neošálí, ta
hovoří jasnou řečí. Vzpomeňme si na
dobu, kdy od konce roku 2008 až do
26. května 2009 byly stacionární radary na měření rychlosti v Prostějově
vypnuty kvůli nedostatečné opoře

v zákonech. V tu chvíli opadly obavy
řidičů z možných perzekucí a jezdili si
po městě, jak chtěli! „Za čtyři měsíce,
kdy řidiči věděli, že jim za překročení
povolené rychlosti od městské policie nic nehrozí, se ulice změnily téměř
v džungli. Například v dubnu v Prostějově porušilo zákony celkem neuvěřitelných 13 500 řidičů. Bezmála 500
z nich jelo rychleji než 80 kilometrů
v hodině, dalších 260 z nich zase projelo křižovatky na červenou. Zřejmě
nejvíce se zhoršila situace v tu dobu
v Plumlovské ulici. Zatímco v prosinci 2008 tudy projelo 90 řidičů vyšší

než povolenou rychlostí, v dubnu jich
bylo už 448. Jejich počet tedy stoupl
o hrozivých 497 procent,“ poskytla
Večerníku alarmující informace Anna
Němcová, tisková mluvčí společnosti
Czech radar, která měření rychlosti
v Prostějově pro město zajišťovala.
Radary v Prostějově začaly znovu
zaznamenávat přestupky 26. května
2009. A na chování řidičů to bylo okamžitě znát. „Během dvou týdnů počet
přestupků klesl o 70 procent. Motoristé totiž nad sebou opět pocítili bič
a jezdili mnohem opatrněji,“ dodala
Anna Němcová.

$.78/1«
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I přes jasné výsledky, na konci roku 2009 stacionární radary v Prostějově
„osleply“ a už pouze jen nějaký čas měřily rychlost pro statistický archiv, než
zavřely oči úplně. Jak tato zařízení ve městě chybí, víme všichni, kteří dodržujeme předepsanou rychlost. Stále častěji se totiž rozčilujeme nad tím, jak
se jiní šoféři po ulicích prohánějí bez rizika, že je za překročení povolené padesátky někdo potrestá. O to víc dnes zaráží skutečnost, že v jiných městech,
a sice například v Praze, Hradci Králové a mnoha dalších, fungují stacionární radary bez problémů a tamní magistráty mají záležitosti veškeré legislativní administrativy v pořádku. Nabízí se tedy otázka, proč to jinde jde
a v Prostějově ne? Notabene když i po deseti letech od konce měření sloupy
stacionárních radarů stále stojí
j na svých místech. Nyní jsou však jen vzpokdy
mínkou na dobu,
u, kkd
dy ssee ppoo uulicích
lilicí ze strachu z pokut jezdilo opatrně. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Majakovského ulice

$ÚXCNQVQ5VQLCPQXQP¾XUÊ&PGwPÊWNKEGPCXÚEJQFPÊOMQPEKOÊUVPÊé¾UVK8TCJQXKEGD[NCRQLOGPQXCP¾
XNKUVQRCFWLCMQ5VQLCPQXQP¾XUÊ1F×PQTCUGPC\ÚXCNC-QOGPUMÆJQWNKEGCUQWéCUPÚP¾\GX
RNCVÊQFRTQUKPEGPCRCO÷ċ8NCFKOKTC8NCFKOKTQXKéG/CLCMQXUMÆJQ  TWUMÆJQD¾UPÊMC
CFTCOCVKMC0CEJ¾\ÊUGVCOMQUVGNUX$CTVQNQO÷LGLGJQåUQWéCUP¾RQFQDCRQEJ¾\Ê\TQMW<C
åGNG\PKéPÊORąGLG\FGOO¾UÊFNQ<GO÷F÷NUMÆFTWåUVXQ8TCJQXKEGXGFNGLwÊWNKEK7%KJGNP[FCNRQLOGPQX¾PÊ
RQFPKM\CNQåGPÚPCRQé¾VMWUVQNGVÊ
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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V minulém čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku si v oblíbené rubrice fotografického návratu
v čase zařádil nepřítel všech tištěných médií. Nezbedný tiskařský šotek totiž neomaleně (ne)přehodil oba snímky, tudíž u Majakovského ulice vyšly jiné fotografie. Za toto nedopatření se omlouváme a dnes přinášíme správný díl našeho dlouhodobého seriálu.
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Příště: ulice Čs. odboje

3ì('3/$71e
608 960 042
675$1$

krimi

www.vecernikpv.cz

Pondělí 17. února 2020

5

KRGLQ

ÿ(51É
168 7äª8#.#5+5':,',ª&ö6+&1/#*.#&18ö.;
Žena z Prostějovska dostala od klatovského soudu podmínku
.521,.$

VPěVWVNRXSROLFLt

Víno pil na veřejnosti

Foto: internet

Při kontrolní činnosti a dohledu
na veřejný pořádek v centru města si strážníci ve čtvrtek 13. února
povšimli muže sedícího na lavičce
v ulici Dukelská brána. Dotyčný
popíjel bílé víno z dvoulitrové plastové lahve. Svým jednáním porušil
vyhlášku města, která konzumaci
alkoholu na tomto místě zakazuje.
O protiprávním jednání byl muž
hlídkou poučen. Z části vypitou lahev strážníci osmapadesátiletému
bezdomovci odebrali. Celá záležitost byla předána k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Zadržel mladistvého
Předminulý pátek 7. února krátce
po poledni si strážník okrskové
služby povšiml mladého muže,
který odpovídal popisu celostátně
hledané osoby. Dotyčný byl vyzván k prokázání totožnosti. Výzvy
uposlechl. Při ověřování totožnosti
přes operační středisko se pátrání
po sedmnáctiletém mladíkovi potvrdilo. Mladý muž byl předveden
na obvodní oddělení Policie ČR,
kde byl předán policistům k dalším
úkonům.

Zranění bezdomovci

Předminulou neděli 9. února
vpodvečer bylo přijato telefonické
oznámení o dvojici opilých osob na
autobusovém nádraží. Dvaašedesátiletý muž vlivem požitého alkoholu upadl na chodník, přičemž si
způsobil poranění na hlavě. Lékař
rozhodl o jeho převozu na ošetření
do nemocnice. Druhý muž, o čtyři
roky mladší, byl bez zranění, dokázal se o sebe sám postarat a z místa
odešel. O dva dny později ve večerních hodinách vyjížděli strážníci
opět prověřit telefonické oznámení týkající se opilých bezdomovců.
Tentokrát se jiná dvojice opilých
mužů bez domova zdržovala v hale
hlavního vlakového nádraží. Pětašedesátiletý muž byl otřesen a měl
tržnou ránu na hlavě způsobenou
pádem na zem a úderem do hlavy.
Strážníci si i v tomto případě vyžádali příjezd sanitky. Lékař rozhodl
o převozu podnapilého muže k zašití rány do nemocnice. Druhý muž
z místa odešel.

Stálo mu to za to?
V odpoledních hodinách minulého úterý 11. února bylo přijato
telefonické oznámení o zadržení
pachatele drobné krádeže v obchodním domě v Konečné ulici.
Strážníci v podezřelém zjistili
pětašedesátiletého muže, který se
pokusil odcizit zboží v hodnotě 29
korun. Svým jednáním se dopustil
přestupku proti majetku. K činu se
přiznal a odcizené zboží dobrovolně vydal. To bylo vráceno zpět do
prodeje. Jeho protiprávní jednání
bylo vyřešeno hlídkou uložením
příkazu na místě.

získejte
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Rozsudek není pravomocný, obžalovaná má stejně jako státní zástupce
několikadenní lhůtu na rozmyšlenou,
zda trest přijme, nebo si proti verdiktu podá takzvaný odpor, což by pro
soud znamenalo případ projednat
veřejně v hlavním líčení.
Pozornost od dětí žena odvrátila
v okamžiku, kdy si našla nového přítele, za kterým dojížděla mimo své
bydliště. „Už jsou velké, dokážou se
o sebe postarat,“ obhajovala se matka,
jejíž děti již civilní soud svěřil do péče
příbuzných. „V místě posledního společného bydliště na ubytovně zanechávala své nezletilé dcery samotné,
bez dostatku potravin, hygienických
potřeb a finančních prostředků. Pryč
odjížděla opakovaně, zprvu vždy na
dva až tři dny, později zůstávala mimo
Michal KADLEC
ubytovnu nepřetržitě i několik týdnů.
Okresní soud v Klatovech ženu uznal Děti byly odkázané na pomoc cizích
od stolu trestním příkazem vinnou lidí,“ stojí v obžalobě.
z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Úctyhodný je také počet neomlu-

KLATOVY Jak informoval internetový server novinky.cz,
půl roku vězení s podmíněným odkladem na dvanáct
měsíců uložil klatovský okresní
soud pětatřicetileté ženě původem z Prostějovska za lhostejný přístup k rodičovským
povinnostem. Obžalovaná
nechávala doma několik týdnů bez dozoru své tři dcery
ve věku 10, 13 a 14 let, které
nechodily do školy a hladové
musely u sousedů žebrat o jídlo. Ona sama žila na ubytovně
na Klatovsku a podle všeho si
vydělávala prostitucí.

Granáty našel v křoví
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vených hodin ve škole, kterých jsou
stovky. Sousedé přiznali, že jim bylo
dětí líto. „Holky hladověly. Tak jsem
jim dávala alespoň instantní polévky,
sušenky a občas zbytky od oběda.
Byly za to velmi vděčné,“ řekla jedna
ze svědkyň. Jejich matce prý vynadala, že je nechává doma bezprizorní.
Absenci dcer ve škole matka obhajovala tím, že tam odmítaly chodit bez
svačin. „Já jsem na ně neměla peníze.
Tak zůstávaly doma. Pro jídlo jsem
chodila na charitu,“ vysvětlovala žena.
Popřela, že by nechávala dcery doma

hladovět. „Nechala jsem jim vždy jídlo na několik dnů. Nemůžu za to, že
snědly všechno hned,“ uvedla před
vyšetřovateli. „Všichni si myslí, že
jsem si jezdila jen užívat. Já ale hledala
práci a s přítelem jsme sháněli podnájem,“ dodala. Podle závěru soudu
hrubě porušila jednu ze základních
povinností rodičovské odpovědnosti, která zahrnuje péči o zdraví
dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový
a mravní vývoj.
Jak Večerník zjistil, žena pochází
z nejmenované obce na Prostějov-

Zloději kradli třikrát Vandal øádil
za dvě hodiny. A to ve Vrahovicích

v jednom obchodě!

PROSTĚJOV Předminulou neděli vyrazili
na nákup, avšak peníze si s sebou nevzali.
Dne 9. února řešili prostějovští strážníci
hned tři krádeže během pouhých dvou hodin. A co je ještě zajímavější, všechny případy
se udály v jednom obchodě.
„Při první události byla při protiprávním jednání
přistižena jednadvacetiletá žena, která se pokusila odcizit zboží v hodnotě 540 korun, ale byla
zadržena ostrahou. Druhý případ na sebe nenechal dlouho čekat. Po hodině byli strážníci do
obchodu přivoláni k další osobě podezřelé z krádeže. Tentokrát se protiprávního jednání dopustil osmadvacetiletý muž. Ten se pokusil projít
přes pokladní zónu se zbožím ukrytým v batohu. Zboží v celkové hodnotě 1 828 korun dobrovolně vydal,“ popsala zlodějské manýry v jed-

né z prostějovských prodejen Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
To však nebylo všechno! Už za dvacet minut
strážníci do obchodu v centru města vyjížděli
potřetí. „I v tomto případě se ostraze podařilo
zadržet muže, který se pokusil z prodejní plochy
odejít bez zaplacení zboží. Dotyčný si svůj lup
v hodnotě 1 034 koruny uschoval do batohu.
V podezřelém muži strážníci zjistili devětadvacetiletého recidivistu. Pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže si strážníci na místo
vyžádali příjezd hlídky Policie ČR,“ prozradila
Greplová s tím, že první a druhý případ byl postoupen příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Tam hrozí za přestupek proti majetku
pokuta do 50 000 korun.
(mik)

PROSTĚJOV To2QPKéKNFX÷wMQFQXM[
hle musel udělat
buďto
„bezmozek“ nebo řádně opilý
či zfetovaný jedinec. Majitelé dvou osobních vozidel
Škoda z Vrahovic jsou nyní vzteky bez sebe, protože
během uplynulé soboty jim zatím neznámý vandal
poškodil jejich auta.
„Škodu za pětatřicet tisíc korun způsobil dosud neznámý
pachatel, který během noci z pátku čtrnáctého na sobotu
patnáctého února poškodil ve Vrahovicích dvě vozidla
značek Škoda Octavia a Škoda Rapid. U zaparkovaných
automobilů poničil zpětná zrcátka a dveře, na kterých
vytvořil několik rýh a prohlubní,“ popsala víkendovou
událost Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Strážci zákona po neznámém vandalovi pátrají. „Policisté
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu poškození
cizí věci, a pokud se podaří zjistit pachatele, hrozí mu až
dva roky vězení,“ dodala mluvčí krajské policie. (mik)
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ÚŘEDNICI MAGISTRÁTU ČEKAJÍ VEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÉ

Proběhlo další líčení případu
drogového gangu v Prostějově

PRÁCE

PROSTĚJOV Bývalá úřednice odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu stanula minulé úterý před senátem Okresního
sudu v Prostějově. Osmatřicetiletá J.H. byla přímo v magistrátní
budově zadržena v prosinci 2018 policisty, kteří v tu dobu i na
jiných místech Prostějova podnikli největší protidrogovou razii
za poslední desetiletí. Přímo v její kanceláři objevili kriminalisté marihuanu i balíčky s pervitinem. Jak vyplynulo ze soudního jednání, drogy žena prodávala i během své pracovní doby
a byla úzce napojena na gang okolo Lukáše Šindýlka. Večerník
soudní líčení všech obviněných sleduje.
Policie po zásahu obvinila celkem
devět lidí, kteří měli po Prostějově
řadu let prodávat nebezpečný pervitin i další drogy. Patřila mezi ně
i zaměstnankyně prostějovského
Michal
magistrátu, která následně přišla
KADLEC
o práci. V úterý 11. února předstouza přispění
pila před soudní senát vedený soudMartina
kyní Adélou Pluskalovou. V jejím
případě byl podán návrh na dohoZAORALA
du o vinně a trestu.
Je tomu už více než rok, co se kri- J. H. byla obviněna z přečinu nedominalisté pochlubili výsledky „nej- volené výroby a jiného nakládání
větší protidrogové razie za 10 let“. s omamnými látkami a jedy. „Od
PŮVODNÍ
reportáž
k
pro Večerník

Nález munice oznámil prostřednictvím linky 158 sedmačtyřicetiletý muž z Prostějova, který na
ni narazil uplynulou sobotu 15.
února dopoledne v křoví u silnice za Prostějovem v místní části
Vrahovice. Policisté místo zajistili
a přivolali pyrotechnika. Ten si tři
protipancéřové střelecké granáty
převzal a odvezl k likvidaci.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Okradli obuvníka
Během předminulého víkendu
se zatím neznámý pachatel vloupal do provozovny drobných
oprav oděvů a obuvi v Prostějově. Uvnitř odcizil nezávislé naftové topení a hotovost. Provozovatel škodu předběžně odhadl
na asi 17 000 korun. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který lze
dle trestního zákoníku uložit
mimo jiné trest odnětí svobody
až na dva roky.

Nechtěl jíst, loupil
Někdy v době od 7. do 10. února
se vloupal neznámý pachatel do
stánku s rychlým občerstvením
v Plumlovské ulici. Z prodejny
odcizil hotovost, stravenky, mobilní telefon a tablet, majitelé škodu předběžně odhadli na bezmála
10 000 korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli,
samozřejmě v případě dopadení,
hrozí u soudu až dvouletý kriminál.

Přes tři promile
V pondělí 10. února kolem patnácté hodiny zastavila a kontrolovala
policejní hlídka v Prostějově – Domamyslicích osmačtyřicetiletého
cyklistu. Důvodem pro kontrolu
byla jeho velmi nejistá jízda. Policisté proto u cyklisty provedli
dechovou zkoušku na alkohol,
a ta měla pozitivní výsledek 3,15
promile alkoholu. Při opakované
dechové zkoušce přístroj vykázal
dokonce hodnotu 3,25 promile.
Muž policistům přiznal, že od čtrnácté hodiny, než usedl na kolo,
vypil jedno desetistupňové pivo
a čtyři „panáky“ rumu. Další jízda
mu byla zakázána. Po zadokumentování bude věc postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu, který dle zákona o silničním
provozu může za tento přestupek
uložit pokutu od 25 tisíc do 50 tisíc
korun.

Víno proložila rumem
&TQI[PCwNKRQNKEKUVÆKXMCPEGN¾ąKUQEK¾NPÊJQQFDQTWRTQUV÷LQXUMÆJQOCIKUVT¾VW
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zatím neustanovené osoby přebírala pervitin i marihuanu a prodávala
je dále různým osobám,“ uvedla při
jednání státní zástupkyně Libuše
Bartlíková, která vzápětí přečetla
hodně dlouhý seznam jmen drogově závislých lidí, kteří drogy kupovali. Sama žena v přípravném řízení
na policii odmítla vypovídat, ale
aby dostala co nejnižší trest, u soudu se k činům doznala. „Přehodnotila jsem svůj postoj a nyní se chci
ke všemu, co je mi kladeno za vinu,
přiznat. Souhlasím s tím, co tady
četla paní státní zástupkyně. Jen
bych nesouhlasila s tím, že drogy
jsem prodávala od roku 2013. Tak
dlouho to nebylo. Nyní jsem po
léčení ze závislosti, drogy již neužívám a jsem čistá. Pracuji teď jako

administrativní pracovnice ve firmě
svého bratra,“ pronesla v úterý před
senátem bývalá zaměstnankyně
prostějovského magistrátu.
Soudkyně Adéla Pluskalová se
obžalované ptala i na to, od koho
drogy přebírala, aby je vzápětí přeprodávala dalším zájemcům. „To
nechci říct, snažím se od toho všeho oprostit a na minulost zapomenout,“ hlesla nešťastnice.
Státní zástupkyně Libuše Bartlíková žádala dvouletý nepodmíněný trest, soudkyně rozhodla
o verdiktu takto: 300 hodin veřejně prospěšných prací a peněžitá
pokuta ve výši 70 000 korun. Obviněná se vzdala práva na odvolání, státní zástupkyně se k rozsudku na místě nevyjádřila.

Předminulý pátek 7. února chvíli
před půlnocí zastavila policejní
hlídka neosvětlenou šestatřicetiletou cyklistku v Lidické ulici.
Žena byla vyzvána k provedení
dechové zkoušky, která vykázala
pozitivní výsledek. Přístroj řidičce kola naměřil 1,92 promile alkoholu v dechu. Podezřelá
se k požití alkoholu přiznala
a uvedla, že si dala víno a proložila ho panákem rumu. Na kole
již pokračovat v jízdě nemohla
a její jednání bude řešit příslušný
správní úřad.

20021410245

www.vecernikpv.cz
Pondělí 17. února 2020

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!

BLAHOPØEJEME!!!

„Využili jsme toho, že je teď Valentýn. Děti si tak dneska
mohou vyrobit přání pro své blízké,“ prozradila Večerníku Jarmila Šmucrová. A několik se skutečně pustilo
do vyrábění společně s rodiči. Hlavní roli hrály nůžky
a papír, ale také pastelky. „Mají zde jedno vzorové přání.
Nemusíte ale nic dělat a stačí jen přihlížet a žasnout, jaké
mají děti nápady a fantazii. Ta se zjevně stále neztrácí,“
neskrývala Šmucrová spokojenost při pohledu na tvo-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Městská
knihovna v Prostějově
není už delší dobu jen
o čtení. Lidé tak nechodí pouze za knížkami,
ale také za celou řadou
akcí. Mnohé z nich pak
lákají děti, a právě jednu takovou uspořádali
v dětském oddělení
během čtvrtečního
odpoledne 13. února.
Tentokrát se opět omladina mohla těšit na tvoření, a opět tematické.

řitele. Motivy přitom byly všelijaké, ať už šlo o postavy,
nebo něco z přírody.
Akce v prostějovské knihovně jsou tradičně velmi oblíbené. Svědčí o tom i skutečnost, že se na ně lidé často a rádi
vrací. „Chodíme sem pravidelně, na všechny možné akce.
Je to tu moc fajn,“ pochválila pracovníky i prostředí Petra
Dokulilová. Okolo ní sedělo hned několik pracantů. Tentokrát se tak nepotvrdily zkušenosti z některých jiných
akcí, kdy se nakonec ukázali kreativnější rodiče, zatímco
děti naopak přihlížely.

Radovan GRUDIL
10. 2. 2020 47 cm 2,60 kg
Kostelec na Hané

Z událostí pořádaných knihovnou pro děti to ale není vše.
Zatímco nadcházející týden si dali v knihovně oddech, na
ten příští už je v plánu další akce. „Na sedmadvacátého
února chystáme karnevalový den, který bude i pro nečtenáře. Budou zde různé úkoly, děti si můžou procvičit
své dovednosti. Nebude naopak klasický rej, ale kdo chce,
může přijít v masce,“ řekla Jarmila Šmucrová k dalšímu
počinu knihovny. Akce začne v 15.00 hodin.

4QFKP[X[TC\KN[FQMPKJQXP[6GPVQMT¾VPGLGP\CMPÊåMCOK
CNGVCMÆ\CVXQTDQWRą¾PÊ
Foto: Michal Sobecký
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David ŠKRAŇKA
9. 2. 2020 49 cm 3,05 kg
Želeč

LGFGUGVKNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GVQRUÊDCDKéMCMVGT¾
D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾UUG\MNKFPKNC8čéKP¾XwV÷X¾O
LGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾5RQMQLGP¾DWFGPC\CJT¾FEGLGFQDTÚ
JNÊFCé2ąÊRCFPÚ\¾LGOEGD[O÷N\CPÊP÷LCMQWFQDWFQEJ¾\GV
CRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW
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LGUVąGFPÊMąÊåGPGEXGX÷MWLGFGPCåFXCTQM[MVGTÆOWLGJQ
R¾POWUGNJQFP÷WDNÊåKVUVTCEJXLGJQQéÊEJONWXÊ\CXwG8čéK
OWåčOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚCåCITGUKXPÊRTQVQRTQP÷LJNG
F¾OGRCPKéMW,CM\ÊUM¾FčX÷TWLGVQRą¾VGNUMÚCRQJQFQXÚ
RGLUGM2UÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

BERUŠKA

LG FXQWNGVÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW ,G ONCF¾ VGORGTC
OGPVPÊRUÊUNGéPCCMT¾NQXPCRN[w¾MčUPKOKåUKPGUMWVGéP÷
JTCLG/¾JTCXQWCRą¾VGNUMQWRQXCJW7XÊV¾FNQWJÆRTQEJ¾\
M[0GPÊXJQFP¾MLKPÚO\XÊą¾VMčO0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾8JQFP¾MF÷VGO

LG MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW XG X÷MW FGXÊVK TQMč 5VCTwÊ
RGLUGMUGPGXåF[RTQDWFÊUFQDTQWP¾NCFQWP÷MF[LGVQ
DTDNC2TQVQRTQP÷LJNGF¾OGéNQXÊéMCMVGTÚLGLDWFGOKNQ
XCVVCMQXÆJQLCMÚLG8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
2UÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

TOBY

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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NOVÁ ŠANCE

Petr VYSTAVĚL
10. 2. 2020 49 cm 3,25 kg
Ohrozim

Anna KUBÍKOVÁ
10. 2. 2020 52 cm 3,50 kg
Suchdol

0FIÁÜF<HDDOQJü@IÁ

Elen KOUCKÁ
10. 2. 2020 52 cm 3,80 kg
Brodek u Prostějova

následovaly mateřinky,“ prozradil první náměstek primátora Jiří Pospíšil

„Zdaleka nejvíce se investovalo do budovy DDM na Vápenici,

Vítejte na svìtì

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

6

STROM REPUBLIKY!

podat i na Policii ČR, která celou záležitost šetří pro
podezření ze spáchání trestného činu.“
Poškození Stromu republiky nenechalo chladnými ani představitele vedení magistrátu. „Nechápu takové jednání. Řekl bych, že někteří lidé
jsou nevychovaní, neváží si ničeho a zřejmě se
baví jen tím, že mohou něco ničit. Nedokážu
si takové chování racionálně vysvětlit,“ uvedl k
případu vandalství Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějov.

2TXPÊ P¾O÷UVGM RTQUV÷LQXUMÆJQ RTKO¾VQTC ,KąÊ
2QURÊwKN PGO¾ RTQ LGFP¾PÊ XCPFCNC QONWX[ 1F
DQTPÊEKUGP[PÊRQMQWwGLÊ5VTQOTGRWDNKM[\CEJT¾PKV

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

já navrhnu zřídit stejnou desku všem
obětem nekompetentního rozhodování
politiků po roce 1989! Pokud byste
chtěli, vyjmenuju vám, o jaké oběti
jde. Začnu tím, že pan prezident Havel
rozhodl o dvou amnestiích a následky
i oběti na životech byly obrovské, včetně
dětí! Také kriminalistický ústav jasně
řekl, že to bylo v důsledku rozhodnutí
prezidenta Havla a ministrů tehdejších
vlád. A co Leopoldov? Tam bylo
zavražděno pět vězeňských dozorců,
a za to může přímo Havel! Takže
pojďme udělat pamětní desku i těmto lidem,“ rozčílil se už zcela nekontrolovaně
komunistický zastupitel.
Nejvyšší orgán města se nakonec rozhodl
tento materiál odložit na další zasedání.

Zastupitel Marek Moudrý (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova)
podal protinávrh, aby se v útrobách radnice zřídila společná pamětní deska všem
obětem komunistického režimu. I tímto
protinávrhem se tak bude zastupitelstvo
zabývat na příštím jednání.
Během uplynulého týdne se Večerníku
přihlásila vnučka Aloise Kalábka s tím,
že v nejbližší době poskytne naší redakci
dokumenty a popis tragických událostí,
které vedly ke smrti jejího dědečka.
„Pokud však pan Šlambor na zastupitelstvu srovnával zrůdnost komunistického
režimu s činy pana prezidenta Havla, je
to naprostá demagogie a další zrůdnost,“
vzkazuje mu výrokem evidentně dotčená
Jarmila Sekaninová.

PROSTĚJOV Nikoliv vážná nehoda, ale stále s nejasnými okolnostmi a příčinou, se stala minulou středu ráno
na náměstí Padlých hrdinů v Prostějově. Právě tam došlo ke střetu linkového autobusu s osobním vozidlem.
Přestože v autobusu cestovalo několik lidí, nikomu se
nic nestalo. Policisté žádají především tyto cestující
o svědectví.
„Linkový autobus jel po ulici Svatoplukově směrem k hlavnímu nádraží. Po projetí křižovatkou s ulicí Vrahovickou
došlo ke střetu přední části autobusu se zadní částí před
ním jedoucího osobního vozidla značky Ford. Při nehodě
nebyl nikdo zraněn,“ popsala Marie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Škoda na
autobusu byla předběžně odhadnuta na asi deset tisíc korun
a na osobním automobilu také na zhruba deset tisíc korun.
U obou řidičů bylo požití alkoholických nápojů vyloučeno
dechovými zkouškami,“ přidala Šafářová.
Prostějovští dopravní policisté se v tomto případě obracejí
na veřejnost. „Žádáme případné svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem nehody procházeli či projížděli. Pomoci by mohla zejména svědectví cestujících z autobusu,
kteří ještě před příjezdem policistů opustili místo nehody.
S jakoukoli informací je možné obrátit se na linku 158,“ vyzývá policejní mluvčí.
(mik)
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Policie hledá
VYÈGN\]ÔDG
cestujících

Autobus to napálil do Fordu

>>>dokončení ze trany 3
A jde z mé strany jen o holé konstatování. Návrh pana Matyáška prosazuje návrh zřízení pamětní desky jen jednomu z občanů, přičemž individuální
vzpomínku by si zasloužily mnohé
další oběti, a to i z doby současné.
Tento návrh nevybíravě dehonestuje
pojem slova komunistický a evokuje
závěr, že ze strany mého kolegy v zastupitelstvu jde o ryze politický kalkul, který
mu má zajistit výhodu na úkor dnešních
komunistů. Jednoduše jde o nefér krok,“
rozlítil se Šlambor. Když vzápětí uslyšel
na svoji adresu velice kritické a štiplavé
poznámky, jeho emoce dostoupily vrcholu. „Pokud byste chtěli schválit pamětní
desku obětem komunistické zvůle, pak

o pamětní desce oběti komunistické zvůle

Zastupitelé odložili jednání

Jak již bylo naznačeno, každé technické
zhodnocení majetku pak předává město do vlastnictví
dané příspěvkové organizace. „Je to
dáno usnesením zastupitelstva, že vše,
co se vybuduje v objektu dané příspěvkové organizace, bude předáno
do jejího užívání. Dané zhodnocení se
pak musí účetně odepisovat,“ vysvětluje Jiří Pospíšil, kterého se Večerník
zeptal, jaké plány s dalším zhodnocováním majetku má město pro rok 2020?
„Částka na investice a opravy je pro letošní rok opravdu vysoká. Je to celkem
280 milionů korun!“
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RTXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKN
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„Žádáme občany města o spolupráci při zjištění neznámého
pachatele. Věříme, že nám
Prostějované pomohou najít
viníka,“ požádala veřejnost
o pomoc Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Celý
případ
popsala
následovně: „Neznámý pachatel v blíže neurčeném čase od
středy 12. do čtvrtka 13. února
poškodil ve Smetanových
sadech nově vysazenou lípu
– Strom republiky. Poškození
pravděpodobně způsobil pes,
který kousal do kmenu. Vyzýváme svědky, kteří inkriminovaným místem procházeli
a viděli v parku osobu cvičící
psa nebo přímo jak došlo
k poškození stromu, aby
poznatky předali strážníkům
Městské policie Prostějov, a to
buď osobně, nebo telefonicky
na adrese Havlíčkova 4, telefonicky na číslo 582 402 222,
případně prostřednictvím linky
156. Svědeckou výpověď lze

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Před dvěma
lety nechal prostějovský
magistrát ve Smetanových
sadech slavnostně vysadit tzv. Strom republiky. Lípa měla všem připomínat
100. výročí založení Československa. Strom však uprostřed minulého
týdne dosud neznámý vandal poničil, když z kmínku na několika místech
zcela seškrábal kůru!

➢ ZE STRANY 3

KORUN Neznámý lotr poničil

www.vecernikpv.cz
Pondělí 17. února 2020
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Prostějov (mik) – Jedna z nejčastějších otázek čtenářů je, kdy dojde
na rekonstrukci vnitřního vybavení
Městských lázní v Prostějově. „Magistrát do budoucna připravuje rozšíření
Aquaparku o nový krytý bazén a čeká
na vypracování srovnávací studie i relevantních doporučení z hlediska rozsahu a kapacity. Do budoucna počítáme taktéž s možností rekonstrukce
městských lázní, ovšem až po vybudování náhradní kapacity Aquaparku.
Vše musí být samozřejmě projednáno
a schváleno zastupitelstvem, včetně
zajištění zdrojů financování, bude se
jednat o nemalé částky,“ deklaruje
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.

/½]QÈDzSR$TXDSDUNX

Prostějov (mik) – Část parkoviště
před prostějovskou nemocnicí je už
delší čas vyhrazena jen pro pacienty,
kteří jsou povinni na vozidle umístit
parkovací kotouč. Na četné dotazy
čtenářů ohledně podmínek parkování
odpověděl velitel prostějovských strážníků. „Parkoviště v ulici Mathonova
v Prostějově je rozdělené na dvě části,
z nichž ta menší je označená dopravní
značkou ‚Parkoviště s parkovacím kotoučem‘. Na takto označeném parkovišti musí řidič při začátku stání umístit
kotouč viditelně ve vozidle a nastavit
na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit a nesmí stanovenou dobu tří hodin překročit. Tato
značka se vztahuje i na místa vyhrazená pro parkování vozidel označených
parkovacím průkazem. V případě, že
očekávaná doba návštěvy nemocnice
bude delší než tři hodiny, je vhodnější
zaparkovat vozidlo v areálu nemocnice, na druhé části parkoviště, které není
označené dopravní značkou a parkování zde není časově omezené. Nebo
parkovat v přilehlém okolí,“ radí ředitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy.

6NRWRXÄHPMHQWÔLKRGLQ\

Prostějov (red) – Občané, organizace
nebo občanská sdružení mohou opět
nominovat jakoukoli významnou
osobnost nebo kolektiv, jejichž práce
znamená přínos pro město Prostějov.
Nominace je možné zasílat do konce
měsíce února 2020. Zastupitelstvo
každoročně uděluje Cenu města Prostějova za významnou činnost nebo
dílo v různých oblastech. „Osobnosti
a kolektivy, které výrazně napomohly
ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak
nevymezujeme, abychom tím nezúžili
výběr nominovaných. V uplynulých
letech byla Cena města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá, tedy od šíření demokracie přes
celoživotní práci v divadelnictví až po
činnost literární či hudební,“ vzkazuje
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova. Jednoduchý formulář a pravidla pro nominace i udílení naleznete na internetových
stránkách www.prostejov.eu.

Nominujte osobnosti
na Cenu mìsta

Prostějov (mik) - Už zítra, tedy v úterý 18. února, zasednou k dalšímu společnému jednání radní statutárního
města Prostějov. Na programu mají
desítky bodů, z nichž bude všechny
hodně zajímat zřízení pracovní skupiny pro zavedení automatizovaného
měření rychlosti na komunikacích
v Prostějově. V úvodu schůze budou
radní schvalovat čestná ocenění pro
rok 2020, ale také se budou zabývat
pohledávkami městské policie, dalším
nákupem uměleckých děl či stipendijním programem pro prostějovské
studenty. Schvalovat se má připravený plán oprav chodníků, některá
rozpočtová opatření ke stavebním
investicím, výkupy, pronájmy i prodeje pozemků a v neposlední řadě se
dostane také na záležitosti bytové.

Radní projednají
YÖWHUÙWDNÅ
mìøení rychlosti!

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

PŮVODNÍ

zpravodajství

9 592 672

812
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68 917 061

MNKOCVK\CEGU¾NW
rekonstrukce bytu
rekonstrukce kotelny
rekonstrukce budovy
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„Očekávali jsme orkán, ale nakonec
jeho síla v Prostějově nedosáhla takové intenzity, s jakou jsme počítali.
Takže škody jsou minimální oproti
škodám po vichřici v červenci loňského roku. Nyní vichřicí bylo vyvráceno celkem devět stromů, tři
se zlomily. Žádné škody na majetku
města nebo majetku třetích osob
stromy nezpůsobily,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Večerník už v minulém vydání upo-

zornil veřejnost, že magistrát během
pondělí i úterý nechal z preventivních důvodů uzavřít všechny městské parky a biokoridor Hloučela.
Zamčená brána pro návštěvníky byla
také u Městského hřbitova v Brněnské ulici. „Stalo se tak rovněž z bezpečnostních důvodů, stejně tak byl
hlídán biokoridor Hloučela. Rozhodli jsme se pro jistotu vše uzavřít,
aby nedošlo k nějakým zbytečným
zraněním. Strom nebo větev mohou

PROSTĚJOV Na hrozivě vypadající nehodu upozornili Večerník
všímaví čtenáři. Minulé pondělí ve
večerních hodinách to s rychlostí
jízdy přehnal mladík za volantem
BMW. Rondel v Brněnské ulici jej

„nadzvedl“ a šofér poté narazil do
kandelábru. Od něj se pak již neřiditelné vozidlo odrazilo a převrátilo na střechu.
„V pondělí desátého února po dvacáté
hodině projížděl dvaadvacetiletý mla-

5X÷VGFKXUGCNG\VÆVQJCX¾TKGX$T
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dík s vozidlem značky BMW okružní
křižovatkou v Brněnské ulici v Prostějově. Zde nepřizpůsobil rychlost stavu
a povaze vozovky a s autem se dostal
do smyku. Nejprve narazil do sloupu
veřejného osvětlení a poté se vůz přetočil na střechu,“ zareagovala na dotaz
Večerníku Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jakkoliv havárie vypadala hrozivě,
mladý muž z ní vyvázl bez zranění.
„Policisté u něj provedli dechovou
zkoušku na alkohol, která byla negativní. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnutá na asi deset tisíc korun
a na sloupu veřejného osvětlení na přibližně pět tisíc korun. Řidiči bude po
projednání přestupku uložena pokuta,
jejíž výše může dosáhnout až dvou tisíc korun,“ doplnila Šafářová. (mik)

PROSTĚJOV Ve středu 12. února krátce před devatenáctou hodinou
došlo v Olomoucké ulici k dopravní nehodě. Na vině byl tentokrát řidič
Mercedesu, který nedodržel bezpečnou vzdálenost za odbočující škodovkou.
„Jednačtyřicetiletý muž z Prostějova jel s vozidlem značky Mercedes-Benz po
ulici Olomoucké a v důsledku nedodržení bezpečné vzdálenosti narazil do vozidla Škoda Octavia jedoucího před ním, které odbočovalo do dvora jednoho
z domů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Požití alkoholických nápojů u obou
řidičů bylo vyloučeno dechovými zkouškami,“ popsala Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Hmotná škoda na obou automobilech byla předběžně
odhadnuta na asi 85 000
korun. „Přestupkové jednání
řidiče Mercedesu bylo vyřešeno v příkazním řízení na iQHÆT wMQFQXM[ QFDQéQXCN \ 1NQOQWEMÆ WNKEG FQ
místě,“ dodala Marie Šafářo- LGFPQJQ\FXQTPÊEJVTCMVčRąKNGJNÆJQFQOWC\G\CFW
(QVQ2QNKEKGè4
vá.
(mik) FQP÷LPCTC\KN/GTEGFGU

narazil do škodovky

Řidič Mercedesu
Bavorák položil na strechu!
ˇ

„Ťukanec“ v Olomoucké ulici:

v silném větru spadnout kdykoli, i když se o zeleň maximálně
staráte,“ objasnil Pospíšil.
A jak vše dopadlo? „Na hřbitově
v Brněnské ulici došlo v pondělí
k vývratu jednoho jehličnanu, který však nezpůsobil žádnou škodu,“
prozradil první náměstek primátora a dodal: „Při očekávání orkánu
je vždy dobré provést preventivní
opatření. Určitě je namístě, že jsme
tak učinili i my.“
(mik)

milosrdný

-HOMDNxËOHQHFURQGHOeQHSĆHOÇWOr

PROSTĚJOV Orkán Sabine zasáhl minulý týden i Českou republiku. Silný vítr napáchal mnohé
škody i v obcích prostějovského
regionu, ovšem k městu byl poměrně milosrdný. Jak Večerníku
potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, ke škodám na
městském majetku nedošlo, přestože vichr v Prostějově vyvrátil
několik stromů. Padl i další jehličnan na hřbitově...

„Vyvráceno bylo devìt stromù,
NYÈWvÉPvNRG½PQHGRvORp
RGGHFKOVL-LÔÉ3RVSÉvLO
SUYQÉQ½PÈWHNSULP½WRUD

Orkán byl k Prostějovu

Závěrečným usnesením zastupitelů
bylo mimo jiné rozhodnuto o svěření či předání k hospodaření majetku
příspěvkovým organizacím zřízeným
statutárním městem Prostějov. Svěření
bylo provedeno na základě předávacích protokolů, kdy byl svěřený majetek předán příspěvkovým organizacím
do evidence a k odpisování. „Vzhledem
k tomu, že příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějov
mají nemovitosti předány k hospodaření, bylo nutné řešit otázku předávání
technických zhodnocení tohoto majetku prováděného průběžně městem
Prostějovem prostřednictvím Odboru
rozvoje a investic Magistrátu města
Prostějova tak, aby odpisování uvede-

Michal
KADLEC

pro Večerník

nikací a revitalizace sídlišť, investice
do dalších nemovitostí, prostě do jakéhokoli majetku města. To jsou další
desítky milionů korun. V rozpočtu
každý ihned uvidí, kolik korun ročně
magistrát na zhodnocení majetku uvolňuje,“ zareagoval dále první náměstek
primátora, který vzápětí předeslal, že
každá investice vedoucí ke zhodnocení majetku se předem pečlivě plánuje
ných technických zhodnocení mohlo a následně se zanese do ročního rozjiž od počátku začít u příspěvkové orga- počtu města.
nizace, která je ve skutečnosti osobou,
jež započne technické zhodnocení využívat,“ vysvětlil složitější administrativní
záležitosti Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
355 230
náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Večerník v této souvislosti zajímalo,
628 719
zda s výší finanční částky, která v roce
2019 sloužila ke zhodnocení městského majetku, je vedení magistrátu spo1 718 200
kojeno. Nebo zda-li se mohlo dosáhnout ještě vyššího zhodnocení?
„Vždy se dá dosáhnout víc,“ pousmál se
3 021 416
Pospíšil. „Je to otázka, kolik město vyčlení v rozpočtu na opravy a investice.
Zhodnocení, o kterém nyní hovoříme,
8 939
je pouze zhodnocení majetku, které
se týká příspěvkových organizací. To
znamená v tomto případě školských
zařízení, kina Metro, Národního domu,
Sportcentra a městské knihovny. Je
to tedy jen část. Dále bychom museli
započítat finanční prostředky do ošetřování zeleně, do rekonstrukce komu-

PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé na svém posledním
jednání v úterý 4. února vzali hlasováním na vědomí zprávu vypracovanou odborem správy a údržby majetku města
Prostějova. Ta velice podrobně popisuje, kterak se v roce 2019
zhodnocoval městský majetek. Z dokumentu vyplývá, že na
různé rekonstrukce, opravy, údržbu, ale také doplnění vybavení příspěvkových organizací města plynulo v loňském roce
z rozpočtu přes 93 milionů korun.

následovaly mateřinky,“ prozradil první náměstek primátora Jiří Pospíšil

„Zdaleka nejvíce se investovalo do budovy DDM na Vápenici,

MAGISTRÁT ZHODNOTIL MAJETEK O 93 MILIONŮ

zpravodajství
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Přesto měla četné zastánce. Svět například obletěly snímky mrtvého muže
ležícího na ulici ve Wu-chanu s rouškou
na ústech. Všichni si to přirozeně spojili
s nákazou. Osobně bych se vsadil, že zemřel na něco úplně jiného: na strach vyvolaný všeobecnou panikou. Je to sice
v rovině dohadů, ale myslím, že se mu
prostě pod rouškou špatně dýchalo, doléhal na něj stres z toho všeho, zároveň
mohl být oslabený chřipkou či jiným
respiračním onemocněním včetně tolik
zmiňovaného viru. Jenže co je zásadní:
nikoliv sám koronavir, ale teprve kombinace toho všeho zapříčinila, že jeho
srdce už tento nápor nevydrželo. Mohu
se mýlit, ale jsem přesvědčen, že kdyby jakýkoliv z výše uvedených faktorů vypadl,
muž z fotografie by stále žil.
Nikoliv samo nebezpečí, které je víceméně zanedbatelné, ale panika, která v

souvislosti s epidemií koronaviru vznikla,
nemá v historii obdoby. Překonala SARS
a ptačí i prasečí chřipku v jednom. Je mi
jasné, proč se tak stalo: jedná se o něco
nového a nikdo přesně neví, co s tím. Ale
můžeme zodpovědně říct, že se lidstvu
podařilo zcela vypořádat s obyčejnou
rýmou?
Koronavir stejně jako naši starou
dobrou chřipku bychom rozhodně
neměli úplně podceňovat, ale ani přeceňovat. Je to prostě něco nového v
široké paletě nemocí, které můžeme
dostat. A rychle se šíří. A budeme-li
oslabení, může se za jistých okolností
stát, že i můžeme zemřít. Nicméně
každý z nás by si v tomto ohledu měl
najít svoji vlastní cestu. Stále by však
mělo platit, že z chřipky stejně jako
třeba i z koronaviru bychom se měli
snažit spíše vyležet, nikoliv zbláznit.

Y\OHÿHWQLNROLY=%/É=1,7

škoda, nicméně s tímto problémem se
bude reálně potýkat jen nepatrný zlomek těch, kteří jej (včetně mě) v tuto
chvíli řeší.
Na celé epidemii je zajímavý hlavně absolutní nesoulad mezi přijatými opatřeními a počtem zemřelých. To, co dělali
Číňané třeba ohledně „bleskové“ stavby
nemocnice, bralo dech, až to vypadalo
jako skvělá reklama na komunistické
stavebnictví. Evropské země pak sáhly
k opatřením, která tu ještě nikdy nebyly,
zásadně omezily počet letů, čehož by
taková Greta nikdy nedosáhla, i kdyby
hysterčila sebevíc.
Reálné počty mrtvých však jsou vskutku
mizivé, a to nejen ve srovnání s chřipkou.
V této souvislosti se vyrojily zaručené
zprávy o tom, že Čína skutečné počty tají
a zkresluje. Jestli něčemu na aféře kolem
koronaviru nevěřím, pak právě této teorii.

V
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jako malý kluk, ale abych zjistil, zda je
dům prázdný, jak předpovídaly temné
scénáře. A ejhle chybí jména na třech
zvoncích, takže myslím, že kauza se v
tento moment stává pseudokauzou.
vířátkům a lidem přeji hezké
dny.
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po celé Evropě, která zblblá politickou korektností a liberalismem není
schopná reálně ukázat na šiřitele této
antižidovské nenávisti, natož je za to
potrestat. Považuji proto všechny tyto
projevy a především pak jejich sdílení i
šíření za morální a myšlenkový úpadek
všech rádoby slušných občanů, notabene urážku všech obětí holocaustu.
eď se vrátím ještě k silvestrovským oslavám. Konstatuji, že
soužití zvířat a lidí se zlepšilo, i když k
tomu musela přispět městská vyhláška
o omezení pyrotechniky. Ale myslím, že
především u majitelů psů vládne spokojenost, až nadšení. Já osobně mám za to,
že ono silvestrovské bouchání se díky
ní neslo v klidnějším duchu a trauma
zvířat z petard bylo o dost menší. Domnívám se, že to je i jeden ze splněných
cílů. Takže za mne zvítězil zdravý rozum
a lidské myšlení.
aznamenal jsem ovšem i obecně
negativní reakce na jiný zákon, a
to ten o povinném čipování psů. Jedna
věc je totiž čipování, ta druhá registrace
do databáze či registru psů. Zatímco
první povinná je, ta druhá ne, tudíž

celá procedura ztrácí smysl. Opět tak
ukazuje na nesmyslnost práce našich
nejvyšších legislativních orgánů, které
jsou schopny v jedné věci udělat krok
„A“, ale již neudělat „B“. Neuděláte-li
ovšem „A“, pak se vystavujete pokutě
až dvaceti tisíc korun, zároveň vám
není uznáno očkování proti vzteklině, tudíž asi je dobré „se čipnout“ a
pak donutit příslušný orgán, aby vám
mazlíčka zaregistroval, přičemž je
třeba na tom důsledně trvat. Je to asi
jediná obrana a pomoc, jak svého člena
rodiny nejlépe ochránit a právně zajistit.
V Prostějově je pejsků dost, veterinářů
jakžtakž, ale myslím, že celý proces realizovat lze. Takže i v této oblasti raději
mysleme pozitivně a zákon respektujme, i když zase stojí „za psí štěk“.
elmi často se v médiích řeší, jak
zvířátka bydlí, ovšem daleko
více se pochopitelně řeší, jak bydlí lidé.
I v Prostějově se taková jedna „bytová
kauzička“ řešila. Mám teď na mysli Sušilovu ulici a tamní komunitní dům. Viděli jsme obrázky, četli jsme příspěvky,
studovali jsme ekonomické analýzy,
poslouchali výkřiky na zastupitelstvu,
ze kterých vycházelo jediné, a to otázka, kdo tam vlastně bude bydlet? Inu
šel jsem koncem ledna okolo a podíval
se na zastoupení jmen na zvoncích.
Ne abych na všechny zazvonil a utekl

1HMGÔÉYQDQ½PÈVWÉ3DGOÙFKKUGLQÕ
Jestli chce v blízké budoucnosti město stavět někde rondel, pak by se podle
mého názoru měl jako první postavit na náměstí Padlých hrdinů! Dopravní situace na zdejší křižovatce je zoufalá. Během dopravních špiček odtud
není možné vyjet z Českobratrské ulice na Vrahovickou, a když naopak
jedete z Vrahovické na Českobratrskou, kvůli kolonám protijedoucích vozidel musíte zastavit a čekat uprostřed křižovatky. Zablokujete tím celou
dopravu ve směru od centra města. Myslím si, že právě tady by se hodil
rondel dřív než na křižovatce ulic Olomoucké a Vápenice, kde jsou aspoň
semafory!
Jiří Vykydal, Prostějov
3RvOHWHWDPcKDM]OE½EXp
Je až úsměvné, že město nechalo před časem na více než týden uzavřít veřejné záchodky ve Školní ulici. Ano, ty záchodky, jejichž stavba stála město tři
a půl milionu korun byly uzavřeny kvůli kasičkám na pětikoruny, které neustále vykrádali zloději. Škody se zřejmě krádežemi mincí a hlavně škodou
na zařízení vyšplhaly na desítky tisíc korun. Přijde mi neuvěřitelné, že si radnice neví rady s tím, jaké jiné zařízení, které umožní vstup lidem na veřejné
WC, instalovat. Žádné, vážení páni konšelé! Kdybyste místo kasiček zaměstnali „hajzlbábu“ a nějaké důchodkyni dali pár tisícovek měsíčně za vybírání
poplatků a úklid, určitě byste ušetřili a taky zlodějům nedávali šanci krást!
Michal Svoboda, Prostějov

Hroby budou opraveny, ale stromy nikdo nenahradí
Je mi líto, že došlo k vykácení více než dvaceti listnatých stromů v jižní
části hřbitova v Brněnské ulici. Ty staleté buky poskytovaly během léta
návštěvníkům hřbitova a pozůstalým, kteří tu mají své hroby, stín. Chápu,
že v minulosti došlo na hřbitově vlivem silných větrů ke škodám, kdy vyvrácené stromy poničily desítky hrobů. Přesto si myslím, že vykácet tolik
nádherných buků jenom proto, aby se zabránilo možným, opakuji možným, škodám, bylo zbytečné. Ty stromy, které na hřbitově rostly snad sto
let, měly podle mě vyšší hodnotu než poškozené hroby, které lze opravit.
Takové stromy už ale nikdo nenahradí.
Věra Procházková, Prostějov

Policie hledáNìkde to jde, jinde zase ne
Sice nebydlím v Ječmínkově ulici, ale přímo mě dohřál článek, v němž náměstek Pospíšil vysvětluje, proč tady město není schopné lidem nahradit před deseti
lety pokácené sakury nějakou jinou zelení.
]ÔDže naGtravnatém záhoně před domy je mělce položené plynové potrubí, snad nemohl tento radní myslet
N\Výmluvy,
ÈGvysadit
VYnejdou
ani vážně. Pokud tam tedy
stromy, proč radnice nenechá vysadit alespoň keře, které nemají vůbec hluboký kořenový systém a nepoškodily
by tak plynovod? Podívejte se na Olomouckou ulici, jsou prý tam také mělce usazené inženýrské sítě a v létě se v ní zelenají nádherné keře, které alespoň
ch plynů z aut. Takže někde to jde a jinde nikoliv?
částečně zabraňují prašnosti a pochytávají
zápach
Pavel Blažek, Prostějov
cestujícívýfukových
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u nás, na naší oblíbené sociální síti
a skupině, se v době nástupu koronaviru ve světě začala šířit velká panika.
Rozhodně si nemyslím, že si máme
dělat z této záležitosti legraci, jako to
dělají někteří nemyslící jedinci, ale nějak jsme zapomněli na naši takzvanou
obyčejnou chřipku, která v době, kdy
vznikl tento příspěvek, měla již v našem
státě dvanáct obětí a lékaři vyhlásili stav
plošné epidemie. Její nebezpečnost
tedy pro nás byla aktuálně větší než
globální světová nákaza, která mimochodem údajně vznikla přesunem
virů na trase had – prase - člověk. Domnívám se tedy, že je potřeba myslet,
nešířit paniku, ale naopak osvětu, tudíž
dodržovat elementární hygienu. A když
už jsem napaden virem, myslím tím naším chřipkovým, tak zalézt do postele a
neobtěžovat okolí.
a stejně nemyslící jedince podobné zvířatům považuji individua, která sdílela vtipy a nenávistné komentáře v době připomínky
osvobození koncentračního tábora
Auschwitz – Osvětim. Máme tady
zvětšující se projevy antisemitismu

I

Dle všeobecně známých teorií se člověk odlišuje od zvířat
mluvou, prací a myšlením. Pořadí jsem úmyslně stanovil takto, abych se mohl vyjádřit především k myšlení, jelikož někdy
mám pocit, že člověk rozum ztrácí.
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Může to znít děsivě, ale je to fakt. Nejrůznější epidemie společně s válkami v
historii vždy zajišťovaly rovnováhu mezi
počtem lidí a zdroji obživy v různých
koutech naší planety. To už minimálně
od skončení druhé světové války neplatí.
Raketový nárůst počtu obyvatel může
lidstvo těšit, nicméně pro Zemi jako takovou to znamená zásadní změny, jimiž
by jinak určitě neprocházela.
Kromě hollywoodských scénáristů
ovšem asi jen málokdo může očekávat,
že aktuální epidemie v pořadí sedmého
typu koronaviru na tom něco změní.
Jak si to odvažuji tvrdit? Jak mohu tuto
situaci zlehčovat? Cožpak jsem chytřejší
než zástupci Světové zdravotnické organizace? Opravdu si neuvědomuji, jaká
opatření v této věci byla celosvětově učiněna? Ano, uvědomuji, a právě proto si
myslím, že koronavir oproti takovému
moru, který do Evropy přišel rovněž
z Asie, příliš škod nenapáchá. Ano,
každého lidského života je určitě stále

/LGpE\VH]NRURQDYLUXPĨOL
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Je to námět mnoha diskusí. Je zapotřebí, aby součástí našeho
jídelníčku bylo i maso, nebo raději máme žít údajně zdravě a stát se
vegetariány? Potřebný přísun životně důležitých bílkovin jen z ovoce a zeleniny do svého těla nedostanete ani náhodou! Proto není
divu, že drtivá většina lidské populace odmítá vegetariánskou stravu a hlavní součást jídelníčku tak vyplňují maso a masné výrobky.
Dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přináší
čtenářům některé rady i prezentaci vybraných firem, které se starají o dodávky kvalitního masa na náš trh. Věříme, že se vaše chuťové
buňky povzbudí a my vám dáme tip, z čeho si připravit třeba ještě
dnes chutnou večeři, nebo kam se jít nechat zaměstnat. Práce
v tomto oboru je bezesporu zajímavá!
Texty připravil Michal Kadlec

&

Kdo by neznal vůni čerstvé prdelačky, jitrnic, jelítek nebo vařeného
masa. K tomu pár panáčků slivovice a účast tetiček a stréčků z celé dědiny. U obrovských kotlů a pekáčů stojí řezník v červeno-bíle pruhované zástěře, píská si a u toho brousí dlouhý nůž a sekáček. Tak takhle
by se dala popsat typická vesnická zabijačka. Věděli jste ale, jak dlouho už tady tradice trvá? Že pro ni platí určitý řád? A víte, z čeho se
vlastně konkrétně vyrábějí vaše oblíbené zabijačkové dobroty?
Tradice zabijaček sahá až do hlubin pravěku, k člověku neolitickému, ovšem první úředně ověřené listiny o jejich konání pochází z 10. století. Cech
řeznický, se kterým si spousta z nás zabijačky spojuje, vznikl až v roce 1359,
a i když nebyl první, když přišlo na řazení cechů, vždycky byl ten řeznický
na prvním místě. V průvodech tak mistr řezník kráčel vždy první se svou
červenou korouhví, na níž byl na jedné straně vyobrazen jednoocasý bílý
lev bez koruny a na druhé straně brána s mříží se dvěma oděnci, kteří do

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

brány sekají sekerami. Tento privilegovaný motiv řezníci získali od Jana Lucemburského.
Zabijačkové menu je rituál, občas se dle krajů lehce
liší, nikdy ale ne moc. K pití nechybí pivo a na Moravě
samozřejmě slivovice, v Čechách i jiný destilát. K dopolední svačině kousek bůčku na cibuli s chlebem,
k obědu ovarová polévka s kroupami a ovar s jablkovým křenem a k večeři prdelačka, jitrnice nebo jelita
se zelím a vařenými brambory. Kdo vydrží, završí hodování škvarky.
Jitrnice/jaternice – jejich základem jsou játra, maso,
bílé pečivo a koření.
Jelita – jsou charakteristická tmavou barvou díky
krvi, která se společně s namočenými kroupami přidá
k základu podobnému jitrnicím.
Ovar – je směs uvařeného masa, která se tradičně jí
s čerstvě nastrouhaným křenem. Obvykle to bývá
maso z hlavy, koleno a jazyk.
Tlačenka masová nebo krvavá – jejím základem
jsou vyvařené nožičky a kůže, díky kterým se vytvoří
rosolovitá hmota spojující kousky masa. Do krvavé
tlačenky se navíc
přidává krev.
Prdelačka/zabijačková či černá
polévka – jedná
se o vývar z ovarového masa, do
kterého se přidá krev, kroupy
a koření.
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šel jsem jej v kaluži krve, zápěstí
měl useknuté a viselo mu jen na
kůži. Poskytl jsem mu první pomoc, zavolal záchranku a policii,“
uvedl exkluzivně pro Večerník starší muž, kterému těžce zraněná oběť
„skorovraha“ taktéž pronajala byt
v nemovitosti, kde došlo k pokusu
o vraždu.
„Mám od majitele, který nyní v nemocnici bojuje o život, pronajatý
byt, v tomto domě tak bydlím od 18.
ledna. V to osudné ráno mě probudil strašný křik. Trvalo nějakou chvíli, než jsem vstal z postele a vyšel na
chodbu zjistit, co se děje. Nemohu
vám sdělit podrobnosti, podepsal
jsem na policii slib, že o tom nebudu mluvit. Ale jen bych chtěl očistit
své jméno, aby i tady lidé pochopili,
že já jsem se útoku neúčastnil, naopak jsem starému pánovi zachránil
život,“ svěřil se nám drobný padesátník J. C., jehož prý nyní obyvatelé
Bedihoště mají za jednoho z trojice
pachatelů, která se zúčastnila krvavého útoku proti majiteli domu. „Ve
Večerníku jste uvedli, že trojice mladých mužů dělala v jednom z bytů
bordel, a když je chtěl ten starý pán
uklidnit, jeden z nich na něj zaútočil
sekáčkem na maso.
Není to tak úplná pravda, šlo o dva
muže a nějakou slečnu. Strašně mě
teď ale mrzí, že lidi mě tady považují

za jednoho z nich! Ukazují si na mě
prstem, a když jdu proti někomu po
chodníku, okamžitě přejde na druhou stranu,“ postěžoval si muž.
Večerník záhy zjistil, že tento
muž skutečně v kauze vražedného útoku sehrál zcela jinou roli.
„Zaregistroval jsem pootevřené
dveře u bytu majitele domu. Vešel
jsem dovnitř a viděl jej ležet na zemi
v kaluži krve. Ruku i hlavu měl posekanou, zápěstí mu doslova viselo
jen na kůži. Okamžitě jsem mu poskytl první pomoc, záhy jsem přivolal záchranku a vše také oznámil
policii,“ popsal skutečný vývoj celé
situace ze sobotního časného rána
J. C. z Bedihoště, který na místě
činu viděl pouze mladíka s dívkou,
pachatel už byl pryč. „Policie si
odvezla ty dva mladé lidi a začala
pátrat po útočníkovi. Myslím, že
jej zadrželi ještě týž den, ale nevím
to určitě. Já byl samozřejmě také
u výslechu. Jakmile jsem se vrátil,
syn napadeného majitele domu mi
dovolil, abych v domě bydlel i nadále. Na rozdíl od těch, kteří s pachatelem pokusu o vraždu dělali
ten binec,“ uzavřel své vyprávění
J. C., jehož celé jméno má redakce
k dispozici.
Snad se nyní vztahy v Bedihošti
mezi ním a ostatními obyvateli vyjasní...
(mik)

zpravodajství
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BEDIHOŠŤ Na ty hrůzné chvíle
se nedá zapomenout. V sobotu
1. února v časných ranních hodinách došlo v řadovém domě
v Bedihošti k pokusu o vraždu.
Devětadvacetiletý Pavel Š. ve společnosti dalších dvou lidí zaútočil
sekáčkem na maso na majitele
domu. Ten se přitom jen pokoušel zklidnit bujarý mejdan, který
v sousedním bytě trojice pořádala. Senior při útoku utrpěl těžká
zranění na ruce a hlavě, v současné době již několik dnů bojuje
v umělém spánku ve Fakultní nemocnici Olomouc o život. Kauza
je pořád živá, a to nejen mezi lidmi v Bedihošti, ale prakticky po
celém Prostějovsku.
Večerníku se po zveřejnění události přihlásil jiný nájemník domu.
Mimo jiné si postěžoval, že lidé
v Bedihošti z něj dělají vraha,
přestože s krvavým masakrem
nemá vůbec nic společného. „Psalo se, že útočili tři lidé, takže teď si
tady v obci všichni myslí, že já jsem
se toho masakru účastnil taky. To
ale není pravda,“ postěžoval si J.
C., který vzápětí popsal okamžiky
těsně po krvavém útoku. „Já jsem
toho pána naopak zachránil! Na-

➢z titulní strany

pokusu J. C. z Bedihoště

popisuje chvíle po vražedném

pak jsem jej našel

v kaluži
krve,“
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„Přiznám se, že v roce 2013
jsem Miloše Zemana volil
a nestydím se za to. V dané době
a s ohledem na tehdejší výběr kandidátů to byla pro mě jedna z mála možných voleb. Pan prezident Zeman byl
vždy chytrým a schopným politikem.
Možná někdy trochu ‚buran‘, ale obyčejným lidem uměl mluvit z duše. Bohužel po prvních pěti letech v úřadu,
kdy stále posouval zavedené zvyky
a tradice prezidenta republiky dále
k prezidentskému systému a s ohledem na jeho zjevně neuspokojivý
zdravotní stav, se stal před dvěma lety
pro mě zcela nevolitelný. Klidný důchod bych mu ale přál...“
yy A co se týká premiéra Babiše?
„Tak pan premiér je bezesporu
schopným manažerem a dokázal, že
je schopen sestavit fungující tým profesionálů. Problém ale vidím v tom,
že stát není firma! Základním cílem
každého podnikání je zisk a stejným
způsobem pan premiér přistupuje
i ke své vládě. Z mého pohledu by ale
stát měl být především oporou pro
občany. Měl by dávat lidem základní
jistoty, jako je například stabilní sociální i zdravotní systém, garantovat
bezpečnost země a nezasahovat nadmíru do životů nás občanů. Kdybych
panu premiérovi měl něco vzkázat,
použil bych opět metaforu k obchodní společnosti. Občané naší země
nejsou zaměstnanci státu, ale jeho akcionáři, a tak by měl stát k občanům
i přistupovat.“
yy V celostátní politice působí
hodně málo mladých lidí. Čím to
podle vás je?
„Jak jsem již zmínil, politika se za
posledních deset let hodně změnila.
Platí zde základní mikroekonomické
pravidlo střetů nabídky a poptávky.
Dnes již není poptávka po tradičních
politicích, kteří by se vypracovávali
řadu let od nejspodnějších řad ve stranách, ale po nestranících, nezávislých,

nepolitických osobnostech, co do
politiky nechtějí. To samozřejmě zamezuje přístupu mladých lidí do politiky. Obávám se, že takových Marků
Bendů již mnoho nebude...“ (úsměv)
yy Co vás osobně přivedlo k tomu,
abyste se politikou zabýval i vy?
A nemáte chuť angažovat se v této
oblasti více jako člen ODS?
„Vždy mě zajímala politika, zajímal
jsem se o to, jaké plány mají naši politici s naší zemí, ekonomikou nebo
jak chtějí rozvíjet jednotlivé rezorty,
ať se jedná o školství, kulturu, nebo
zdravotnictví. Mělo by nás například zajímat, jak se stát postará o své
občany v době nemoci, v důchodu,
jakou plánuje podporu rodin s dětmi. Rád jsem vždy pracoval s lidmi
a pomáhal. Nejsem z těch, co kritizují doma nebo jen o něčem mluví
v hospodě u piva, ale nic pro to dál
neudělají. Raději se chci podílet aktivně, a to si myslím, že se mi zatím
daří i v ODS.“
yy Kdybyste měl tu kouzelnou
moc, co byste na celostátní i komunální politice změnil?
„Vrátil bych do politiky slušnost, loajalitu a dobré mravy. Především pak
myšlenky, ideje, jasný i věcný program
namísto prázdných slov, frází a ne-

DAVID VANČÍK

vizitka

yy Čím se vůbec zabýváte
v profesním životě?
„Jsem osobou samostatně výdělečně činnou.“

✓ narodil se 21. července 1991 v Prostějově
✓ absolvoval základní školu
v Kollárově ulici a poté SOŠ
průmyslovou a SOU strojírenské v Prostějově
✓ v letech 2011 až 2013 studoval
na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ v roce 2018 promoval
na Vysoké škole logistiky v Přerově
✓ v současnosti se živí jako OSVČ
✓ členem ODS je desátým rokem, čtyři roky
byl místopředsedou místního sdružení ODS v Prostějově
✓ aktuálně působí v místní radě ODS v Prostějově a oblastní radě
✓ také byl letos již potřetí v řadě (dvouletý mandát) zvolen
na kongresu ODS v Praze do celostátní Kontrolní a revizní komise ODS
✓ do řad Mladých konzervativců vstupoval
také ve stejnou dobu jako do ODS
✓ od roku 2014 je předsedou regionálního klubu v Olomouci,
který je dnes nejpočetnějším v celé České republice, má 110 členů
✓ v prosinci 2019 byl zvolen novým předsedou
Mladých konzervativců ČR
✓ K jeho koníčkům patří rybaření, střelné zbraně,
politika a cestování
zajímavost: názorově měl sice vždy blízko k Václavu Klausovi,
nyní jsou prý ale věci, na kterých se s ním neshodne.

splnitelných slibů. Za prací politika musí být vidět práce především
mezi lidmi a v ulicích města. Nestačí
zůstat u prázdných PR článků a slibů.“
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Pan prezident Zeman byl vždy chytrým
a schopným politikem, proto jsem ho volil.
Možná někdy trochu ‚buran‘, ale obyčejným
lidem uměl mluvit z duše. Před dvěma lety
se však pro mě stal zcela nevolitelným…
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Prostějovský předseda celostátní organizace Mladých konzervativců
David Vančík nechce jen tak sedět doma nebo nadávat v hospodě u piva

rozhovor večerníku

Ačkoliv se vegetariánství a veganství
těší relativně velké oblibě, masožravců je mezi lidmi stále drtivá většina.
Lidé odmítají jíst maso
z různých důvodů – kvůli
etice, zdraví, chuti, módě
či jako experiment. Rozhodnutí zříct se masa by
mělo být vykompenzované hlubokými znalostmi
o výživě a o možnostech
suplementace chybějících
živin ve vegetariánském
jídelníčku. Takové znalosti
má však bohužel málokdo.
Pokud je člověk dospělý, má
právo jíst, co se mu zamane.
Nikdy by ale neměl odpírat
pestrý a vyvážený jídelníček,
ve kterém by maso nemělo
v žádném případě chybět,
dětem nebo se ho zříkat v těhotenství. Maso se skládá

cházelo z nutnosti, z podmínek, ve kterých se člověk nacházel. Proto Eskymáci
nikdy nemohli být vegetariány a tropické kmeny naopak přežívaly spíš díky
sběru plodů. A proto také nelze jednoznačně odpovědět na otázku, zda maso
jíst, či nejíst. Někomu prospívá a jinému
může škodit.
Bílkoviny - proteiny masa jsou rostlinnými alternativami nenahraditelné, protože
maso disponuje kompletním spektrem plnohodnotných esenciálních aminokyselin (tělo si je neumí vyrobit).
Vitamín B12 - diskutovaný vitamín B12 najdete hlavně v živočišných produktech
(v mase, mléce a vejcích). Je pravda, že některé mořské řasy se jím mohou pyšnit
také, ale je otázkou, jaké množství řas je člověk schopný zkonzumovat. Bez tohoto
vitamínu nefunguje správně nervový systém, takže s jeho případným nedostatkem
není radno si zahrávat.
Minerály - v červeném mase najdeme vysoký obsah železa, které je nezbytné pro krvetvorbu. Výhodou také je, že z tohoto zdroje dokáže organismus železo využít mnohem
snáz než ze zdrojů rostlinných. Podobně je na tom zinek – také je lépe využitelný z masa
než z rostlinek. Selen, jenž funguje jako antioxidant, z masa můžete čerpat také.
Tuk - už dávno pominuly doby, kdy se na živočišný tuk hledělo jako na čisté zlo.
Organismus ho dobře zpracovává, rozpouští se v něm vitamíny A, D, E a K a představuje zdroj energie.
Dalším pozitivem masa je téměř nulový obsah sacharidů, proto se hodí ke snižování
hmotnosti. Nepopiratelným faktem také je, že dobře upravené maso skvěle chutná
a jeho chuť není možné uspokojivě nahradit žádnou náhražkou ze sóji nebo obilovin.

Dùvodù, proè maso jíst, je ale hned nìkolik:

přibližně ze 70 procent z vody, z 15 až 20
procent z bílkovin, 1 až 5 procent tvoří tuk
a dál v něm najdeme nebílkovinné dusíkaté látky, sacharidy a látky anorganické.
Jedení čehokoliv, takže i masa, vždy vy-

nenahraditelné!

Proteiny masa jsou
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PROSTĚJOV Teprve osmadvacetiletý David Vančík (na snímku)
z Prostějova je už i přes svůj nízký
věk poměrně zkušeným politikem, jehož kariéra je předurčena
do slibných výšin. V řadách Občanské demokratické strany působil během svého desetiletého
členství již v několika funkcích
a poslední události napovídají, že
mu jde karta. V prosinci loňského
roku byl na sjezdu Mladých konzervativců ČR zvolen dokonce
předsedou celostátní organizace,
o čemž již Večerník informoval
v jednom z minulých čísel. Ten- yy Proč Mladí konzervativci netokrát jsme si jej pozvali přímo vystupují jako politická strana či
k velkému rozhovoru.
hnutí? Nemáte například ambice
k sestavení kandidátek alespoň do
v rámci exkluzivního
komunálních voleb?
interview
„Určitě ne. Máme sice více jak sedm
set členů v jedenadvaceti regionálpro Večerník
ních klubech po celé České republise ptal
ce, ale většina z nich je zároveň i členy ODS. Věřím tedy, že se dokážeme
Michal
dostatečně prosadit v rámci naší maKADLEC
teřské strany.“
yy Máte nyní v čele Mladých konyyJaká byla vaše reakce poté, co zervativců jiné plány a cíle než
jste byl zvolen předsedou celostát- vaši předchůdci?
ní organizace?
„Neřekl bych, že mám jiné plány, ale
„Samozřejmě jsem měl radost, ale minimálně chci být důslednější v jezároveň jsem si uvědomil i velkou od- jich naplňování.“
povědnost za organizaci, která má za yy Jaký je váš názor na současnou
sebou dlouhou a úspěšnou historii.“ politickou situaci v České republice?
yy Můžete ve stručnosti popsat čin- „Osobně mi přijde líto, že se z naší
nost Mladých konzervativců a jaké politiky absolutně vytratil jakýkoje vůbec zaměření této organizace? liv souboj idejí mezi levicí a pravicí.
„Jsme politickou mládežnickou or- Z mého pohledu politika za posledganizací spojující konzervativně a li- ních deset let zcela zdegenerovala
berálně smýšlející mladé lidi ve věku a posunula se k osobním výpadům,
od patnácti do pětatřicet let, a to bez billboardům bez myšlenky, podpáohledu na jejich stranickou přísluš- sovým útokům mezi jednotlivými
nost. Mladí konzervativci vznikli politiky a podobně. O tom by ale
v roce 1991, tedy skoro před třiceti politika podle mě být neměla. Jsem
lety, a celou dobu jsou neodmysli- pozitivní člověk a osobní invektivy
telně spojeni zejména s Občanskou mi nikdy nebyly blízké. Než abych
demokratickou stranou. Hlavním přihlížel, tak se raději do dění zacílem je především pořádat před- pojím. Každý by měl mít svůj nánášky, semináře nebo konference, zor a navzájem bychom měli své
kde se mohou mladí lidé setkávat postoje respektovat. Lidé snadno
s nejrůznějšími významnými před- propadají kouzlům kultu osobnosstaviteli politického, ekonomického ti, bezmyšlenkovitě vkládají důvěru
nebo společenského života. Dru- do prvoplánových projektů nebo
hým nosným bodem je samozřejmě věří každému textu, který si přečtou
pomoc občanským demokratům ve na sociálních sítích a internetu. Zde
volbách. Mladí konzervativci jsou vidím právě roli mládežnických potaké členy celé řady zahraničních litických organizací, měli bychom se
organizací, díky nimž se mohou naši snažit o osvětu. Nikomu nenuťme
členové nejen zapojovat do jejich svůj názor, ale veďme lidi k tomu,
správních struktur, ale také často ces- aby přemýšleli. Jinak to nepůjde.“
tovat, poznávat nové lidi a kultury, yy Jaký máte dojem z prezidenta
hlavně pak nabírat cenné politické republiky Miloše Zemana a prezkušenosti.“
miéra Andreje Babiše?
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Nenapravitelným hříšníkem je třiačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Od
listopadu loňského roku má dotyčný
správním orgánem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel na 12 měsíců.
Protože tento zákaz porušoval, byl mu
v lednu letošního roku trestním příkazem soudu uložený další zákaz řízení
motorových vozidel, a to na 36 měsíců.
Toho muž ale nedbá a jezdí dál. Od 29.
ledna jej policejní hlídky jako řidiče
motorového vozidla zastavily a kontrolovaly pětkrát, z toho dvakrát ve středu
12. února. Poprvé kolem sedmnácté
hodiny v Kostelci na Hané a podruhé
kolem třiadvacáté hodiny v Čelechovicích na Hané. Ve všech případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který lze dle trestního
zákoníku uložit trest odnětí svobody až
na dva roky.

Ze zákazů má srandu...

V době mezi 2. a 6. únorem vysadil neznámý pachatel v obci Pavlovice u Kojetína plastové okno rodinného domu
a dostal se dovnitř. Z domu pak odcizil
především stavební nářadí jako vrtačku, brusku, bednu s nářadím a další,
taky přibral kalové čerpadlo, 15 kusů
keramických sošek ve tvaru psa a pánskou vůni. Poškozenému majiteli objektu způsobil celkovou škodu na odcizených věcech za 7 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody.

Zlodějbral isošky
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Srdce, kam se jen podíváte. Takový byl
v sobotu Velký Kosíř, respektive jeho
rozhledna. Jedno bylo hned nad vchodem, další byla nad pokladnou. A některá i v prodeji stejně jako štěstíčka. Valentýn byl zkrátka v sobou 15. února, tedy
den po svátku zamilovaných, na Kosíři

Lidi navíc na vrcholu kopce přišel
podpořit také Kosířan. Neodradilo
jej ani horké počasí. „Chodim pomalo, takže se nezpotím,“ poznamenal na
to, zda by nedal přednost větší zimě.
Kromě toho, že návštěvníky vítal na
Kosíři, tak některým popřál. „Ať jsou
hlavně zdraví. Musíte pít pivo a jíst

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Důležité datum měli
vyznačené v kalendáři někteří starostové, a to především menších
obcí. Do pátku 7. února totiž mohli
Krajský úřad Olomouckého kraje
požádat o finanční podporu na provoz prodejny. Zejména vesnice, kde
se nachází pouze jeden obchod, tak
mohly získat prostředky třeba na
mzdu, ale i na energie. Tyto peníze
pak navíc mohou využívat nejen
obce, které obchod samy provozují,
ale také soukromníci.
Loni jen na Prostějovsku získal podporu tucet obcí. Jednou z nich byly
také Koválovice-Osíčany. „Kraj nám
dal tehdy sto tisíc korun. Obchod držíme silou vůle, kupní síla je zde velmi
nízká,“ konstatoval starosta obce Josef
Polášek, proč se ves na jihu Prostějovska o podporu ucházela. Letos ale
podle všeho s penězi v Koválovicích-Osíčanech nepočítají. „Nevíme, zda
bychom vůbec dostali. Navíc se to má
hodně krátit pro dřívější úspěšné žadatele,“ uvedl starosta.
Zkušenost mají s dotací i v Hluchově.
Jak se ovšem ukázalo, ani veřejná finanční podpora k záchraně obchodu
na vesnici nevedla. „O peníze jsme nežádali, nenašel se totiž žádný provozovatel. Obchod chvíli fungoval, už je ale
opět zavřený,“ poznamenala starostka
obce Lenka Vyhlídalová. Lidé z Hluchova tak znovu musí jezdit nakupovat
do okolí, tedy do Čech pod Kosířem,
Kostelce na Hané nebo Přemyslovic.
Nejbližší prodejnu z centra obce tak
mají skoro čtyři kilometry daleko. „Asi
nakupovat ani nechodili. Nejspíš je
těžší, když je obchod dlouho zavřený
a znovu ho udržet otevřený,“ dodala
starostka.

Udržení prodejen se tentokrát kraj rozhodl podpořit sedmi miliony korun. Obce
mohly čerpat částky v maximální výši
100 tisíc korun. Přitom nutně nemusí jít
ani o kamennou, ale také třeba o pojízdnou prodejnu. Šanci na zisk dotace pak
podle schválených pravidel měly obce
do 500 obyvatel, případně části obcí do
1000 obyvatel. Olomoucké hejtmanství
dotační program vyhlásilo podruhé. Tato
snaha se přitom setkává s pozitivní odezvou i kritikou v tom smyslu, že kdyby
kraj neztěžoval lidem podnikání třeba administrativou, nemusel by se tolik úbytek
venkovských obchodů řešit.

iCPEGRTQOCNÆQDEG"-TCLQR÷VRQFRQąÊ\CEJQX¾PÊQDEJQFčOKNKQP[
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tějově,“ prozradila mluvčí s tím, že policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na
alkohol, která byla negativní.
Okolnosti nehody, příčina i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.
Podle předběžného odhadu vznikla na
vozidle škoda ve výši asi 20 000 korun.
„Prostějovští dopravní policisté se nyní
obracejí se žádostí o pomoc při vyšetřování dopravní nehody na případné
svědky. Jakékoli informace k předmětné nehodě, eventuálně k vozidlu
Volkswagen Golf, které mělo mít účast
na nehodě, a jeho řidiči je možné sdělit
na bezplatné lince 158,“ doplnila Marie
Šafářová.
(mik)
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mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Hasiči v Olomouckém kraji měli na
svém kontě během pondělí a úterý
bezmála 300 výjezdů. „V regionu

0GLX÷VwÊwMQF[PCR¾EJCNQTM¾PX1NwCPGEJW2TQUV÷LQXC5KNPÚXÊVTX[XT¾VKNUNQWRX[UQ
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PROSTĚJOVSKO Silný vítr postihl minulé pondělí a úterý také prostějovský region. Zatímco k samému
městu Prostějov byl orkán poměrně milosrdný, v okolních obcích
napáchal výrazné škody. Nejvíce
v Olšanech u Prostějova.
„Drtivou většinu technických pomocí
představovaly spadené stromy. Hasiči
pomáhali s likvidacemi po pádech na
komunikace, železniční tratě či veřejné prostranství. Několikrát v průběhu
posledních hodin řádění orkánu spadené stromy poškodily dráty elektrického či telekomunikačního vedení.
Jednotky také několikrát zasahovaly
u uvolněných plechů či střešních
krytin,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový

dám došlo v Olšanech u Prostějova,
kde hasiči zasahovali během odpoledne u několika vážnějších situací jako
je utržená střecha stodoly, která poničila zaparkované vozidlo a karavan. Za
obcí došlo k pádu stožáru s vysokým
napětím, přímo v obci pak k pádu
několika stromů do zahrad a na dráty
elektrického vedení,“ popsal konkrétní případy Zdeněk Hošák. „Vše ale
proběhlo naštěstí bez zranění jakékoliv osoby,“ uzavřel mluvčí krajských
hasičů.
(mik)

vyjížděly naše jednotky nejčastěji na
Protivanovsko a Konicko, ale například také v Hradčanech–Kobeřicích
došlo ke zřícení štítové stěny staršího
rodinného domku. K největším ško-

KOSTELEC NA HANÉ Velký dluh
se chystá Kostelec na Hané splatit
místním hasičům. Přestože mají
dlouhou tradici, až dosud museli
mít vybavení, kde se jen dalo. Požárníci z Kostelce na Hané totiž
nemají plnohodnotnou zbrojnici.
Uskladňovací prostory a garáže
využívají v zadním traktu radnice, zdejší jednotka ani místní sbor
dobrovolných hasičů tak nemají
potřebné zázemí. To se má ale změnit. Městský úřad už brzy chystá zahájení stavby nové zbrojnice.
Budova by měla vzniknout u křižovatky silnic na Stařechovice a Čelechovice na Hané. Další podrobnosti přidal
starosta města František Horák. „Celkově by zde měly být tři garáže pro
zásahová vozidla, dále věž na sušení
hadic, šatny a dílny. Nebude chybět
ani další zázemí jako menší zasedací

místnost a kancelář velitele,“ prozradil
Večerníku František Horák. Stavba by
měla přijít na desítky milionů korun.
Velkou pomoc se ale v Kostelci podařilo sehnat od státu. „Máme na tuto investiční akci dotaci čtyři a půl milionu
korun od Ministerstva vnitra, o další
dotaci budeme žádat Olomoucký
kraj,“ předeslal.
Přesný termín zahájení stavby ještě nesdělil, mělo by jít už o přelom
února a března. Kostelečtí hasiči se
ale mohou začít těšit. Zásahová Jednotka požární ochrany 2, tedy stupeň
pod profesionály, by měla po letech
čekání získat důstojné zázemí. A přidat se k dalším hasičským jednotkám
a sborům, které se ho v nedávné době
dočkaly. Příkladem mohou být třeba
hasiči ze Dzbelu, nebo z Klenovic na
Hané. V obou případech nové zbrojnice získali v loňském roce.
(sob)
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česnek i med. To je základ,“ vzkázal
všem zadaným i nezadaným.
Na Kosíř se tak vydaly desítky lidí,
mezi nimiž byl i Miroslav. „Chodíme
sem pořád, ale na Valentýna jsme tu
poprvé. Hlavně nás sem vyhnalo to
krásné počasí,“ svěřil se Večerníku.
„My toho Valentýna takhle neslavíme,
spíše slavíme začátek našeho vztahu,
na Valentýna jsme se potkali,“ prozradil Míra po boku s přítelkyní.
Ať už pak ale zavítali na Kosíř v sobotu
lidé s dětmi, nebo „jen“ s partnerem či
partnerkou, jedno měli téměř všichni
společné – strávili příjemný kus dne,
na který budou mít hlavně dobré
vzpomínky.
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jsme z Třebčína, máme to kousek.
Syn mě přiměl, abychom šli,“ smála
se paní Martina. Jako další dorazivší
mohla využít i toho, že na místě byly
k mání špekáčky nebo tvarůžkové
sušenky. I když ty nějakému tomu
valentýnskému polibku pochopitelně moc nepřály.
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KOSTELEC NA HANÉ
K havárii osobního automobilu došlo předminulou sobotu
8. února krátce po jedenácté hodině dopolední na silnici mezi Smržicemi a Kostelcem na Hané. Šofér
vozidla Audi nejprve skončil v poli
a poté, co se chtěl dostat zpět na silnici, narazil do stromu. Policistům
tvrdil, že jej vybrzdilo jiné auto a on
musel strhnout řízení. Zda to tak
skutečně bylo, mohou policistům
pomoci objasnit i případní svědci.
„Třiačtyřicetiletý muž z Prostějova jel
s vozidlem značky Audi A6 od Smržic
směrem na Kostelec na Hané. Podle
jeho vyjádření jej měl před ním jedoucí nezjištěný řidič v červeném Volkswagenu Golf nezjištěné registrační
značky náhle takzvaně vybrzdit, na což
on zareagoval stržením řízení vpravo,
takže sjel mimo silnici na pole. Když
se snažil s vozem vrátit zpět na silnici,
havaroval a narazil přední částí auta do
stromu,“ popsala událost Marie Šafářová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Zjišťovali jsme, jaké jsou následky? „Při
havárii řidič utrpěl zranění, se kterým byl
zdravotnickou záchrannou službou převezen na ošetření do nemocnice v Pros-

všudypřítomný. A odpovídala i skladba
návštěvníků. Zatímco jindy není nouze
o skupinky nebo jednotlivce, tentokrát
to často byli manželské či partnerské
páry. Občas s dětmi, více však bez nich.
Na vrcholu je pak čekalo hned
několik příjemných překvapení.

pro společnou akci. Nebo třeba výlet. Mnoho párů nebo rodin proto neodolalo a vydalo se na Hanácký Mount Blanc, tedy saa
Velký Kosíř. Výletníky čekala všudypřítomná valentýnská atmosféra i mnoho dalšího. Zejména však příjemně trávený čas. Touto
příležitostí nepohrdl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který na nejvyšší
vrchol 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.

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jednak to bylo točené pivo z minipivovaru Kosíř ve Lhotě pod Kosířem. Jednak skutečnost, že i mimo
sezónu byla otevřená rozhledna,
navíc tentokrát díky pěknému počasí s hezkým výhledem. Na kopci
ČECHY POD KOSÍŘEM Pěkné počasí, pohodová sobota vládla lenivá pohoda, částečně i proa příležitost svátku svatého Valentýna. To je spojení jako dělané to, že se netvořily davy lidí. „Přišli

Nejvyšší vrch Hané nabídl valentýnský výhled i pivo ze Lhoty

www.vecernikpv.cz
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Čehovice (sob) – Významným rodákem se mohou pyšnit v Čehovicích. Ve
vsi se totiž 31. ledna 1893 narodil Karel
Husárek, prvorepublikový divizní generál, který se výraznou měrou podílel na
vzniku pohraničního opevnění. Později
pracoval ve zbrojním průmyslu, což
vedlo po válce k jeho vyšetřování a po
nástupu komunistického režimu k moci
k jeho degradaci. Do armády už se nedostal. Není přitom jediným významným
vojenským představitelem první republiky, který se na Prostějovsku narodil. Jak
známo, Otaslavice se pyšní tím, že jsou
rodištěm pilota Josefa Františka a v nedalekých Klopotovicích se zase narodil
divizní generál Ondřej Mézl.

2EHFY]SRPQÈOD
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Konice (sob) – Se zajímavým nápadem, jak přiblížit dění ve městě lidem,
přišla konická radnice, kde nově funguje možnost probrat téměř jakékoli téma
související s životem ve městě přímo se
starostou Michalem Obrusníkem. A to
přes facebookový profil města. „Jednou týdně, zpravidla ve čtvrtek, bude
na Facebooku města Konice zveřejněn příspěvek pro diskusi se starostou.
Odpovídat bude průběžně v rámci
časových možností,“ prozradil městský
úřad. Poprvé tuto příležitost lidé dostali
7. února, výjimečně tedy v pátek.

Starosta bude
QRYÈQDVÉWL

Buková (Sob) – S nepříjemným nešvarem se setkávají dennodenně obyvatelé
Bukové. Alespoň podle průběhu posledního zastupitelstva. Samostatný bod na
něm totiž získalo téma nezodpovědných
majitelů psů, kteří nechávají povalovat
po obci výkaly svých mazlíčků. Situace
už podle vedení obce došla tak daleko,
že se lejna rozhodl úřad radikálně řešit
kamerami. Ty by měly přibýt hned na
několika místech, a jak zastupitelé naznačili, nejhorší situace je u bytového domu
a dále také u dolní čekárny. V případě, že
pak člověka, co po svém psovi neuklidí,
kamera zachytí, hrozí mu pokuta. Tímto
znečištěním veřejného prostranství se
totiž dopouští přestupku.

9%XNRYÅ
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Doloplazy (sob) – Dobrou zprávu
má obecní úřad pro jednotku dobrovolných hasičů v Doloplazech. Během
letoška by totiž měla získat nový přírůstek do svého vybavení, a to pořádně
výrazný. Obec se totiž rozhodla, že požádá Olomoucký kraj o dotaci na zisk
zásahového automobilu. „V programu
JSDH 2020 můžeme žádat kraj o podporu až ve výši dvou set tisíc korun
a o tuto částku také žádáme. Celkové
náklady na pořízení ojetého zásahového vozidla odhadujeme na čtyři sta
tisíc,“ prozradila pracovnice obecního
úřadu Zdeňka Loučková. Pokud přitom hejtmanství žádosti nevyhoví, hasiči se nejspíš stejně dočkají. „Obec zakoupí automobil tak jako tak. Hasiči už
ho hodně potřebují,“ ujistila Loučková.

3Rz½UQÉFL]ÉVNDMÉ
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Ač se to zdá neuvěřitelné, každý druhý Prostějovan si během následujících dní
splní jedno vysněné přání. Bude se totiž dařit všem, kteří jdou tvrdě za svým cílem, ať je jakýkoliv. Má to však jeden háček, musí jít každému o poctivé úmysly.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Bude se
vám dařit poměrně dobře, navíc se
dokážete vyrovnat i s nepřízní osudu
a takzvaně se porvat se životem. Na
konci týdne budete spokojeni, i když
pár restů vám zůstane i do dalších dní.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nebudete
zrovna v nejlepší formě, a to ani po
stránce zdravotní, ani psychické.
Protože vám nemoc znepříjemní
život až běda, na ostatní ve svém
okolí budete neurvalí až sprostí.
Nebudou vás mít rádi.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Očekávejte návštěvu příbuzných a těšte
se na ni. Podle všeho se dozvíte novinky o blížícím se dědictví, což pro
vás bude znamenat novou vzpruhu
do života. Čekají vás samé dobré
zprávy, využijte jich.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete lamentovat nad špatným počasím,
které vám zkříží plány. Rádi byste
se už viděli na výletě v jarní přírodě,
na to si však ještě nějaký ten týden
budete muset počkat. Zatím se zabavte alespoň četbou.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dejte na rady
svých přátel a nepouštějte se během
těchto dní do žádných velkých akcí.
V poslední době jste totiž pokazili
snad vše, na co jste sáhli. Přestože
máte hodně dobrých nápadů, nechte vše na jiných.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Seznámíte se s člověkem, který pro vás může
znamenat konečně výraznou změnu v životě. Držte se jej zuby nehty, protože ona dotyčná osoba má
spoustu vlivných známostí, navíc je
velice atraktivní.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Rozhodnete se změnit zaměstnání, nicméně
nebude to tak jednoduché, jak si představujete. Současní nadřízení vás nebudou chtít pustit, tudíž vás čeká hodně
a hodně tvrdých jednání. Ustojíte to.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pro vytouženou návštěvu máte vymyšlenou opulentní večeři, kterou chcete
připravit sami. Budete ale muset
sáhnout hlouběji do peněženky,
protože vámi vyvolená osůbka je
v jídle hodně náročná.

Â
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Sice
máte kamarádů a dobrých přátel
více než dost, ovšem nyní se potřebujete někomu svěřit s hodně lechtivým tajemstvím. A váháte s výběrem, koho si zvolit za tichou vrbu.
Zkuste raději rodiče.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Špatná finanční situace vás dožene k činům, které byste ještě nedávno nebyli
schopni udělat. Ano, budete si muset
peníze půjčit, k čemuž jste se dosud
stavěli s nevolí. Oslovte ale příbuzné.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Obdržíte tolik dárků, že štěstím málem
puknete! Nejvíce vás ale potěší ten
od partnera, který si na něm dal
opravdu záležet. Za odměnu mu
můžete uvařit dobrou večeři nebo
splnit jedno přání.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dostanete
se do sporu se členy rodiny, kteří
vám stále mluví do života a nenechají vás nic udělat samostatně. Pokud si chcete vydobýt větší respekt,
musíte konečně bouchnout do stolu a přejít do protiútoku.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 3529Ĭ1,7Ĕ/$
Dove Original tuhý
antiperspirant 40ml

49,90

-

-

89,90

49,90

-

Fa deodorant 150ml

33,60

-

39,90

79,90

84,90

-

Nivea Pearl & Beauty Sprej
antiperspirant 150ml

91,90

-

-

67,90

49,90

84,90

Dove antiperspirant sprej
SURPXæHPO

49,90

-

-

79,90

49,90

79,90

Nivea Men antiperspirant 150ml 91,90

-

87,90

67,90

49,90

84,90

$;('HRGRUDQWVSUHMSURPXæH
111,90
150ml

-

64,90

74,90

89,90

-

Naše
4'57/¦

Deodorant je látka, která se aplikuje na tělo, zvláště do podpaží, hlavně
k omezení tělesného pachu způsobovaného bakteriálním rozkladem potu.
Podskupinou deodorantů jsou antiperspiranty, které navíc kromě vůně brání
vzniku pachu snižováním produkce potu určitými částmi těla. A tak si vyberte, který by se právě pro vás hodil nejvíce. Známou značku Fa jsme objevili
nejlevněji v Albertu, AXE Deodorant sprej pro muže v Bille, Nivea Pearl &
Beauty Sprej antiperspirant a Nivea Men antiperspirant pak nabízí za nejnižší cenu shodně Tesco. A Dove antiperspirant sprej pro muže i Dove Original tuhý antiperspirant je nejvýhodnější zakoupit buďto v Albertu či Tesku.
Ať všem jenom voníte!
Průzkum byl proveden ve středu 12. února.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: 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.
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OD 17. DO 23. 2. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem dál,
až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní
vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.
Ɣ ve čtvrtek 20. února OD 18. HODIN SE KONÁ PŘEDNÁŠKA Nové záludné otázky z astronomie
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Pokud český stát nepodpoří
a nezefektivní příjem zahraničních pracovníků, riskuje v dalších letech významné omezení
dostupnosti a kvality zdravotní
a sociální péče. Shodli se na tom
účastníci diskusní platformy
Hospodářské komory s názvem
„Jak efektivně řešit nedostatek
nelékařského personálu v ČR“.
Klíčové je podle diskutujících
připravovat a vzdělávat pracovníky pro zaměstnání v ČR přímo
v zemi původu.
České republice v současnosti podle
statistik ministerstva zdravotnictví
chybí zhruba 3 až 5 tisíc zaměstnanců v nelékařských profesích, tedy
zdravotních sester, pečovatelů, sanitářů nebo pracovníků v sociálních
službách. „Do budoucna se bude
problém dále prohlubovat, pokud
nezačneme situaci akutně řešit.
Populace v ČR stárne a poptávka
po zdravotní péči nebo umístění do
ústavů sociální péče bude neustále
růst,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová
Pálková.
Současný vládní Program kvalifikovaný zaměstnanec zatím převážně
využívají průmyslové podniky a firmy zaměřené na služby. Zdravotnictví a sociální zařízení zatím vzhledem
k nejednoznačné metodice stála
stranou a cizince do těchto odvětví
pro ně bylo složité získávat. „Klíčovým výsledkem dnešního jednání
je shoda na jasné a pevné metodice
mezi všemi zúčastněnými, což otevře dveře právě cizincům se zájmem
o práci ve zdravotních nebo sociálních službách,“ vysvětluje viceprezidentka Bartoňová Pálková.
Podle diskutujících by měl stát finančně podpořit zaměstnávání
potenciálních pracovníků přímo
v zemích jejich původu, aby veškeré náklady neležely jen na bedrech
zaměstnavatelů. A to např. prostřednictvím jazykových nebo adaptačních kurzů, aby odpadl problém
jazykové bariéry a cizinci mohli bez
zbytečného odkladu nastoupit do
zaměstnání.
Nedostatek personálu je celoevropským problémem, se kterým se
potýká většina států EU. „Řešení
musí přijít rychle, aby nás v náboru
cizinců nepředběhly např. sousední
Německo nebo Rakousko. Konkurenční boj bude sílit a my musíme
ukázat, že zaměstnání v ČR je perspektivní a bez zbytečné administrativy,“ dodává Bartoňová Pálková.
První diskusní platformy se vedle
Hospodářské komory zúčastnili
reprezentanti ministerstva zdravotnictví, resortu vnitra, Poslanecké
sněmovny nebo akademické sféry.
Do panelové diskuse se dále zapojila
šedesátka přítomných podnikatelů,
zástupců nemocnic nebo zařízení
sociální péče.
tisková zpráva HK ČR
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

Pondělí 17. února 2020
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GRATULACE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Pronajmu byt 1+1. Kauce.
Tel: 608 718 813
Pronajmu byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744
Sháním ke koupi byt na Sídl. Svobody
a okolí. 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Milujeme zahrádkaření, proto hledáme CHATU. 605 011 594
Prodám byt 2+1 OV cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552
Pronájem garáže za Družbou. Pouze
dlouhodobě. S elektrickým proudem.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095

Dne 21. února 2020
oslaví krásných 97 let
paní Oldřiška RŮŽIČKOVÁ
z Malého Hradiska.
Všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Ti do dalších let přeje vnučka
Ivana s dcerou.

20021320232

infoservis / nabídka realit a nemovitostí

20021320232
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FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

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

17

řádková inzerce / vzpomínky

www.vecernikpv.cz
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V našich srdcích žiješ věčně - spi
klidně, vždyť se opět shledáme...

Zapalte svíce, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dnes, tj. 17. února 2020
tomu je 10 let, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek a bratr,
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti a bratři.

Dnes, tj. 17. února 2020
vzpomínáme 11. výročí od úmrtí
pana Josefa KUBY
z Jesence.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinou.

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

Tak jak z Tvých očí zářila láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 19. února 2020
tomu bude 1 rok,
kdy nás navždy opustil
pan Josef DERKAČ
z Konice.
S láskou stále vzpomíná sestra
a neteře Lýdie s rodinou
a Petruška s rodinou.

Dne 22. února 2020
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Kryštofa KUČERY
z Mořic,
který tragicky zahynul ve věku
nedožitých 20 let.
let.
Nikdy nezapomeneme.

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

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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 19. února 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Anna TOMKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

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.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
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

Dne 23. února 2020
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Rudolfa TOMÁŠKA
z Vřesovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka
s dcerami, rodiče, sestra s rodinou.

Dnes, tj. 17. února 2020
tomu je 1 smutný rok od úmrtí
paní Františky PAZDEROVÉ.
S láskou stále vzpomínají manžel
Miloš, dcera Jana, vnuk Lukáš.

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

Dne 23. února 2020
vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Petra LANGRA.
S láskou stále vzpomínají
manželka Alena a dcera
Petra s rodinou.

Dne 19. února 2020
uplyne 1. rok, kdy nás navždy
opustil
pan František LUŽNÝ.
S láskou vzpomíná manželka,
syn s rodinou a vnuci s rodinami.

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

A láska zůstala
- ta smrti nezná.

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

Život byl krásný, Ty jsi ho měl rád,
proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát.

Soukromý sběratel vykupuje staré pohlednice a fotografie do roku 1950, odznaky,
hodinky, dokumenty a tiskoviny. Tel.:
722 916 126, mail: mracek.jose@gmail.com
Koupím tento servis, ale i podobné
a porcelánové figurky. Tel.: 605138473
Dne 20. února 2020
uplyne 15. výročí ode dne úmrtí
pana Zdeňka BUDÍKA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manžeka Hana, dcera Petra
a syn Michal s rodinami.

Dne 19. února 2020
tomu bude 7 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil
pan Josef KOUKOL
z Vranovic.
S láskou vzpomínají manželka
Alena, syn Josef s rodinou, dcera
Alena s rodinou, syn Lubomír,
dcera Lenka s rodinou.

Dne 15. února 2020
uplynulo 6. smutné výročí od úmrtí
naší maminky, babičky a sestry,
paní Irmy ONDROVIČOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

Dne 20. února 2020
vzpomeneme 12 let od úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, děti, tatínek.
Dne 15. února 2020
by se dožil 68 let
pan Josef IVAN
z Konice.
S láskou vzpomíná manželka Anna,
syn Josef s rodinou, dcera Ilona
s rodinou a vnoučata Jakub, Tomáš,
Veronika a Daniel. Za tichou
vzpomínku děkujeme.

Jen vzpomínat je nám přáno...

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

16011421482

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

PRODÁM

„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

Máte problémové nožičky? Nemůžete sehnat kvalitní a pohodlné Střechy Klimeš provádí tesařské, poboty? Prodejna IVKA, Plumlovská krývačské a klempířské práce. Výroba
21, Prostějov to vyřeší za Vás! Také a montáž pergol. Drobné zednické
nabízíme velký výběr domácí obuvi práce. Tel.: 733 465 777
(papuče, zdravotní pantofle, oteplené důchodky a gumáky). Zboží i ve Práce s motorovou pilou, štípání dříví, úklid
velkých velikostech. Sleva na zimní pozemků. www.seceni-kaceni.cz,
obuv. Tel.: 603 445 601
tel.: 605 86 41 40
Brambory konzumní cena od 15 Kč/kg. STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Krmné 3 Kč/kg. Cibule 18 Kč/kg.
721 344 771. Práce různého druhu.
Česnek 150 Kč/kg.
Sečení trávy a náletových křovin.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy.
Domamyslická 104, PV.
ZVÍŘATA
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Daruji fenku křížence. Černé barvy,
menší postavy. Přítulná, bezkonfliktní.
Stěhování, vyklízení.
Je nerada sama, vyžaduje společnost, což
Tel.: 775 132 134
jí momentálně nejsem schopen plně poskytnout. Jsem ochoten dodat na nějakou dobu (půl roku?) krmení. V případě Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
zájmu volejte 604 239 730.

NOVÁ ŠANCE NA PØEDPLATNÉ

Dne 18. února 2020
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka SEKANINOVÁ
z Vícova.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.

Dne 18. února 2020
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
paní Alexandry SKLENÁŘOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Dne 15. února 2020
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí úmrtí
pana Františka RAŠKY
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Anka s rodinou.

Dne 22. února 2020
uplyne 20 roků od úmrtí
paní Vlasty ŠPIČÁKOVÉ
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Eliška s rodinou.

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

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

Krásná léta s Tebou, maminko, prožitá,
oči, z nichž zářila láska a dobrota,
budou nás provázet do konce života.
S kytičkou na hrob za Tebou chodíme,
stále Tě v srdcíčku nosíme.

Dne 20. února 2020
by oslavila naše milovaná,
paní Božena MACHALOVÁ
z Prostějova
90. narozeniny.
Stále vzpomíná a nikdy
nezapomene rodina.

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Milarová 1944
Malé Hradisko
Josefa Vymazalová 1935
Prostějov
Věra Kopečná 1957
Držovice
Ivo Rek 1973
Prostějov
Alois Lužný 1935
Přemyslovice
František Puda 1940
Smržice
Věra Martinková 1933
Vincencov
Vojtěška Štěpánková 1935
Plumlov
Miroslav Souček 1951
Vyškov
Ivanka Oháňková 1945
Prostějov
Rudolf César 1944
Dětkovice
Zdeněk Prokop 1941
Prostějov
Stanislav Hampl 1949 Horní Štěpánov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
Pondělí 17. února 2020

Oldřich Florus 1938 Štětovice 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
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Libuše Hochová 1941 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 18. února 2020
Oldřich Kaprál 1935 Seloutky 14.00 kostel Určice
Středa 19. února 2020
Ing. Václav Vykopal 1941 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 20. února 2020
Jan Černohous 1925 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 21. února 2020
Mgr. Jiří Eliáš 1949 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marta Jozífková 1943 Prostějov 13.00 kostel Šubířov
Antonín Hanák 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

František Halouzka 1932 Kobylničky

Poslední rozlouèení
Pondělí 17. února 2020
František Pospíšil 1947 Pěnčín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 19. února 2020
Liliane Korgerová 1943 Prostějov 10.00 kostel C+M Prostějov

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst
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PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme: BAGRISTU – traktorbagr
Komatsu, dále DĚLNÍKA PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – vodovody, kanalizace
a ZEDNÍKA. Práce v Prostějově a okolí. Zajímavé platové podmínky, firemní
bonusy. REALINVEST, www.rinvest.cz
Kontakt: 736613931 nebo 582331559

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

Úklidová firma přijme pracovníky na
úklid nebytových prostor. Ranní i odpolední úvazek. Informace na telefonním
čísle 775 605 121.

Nabízíme přivýdělek pro aktivní
důchodce nebo rodiče na MD, brigádně v dopoledních hodinách úklid hotelových pokojů. Prac. doba 8.30-11.00.
Tel.: 777005488 Hotel Gól

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
20010820023

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.

Pondělí 17. února 2020
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Číšník/servírka
Logistici prodeje
Manipulační dělníci
Nutriční terapeut/-ka
Referent/-ka
životního prostředí
Sociální pracovníci
Účetní
Vedoucí finančního odboru

25 000 Kč
26 000-33 000 Kč
16 000 Kč
18 400-26 810 Kč

turnusový
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné HOTEL TENNIS CLUB, Pv
ÚSO s maturitou CZ EIKA, Prostějov
základní+praktická Hanácká osiva, Prostějov
ÚSO s maturitou
Středomoravská nemocniční, Pv

Firma

19 730-28 920 Kč
24 300-35 820 Kč
24 000 Kč
23 610-31 240 Kč

pružná prac. doba
pružná prac. doba
jednosměnný
pružná prac. doba

ÚSV
bakalářské
ÚSO s maturitou
ÚSV

Město Němčice nad Hanou
Domov seniorů Prostějov
GALA, Krasice
Město Němčice nad Hanou

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.
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OLOMOUCKÝ KRAJ Během
prvního měsíce tohoto roku
vzrostl celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém kraji na 13 970 osob, stejně jako počet hlášených volných pracovních
míst na 9 676 a podíl nezaměstnaných osob, který se zvýšil na 3,2
procenta. To jsou základní údaje
z aktuální statistiky nezaměstnanosti ke 31. lednu 2020, které po
mnoha měsících optimismu nevyhlížejí dvakrát příznivě.
Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Olomouci evidoval ke 31. lednu 2020 celkem 13 970 uchazečů
o zaměstnání. „Jejich počet byl o 1
152 vyšší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 1
504 osob. Z tohoto počtu bylo 12

947 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let,
což je nárůst o 1 088 osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 1 351,“
prozradil Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce, Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu minulého měsíce bylo
nově zaevidováno 3 598 osob, což
ve srovnání s prosincem 2019 bylo
o 274 klientů více a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku
méně o 100 osob. „Z evidence odešlo celkem 2 446 uchazečů o zaměstnání. Bylo to o 812 osob více než
v předchozím měsíci a o 579 osob
méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich
nastoupilo 1 479, to je o 684 více
než v předchozím měsíci a o 196

méně než ve stejném měsíci minulého roku, přičemž 352 uchazečů
o zaměstnání pak bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, což je
o 141 více než v předchozím měsíci
a o 114 více než ve stejném období
minulého roku, 967 uchazečů bylo
vyřazeno bez umístění,“ informoval
velice podrobně Mikšaník.
Všechny regiony v Olomouckém
kraji vykázaly poměrně výrazný
meziměsíční nárůst celkového počtu nezaměstnaných. V absolutních
číslech vede Olomoucko, kde se
počet nezaměstnaných zvýšil o 356
osob, ale procentuálně se nezaměstnanost nejvíce zvýšila na Prostějovsku, a to o 14 procent. „Na zdejší
pobočce Úřadu práce bylo k poslednímu dni měsíce ledna evidováno 1
708 lidí bez práce, z toho 952 žen.

Volných pracovních míst je v Prostějově hlášeno 2 392 a podíl nezaměstnaných se zvýšil na 2,2 procenta,“
konstatoval analytik.
Celkový počet evidovaných žen činil 6
582 žen, což na celkovém počtu uchazečů činilo podíl 47 procent. „V evidenci bylo 2 172 osob se zdravotním
postižením, což představovalo 16
procent z celkového počtu nezaměstnaných a 646 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 24 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku
byl vyšší o 26 osob,“ přidal Jaroslav Mikšaník s tím, že podporu v nezaměstnanosti pobíralo v Olomouckém kraji
6 169 uchazečů o zaměstnání, což je
44 procent všech uchazečů vedených
v evidenci.
(mik)
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soutěže
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I sedmé vydání 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 20. 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

Březinova ulice
Jiří ŠŤASTNÍK, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na ples.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Andrej Babiš
Václav HANZL, Prostějov
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 700 Kč na koncert .
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PLESÁNÍ
Dobroslava PŘEHNÁLKOVÁ, Hrubčice
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na ples.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 6, 9, 4
Lenka MOTALOVÁ, Otaslavice
Výhercezískává: TVSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na disco.
SU
DO
KU

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

20011660080

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Silonkové zboží a přemíru ponožek najdete v olomouckém krámku.
Miloslava HOLBOVÁ, Držovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

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

VSUN, POUK, TUŠE, AVIA, VĚŠTEC, ÚHLOMĚR, MYSL, GAVÚNEK,
ÚVAZ, ÚJMA, OKOP, PODKOP, DESÍTKA, ŽVATLA, ÚHYB, TMEL,
BOHATÝR, POMPA, MOTO, STUHA, KAPOTA, SÁČKO, AHOJ,
HLUK, PRUH, DÝKY, PLUH
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili hvězdného herce, který
nedávno navštívil Prostějovsko, aby se vykoupal ve
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MASOPUST V PROSTĚJOVĚ

KDY: SOBOTA 22. ÚNORA, 10:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Masopustní veselí je v Prostějově jednodenní lidová akce s maskami, zabijačkou
i komorním stylovým jarmarkem s občerstvením a řeznickými stánky, jež se
díky nedávnému obnovení tradice uskuteční už počtvrté v řadě. Přijďte se tedy
tuto sobotu pobavit a ochutnat vynikající
pochoutky.
Masopust byl v minulosti pro lidi svátkem
hodování, kdy bylo potřeba se dosyta najíst,
protože po něm následoval čtyřicetidenní

půst. Pořádaly se velké hostiny, tancovačky
a posílaly se výslužky těm, co se na oslavu
nemohli dostavit. V dnešní době se lidově
ostatky taktéž slaví, ale málokdo již dodržuje
tak dlouhý půst.
„Letošní masopust jsme zařadili do oslav
630 let povýšení Prostějova na město, ale
bude pokračovat ve stejném duchu jako v letech minulých. Průvod masek, představení
pro kluky a holky, spousta dobrot, stánků,
řemesel, kejklířů, závěrem i polévka za kač-
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 17. února
14:00 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
animovaná komedie USA
17:30 JUDY
životopisný muzikál Velká Británie
20:00 VIVA VIDEO, VIDEO VIVA
český dokument
úterý 18. února
14:00 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
16:30 MODELÁŘ
komediální drama ČR
20:00 CO ZAŽIJEŠ VE VIETNAMU?
digitální diashow
středa 19. února
17:30 EFEKT VAŠULKA
česko-islandský dokument
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
komedie ČR
čtvrtek 20. února
15:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česko-slovenská komedie
17:30 SVIŇA
slovenský thriller
20:00 ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD
klasická hudba Nizozemsko
pátek 21. února
15:30 JEŽEK SONIC
komedie USA
17:30 BRIDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA
HARLEY QUINN)
dobrodružné krimi USA
20:00 SVIŇA
sobota 22. února
15:30 JEŽEK SONIC
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
20:00 FANTASY ISLAND
americký horor
neděle 23. února
10:30 MOSLEY
animovaný film Čína/Nový Zéland
15:30 JEŽEK SONIC
17:30 ATILLA
sportovní dokument Slovensko
17:45 ČESKÝ LEV: NÁRODNÍ TŘÍDA
komediální drama ČR/Německo
20:00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

ku! A termín jsme zamluvili již loňský rok,
protože datum 22. 2. 2020 je velmi atraktivní,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, které je hlavním organizátorem akce.
Bohatý program bude na náměstí T.
G. Masaryka probíhat po celý den až
do šestnácti hodin a bavit se budou
celé rodiny! Konkrétní harmonogram
najdete pěkně přehledně na zadní straně celého dnešního vydání.

aneb, co se kde

Mìstské GLYDGOR
3URVWÈMRY

děje…
hSDOÉÄHN

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 17. února
19:00 ETIKETA NENÍ VĚDA
dvouhodinová one man show mistra
etikety Ladislava Špačka
středa 19. února
18:00 INSPIRATIVNÍ VEČER
S MICHALEM BROZMANEM
Michal Brozman je autorem bestsellerů
v oblasti mezilidských vztahů, sebedůvěře, psychosomatiky a numerologii, který
se věnuje terapiím a vede semináře pro
jednotlivce a firmy (přednáškový sál)
čtvrtek 20. února
19:00 CRAVATE CLUB
Architekty Bernarda a Adriena spojuje
pevný přátelský vztah. Jsou partneři firmy, které se dobře daří. Jaký kolotoč neuvěřitelných situací se však může roztočit
ve chvíli, kdy jeden z nich z podivuhodných důvodů nemůže přijít na oslavu kulatých narozenin toho druhého? Báječná
jízda. Rychlá, zábavná, nebezpečná.
Hrají: Martin Pechlát a Miroslav Etzler

Uprkova 18, Prostějov
středa 19. února
10:00 KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Výtvarný obor ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov na dopolední komentované
prohlídky výstavy Výtvarný slabikář, pořádané ku příležitosti 130. výročí školy. Přijďte se seznámit s výtvarnými technikami,
materiály i náměty ve tvorbě žáků školy.
Program bude obohacen o interaktivní
a tvůrčí činnosti, které návštěvníkovi pomohou utřídit si pojmy a dojmy výstavy.
do 23. února
VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
Výstava, která je uspořádaná k 130. výročí
založení ZUŠ Vladimíra Ambrose a provádí diváky širokým spektrem výtvarných
technik, materiálů i námětů, je rozdělena
do několika sekcí. Každá část je věnována
jednotlivé technice a jejím možnostem.
Návštěvníci se seznámí s kresbou, malbou, grafikou a prostorovou tvorbou.
Velkým finále bude výtvarný projekt Popcorn, který sdružuje všechny tyto části
opět do jednoho celku.

.QLKRYQD

=½PHN3URVWÈMRY

Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 18. února
9:30 ETIKA JAKO VÝCHODISKO
Z KRIZE SPOLEČNOSTI
letní semestr Virtuální Univerzity třetího
věku nabízí nový cyklus videopřednášek,
ve kterých Jan Šolc přiblíží dějiny etiky,
základní pojmy a také hlavní etické problémy společnosti
(podkrovní sál)
středa 19. února
17:00 BESEDA S PERSONALISTKOU
Hledáte nové uplatnění na trhu práce? Nevíte, jakých chyb se vyvarovat při psaní životopisu, motivačního dopisu a sebeprezentace?
Přijďte na přednášku personalistky Gabriely
Bartákové. Odhalí vám slabiny mnoha životopisů a ukáže nejčastější chyby, které uchazeči dělají na pohovorech. Dozvíte se, kde
a jak hledat vysněné zaměstnání a jak oslovit
zaměstnavatele.
(podkrovní sál)
čtvrtek 20. února
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
Kulturní klub
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení
DUHA
obrany spotřebitelů – Asociace s vámi budou
řešit váš konkrétní problém.
(učebna)
Školní 4, Prostějov
do 28. února
pondělí 17. února
13:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ MĚS- KOLUMBIE
výstava fotografií Matěje Ptaszeka
TA PROSTĚJOVA
(Galerie Na Půdě)
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
úterý 18. února
DIVADLO
POINT
13:00 O HANÁCKYHO KOHÓTA
oblastní kolo postupové soutěže dětí
Husovo nám. 91, Prostějov
ZŠ ve zpěvu lidových písní s postupem středa 19. února
do krajského kola
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
čtvrtek 20. února
komedie s podtitulem Americká jízda o ne/
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ komunikaci s okolím i světem jako následek
se zápisem do pamětní knihy města Prostě- života s technikou a na sociálních sítích mísjova (obřadní síň prostějovské radnice) to reálného života se skutečnými lidmi
8:45 ZAPOJ SMYSLY
Hrají: Petra Martínková, Vítězslav Lužný,
vyzkoušejte různá cvičení zaměřená Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar, Lukáš
na smyslové poznání
Kameníček a Aleš Procházka
do 29. února
pátek 21. února
1. PÁD
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
výstava figurálních a abstraktních obrazů jedna z nejhranějších divadelních komedií
Karolíny Salvy Čopjanové a Matouše Hájka současnosti v podání skutečných manželských párů
6SROHÄHQVNÙGÕP
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena
a Jakub Mojžíš Krejčí
Komenského 6, Prostějov
úterý 18. února
6RNRORYQD
19:00 FANTASTICKÁ ŽENA
příběh dvou kamarádů, jejichž životy
Skálovo nám. 4, Prostějov
zamíchá tajuplná seznamka a doslova fansobota 22. února
tastická žena, která se jim objeví v bytě
14:30
DĚTSKÉ
Hrají: Diana Šoltýsová/Patricie SolaSOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
říková, Ondřej Volejník/Václav Krátký,
bohatý program nejen tanců a soutěží
Adrian Jastraban/Jarmil Škvrna
neděle
23. února
neděle 23. února
14.00 a 16.00 O HASTRMANOVI
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
loutkové
divadlo
přednáška Tomáše Pfeiffera

do 31. května
KRAJINA NA PROSTĚJOVSKU
výstava obrazů (Městská galerie Prostějov)

=8h9$PEURVH
Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
VÝSTAVA
výstava Tomáše Pekaře aneb absolventi
ZUŠ se představují
(Galerie Linka)

*DOHULH8PÈQÉ
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 29. května
PETRA VOLTA
& JAN DEMERCI – IDA
výstava na téma: slovo a kresba

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

$YDWDUND
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
do 29. února
VNITŘNÍ SVĚTY
výstava Lucie Hradilové
a Markéty Šindelářové

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 19. února
14:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
francouzská komedie
sobota 22. února
15:00 KRÁL A SKŘÍTEK
pásmo pohádek ČR
17:30 MINI ŠÉF
animovaná komedie USA
20:00 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
sci-fi komedie USA

0X]HXPDJDOHULH
Y3URVWÈMRYÈ
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 1. března
KDYŽ TEN DĚLÁ
TO A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl

akce v regionu...

BASKETBAL:

Show šaška Vikyho v Přemyslovicích

středa 19. února
17.00 BK Olomoucko - Sokol Hradec
Králové (přípravné utkání, Sportcentrum
DDM, Prostějov)

Vyrazte za telátky

sobota 22. února
8.00, 10.40 a 13.20 Playmakers Prostějov
– Droždín/Hranice/Šternberk „B“
(13. kolo Olomouckého přeboru mužů,
hala Kostelec na Hané)

Obec Přemyslovice zve na odpoledne plné her, soutěží, tanečků a legrace, které se bude konat pod názvem Dětský
karneval Show šaška Vikyho tuto sobotu 22. února od 15:00 hodin v hasičské
zbrojnici v Přemyslovicích. Přichystána bude bohatá tombola i občerstvení.
Děti v maskách mají vstup zdarma.

Roztomilou akci chystají na nadcházející víkend ve Vrchoslavicích, které už se tradičně stanou dějištěm Zimní výpravy za telátky. Zejména děti se mohou těšit na to,
že se s telaty pomazlí, vyfotí, případně že je nakrmí. Sraz je v sobotu 22. února ráno
v 9.30 hodin u vrchoslavického obecního úřadu. Akce se koná i za deštivého počasí.

Jak voní štěstí? Zjistí v Konici
Hudbu a zábavu mohou o víkendu očekávat v Konici. V sobotu 22., února odpoledne v sále tamního zámku vystoupí zpěvačka a herečka Hanka Křížková, která se
bude věnovat nejen tématu štěstí. Účastníci mohou očekávat zábavný, a navíc spíše
optimisticky laděný program. Cena vstupenky je 250 korun, starší lidé nebo lidé se
zdravotním handicapem mají snížené vstupné. Akce začíná v 15.00 hodin.

Masky zaplaví Vrchoslavice
Víkend bude na jihu Prostějovska pestrý. Kromě telátek totiž lidé v obci zažijí také
karneval. Ten se bude konat tuto neděli 23. února ve vrchoslavické sokolovně a začíná ve 14.00 hodin. Zajímavostí je, že se na akci, která je už v obci tradiční záležitostí,
podílí organizačně kromě obce a místního Sokola také němčický DDM Orion.

NOVÁ ŠANCE NA PØEDPLATNÉ
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CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 18. února od 17:00 hodin
se koná seminář s výživovou poradkyní „ZLEPŠETE SVŮJ STŘEVNÍ
MIKROBIOM!“
* ve čtvrtek 20. února od 17:00 hodin
se pořádá cestovatelská přednáška „INDONÉSIE“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 19. února od 9:30 hodin je na
programu krátká vycházka určená seniorům a dalším zájemcům pod názvem
„ZAJÍMAVOSTI ZÁHOŘÍ“, přičemž
cestou z Alojzova směrem k Seloutkám
se budou objevovat přírodní i historické
zajímavosti
* v sobotu 22. února od 8:00 hodin se
uskuteční „ZIMNÍ PUTOVÁNÍ“ podél říčky Slatinky
<<< www.vecernikpv.cz

FLORBAL:

HÁZENÁ:
sobota 22. února
9.00 O pohár náměstka hejtmana Olomouckého kraje (přípravný turnaj mladších a starších minižáků, hala RG a ZŠ
města Prostějova)

VOLEJBAL:
sobota 22. února
10.00 a 13.00 VK Prostějov „C“ – Přerov
„B“ (23. a 24. kolo Krajského přeboru kadetek, tělocvična Za Kosteleckou ulicí)
10.00 a 14.00 VK Prostějov „B“ – Frýdek-Místek „B“ (29. a 30. kolo 2. ligy
žen, Národní sportovní Prostějov)
Neděle 23. února
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Nový
Jičín (29. a 30. kolo 1. ligy juniorek, Národní sportovní centrum Prostějov)
9.00 a 13.00 VK Prostějov – Kroměříž juniorky (19. a 20. kolo Krajského
přeboru kadetek, tělocvična Za Kosteleckou ulicí)
9.00 a 13.00 VK Prostějov – Boskovice
(23. a 24. kolo 1. ligy kadetek, Národní
sportovní centrum Prostějov)

SONS PROSTÌJOV
* ve středu 19. února se bude konat
dvojité vystoupení v Kavárně Avatarka,
kdy nejprve od 14:00 hodin zahraje na
kytaru Liduška Veselá a od 15:00 hodin
vystoupí se svojí kytarou Pavel Žvátora
* ve čtvrtek 20. února se od 9:00 hodin
bude v rámci tvořivé dílny pro nevidomé
konat „PLETENÍ Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,
z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní dobu: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

Střední odborná škola podnikání
a obchodu Prostějov pořádá v sobotu
22. února od 14:00 hodin komentovanou procházku „PO STOPÁCH
STŘEDOVĚKÉHO PROSTĚJOVA“.
Sraz zájemců v altánku ve Smetanových
sadech u městských hradeb.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ƔƔ Společně se souborem KLAS

752)(-=,1',(

vystoupila v regionu hned dvakrát
oblíbená dvojice Přeučil - Hrušková
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Na vystoupení
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v Nìmèicích nad Hanou
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JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Hráč TK Agrofert Prostějov Jan
Raštica vyhrál halové mistrovství
ČR 2020 v kategorii mladších žáků.
V oddílovém finále porazil oddílového kolegu Filipa Košárka 4:6, 6:2,
6:3. Bronz získal další prostějovský
tenista Mathias Škrlík, když v semifinálovém derby podlehl Košárkovi
6:4 ve třetím setu. Titul ve čtyřhře
získal Jan Raštica spolu s Matoušem Čepelíkem, bronz ze čtyřhry
veze i Mathias Škrlík.
ƔƔ Pokud hledáte nové uplatnění
na trhu práce, můžete přijít ve středu 19. února v 17:00 hodin do podkrovního sálu Městské knihovny
pro dospělé na přednášku personalistky ÚP ČR Gabriely Bartákové.
ƔƔ Špatné zprávy z jestřábího hnízda.
Na marodce se ocitl Lukáš Krejčík,
který má vážné problémy s kolenem
a vypadá to, že pro něj předčasně
skončila letošní sezona. To samé platí
i pro Kryštofa Ouřadu, který musel na
operaci ramene.

PROSTĚJOV Tenista Jiří Veselý na
tiskové konferenci v Prostějově ukázal
pohár, který získal za vítězství v singlu
na okruhu ATP v Puné v Indii. Vítězství
na turnaji ATP v Puné, které přišlo po
pěti letech, je pro českého tenistu
Jiřího Veselého obrovskou vzpruhou
do další části sezóny. „Potřeboval jsem
vyhrát,“ oddechl si viditelně spokojený
hráč TK Agrofert.
Turnajový triumf v Indii ho posunul na
72. místo, díky čemuž bude moci hrát hlavní
soutěže velkých turnajů. Šestadvacetiletý
hráč však chce ještě dál, a to do elitní
padesátky. Oznámil to novinářům ve čtvrtek v Prostějově, kde nechyběli ani trenér
a daviscupový kapitán ČR Jaroslav Navrátil
s manažerem a šéfem prostějovského
tenisu Miroslavem Černoškem. Padala
optimistická slova, slova díků a došlo i na
šampaňské.

SERVIS
PRO ŽENY
ƔƔ Co jsme si pro vás přichystali
v únorovém dílu tematické strany
nejen pro něžnější pohlaví?
strana 26

HÁZENKÁŘSKÉ
PROBUZENÍ

Foto: Michal Sobecký
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

FOTOGALERIE

.UDMVNpGHUE\ÿHQ]QRYX
QDVFpQĨYHġWYUWHN

klikni na

www.vecernikpv.cz

3URVWĨMRYYV2ORPRXF
BYLI JSME
U TOHO

2ąÊVQOPÆ PC RNGUG RQV÷wKNC VCPGéPÊ
FXQLKEG 8[OC\CNQX¾ t 2TQEJ¾\MC
MVGT¾ UG PC RCTMGV÷ UMWVGéP÷ éKPKNC
5VGLP÷LCMQPCRÐFKW\R÷XCéMCUMWRKP[
0QXKQU<W\CPC-QåP¾TMQX¾
2x foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Večer plný pohody a dobré zábavy zažili v sobotu v Čechovicích. Tedy
alespoň ti, které zlákala pozvánka místního Sokola do sokolovny. V jejích prostorách se
totiž odehrával druhý ze tří Velkých sportovních plesů. A jak se ukázalo, přinejmenším
ƔƔ Novou facebookovou stránku
má po minulém týdnu přemyslo- zájmem lidí byl skutečně velký.
vický Sokol, který změnu zdůvodnil
problémy při propagaci akcí.
ƔƔ Někdejší gólman florbalových
Playmakerů vládne Olomouckému
přeboru mužů, Štěpán Panák hájící
barvy Lipníka, se aktuálně nachází
v čele všech brankářských statistik
soutěže.
ƔƔ Zámek Plumlov shání do svých
řad nové tváře, které by se staly
herci třeba během Pohádkových
prohlídek památky.

REPORTÁŽ NEJEN Z TOHOTO PLESU NAJDETE NA STRANĚ 27
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ƔƔ Zimní přestávka je u konce, už
o víkendu se opět roztáčí kolotoč druhé
ligy s týmy Kostelce a Prostějova
strana 30 a 31

➢

PROSTĚJOV Před týdnem
na pohárovém Final Four
prostějovské
volejbalistky vyhořely, zatímco olomoucké triumfovaly. Teď se
oba rivalské týmy střetnou
ve 23. kole UNIQA extraligy
žen ČR 2019/2020 v hale Sportcentra DDM PV, derby tam propukne
ve čtvrtek 20. února od 17.00 hodin.
Roli favoritek bude plnit hostující celek UP nejen kvůli zmíněnému
vyvrcholení ČP, ale také z toho důvodu, že v průběžné tabulce nejvyšší tuzemské soutěže má na druhé příčce výrazný bodový náskok
právě před třetím VK.
Přesto se papírově slabším Prostějovankám podařilo během aktuální
sezóny své krajské sokyně jednou výsledkově zaskočit, když je hned
ve druhém extraligovém dějství koncem září přejely 3:0 (20, 19, 14).
Odveta ve Sportovní hale Univerzity Palackého už patřila podobně
jasným způsobem obhájkyním titulu rovněž 3:0 (23, 13, 15).
„Nesouhlasím s názorem, že nemáme co ztratit. Nastoupíme totiž
doma, kde vždycky chceme zvítězit, a každá ztráta bolí. Navíc všechny porážky jsou nepříjemné, viz nedávný turnaj Českého poháru
v Brně. Věřím, že v porovnání s touto nepovedenou akcí tentokrát
zahrajeme mnohem lépe, zabojujeme a porveme se o body,“ přál si
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
(son)
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VHVWDYD%HQiWHN

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

ãHOP\%UQR²9.3URVWčMRY
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VHVWDYD3URVWčMRYD

Pondělí 17. února 2020
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strana 36

3. kolo:

USK - Olomoucko

86:91

více v hlavním kupónu
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Foto: USK Praha
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'RKUiYNDNRODR~ÿDVWYSĝHGNROH:
6RNRORY²%HQiWN\Q-S  
%UDQN\  +RXãND âYHF 3DĜt]HN   8KOtN
 %HUþtN 8KOtN âDIiĜ   0 =DGUDåLO âYHF
2VPtN 2VPtN âYHF0=DGUDåLO ±5
'XGD &KUWHN 'âSDþHN .XQVW&KUWHN 
*DMGD &KUWHN :LHQFHN+DYOtQ&KU
WHN $'ORXKê 'LYiFL
'RKUiYNDNRODR~ÿDVWYSĝHGNROH:
)UëGHN0tVWHN.DGDė   %UDQ
ky: 0LNXOtN +ODGRQLN 7RPL .DIND-0L
FKiOHN +UDFKRYVNê %DUWNR0DUW\QHN 5
6]WXUF 0DUW\QHN 0DUW\QHN 56]WXUF+UH
KRUþiN .OLPãD 0$GiPHN7RPL +OD
GRQLN 0LNXOtN.RIURĖ 7RPL .DIND.OLPãD 
+UDFKRYVNê .OLPãD0DUW\QHN 'LYiFL
3ĝHGHKUiYNDNROD:
3ĝHURY²&KRPXWRY  %UDQN\
+HMFPDQ ýtS â.UDWRFKYLO 0.UDWRFKYLO 
ýtS 76 ±+ODYD 6WORXNDO3LWXOH 'LYiFL
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

7íHEtġ3URVWĨMRY5:2
(3:1, 2:1, 0:0)

%UDQN\)HUGD 0DOHF %LWWQHU 1HGEDO 
 1HGYtGHN 9RGQê   /Dã 6]DWKPiU\
1HGYtGHN   /Dã %LWWQHU .UHQåHORN  ± 
&KOiQ 3RFKREUDGVNê7-DQGXV 'LYtãHN
1RX]D  5R]KRGÿt 6NRSDO 9DOHQWD ± 3ROiN
.OHSUOtN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD 7ĝHEtÿH -HNHO ± 6]DWKPiU\ .UHQåHORN
1HGEDO ýHMND )XUFK .RZDOF]\N 3DGUQRV ±
âĢRYtþHN1HGYtGHN9RGQê±3VRWD%LWWQHU/Dã±
)HUGD9iFODYHN0DOHF±+DYUiQHN.UiO0LFKiOHN
7UHQpĝL5DGHN1RYiND-DURVODY%DUYtĜ
6HVWDYD 3URVWčMRYD âWĤUDOD ± +UiGHN 0Ui]HN
.UHMþt+XVD+DPUOtN%ĜH]iN3ČQþtN±7-DQGXV
&KOiQ 3RFKREUDGVNê ± äiOþtN 5DþXN +UQtþNR ±
1RX]D'LYtãHN0DFKDþ±1RYiN0HLGO$QWRQtþHN
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

%OHVNRYëREUDWGRPiFtFK
Y~YRGXE\ONOtÿRYë

 /DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 34
'DOätYëVOHGN\NROD: %HQiWN\Q--LKODYD
 %UDQN\âtU 5'XGD ±7
+DUNDEXV$=HPDQ 7+DUNDEXV'.ROiĜ 
'LYiFL )UëGHN0tVWHN².DGDė 
 %UDQN\0LNXOtN +DPDQ+ODGRQLN 
.OLPãD +UDFKRYVNê%DUWNR 0DUW\QHN %DUWNR
.OLPãD 56]WXUF .OLPãD 7RPL +UDFKRY
VNê ±0=DEORXGLO .ĤV .ĤV 0=DEORXGLO 
0=DEORXGLO .ĤV 'LYiFL ÓVWtQDG/D
EHP²6RNRORY  %UDQN\)LOLS
+DVPDQ=XNDO 3ãHQLþND )LOLS9O%URå 
0UĖD 6HYHUD9O%URå ±.DGHĜiYHN 9UDFRYVNê 
 âYHF 0 =DGUDåLO   +RXãND 9UDFRYVNê 
%HUþtN +RXãND*ULP +RXãND âYHF0
=DGUDåLO 'LYiFL /LWRPčĝLFH²+DYtĝRY
 %UDQN\0%HUDQ .RUNLDNRVNL
.OHMQD ±(1ČPHF 5DãQHU23URFKi]ND 
0DUXQD 5DãQHU1HSRNRM /%HGQiĜ )6H
PDQ 23URFKi]ND &KURERþHN5DãQHU 
1HSRNRM %DOiå9UiQD 'LYiFL 9VHWtQ²3R
UXED  %UDQN\7HSHU âLOKDYê 
-RQiN 6ORYiþHN5HKXã %ĜH]LQD 3HFKDQHF
'7ĤPD 9tWHN5HKXã *RUþtN-RQiN ±
*XPDQ 8UEDQHF7-iFK\P 'LYiFL 
3ĝHURY²&KRPXWRY  %UDQN\
.XEHã 7'ROHåDO3ãXUQê %HUJHU'LYiFL
6ODYLD3UDKD²þHVNp%XGčMRYLFH 
 %UDQN\.XĢiN 02QGUiþHNâPHUKD 
9UGORYHF %tOHN9OþHN 9ãHWHþND âPHUKD
02QGUiþHN ±(QGiO 01RYiN*LOEHUW 
5DãND , 9HQNUEHF   3URNHã .DUDEiþHN  
.DUDEiþHN 3URNHã+ROHF 9\GDUHQê 9HQNU
EHF&KULVWRY 01RYiN -.OR] 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

3URVWĨMRY%HQiWN\Q-3:1
(více v hlavním kupónu)

'DOät YëVOHGN\ NROD: .DGDė ² 6RNRORY 
   %UDQN\  )ROWêQ :RMQDU  
-0OOHU .ĤV0=DEORXGLO ±75RKDQ 0

=DGUDåLO +RXãND  'LYiFL   )UëGHN0tVWHN
²7ĝHEtÿ  %UDQN\.DXNLþ
6WXFKOtN   7RPL +DPDQ 0 $GiPHN  ± 
3VRWD  1HGYtGHN âĢRYtþHN /Dã   1HGEDO
' .UHQåHORN 3VRWD  'LYiFL   -LKODYD ²
ÓVWtQ/  %UDQN\6NRĜHSD
-3RKO3HNU &KOXEQD $QGČO-LUiQHN -
3RKO 6NRĜHSDýDFKRWVNê 3URWDVHQMD )URQN
3ĤåD 3HNU 6WDQČN$QGČO ±3ãHQLþND'L
YiFL þHVNp%XGčMRYLFH²9VHWtQ 
 %UDQN\(QGiO 01RYiN*LOEHUW 
='ROHåDO 01RYiN-.OR] 9\GDUHQê
.DUDEiþHN ±3HFKDQHF 6PHWDQD'7ĤPD 
7HSHU 6ORYiþHN-RQiN 'LYiFL +DYt
ĝRY²3RUXED  %UDQN\.RWD
OD 23URFKi]ND5DãQHU %DPEXOD±*ĜHã
6LNRUD6ODYtN +XGHþHN 6LNRUD *XPDQ
7RPDQâSDþHN .DQNR+XGHþHN 6LNR
UD =GHQČN -.iĖD+XViN 'LYiFL 
3ĝHURY²6ODYLD3UDKDS  
%UDQN\)RUPDQ =ERĜLO 3ãXUQê .ULVO.X
EHã ±âPHUKD -1RYiN .XĢiN âPHUKD
02QGUiþHN âPHUKD .XĢiN02QGUiþHN 
'LYiFL /LWRPčĝLFH²&KRPXWRYS 
 %UDQN\ 0.DGOHF .DQJDV
6WUHMþHN   0 .DGOHF .OLNRUND .RUNLDNRVNL 
0%HUDQ .OLNRUND/'RXGHUD *DVSDU
0.DGOHF'9RåHQtOHN ±+ODYD .YHUND 
-6YRERGD âWLFK 6XFKê äRYLQHF&KORXED 
'LYiFL
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KRGLQ
6RNRORY%HQiWN\Q'RKUiYNDNROD~WHUë~QRUDKR
GLQ
)UêGHN0tVWHN.DGDĖ
NRORSRQGčOt~QRUDKRGLQ
7ĜHEtþ±.DGDĖ  6RNRORY±-LKODYDÚstí
QDG/DEHP²3URVWčMRY%HQiWN\Q-)UêGHN
0tVWHN
NRORVWĝHGD~QRUDKRGLQ
.DGDĖ ± -LKODYD    %HQiWN\ Q- ±
7ĜHEtþ   6RNRORY ² 3URVWčMRY ÒVWt Q/
±)UêGHN0tVWHN
NRORVWĝHGD~QRUDKRGLQ
.DGDĖ ± -LKODYD    %HQiWN\ Q- ±
7ĜHEtþ   6RNRORY ² 3URVWčMRY ÒVWt Q/
±)UêGHN0tVWHN
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
6RNRORY)UêGHN0tVWHN  %HQiWN\
Q-±.DGDĖ3URVWčMRY²-LKODYD7ĜHEtþ±ÒVWt
Q/  

NRORQDGVWDYE\/LJ\-XQLRUÕ

2UORY½3URVWÈMRY
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%UDQN\ D QDKUiYN\  5DPERXVHN
3ĜHþHN âYHF   âSDFtU -DQþDU  
3ĜHþHN âSDFtU   âSDFtU 0DFXUiN  ±
3tFKDO3RNRUQê 9\URXEDO3tFKDO 
3tFKDO 3RNRUQê9\URXEDO 0Ui]HN
3RNRUQê   $ ýHUQê )RMW 7iERU 
5R]KRGÿt 1RYiN ± 0DUHþHN 9HVHOê
9\ORXÿHQt  9\XæLWt  9 RVODEHQt
'LYiFL
2UORYi 9tWHN ± *ĜHJRĜ 0DFXUiN 9DORYê
0ROGĜtN ± *XOD 0D\HU 5DPERXVHN âYHF
âSDFtU 3ĜHþHN -DQþDU =LHOLQVNL 3RKO
7UHQpU5HQp8UEiQHN
3URVWčMRY3ĜHFHFKWČO±$ýHUQê3RNRUQê
)RMW9OþHN%HQHã)*U\F±0DFKDOtN7i
ERU 0Ui]HN 7DUãLQVNê 3tFKDO 9\URXEDO
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
NRORQDGVWDYE\/LJ\GRURVWX

)UÙGHN0ÉVWHN3URVWÈMRY
 

%UDQN\ D QDKUiYN\  9HOLþND 6LHNLHUND
+\OVNê   6LHNLHUND  ětKRãHN +\NO 
 0DOLFNL +ROpF]\   5êSDU 0RW\ND
0DĖiVHN   0DOLFNL ětKRãHN   +\NO
0DOLFNLětKRãHN 0DOLFNL ětKRãHN 
0DOLFNL +\NO   +\NO $GiPHN +ROpF]\ 
0DOLFNL +\NO ±6KFKLSDNLQ .XGOiþHN 
.XGOiþHN6KFKLSDNLQ 6WORXNDO 
â=DWORXNDO 6WORXNDO 6WORXNDO 6KFKLSD
NLQ 5R]KRGÿt-DQGD±.DSLWDQRY*RODĖ
9\ORXÿHQt  QDYtF +ROpF]\ )UêGHN
0tVWHN   PLQXW RVREQt WUHVW 9\XæLWt 
'LYiFL
)UëGHN0tVWHN 6ZLHQF]HN ± $GiPHN
%HQHN 9HOLþND +ROpF]\ 9iĖD :LON ±
6LHNLHUND 0RW\ND 0DĖiVHN ětKRãHN
+\OVNê 6WXFKOtN -XUiãHN 5êSDU 0DOLFNL
+\NO
7UHQpU7RPiã6QiãHO
3URVWčMRY ' ýHUQê  'XEVNê  ± 3ROFU
9HVHOê +UXEDQ 7 +ROXE .ROiĜ +UDþRYi
± â =DWORXNDO 6WORXNDO .RWOiQ 6KFKLSD
NLQ 1DYUiWLO 7RPiQHN .XGOiþHN .DãSDU
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

å(1<
3HWURKUDG²:7$7RXU
'YRXKUD²NROR.YLWRYi  ±9DQ8\WYDQFN
RYi %HOJLH ÿWYUWÀQiOH.YLWRYi±
$OH[DQGURYRYi 5XVNR EH]ERMH

'RVDYDGQtYëVOHGN\6.5*
3URVWČMRY%±.XWQi+RUD  3URVWČMRY%
±1RYê/tVNRYHF  3URVWČMRY%±7iERU
  3URVWČMRY%±:URFODZ  
.ROtQ±3URVWČMRY%  %UQR%±3URVWČ
MRY%  =QRMPR%±3URVWČMRY%
 1iFKRG%±3URVWČMRY%  .XWQi
+RUD ± 3URVWČMRY %    1RYê /tVNRYHF ±
3URVWČMRY%  
3UĥEčæQpSRĝDGt.ROtQ1iFKRG%%UQR
%3URVWčMRY%=QRMPR%.XWQi+RUD
:URFODZ7iERU1RYê/tVNRYHF

(;75$/,*$'25267(1&Ĥþ5
'RVDYDGQtYëVOHGN\6.5*
=QRMPR ± 3URVWČMRY    1RYê /tVNRYHF ±
3URVWČMRY  ýHVNp%XGČMRYLFH±3URVWČMRY
  %UQR±3URVWČMRY  3URVWČMRY
±1iFKRG  3URVWČMRY±6ORYHQVNR
 3URVWČMRY±=QRMPR  3URVWČMRY
±6ORYHQVNR  %UQR±3URVWČMRY
  1iFKRG ± 3URVWČMRY    1RYê /tV
NRYHF±3URVWČMRY  ýHVNp%XGČMRYLFH±
3URVWČMRY  ýHVNp%XGČMRYLFH±3URVWČMRY
  1RYê/tVNRYHF±3URVWČMRY 
3UĥEčæQpSRĝDGt%UQR3URVWčMRY
ýHVNp%XGČMRYLFH6ORYHQVNR=QRMPR
1iFKRG1RYê/tVNRYHF

  1iFKRG ± 3URVWČMRY    .REORY ±
3URVWČMRY  .REORY±3URVWČMRY  
%UQR%±3URVWČMRY  %UQR$±3URVWČMRY
 
3UĥEčæQpSRĝDGt 3URVWčMRY=QRMPR
%UQR$1iFKRG.ROtQ%UQR%
.REORY.XWQi+RUD

/,*$0/$'ãÌ&+åÉ.Ĥþ5
'RVDYDGQtYëVOHGN\6.5*
.ROtQ±3URVWČMRY  1RYê/tVNRYHF±3UR
VWČMRY  1iFKRG±3URVWČMRY  
1RYê/tVNRYHF±3URVWČMRY  .XWQi+RUD
. ± 3URVWČMRY    7iERU ± 3URVWČMRY 
 3URVWČMRY±1iFKRG  3URVWČMRY±
=QRMPR  3URVWČMRY±.XWQi+RUD.
 7iERU±3URVWČMRYNRQWXPDþQČ=QRMPR
±3URVWČMRY  .ROtQ±3URVWČMRY 
3UĥEčæQpSRĝDGt3URVWčMRY=QRMPR
7iERU.XWQi+RUD71RYê/tVNRYHF
1iFKRG.ROtQ.XWQi+RUD.
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5R]KRGÿt
+UXãD9RQGUiþHN6DOYHWU
'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$1$'67$9%<

 1\PEXUN     
 2SDYD
    
 6YLWDY\
    
 2ORPRXFNR     
 ÒVWtQ/
    
 3DUGXELFH     
 86.3UDKD     
 'ČþtQ
    
------------------------------------------------------------------ +UD.UiORYp     
 1+2VWUDYD     
 %UQR
    
 .ROtQ
    

/,*$å(1

%  7URMN\  7+  Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\5R]KRGÿt-DQ.RYiĜ'RPLQLN.UþPiĜ
6HVWDYD6..3URVWčMRY
)UJDORYiâPHUiNRYi8EUDQFRYi1HXEDXHURYiâYpFDURYi
6WĝtGDO\+DQRXVNRYi%HGQiĜRYi'XINRYi 7UHQpU3DYHOâYpFDU

"Nikomu se nechce trénovat!"
3DYHOâ9e&$5WUHQpU6..3URVWČMRY

strana 39

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

NROR

9.%UQR²3URVWĨMRY
3:1

(23,20,-18, -19,-13)
5R]KRGÿt 0RåQiU D 9DFKXWND þDV 
KRGLQ\'LYiNĥ
6HVWDYD %UQD 3DYOtNRYi  6WUiVNi 
âORXIRYi  &DUSHQWLHU  .YDSLORYi 
âXQGHUOtNRYi  OLEHUR 'LJULQRYi 6WĝtGDO\
-XGORYi3RNRUQi.XQtNRYi*UDERYVNi
3RGKUi]Ni
7UHQpU0DW~ã.DOQê
6HVWDYD 3URVWčMRYD =DWORXNDORYi 
1RYi.R]PtN.RSiþRYi)ULþRYi
 6WPSHORYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
6WĝtGDO\:HLGHQWKDOHURYi'YRĜiþNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN

1HY\YLQXOLMVPHSRWĝHEQë
WODNQDSRGiQtDWtPVHKUiOR
%UQXYHOLFHOHKFH


/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 37

'DOät YëVOHGN\  NROD )UëGHN0tVWHN 
/LEHUHF  1HMYtFH
ERGĥâQHOO\RYi-XUþtNRYi3OXKDĜRYi
'H&DUYDOKRYiD6YRERGRYiSR5X
WDURYiâRWNRYVNi 2ORPRXF2VWUDYD
  1HMYtFHERGĥ2UYRãRYi
6WUXãNRYiD%HåDQGROVNiSR:DQF]\NR
Yi.RMGRYiäDUQRYLFNi 2O\PS3UD
KD.3%UQR  1HMYtFHERGĥ
'HQ\VRYRYiâLPiĖRYi6WDĖNRYi
&DUSHQWLHURYi3DYOtNRYi.RXOLVLDQLRYi
 ãWHUQEHUN3ĝHURY 
 1HMYtFHERGĥ6FKDQGORYi0HLGOR
Yi.QHLIORYi.RWODERYi'DYLVRYi
7LQNORYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

NROR

3URVWĨMRYþDELQ\%

37:69

více v hlavním kupónu
NROR

3URVWĨMRY.3%UQR%

46:89

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 86.3UDKD    
 0O%ROHVODY    
 3HþN\
   
 3DUGXELFH    
 $ULWPD3UDKD    
 äDELQ\%   
 1XVOH
  
 .3%UQR%    
 %.+DYtĜRY    
%$6SDUWD    
 -DEORQHFQ1   
.3URVWčMRY  

%UDQN\+DãD±/XWRQVNêäOXWpNDUW\âWHLJO
%LDOHN RED3Y 'LYiFL

6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\
VHVWDYD3URVWčMRYD
VHVWDYD6NDOLFH
%UpGD  0XFKD  ± 0DFK\QHN  3HUQDWVN\L  0LORãRYLþ ± 2SLROD 5DQNR +ODYDWRYLþ 1DJ\
3HUQDWVN\L  'LWWPHU  %LDOHN 6WĜtå  =DSOHWDO  +ROOê 0iãLN )ULPPHO +DãD %ODåHN 3RSRYLþ

±.RXGHOND .RYiĜ 3ROiN6ODPČQD .KUX 6WĜtGDOL3RVStãLO0LORWDâXOF-DQHV
7UHQpU-R]HI.RVWHOQtN
OHQNR /XWRQVNê±âWHLJO6WiĖD 7UHQpU3DYHOâXVWU
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Další výsledky 3. kola:
'čÿtQ  1\PEXUN   
 1HMYtFHERGĥ Carlson 16, Šiška 13,
9XNRVDYOMHYLþD$XWUH\SR3RPLNiOHN
+UXEDQ+DQNLQV5RJLþ03HWHU
ND ÓVWtQDG/DEHP3DUGXELFH
 1HMYtFHERGĥ Svejcar
3+RXãNDD3HFNDSR5RGJHUV
âRWQDU9\RUDOâYUGOtN3ĤOSiQ
3DYORYLþ   6YLWDY\  2SDYD S
 1HMYtFH
ERGĥ66WDPHQNRYLþ0DUNRD3XUãOSR
&UDQGDOO.RWiVHNâLĜLQD.OHþ
ND%XMQRFK-XUHþND

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
.ROtQ%UQR  1+2VWUDYD+UD.UiORYp
/,*$67$5ãÌ&+åÉ.Ĥþ5
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
'RVDYDGQtYëVOHGN\6.5*
%UQR$±3URVWČMRY  %UQR%±3URVWČMRY 3DUGXELFH  2ORPRXFNR   2SDYD 
  3URVWČMRY±=QRMPR  3URVWČ 86.3UDKD1\PEXUN6YLWDY\  
MRY±.ROtQ  .XWQi+RUD±3URVWČMRY ÒVWtQDG/DEHP'ČþtQ  

0).6NDOLFD²6.3URVWčMRY

TENIS
08å,
&KHUERXUJ²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR .RSĜLYD ± 0 =YHUHY
1ČPHFNR     NROR .ROiĜ   ±
6HUGDUXãLþ &KRUYDWVNR NROR
.ROiĜ ± 0DUWLQHDX )UDQFLH    
ýWYUW¿QiOH.ROiĜ±0DUFRUD ,WiOLH 
%HQJDOXUX²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR3DYOiVHN±/RNROL )UDQFLH 
NROR5RVRO  ±.DOL\DQGD3RRQD
FKD ,QGLH 

KORFBAL
/,*$'263Č/ê&+þ5

VOLEJBAL

BASKETBAL
1$'67$9%$.223(5$7,9$1%/
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.$03ĜÌã7Č
NRORÿWYUWHN~QRUDKRGLQ
2VWUDYD  2O\PS   3URVWčMRY  2OR
PRXF /LEHUHF  9. %UQR SĜHGHKUiQR  
3ĜHURY)UêGHN0tVWHN  .UiORYR3ROH
%UQRâWHUQEHUN
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
2O\PSâWHUQEHUN)UêGHN0tVWHN.UiOR
YR3ROH%UQR  9.%UQR3ĜH
URY SĜHGHKUiQR   2ORPRXF  /LEHUHF
2VWUDYD3URVWčMRY

FLORBAL
',9,=(VNXSLQD(
NROR

.3URVWĨMRYðXPSHUN
6 :11 (2:2 - 1:4 - 3:5)

%UDQN\ 3URVWčMRYD  ýPHOD 2ãĢiGDO 
 .UQiþ )RMW =   ýHMND .RQHþQê 
 .UQiþ )RMW =   .RQHþQê )RMW =  
.RQHþQê +pO 5R]KRGÿt.RVHN3DYORYVNê
9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFL6HV
WDYD 3URVWčMRYD .UiWNê 3ĜLE\O   %H]RXãND
.UiO +pO 1RYiN ýPHOD 2ãĢiGDO ġXLN )RMW
= .RQHþQê .UQiþ 0DĢFKD ýHMND 6FK|Q
7UHQpU5DGHN3DĜHQLFD
'DOät YëVOHGN\  NROD 8QLþRY  =OtQ VQ
)UêGHN0tVWHN-HVHQtN9VHWtQ7ĜLQHF
2ORPRXF.UQRY3ĜHURY2UORYi
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2ORPRXFNÙSÔHERU
NRORDNROR

3OD\PDNHUV3Y3RVWíHOPRY$

8:3 (4:0, 0:1, 4:2)

%UDQN\ 3URVWčMRYD %RXGD 0N  'RþNDO +HLQ
LVFK3iQ5R]KRGÿt6SXUQi&KROHN9\ORXÿHQt
9\XæLWt'LYiFL6HVWDYD3URVWčMRYD
.OLPHã  3HNDĜ .UDYiN %RXGD +pO  +HLQLVFK
'RþNDO3iQ%UXPOtN%XNRYDQ9\FKRGLO

/XWtQ3OD\PDNHUV3URVWĨMRY

4:5 (3:0, 1:4, 1:0)

%UDQN\ 3URVWčMRYD %UXPOtN  +HLQLVFK 'RþNDO
%RXGD 0N 5R]KRGÿt .RVHN 3DYORYVNê
9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFLSestava
3URVWčMRYD.OLPHã3HNDĜ.UDYiN%RXGD+pO
+HLQLVFK'RþNDO3iQ%UXPOtN%XNRYDQ9\FKRGLO
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VEßERN¡K PûEDAL CENY
ZA NOVOROßN¡ SOUTíÛ

-0:Ā:FB¶?:AxC?=B7
-0:Ā:FB¶?:AxC
Snímek V síti (promíWiQt YH þWYUWHN 
~QRUD Y  KRdin) je poslední doERX YHOPL ]PLĖRYiQ
Y PpGLtFK SURWRåH
RGKDOLOãRNXMtFtSUDYGX
R ]QHXåtYiQt GČWt QD
LQWHUQHWX 'RNXPHQtární film Víta Klusáka
D %DUERU\ &KDOXSRYp
Y\SUiYt VWUKXMtFt GUDPD
WĜt KUGLQHN DOLDV ÄGYDQiFWLOHWêFK GtYHN³ RG FDVWLQJX Då
SR RVREQt VFKĤ]N\ NGH VH V SUHGiWRU\ VHWNiYDMt WYiĜt
Y WYiĜ SRG GRKOHGHP RFKUDQN\ D ãHVWL VNU\WêFK NDPHU
3UHGiWRUVNpWDNWLN\VHWDNREUDFHMtSURWLVYêPVWUĤMFĤP
D]ORYFĤVHVWiYDMtORYHQt'RSRUXþXMHPHQiYãWČYXYãHP
URGLþĤPNWHĜtPDMtGČWLYSRGREQpPYČNX

s Vecerníkem

„Otázky byly hodně těžké,“ smála se vítězka Lenka Kučová

PROSTĚJOV Do samého závěru dospěla další z celé série
soutěží PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Ve čtvrtek 13. února odpoledne předala marketingová manažerka Večerníku
Aneta Straškrabová ceny
těm nejlepším účastníkům
Novoroční soutěže. Ta sestávala z kvízových otázek ze širokého spektra života okolo
nás.

Michal KADLEC
Připomeňme, že soutěžící měli za úkol správně
odpovědět na sérii otázek z nejrůznějších oborů,
a sice zeměpisu, hudební scény, cizích slov a také
z prostějovské komunální politiky. V soutěži nejlépe obstála a jako výherkyně byla vylosována
Lenka Kučová z Prostějova, která z rukou Anety
Straškrabové obdržela dárkový poukaz na služby
firmy Kalitech v hodnotě 1 000 korun a zároveň
celoroční předplatné našeho nejčtenějšího regionálního periodika a kalendář Večerníku na
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naše soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 17. února 2020

FOTOGALERIE

do kina

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

/CTMGVKPIQX¾OCPCåGTMC24156ö,185-¦*18GéGTPÊMWRąGFCNCEGP[XÊV÷\EG0QXQTQéPÊUQWV÷åG.GPEG
-WéQXÆ
Foto: Michal Kadlec

rok 2020. Druhé místo obsadila Jitka Blahová
z Prostějova, která se však na slavnostní vyhlášení z pracovních důvodů nedostavila. V redakci ji
tak čeká k vyzvednutí dárkový poukaz od firmy
Kalitech na 500 korun, půlroční předplatné Večerníku s dárkovým předmětem od naší redakce.
Bronzovou příčku zaujala Leona Hahn z Kostelce na Hané, která si odnesla dárkový poukaz firmy Kalitech na 300 korun, čtvrtletní předplatné
Večerníku i s dárkovým předmětem. Prémiovou
cenu v Novoroční soutěži Večerníku obdržel Petr

Valenta z Prostějova, ten získal poukaz na služby
kavárny Prostor.
„Některé kvízové otázky byly opravdu hodně těžké
a přiznám se, že některé odpovědi jsem hledala na
Googlu. U jiných jsem naopak neváhala s odpovědí, ale v jednom případě se mi stalo, že jsem se spletla. Ještě že předtím, než jsem odpovědi poslala, vše
jsem si ověřila,“ řekla šťastná vítězka soutěže Lenka Kučová z Prostějova. „S Večerníkem soutěžím
poměrně často, ale uspěla jsem poprvé,“ podotkla
ještě vítězka.

6RXWÈzQÉRW½]NDRGYÈYVWXSHQN\QDILOP9VÉWL

.2/,.6(;8/1©&+
35('725µ'©9.<26/29,/2"

C 6ÆO÷ąFX÷UV÷

D 6ÆO÷ąVKUÊER÷VUGV

E 6ÆO÷ąFXCCRčNVKUÊEG
6SUiYQi RGSRYČć ] PLQXOpKR þtVOD QD VRXWČåQt RWi]NX
Ä6YLĖD)LOPMHQDWRþHQSRGOHNQLåQtKREHVWVHOOHUX6YLĖD
.GRNQLKXQDSVDO"³MHD $USiG6ROWpV]
'YČYVWXSHQN\QD¿OP]tVNiYi%ĜHWLVODY.5$0(/
3RGLYLFH
6Yp RGSRYČGL ]DVtOHMWH SURVWĜHGQLFWYtP HPDLORYp
DGUHV\6287(=(#9(&(51,.39&=VKHVOHPÄ.,12³
=DYRODWVYRMLRGSRYČćQiPPĤåHWHWDNpQD]QiPpWHOHIRQQt
þtVORþL]DVODW606]SUiYRXQDWHOHIRQQtþtVOR
SĜtSDGQČSĜLMćWHRVREQČGRUHGDNFHQDDGUHVH
9iSHQLFH3URVWČMRY
1D RGSRYČGL þHNiPH GR SiWNX  ~QRUD GR 
KRGLQ -PpQR YêKHUFH EXGH ]YHĜHMQČQR Y QiVOHGXMtFtP
Y\GiQt 9HþHUQtNX 9VWXSHQN\ MH PRåQp Y\]YHGQRXW SĜL
SĜHGORåHQtREþDQVNpKRSUĤND]XQDSRNODGQČNLQD0HWUR
SĜHGSURPtWiQtP¿OPX

8GéGTPÊMQXUM¾UQWVGå
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2Ą'&2.#6+6'.5-5176öä 2¶G?:>H:DI<®HDFCGJC>=JÑJC@:BCI

VYPUKNE
9%ì(=18

&NQWJQ QéGM¾XCP¾ RąGFRNCVKVGNUM¾ UQWV÷å UG DNÊåÊ C CD[EJQO
XwGEJP[ RCVąKéP÷ PCN¾MCNK PCDÊ\ÊOG RTXQVPÊ XÚD÷T \ JQFPQVPÚEJ
EGPPCMVGTÆUGOčåGVGV÷wKV

s 2QD[VQXÚDCNÊéGMX*QVGNW5NCFQXPC
s 6ÚFGPPÊRQD[VX%JQTXCVUMW
s 2QD[VPC5VCVMW5COUCTC
s 5MKRCUUPCN[åQX¾PÊX-NCFM¾EJJ
s 2QWMC\PCLÊFNQXTGUVCWTCEK0C5ÆREG
#VQUCOQ\ąGLO÷PGPÊXwGEJPQ%GP[DWFGOGRQUVWRP÷
QFJCNQXCVCX÷ąÊOGåGUKMCåFÚPCLFGVWPGLN¾MCX÷LwÊ

0'8ª6',#-%'0;<ª5-#6"
5VCéÊ DÚV TQéPÊO CDQPGPVGO 24156ö,185-¦*1 8GéGTPÊMW
COÊVVTQwMWwV÷UVÊ0CXÊERąGFRNCVKVGNÆ\TQMWOCLÊFXQLP¾UQDPQWwCPEKLGNKMQåLUQWXQUWFÊFXCMT¾V-FQLGwV÷PGO¾\CLKwV÷P
TQ\PQU PGLéVGP÷LwÊJQ TGIKQP¾NPÊJQ RGTKQFKMC FQ UEJT¾PGM OčåG
X[WåÊVRQUNGFPÊwCPEGC\CMQWRKVUKVWVQUNWåDWRąÊOQXTGFCMEKPC
CFTGUG8¾RGPKEGX2TQUV÷LQX÷PGDQUVCéÊ\CUNCVGOCKNPCCFTGUWRTGFRNCVPG@XGEGTPKMRXE\RąÊRCFP÷UGQ\XCVPCVGNGHQPPÊéÊUNQ

8wKEJPK NGVQwPÊ RąGFRNCVKVGNÆ QDFTåÊ TGFCMéPÊ MCNGPF¾ą
\FCTOC

U příležitosti blížícího se Mezinárodního dne
žen vyhlašujeme novou soutěž pro muže, přičemž výhra potěší jejich drahé polovičky. Pánové, napište nám, jak jste se seznámili se svojí drahou polovičkou a získejte pro ni krásný
pugét ze Zahradnického centra Marciánová
v Kostelci na Hané. Vás navíc odměníme celoročním předplatným, kalendářem Večerníku
a dalšími reklamními dárky.

2TCXKFNCUQWV÷åG

Vyhraje ten, kdo popíše nejromantičtější či nejatraktivnější příběh seznámení se svojí partnerkou.
Soutěž trvá od 17. února do 6. března do
10:00 hodin. Výhra bude výherci předána
v Zahradnickém centru Marciánová 6. března
odpoledne.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba
starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací
adresou na území ČR, jejíž soutěžní příspěvek
bude v tomto termínu doručen PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, a to poštou na adresu
Vápenice 19, e-mailem na adresu marketing@vecernikpv.cz, prostřednictvím soci-

álních sítí nebo osobně do redakce
v ulici Vápenice 19.
Výherce bude vybrán po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro možnost
kontaktování v případě výhry.
Do soutěže nebudou zařazeny anonymní,,
pozdě dodané či nesouvisející příspěvky.
Výherce získá: Kytici ze Zahradnického
o
né
centra Marciánová + ROČNÍ předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku + kalendář
dář
a další drobné reklamní předměty
Výherce bude kontaktován telefonicky a jeho
eho
jméno a fotografie budou zveřejněny v tištěném
ném
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na
webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálciálních sítích spravovaných pořadatelem akce
(Facebook, Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje se je plně dodržovat.
V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním
soutěžního příspěvku a vlastní fotografie s výhrou.

Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného
rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na marketingovou manažerku Anetu Straškrabovou prostřednictvím tel. čísla: 739 855 822 nebo e-mailu:
marketing@vecernikpv.cz.
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Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy souteze@vecernikpv.cz s heslem
„FORMODEL“. Zavolat svoji odpověď nám můžete
také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS
zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte
osobně do redakce na adrese Vápenice 19, Prostějov.
Na odpovědi čekáme do pátku 21. února do 10:00
hodin. Po ukončení soutěže bude vylosováno 5 výherců, kteří získají jednu vstupenku. Jména výherců
budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.

52=7/(6.$/,6É/
9.5$/,&Ì&+1$+$1e

tor večera Jiří Zbořil Evu Hruškovou,
která pochválila právě zakončený zahajovací program s vystoupením souboru KLAS. Herečka zazpívala písničku a publikum tak roztleskala. Poté
se stočila řeč na její nejslavnější roli
v pohádce Popelka. „Je to už padesát

let, ale kdo by to počítal! Pamatuji si,
že jsem v televizi slyšela Štěpánku Haničincovou, která hlásila konkurz na
dětskou roli v Popelce. Přihlásila jsem
se a nakonec jsem se i Popelkou stala,“
zavzpomínala Eva Hrušková.
Jiří Zbořil poté přivolal Jana Přeučila.

„Moravu mám hrozně moc rád, především pálavské vínečko. A víte, co
mi nedávno řekl renomovaný kardiochirurg pan Táborský z olomoucké
nemocnice? Že dvě skleničky vína
denně jsou pro zdraví velice vhodné,“
prohodil Jan Přeučil, načež mu jeho
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PROSTĚJOV Nadstavbová část
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020
rychle směřuje ke svému závěru. A
prostějovským volejbalistkám přinese uprostřed tohoto týdne divácky nejatraktivnější šlágr v domácím
prostředí – krajské derby proti UP
Olomouc. Střetnutí 23. kola soutěže se odehraje ve čtvrtek 20. února
od 17.00 hodin v hale Sportcentra
DDM.
Týmy obou rivalských klubů se v aktuální sezóně srazily zatím dvakrát se
zrcadlově opačnými rezultáty. Nejprve
vékáčko hned ve druhém extraligovém

dějství senzačně jasným poměrem skolilo papírově silnější sokyně 3:0 (20, 19,
14). Odveta v hanácké metropoli však
už vyzněla jednoznačně pro favoritky
také 3:0 (23, 13, 15).
V průběžné tabulce je úpéčko druhé s
velkou ztrátou na vedoucí Šelmy Brno
a s podobně výrazným náskokem před
skupinou pronásledovatelek, jíž vévodí
právě prostějovské družstvo na momentálně třetí pozici. Mnohem lepší
současnou formou však disponují vysokoškolačky, neboť při Final Four ČP
obhájily pohárovou trofej, zatímco
kolektiv VK během turnaje v Králově

Poli propadl jak herně, tak výsledkově.
Olomoucký mančaft se nejvíc opírá o
vysokou univerzálku Gabrielu Orvošovou a kvalitní blokařku Veroniku Trnkovou, na smeči se postupně rozjíždí
navrátilkyně ze zahraničí Eva Hodanová a jistotou na přihrávce je Martina Michalíková. Nahrávku obstarává
zkušená Katarína Dudová se střídající
Ericou Handley z USA, pevnou trojici
střeďaček doplňují Bulharka Veronika
Bezhandolska + spolehlivá Veronika
Strušková a na liberu se protáčejí Adéla Stavinohová s Denisou Kulovou.
„Olomouc sice má v letošní lize občas

problémy a měla je i ve finále poháru, ale
ukázala svou sílu tím, jak je překonala.
Pořád patří společně s Šelmami k největším favoritům na zisk mistrovského
titulu, může se opřít o několik výborných opor a z hlediska kvality disponuje
nejširším kádrem, tudíž může v případě
potřeby účinně prostřídat sestavu. My
přesto jdeme do vzájemného utkání
jako vždy s touhou po vítězství, k čemuž
potřebujeme špičkový výkon. Uvidíme,
nakolik to po předchozích horších zápasech bude z naší strany reálné,“ přemítal
před čtvrtečním tahákem hlavní trenér
Prostějovanek Lubomír Petráš. (son)

klikni na

FOTOGALERIE

životní i herecká partnerka hned skočila do řeči. „Honzo, pan doktor ale
řekl dvě skleničky a nikoliv dvě lahve,“
rozesmála kralické obecenstvo Eva
Hrušková.
Po dalším představení souboru Klas
se řeč stočila i na jiné herecké role
obou protagonistů večera a stejně

www.vecernikpv.cz

jako nedávno v Prostějově vedl Jan
Přeučil dlouhou řeč o svých kloboucích dotvářejících již řadu let neodmyslitelně jeho image. Došlo i na
dotazy z řad publika, které se po celý
podvečer skvěle bavilo. Jan Přeučil
a Eva Hrušková v závěru potvrdili, že
se na Moravu budou často vracet.

DRŽOVICE Uplynulý
KADETKYčtvrtek
vpodvečer bylo v sále Obecního
domu v Držovicích plno! Do sousední obce se totiž se svým kulturním vystoupením po roce opět
vrátili sólisté Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě Eva
Zbrožková a Peter Svetlík.
Umělecká agentura Aleny Bastlové
přivedla dva operní a operetní pěvce
do Držovic v krátké době již podruhé.
Ve čtvrtek se umělci v sále obecního
domu představili s vystoupením Jarního operetního koncertu. Divákům
zazpívali celou sérii nádherných operetních melodií. „Vloni u nás oba vy-

nikající umělci už vystupovali a lidem
se jejich představení s názvem Když
v rodině velí muž náramně líbilo.
A protože v Držovicích neustále hledáme co nejlepší kulturní programy
pro naše občany, sáhli jsme i letos
po osvědčené dvojici. Sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě dokázali vyprodat sál
našeho obecního domu i tentokrát,“
pochvaloval si Jaroslav Studený, starosta Držovic.
Není tedy vyloučeno, že se oba operní zpěváci do Držovic v budoucnu
ještě vrátí, mají v obci velice početnou
skupinu svých příznivců.
(mik)
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ƔƔ Nemrzí vás, že kvalitní výkon na
jižní Moravě nevedl k žádnému bodovému zisku?
„Samozřejmě je to škoda, protože jsme
na to dostat utkání aspoň do tiebreaku
určitě měli. Chtělo to v některých situacích ještě víc potrestat soupeře, který
pod naším tlakem nepůsobil úplně
jistým dojmem. Ale v klíčových momentech si hodně pomáhal skvělým
servisem Ivony Svobodníkové, která ne náhodou je nejlépe podávající
hráčkou soutěže.“
ƔƔ Čím jste se z předchozího pohárového trápení v Králově Poli
zvedli?
„I když jsme pokračovali s horší při-

Marek
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pro Večerník

EXKLUZIVNÍÍ
ROZHOVOR

BRNO, PROSTĚJOV Důvody, proč volejbalistkám VK Prostějov
nevyšel závěrečný turnaj Final Four Českého poháru žen
2019/2020, mohou být různé. Po herní stránce je však příčina
jednoduchá: v obou střetnutích nevydařeného víkendu v Brně
vyšly ze všech jednotlivých činností hůře než soupeřky, což lze
vyčíst ze zápasových statistik níže. A jejich individuální výkony
plus kolektivní součet vedly k zaslouženým porážkám.

VECERNIKPV.CZ
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a zase se pustili do intenzivní práce.
Není to tak, že by děvčata zapomněla
hrát volejbal,“ řekl Petráš.
Jak teď vypadá extraligové pořadí
po dvaadvaceti dějstvích (tedy pět
kol před koncem nadstavby) a dvou
předehrávkách suverénních lídryň?
1. Šelmy Brno 64, 2. Olomouc 53, 3.
Prostějov 41, 4. Liberec 39, 5. Ostrava
38, 6. Olymp Praha 35, 7. KP Brno 22,
8. Šternberk 21, 9. Frýdek-Místek 13,
10. Přerov 10.
„My pokračujeme v sérii těžkých zápasů, ve čtvrtek hostíme Olomouc a dva
dny nato jedeme do Ostravy. Samozřejmě chceme bodovat, pokud možno i
zvítězit. Ale jak jsem říkal už po Final
Four, pro nás je momentálně nejdůležitější se optimálně nachystat na vyřazovací boje extraligy, které rozhodnou
o celé sezóně,“ zdůraznil Petráš.

Gabriela Kopáčová 1
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Veronika Pešková 60 %
+ 30 %, Karyna Denysova 44 % + 16 %,
Anna Komárková 38 % + 13 % – Lucie
Nová 52 % + 23 %, Karolína Fričová 38
% + 8 %, Tereza Slavíková 34 % + 24 %
Největší užitečnost: Barbora Purchartová +7, Anna Komárková a Pavlína
Šimáňová +6, Romana Staňková +5 –
Nikola Stümpelová +12, Lucie Nová +8,
Gabriela Kozmík +6, Karolína Fričová +4

hrávkou, která šla v sobotu především
ke konci zápasu výrazně dolů, dokázali jsme si přesto poradit v útoku.
Na rozdíl od minulých utkání jsme
zakončení řešili mnohem líp, i z těžkých situací a pozic. Holky totiž hrály
uvolněně, bez takového tlaku, víc do
smečí chodily, nebály se zariskovat. A
dost často to vycházelo.“
ƔƔ Hodně pomohlo zlepšení univerzálky Gabriely Kopáčové, že?
„Účko je v současném volejbalu klíčový post a je jasné, že to na něm v každém mančaftu hodně stojí. Gábina se
poslední dobou spíš trápila, přece jen
zažívá v jednadvaceti letech první sezónu, kdy má na sobě maximální zodpovědnost coby týmová jednička dané
pozice. Je mladá a ještě nevyrovnaná,
jakmile začala víc chybovat, šla její psychika dolů. Tentokrát zahrála výborně
a ukázala, že může zase kolektiv držet.“
ƔƔ Můžete popsat, jak družstvo
překonávalo rozčarování z Final
Four ČP?
„Nakonec holky dostaly jediný den
volna a hned od úterka jsme pořádně

PROSTĚJOV Všechno je relativní, ale po loňském stříbru z
Českého poháru i UNIQA extraligy a průběžné třetí příčce v pořadí aktuálního ligového ročníku musel Lubomír Petráš (na snímku) skousávat vinou čtvrtého místa z letošního ČP svůj první výsledkový„neúspěch“ v roli hlavního trenéra VK Prostějov. V neděli
porovnání s Final Four Českého po- dopoledne – nějakých čtrnáct hodin po slibném duelu u Šelem
háru minulý víkend. Holky si odpočiBrno – jsme mu položili pár otázek.
nuly, situaci jsme si nějak vyhodnotili
iGNO[$TPQRQFTåGNCXUQDQVPÊDKVX÷U
8-P÷MFGLwÊRTQUV÷LQXUM¾QRQTCPCNKDGTW/CTMÆVC%JNWOUM¾ Foto: internet

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ

přitlačili v tréninku, aby tým dostal
zabrat. Kromě jedné zkušené harcovnice máme mladou partu a hráčky potřebují makat, aby se zlepšovaly i nabíraly herní jistotu. Psychika je přitom
jiná věc, často propojená s pocitovou
únavou. My v Prostějově dlouhodobě
sázíme hlavně na tvrdou práci.“
ƔƔ Jak vnímáte nadcházející zbytek
extraligové nadstavby v návaznosti
na následné vyřazovací boje?
„Do každého zápasu dál půjdeme s
touhou po vítězství, na tom se nic ne-
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Karolína Fričová 36 % + 14 %, Tereza
Slavíková 31 % + 13 %, Lucie Nová 14
% + 11 %
Největší užitečnost: Kateřina Kohoutová +13, Eva Svobodová +12,
Eva Rutarová +6, Arianne Tolentino
+4 – Nikola Stümpelová +4, Gabriela Kozmík +3, Lucie Nová a Klára
Dvořáčková 0.
Lubomír PETRÁŠ: „Musíme něco
změnit v tréninku i ve hře“
Obzvlášť po kolapsu v souboji o bronz
panovala v prostějovském táboře logická deziluze, což platilo i pro hlavního kouče. „Jestli teď holky potřebují
spíš povzbudit než zkritizovat? Říkat
si mezi sebou můžeme, co chceme,
ale tenhle nezvládnutý turnaj musí v
první řadě každý vyhodnotit sám pro
sebe a vnitřně se srovnat s tím, co jsme
na hřišti předváděli,“ řekl Lubomír
Petráš. Vzápětí zopakoval myšlenku o
nutnosti úpravy přípravného procesu.
„Budeme muset některé věci změnit v
tréninku, něco třeba vypustit i přidat.“
Korektury bude vymýšlet i ohledně
herního projevu. „Hrajeme vlastně
pořád v šesti sedmi lidech, naše stereotypy už mají soupeři přečtené a
dokážou se na ně nachystat. Je potřeba

změní. Na druhou stranu nebudeme
klást žádný přehnaný důraz, abychom
za každou cenu udrželi postavení v
elitní čtyřce tabulky. Ať skončíme po
dlouhodobé části třetí, čtvrtí, pátí
nebo šestí, stejně narazíme na jednoho z tria Ostrava, Liberec, Olymp.
A důležitější než začínat čtvrtfinále
doma pro nás určitě je, abychom se co
nejlépe nachystali na play-off, právě v
něm předvedli pokud možno vrcholné výkony. Byť žádná příprava nemůže tohle spolehlivě zaručit.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

?ĄG@ÜDO½KMJIµNE@CG<QIîN@>JI@EG½K@

František Jura. „Mám za to, že dílo
Jiřího Wolkera si zaslouží naši pozornost o další vydání, které naposledy proběhlo před desítkami let.
Konkrétně to bylo v roce 1940.
Tehdy vyšlo téměř kompletní vydání. V osmdesátých letech pak
publikace Jiří Wolker pracujícím,“
přidala se náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
Co konkrétně lidé v publikaci naleznou, prozradil ředitel Městské
knihovny Prostějov Aleš Procházka. „Jiří Wolker – Dílo bude obsahovat básně, prózu, souborné
dílo, které však neznamená kompletní, a nepůjde o fragmenty,“
prozradil ředitel knihovny.
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Jak se Večerník ještě dozvěděl, slavnostní křest publikace
proběhne 5. března v Městské knihovně v Prostějově
a zúčastní se ho představitelé
Olomouckého kraje, statutárr
ního města Prostějova i členové
odborné veřejnosti. „Při příležitosti
120. výročí narození Jiřího Wolkera
bude veřejnosti představena čtyřdílná
publikace. Členové souboru Divadla
Point uvedou zhudebněné básně
a zazní i úryvky z nové
knihy,“ doplnil Aleš
Procházka.
(mik)
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PROSTĚJOV Společnost Top Art Promotion zve na divadelní představení
s názvem Fantastická žena, jež se odehraje v úterý 18. února od 19:00 hodin ve
Společenském domě v Komenského ulici. Zápletka komediálního představení se bude točit kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka.
„Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví
v bytě. Jak to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na
to, co si přejete…,“ zní oficiální popis současné komedie úspěšného kanadského
autora Norma Fostera.
Ať už doma máte, či nemáte ideální vztah s dokonalým partnerem, přijďte si procvičit bránice na Fantastickou ženu. Vstupenky je stále možno zakoupit prostřed- PROSTĚJOV Už na podzim loňnictvím prodejního portálu Ticketportal.cz za 320 Kč, 340 Kč a 360 Kč. (ans) ského roku Večerník informoval,
že rodák z Prostějova a básník Jiří
Wolker bude mít novou publikaci. A na jejím vzniku se bude finančně podílet jak Olomoucký
PROSTĚJOV A je tu opět oblíbená Zpěváček. Děti si připraví dvě písně kraj, tak pochopitelně i statuhanácká soutěž O hanáckyho ko- z Hané, Malé Hané nebo Lipenského tární město Prostějov.
hóta, která startuje v několika měs- / Hostýnského Záhoří a nejlépe vy- „Na vzniku publikace našeho
tech. V Prostějově se tak stane již stoupí v lidovém kroji a jejich výkony slavného rodáka, který zajišťuje Městská knihovna Prostějov,
zítra, tj. v úterý 18. února v Kultur- posoudí odborná porota.
ním klubu DUHA ve Školní ulici. „Cílem všech místních, regionálních se finančně podílí nejen měsPokud se chcete zúčastnit, je třeba a nadregionálních přehlídek a soutěží to Prostějov, ale i hejtmanství.
je podpora přirozené zpěvnosti mezi Olomoucký kraj na vznik knihy
se přihlásit ještě dnes!
O hanáckyho kohóta je soutěžní pře- dětmi a mládeží ve vztahu k lidové pís- přispěl částkou ve výši 190 tisíc
hlídka v sólovém zpěvu lidových písní ni, ale i umožnění společného vystou- korun. Rada města Prostějova ji
dětí od 3 do 15 let s možností postou- pení dětí z různých koutů Moravy,“ podpořila částkou 200 tisíc ko(ans) run,“ potvrdil primátor Prostějova
pit do regionálního kola přehlídky vysvětlují pořadatelé.

Okresní kolo O hanáckyho kohóta
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Anna Komárková 13, Pavlína
Šimáňová 11, Barbora Purchartová 10
– Lucie Nová 16, Karolína Fričová a
Nikola Stümpelová 13, Gabriela
Kopáčová 8
Nejvíc bodových útoků: Karyna DeSTATISTIKY TÝMOVÉ
nysova 15, Anna Komárková 13, RomaÚspěšnost útoku:
na Staňková 8 – Lucie Nová 13, Karolína
Olymp 40 % – Prostějov 35 %
Fričová 12, Nikola Stümpelová 7
Úspěšnost přihrávky
Nejvyšší úspěšnost útoku: Anna
(positive + excelent):
Komárková 52 %, Barbora Purchartová
Olymp 46 % + 20 % – Prostějov 41 50 %, Pavlína Šimáňová 40 % – Gabriela
% + 19 %
Kozmík 80 %, Nikola Stümpelová 64 %,
Podání – esa/chyby:
Lucie Nová 32 %
Olymp 6/9 – Prostějov 5/8
Nejvíc bodových bloků: Pavlína
Bodové bloky:
Šimáňová 5, Barbora Purchartová 3, LuOlymp 11 – Prostějov 10
cie Smutná 2 – Nikola Stümpelová a LuCelková užitečnost:
cie Nová 3, Gabriela Kozmík a Michaela
Olymp +32 – Prostějov +23
Zatloukalová 2
Nejvíc es: Barbora Purchartová 3,
STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Karyna Denysova 2, Lucie Smutná 1 –
Nejvíce bodů: Karyna Denysova 17, Nikola Stümpelová 3, Karolína Fričová a

Marek SONNEVEND



Nejvíce bodů: Eva Svobodová a
Kateřina Kohoutová 14, Arianne Tolentino 11, Eva Rutarová 9 – Nikola
Stümpelová 8, Lucie Nová 7, Gabriela
Kopáčová 6, Karolína Fričová 5.
Nejvíce bodových útoků: Eva Svobodová 12, Arianne Tolentino 8,
Kateřina Kohoutová 6 – Lucie Nová
7, Nikola Stümpelová 6, Gabriela
Kopáčová 5
Nejvyšší úspěšnost útoku: Kateřina
20Ì672
Kohoutová 67 %, Eva Rutarová 50
'XNOD/LEHUHF
%, Eva Svobodová 44 % – Nikola
²9.3URVWĨMRY
Stümpelová 43 %, Lucie Nová 35 %,
Gabriela Kopáčová 21 %
STATISTIKY TÝMOVÉ
Nejvíc bodových bloků: Kateřina
Úspěšnost útoku:
Kohoutová a Eva Rutarová 4, Arianne
Liberec 38 % – Prostějov 23 %
Tolentino 3 – Gabriela Kozmík 2,
Úspěšnost přihrávky
Nikola Stümpelová 1
(positive + excelent):
Nejvíce es: Kateřina Kohoutová 4,
Liberec 41 % + 23 % – Prostějov 22 % Eva Svobodová, Eva Rutarová a Si+ 11 %.
mona Bajusz 1 – Nikola Stümpelová,
Podání – esa/chyby:
Gabriela Kopáčová, Karolína Fričová
Liberec 7/10 – Prostějov 4/6
a Gabriela Kozmík 1
Bodové bloky:
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (posLiberec 13 – Prostějov 3
itive + excelent): Lucie Šulcová 47 %
Celková užitečnost:
+ 32 %, Eva Svobodová 36 % + 9 %,
Liberec +33 – Prostějov -8
Veronika Dostálová 33 % + 22 % –

Prostějov (son) - Prodloužený víkend 6. až 8. března bude mít velký
význam pro mládežnické volejbalistky VK Prostějov. S vysokou pravděpodobností se během něj představí v
domácím prostředí při vrcholných
turnajích oba věkově nejstarší výběry hanáckého klubu U19 i U17.
„Jisté už v tuto chvíli je, že od pátku 6.
do neděle 8. března uspořádáme druhé kolo prostřední skupiny B v nadstavbové části extraligy kadetek ČR
2019/20. Půjde o celkem šest utkání,
z nichž polovinu odehrají naše holky,“ prozradil šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
Jeho svěřenkyně program odstartují
pátečním duelem od 16.00 hodin proti Šternberku, o den později v 10.00
vyzvou České Budějovice a úderem
nedělní třinácté hodiny vše uzavře mač
s Plzní. „První dva zápasy absolvujeme
v Národním sportovním centru PV,
ten poslední v letní hale u velodromu,“
upřesnil Novák. Termín sobota 7. a
neděle 8. 3. je pak vyhrazen též úvodní fázi kvalifikace o extraligu juniorek
ČR, kterou by měl rovněž hostit Prostějov. „Podmínkou je, abychom udrželi současné vedení v nadstavbové
skupině první ligy. Což pevně věřím,
že uhájíme a že tím pádem první část
kvalifikace zorganizujeme. Pro naše
děvčata i fanoušky VK tak půjde o
domácí vrchol téhle mládežnické sezóny,“ zdůraznil Novák.
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Brno, Prostějov (son) - Dvěma nejúspěšnějšími družstvy Českého poháru
žen ve volejbalu za poslední dekádu
jsou po donedávna suverénním Prostějovu týmy UP Olomouc a PVK
Olymp Praha. Letos se potkaly ve finále a byla z toho více než dvouhodinová
dramatická bitva.
Hanácký favorit dlouho nezvládal svou
roli, za delší konec provazu tahal výborně připravený výběr z metropole ČR.
Až za nečekaného stavu 0:2 na sety
se papírově silnější úpéčko i s pomocí změn v sestavě vzpamatovalo, aby
působivým obratem na 3:2 (-25, -17,
15, 20, 7) přece jen dospělo k obhajobě trofeje z loňska. „Jsem šťastný,
že se nám podařilo takhle důležitý
zápas úplně otočit. Musím pogratulovat všem holkám, pomohly hlavně
střídající hráčky. Pohárový triumf nám
určitě psychicky pomůže do zbytku
sezóny v extralize,“ úlevně vydechoval
olomoucký kormidelník Petr Zapletal. „My jsme teď samozřejmě smutní
a tečou nám slzičky, ale musím říct, že
se nám víkend podařil. Oba dny jsme
hráli pěkný volejbal a mě moc těší jak
naše kvalitní účast ve finále, tak předvedené výkony týmu,“ překonával s
grácií dílčí smutek pražský lodivod Stanislav Mitáč.
V rámci závěrečného slavnostního
vyhlášení byly oceněny také top individuality Final Four ČP 2019/20:
nejužitečnější hráčka Karyna Denysova (Olymp Praha), nejlépe útočící
hráčka Eva Svobodová (Dukla Liberec), nejlépe blokující hráčka Veronika
Trnková (UP Olomouc), nejlépe přihrávající hráčka Martina Michalíková
(UP Olomouc), nejlepší nahrávačka
Lucie Smutná (Olymp Praha).

Olymp blízko senzaci,
Olomouc finále otoèila

tam vnést něco nového,“ uvažoval trenér vékáčka.
Zatímco většina protivníků z horní
poloviny extraligové tabulky (i někteří
ze spodních pater pořadí) se během
sezóny hráčsky posílila, v hanáckém
klubu budou muset přijít na něco jiného. „Soupeřům příchody nových
posil viditelně pomohly, dodaly jim
kvalitu a určitý impuls, následně se
zvedli. Teď je na nás, abychom odlišnou cestou zkusili v rámci možností
oživit pro zbytek tohoto ročníku naši
výkonnost,“ plánoval Petráš.
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může přihodit, když jeden z nich odmítne přijít na oslavu kulatých narozenin toho druhého? Vydejte se s nimi
na báječnou jízdu plnou zábavných
situací.
Poslední volné vstupenky jsou k dispozici na pokladně Městského divadla v Prostějově nebo online na jeho
webových stránkách za 340 Kč, 360
Kč a 390 Kč.
(ans)

aneb názor
Michaela Zatloukalová

PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově zve na báječnou jízdu
s názvem Cravate Club. Ta odstartuje ve čtvrtek 20. února a vašimi
spolucestujícími budou Martin Pechlát a Miroslav Etzler. Připoutat,
vyjíždíme přesně v 19:00 hodin!
Architekti Bernad a Adrien mají pevný
přátelský vztah a jsou partneři firmy,
která dobře prosperuje. Co se však

Jak to vidí
KAPITÁNKA

BYLI JSME
U TOHO
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Janu Přeučilovi a Evě Hruškové se
na Moravě velicí líbí, o čemž svědčí
jejich četná vystoupení jak v Prostějově, tak například v Olomouci, Němčicích nad Hanou a dalších městech.
V neděli zavítali do Kralic na Hané.
Na pódium pozval nejprve moderá-

Z VÉKÁČKA

IVNÍ
KRALICE NA HANÉ Velice příjemný a pohodový podvečer strávili EXKLUZIVNÍ
v neděli 16. února návštěvníci místní sokolovny, kde městys uspo- reporáž
řádal hudebně zábavný pořad manželů a především výborných pro Večerníkk
herců Jana Přeučila a Evy Hruškové. Na pohodové atmosféře se Michal
významnou měrou podílel svým vystoupením také Hanácký sou- KADLEC
bor písní a tanců KLAS. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

ŽHAVÁ NOVINKA

Pondělí 17. února 2020
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Klasické derby s Olomoucí osvěží čtvrteční podvečer RYCHLÝ
VOLEJBALISTKY
SE
ZVEDLY
HERNĚ,
9(ÿ(51Ì.
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kultura v prostějově a okolí
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volejbal

Ü½NGJ

Mladá smečařka prostějovských
volejbalistek Lenka Knorová promarodila většinu aktuální sezóny,
momentálně se dává dohromady
z operace bolavého kolene. Už
několik týdnů trénuje individuálně a pomalu se zapojuje i do
přípravy s týmem. Existuje předpoklad, že zpátky do zápasů by
mohla naskočit během března.

aneb názor
Michaela Zatloukalová
Mic
kalov
lov
lo
ová
ov
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sebrat z nejhoršího. Selhání totiž přišlo v nejméně vhodnou chvíli zrovna,
jakmile šlo o úvodní ze dvou vrcholů
celé sezóny. Tím víc zklamání bolelo
a nebylo snadné jej překonat.
Hanačky to však zvládly. A hned v
dalším utkání po propadáku ukázaly,
že volejbal pořád umí. Čistě z herního hlediska nezaostaly za Šelmami
Brno coby vedoucím družstvem extraligové tabulky, byť výsledkově to
vinou špatné přihrávky i nezvládnutí
těsných koncovek (že by se opět projevily chybějící zkušenosti?) nedopadlo žádným bodovým ziskem. Což
byla fakt velká škoda.
Přesto svěřenkyně Lubomíra Petráše
a Lukáše Sťahuliaka potvrdily, že vysoké postavení na průběžné třetí příčce soutěže si nevybojovaly žádnou
náhodou. Ve zbytku dlouhodobé
části a hlavně v play-off půjde o to potvrzovat vlastní schopnosti nadále. A
jestli své probuzení udrží univerzálka
Gábina Kopáčová (jak jsem ji v téhle
rubrice vyzýval minule), může se dílo
podařit o poznání snáz.

HOLKY VOLEJBAL UMÍ!

Po týden starém Final Four Českého
poháru 2019/20 to vypadalo, jako by
ženy VK Prostějov úplně zapomněly hrát volejbal. Především v hrubě
nepovedeném duelu o bronz proti
Liberci působily doslova tragickým
dojmem, dílčí porážka 8:25 ve druhém setu byla ostudná. Bez ohledu
na chybějící zkušenosti věkově mladého družstva i vynikající lauf rozjetých soupeřek.
Na Hanačky se logicky snesla hromada kritiky, pohříchu dost často od
vlastních fanoušků. Ti jsou po letech
výkonnostní a výsledkové hojnosti
zmlsaní i nároční, což ostatně byli
už dříve, ještě když za vékáčko válely mnohem špičkovější persony než
nyní. Od řady příznivců mi chybí
schopnost mančaft víc podržet, pokud se zrovna nedaří, namísto lamentace a nadávání.
Holky samy věděly, že jeden mač v
Králově Poli odehrály špatně a ten
druhý pod psa. Nepotřebovaly to dostat takzvaně ještě víc sežrat, spíš povzbudit, společně se vlastními silami

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Je velká škoda, že jsme v Brně nezískaly více než set. Po dlouhé době jsme hrály
jako opravdový kolektiv, hodně bojovaly, zlepšily se v útoku a solidně bránily.
Proto mrzí, že jsme nezískaly aspoň některou z vyrovnaných koncovek. V prvním setu nám nestačilo výrazné vedení a soupeřky vyhrály závěr těsně 25:23,
stejně to dopadlo ve třetí sadě a podobně vyrovnaná byla i čtvrtá, zatímco druhá
jasně patřila nám. Když se to sečte, měly jsme určitě aspoň na jeden bod, ne-li víc.
Rozhodují však výsledky a Šelmy prostě zvládly lépe rozhodující chvíle zápasu.
Každopádně je dobře, že jsme se dokázaly zvednout z pohárového zklamání a
znova ukázaly, že volejbal umíme hrát. Takovým způsobem je potřeba i pokračovat do dalších těžkých utkání, co nás teď čekají doma s Olomoucí a v Ostravě.
Věřím, že při zopakování dobrého výkonu už nějaké body urveme, dost by nám
pomohlo aspoň jedno vítězství.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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Úspěšnost zakončení volejbalistek vékáčka proti Šelmám
vyšplhala na kvalitních třiačtyřicet procent, ačkoliv Hanačky
přihrávaly na pouhých dvacet
jedna procent. Schopnost překonávat vyhlášenou obranu Brňanek byla za daných okolností až
obdivuhodná.
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ŽHAVÁ NOVINKA

Své prodlužující se herní trápení zlomila
omila v těžkém
utkání u Šelem Brno tamní rodačka. Vynikajícím výkonem dala vzpomenout na vydařenýý úvod sezóny,
ě
když během čtyř setů sobotního duelu dosáhla skvělých 29 bodů při vysoké úspěšnosti útoku 57 procent, včetně dvou vítězných bloků a stejného
jného počtu es.
Prostějovská univerzálka sice opět zkazila
azila dost smečí
(konkrétně sedm), ale výrazný rozdíl spočíval
počíval v tom, že
navzdory těmto chybám velice často skórovala.
kórovala. Proto
dospěla k parádní celkové užitečnosti +22!

Gabriela KOPÁÈOVÁ
OVÁ
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společnost
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tomu, že i přes špatnou přihrávku jen
okolo dvaceti procent úspěšnosti se
nám dařilo velice dobře útočit, překonávat vysoké bloky domácích. Přidali
jsme také hodně slušnou obranu a
celkově s Šelmami odehráli naprosto
vyrovnané utkání,“ zmiňoval pozitiva
při svém hodnocení kouč vékáčka Lubomír Petráš.
S celkovým skóre však spokojen logicky být nemohl. „Určitě jsme měli na
víc, než abychom po takovém průběhu získali jediný set a podlehli jedna
tři. Dostali jsme Brno do problémů,
minimálně tiebreak se tady mohl hrát.
Proto je rozhodně škoda, že si domů
nevezeme žádný bod,“ zalitoval Petráš.
Podstatný význam pro něho ale mělo
zjištění, že kolektiv překonal splín z
hořkého vyvrcholení Českého poháru
v nedalekém Králově Poli. „Těší mě
výrazně zlepšený výkon mančaftu v
8GTQPKMC,KąÊéMQX¾RąGFUVCXKNC+UNCPFLCMQ\GOKMT¾UPÆRąÊTQF[CNGVCMÆP¾NCFQXÆJQRQéCUÊCPGDG\RGéPÚEJRV¾Mč
Foto: Michal Sobecký

publikum s
Islandem

hu v sobotu ocenili nejen smíchem.
„Myslím, že se přednáška povedla,
lidi se smáli, reagovali pěkně... Ohlasy byly jen pozitivní,“ poznamenala
po akci s názvem Neklidné nohy:
1000 km s koloběžkou po Islandu.
Nemusí se přitom jednat o zdaleka
poslední přednášku, kromě toho, že
o ni totiž byl velký zájem, Veronika
Jiříčková se už nyní chystá na další
cesty. A jak jinak, opět s koloběžkou.

„Největší puzení k vytváření na autory přichází zejména s negativními
zkušenostmi. Láska tak zde byla
brána právě z tohoto úhlu pohledu,“
prozradila ředitelka kina Barbora
Kucsa Prágerová, která si v první
řadě taktéž akci nenechala společně
s manželem ujít.
Na dveřích kina přitom mohla klidně být cedulka „zamilovaným vstup
nedoporučujeme“. Například mladá
žena s přezdívkou Sudička recitovala

Michal SOBECKÝ

o nehezkých zkušenostech, jiní taktéž nepřicházeli s pozitivními díly.
„Někteří obdivovali místní páry, že
to vydrží,“ smála se Barbora Prágerová. „Myslím ale, že všichni věděli, do
čeho jdou. Celkově si myslím, že šlo
o povedenou akci,“ uvedla ředitelka
k večeru, během něhož ve třech kolech soutěžili o přízeň čtyři recitátoři, publikum ovšem bylo mnohoná-

sobně větší.
Slam poetry je specifický žánr, který
místy sklouzává až k rapu. Za jeho
začátek jsou považována 80. léta minulého století. Přednášený text může
být čtený, dílo se ale prakticky může
tvořit i přímo na místě. Přednes má
být zpěvný, počítá se pak s tím, že
dokáže vyniknout třeba v barovém
prostředí.
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CO TAKHLE DÁT SI IZERA?

všemu pak také nejmohutnější vodopád v Evropě Gullfoss. Varovala zároveň před rybákem dlouhoocasým,
ptákem, který se ve svém teritoriu
snaží nezvané hosty uklovat.
Během cest se podle vlastních slov
setkala se spoustou zajímavých lidí,
včetně Čechů pracujících na Islandu.
Hlavně si však odnesla nepřeberné
množství zážitků, o které se nyní neváhá se zájemci podělit. A ti její sna-
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Lidem zejména prozradila, že Island
je v mnohém jiný svět. Kromě toho,
že je tam velmi málo lidí, se turisté
setkají s vysokými cenami. „Našla
jsem menu za v přepočtu 400 korun,
super,“ uvedla například během přednášky. Věnovala se však také hodně
islandské přírodě. Vzdor tomu, že
zrovna neoplývá lesy, má rozhodně
co nabídnout – například fjordy, kaňony, skály a moře zeleně. K tomu

Michal SOBECKÝ

NE VÝSLEDKOVĚ
VÝSLED

Slam poetry okořenila Valentýna

PROSTĚJOV Unikátní způsob,
jak oslavit Valentýna, našli v prostějovském kině Metro 70. Nešlo
přitom o filmový zážitek, osazenstvo kina si totiž na pátek 14. února nachystalo pro veřejnost večer
věnovaný slam poetry. A k poslechu toho nebylo málo. Básníci,
mistři v přednesu, se předháněli,
kdo si více získá publikum. Rozhodně přitom nešlo o pozitivní
verše…

domácím Ostravankám hladce 0:3 (-18,
-17, -20), ale na závěr si poradily s Plzní
3:1 (23, -12, 12, 14). Čímž vybojovaly
druhou příčku v celkové tabulce a průběžně jsou po třetině nadstavby šesté,
tedy na poslední postupové pozici pro
vrcholný turnaj Final Six o republikové
medaile. „Vstupní nadstavbový turnaj
jsme zvládli velice dobře, v boji o finálovou šestku je to na slibné cestě. Teď bude
klíčové nespadnout dolů ve druhém kole,
které uspořádáme začátkem března na
vlastním hřišti. A doma uděláme maximum, aby to vyšlo,“ ujistil kouč kadetek
VK i šéftrenér oddílové mládeže v jedné
osobě Aleš Novák.
Extraliga kadetek ČR 2019/20 – konečné pořadí nadstavbové skupiny 1B
(v Ostravě): 1. Ostrava 7, 2. VK Prostějov 6, 3. Plzeň 5, 4. Olymp Praha 0.

Výběr vékáčka do 19 let pokračoval v
nadstavbové fázi 1. ligy juniorek ČR
třetím dvoukolem finálové skupiny III.
V Národním sportovním centru PV přivítal Ostravu B a z obou duelů pátečního
odpoledne se stala extrémně jednoznačná záležitost.
Domácí favoritky ani do jednoho utkání
nenastoupily v nejsilnější možné sestavě,

JUNIORKY

Extraliga kadetek ČR 2019/20 – průběžné pořadí po 1. kole nadstavbové
části: 1. Brno 12, 2. Liberec 11, 3. Chodov 10, 4. Šternberk 9, 5. Ostrava 8, 6.
VK Prostějov 7, 7. Plzeň 6, 8. Olymp
Praha 5, 9. České Budějovice 4, 10.
Pardubice 3, 11. Přerov 2, 12. Uherské
Hradiště 1.

www.vecernikpv.cz
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přesto suverénně dominovaly. Viditelně
slabší protivnice doslova zválcovaly svými kvalitními výkony 3:0 (12, 10, 6) a
3:0 (7, 10, 16), čímž upevnily průběžné
vedení v tabulce důležité pro blížící se
kvalifikaci o postup do extraligy. „Tady
nebylo co řešit. Soupeř nás při vší úctě
herně neohrožoval, proto jsme protočili
všechny holky a v pohodě získali dalších
šest bodů, tentokrát naprosto povinných,“ zhodnotil trenér Aleš Novák.
1. liga juniorek ČR, nadstavbová
skupina III 2019/20 – pořadí po 26.
kole: 1. VK Prostějov 32, 2. Zlín 30,
3. Nový Jičín 24, 4. Šlapanice 17, 5. Ostrava B 14, 6. Olomouc 9.
(son)
Nedělní večer se dá trávit různě:
u filmu, u knížky, přemítáním nad
tím, co nás v dalším týdnu čeká…
V Němčicích nad Hanou měli volbu
ještě pestřejší. Do kina Oko totiž na
sedmou hodinu dorazil Zdeněk Izer.
Oblíbený (nejen) televizní bavič s
sebou vzal pořad Na plný coole. A
jak sliboval, tak učinil, skutečně to
v nabitém sále rozjel naplno. A od začátku tak jeho show provázel smích

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
reportáž
k
pro Večerník

NĚMČICE NAD HANOU Výbuchy provázely nedělní večer v Němčicích nad Hanou. Naštěstí výbuchy
smíchu. Postaral se o ně komik Zdeněk Izer, který si se svým pořadem
našel cestu také na jih Prostějovska.
Podařilo se mu, co málokomu, a
sice zcela zaplnit sál diváky. A ti baviče ocenili smíchem, potleskem a
nadšenými reakcemi.

a nadšení publika. Izer totiž není
jen mistr pidirolí (během neděle se
stal námořním kapitánem, šíleným
lékařem, důchodcem či horníkem),
ale také neváhal parodovat mnohé
zpěváky, třeba Petra Hapku nebo
Michala Davida. K dobru zazněla
i píseň Yo Yo Bandu Karviná. Stejně jako obrovské moře vtipů: tu o
sexu, tu o doktorech, důchodcích i
o jiných oblastech lidského života.
Zdálo se, že je jejich zásoba nevyčerpatelná.
Svým způsobem se přitom ukázalo,
že je v mnohém poučný. Zdeněk Izer
totiž třeba prozradil, že je lepší raději
nestavět amatérské solárium nebo
připomněl Brežněva, který svůj odraz v zámeckém zrcadle zaměnil za
gorilu. Připomněl také, že není pracující důchodce jako pracující důchodce. „Dříve to byl Prdůch, ale ten
už vyšel z módy. Dnes se důchodcům říká senior. A ti pracující jsou
tedy prase,“ obohatil Izer český slovník. A sál vybuchoval nadšením. „Je
skvělé, že máme plno. A ano, často
to tak nebývá. Alespoň pětkrát roč-
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nicko-valtickém areálu určitě nejradši vytáhla s bagrem. Jistí si před ním
nebyli ani důchodci. „Na Zdeňkovi
Izerovi jsem naživo byla poprvé. A
bylo to super,“ prohlásila po představení Michaela Slavíková. Podobně zjevně uvažovali i další lidé, kteří
Izera ocenili hlasitým potleskem a
smích se kinem rozléhal i dlouho
potom, co hodinu a půl dlouhý program skončil.
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ně bychom za to byli vděční, vždyť
na to, jak jsou Němčice nad Hanou
malé, to tu kulturně žije,“ poznamenala kulturní referentka města Helena Spisarová.
Zdeněk Izer pak také během večera
ukázal, že se nebojí utahovat si prakticky ze všeho. Na paškál si během
večera vzal armádu, církev, kroutil
hlavou nad Milošem Zemanem,
smál se SPD, že by na minaret v Led-

jak se utkání vyvíjelo...

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 zápa-

Bodový vývoj – první set: 0:3, 3:6, 5:6,
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.

su, 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).

(18:21), ovšem víc nesvedl – 20:25.
Na úsvitu čtvrtého dílu však účinně zapodávala Purchartová, Slavíkové a spol.
odešla přihrávka a rázem spatřila 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)

„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.“

Stanislav MITÁÈ – PVK Olymp Praha
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V klíčových momentech 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

PROSTĚJOV Už tuto sobotu zaplní
celý prostor před muzeem na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově masopustní veselice. Dá se říct, že jde již o
tradiční akci, která se v našem městě
uskuteční už počtvrté v řadě. O organizaci, nákladech na akci i dalších
plánech hovořil Večerník s náměstkyní primátora pro kulturní záležitosti Miladou Sokolovou.

čtvrtý masopust. Je tedy vidět, že
město pokračuje v této pěkné tradici. Bude to tak i v budoucnu?
„Je úplně skvělé, že město k pořádání
této akce v minulosti přistoupilo, a jelikož si našla své příznivce, a není jich
málo, zcela jistě v ní budeme pokračovat i do budoucna.“
ƔƔ Co letošní masopustní veselice v
Prostějově nabídne a bude se nějakým
způsobem lišit od těch předchozích?
EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
„Letošní masopust jsme zařadili do
rozhovor
oslav 630 let povýšení Prostějova na
rník
pro Večerník
město, ale bude pokračovat ve stejném
duchu jako v letech minulých. Průvod
Michal
masek, představení pro kluky a holky,
KADLEC
spousta dobrot, stánků, řemesel, kejklíƔƔ Na náměstí v Prostějově pro- řů, závěrem i polévka za kačku! Jen terběhne už tuto sobotu v pořadí již mín jsme zamluvili již loňský rok, pro-

tože je velmi atraktivní – 22. 2. 2020!“
ƔƔ Svěříte veselici znovu ostravské
společnosti, která v Prostějově tradičně vystupuje při historických
událostech?
„S agenturou GRYFF, která nám v minulých letech přivedla do města nejen
masopustní veselí, ale například i Karla
IV., letos se dokonce účastnila programu na městském plese, jsme velmi
spokojeni, a proto jsme opět nechali
tento den v jejich režii.“
ƔƔ Kolik bude letošní masopust
stát městskou pokladnu?
„Celý program nepřekročí částku sto
padesát tisíc korun.“
ƔƔ Jakou očekáváte návštěvnost
této populární akce?
„Věřím, že bude dobré počasí, i když,

co čekat od zimy, že... Ale snad nebude pršet, nebude studený vítr a usměje
se na nás sluníčko. Nepochybuji o návštěvnosti za všech okolností, ale přeci
jen by nám mohlo počasí přát.“
ƔƔ Přijdete i vy osobně ochutnat
jitrnice, tlačenku nebo tradiční
„prdelačku“?
„Pocházím z vesnice, kde masopustní
veselí či průvod byly každoroční součástí společenského života, a proto
se samozřejmě přijdu nejen podívat,
ale budu i ochutnávat. Doma jsme
také zabíjeli prase, tudíž miluji ať již
prdelačkovou polévku, my jsme do ní
přidávali doma brambory, či jitrnice se
zelím i tlačenku s cibulí a octem. Tyto
pochoutky k zimě neodmyslitelně patří a já se již velmi těším!“
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PROSTĚJOV Hvězdárna Prostějov pořádá přednášku pro všechny zvídavé lidi s názvem Nové
záludné otázky z astronomie. Ta
se uskuteční ve čtvrtek 20. února
v 18:00 hodin v přednáškovém
sále hvězdárny a probírat se bude
vše od gravitačních vln, srážek neutronových hvězd až po dinosaury a zlatníky.
Proč je nejtepleji, když je Slunce
plné skvrn? Jsou hnědí trpaslíci hnědí? Kolik nov má jedna kilonova? Na
tyto a mnohé další záludné otázky
bude odpovídat prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. z Masarykovy

univerzity v Brně. „Přednášky jsou
koncipovány pro naprosté laiky,
úplně malé děti ji asi nedocení, ale
ty starší už určitě ano. A když posluchač něco z obsahu nepochopí,
probíhá po jejím skončení diskuse.
Ta se často protáhne a někteří posluchači vydrží debatovat i dlouho po
ní,“ sdělil Večerníku Rudolf Novák z
Hvězdárny Prostějov. Zájemci si po
skončení přednášky mohou nechat
podepsat knihy profesora Mikuláška.
Vstupné na přednášku je 40 a 20 Kč.
Rezervace míst se provádějí prostřednictvím e-mailu hvezdarna@
hvezdarnapv.cz.
(ans)

záludné otázky z astronomie
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Prostějovský tým kadetek absolvoval
úvodní kolo nadstavbové části extraligy
ČR 2019/20. Šlo o turnaj skupiny 1B,
tedy prostřední čtveřice o 5. až 8. místo.
A Hanačkám šlo v Ostravě primárně o
to, aby neskončily poslední a udržely se
v téhle výkonnostní grupě. Což se podařilo i s příjemným bonusem.
V zahajovacím, nesmírně důležitém
střetnutí holky přemohly Olymp Praha
3:1 (-23, 21, 16, 22). Pak sice podlehly

KADETKY

PROSTĚJOV Další povedený víkend
mají za sebou mládežnické volejbalistky VK Prostějov ve věkových kategoriích U19 i U17, které se příznivými výsledky zase o krůček přiblížily
splnění sezónních cílů.

Extraligovým kadetkám vyšel první nadstavbový turnaj, POPULÁRNÍ BAVIÈ DOSTAL NÌMÈICE DO KOLEN
prvoligové juniorky dvakrát rozdrtily ostravskou rezervu Kdy je člověk prase? I to pověděl Zdeněk Izer plnému kinu

Vedoucí družstvo tabulky bylo zaskočeno, nepočínalo si vůbec přesvědčivě. Ačkoliv tři dny před sobotním
střetnutím kralovalo v předehrávce na Dukle Liberec, jež předtím v
souboji o pohárový bronz doslova
vypráskala právě Hanačky. Ty přesto
hladce získaly druhý set a ve všech
ostatních vedly: v úvodním 16:10,
ve třetím 9:4 a 23:22, ve čtvrtém
8:7. Leč těsné koncovky vždy patřily
ostřílenějším Jihomoravankám, které
tudíž uspěly 3:1 (23, -16, 23, 20).
„S favoritem jsme drželi krok díky

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
ství
pro Večerník

BRNO, PROSTĚJOV Příznivá zpráva je, že volejbalistky VK
Prostějov nespadly po špatném Final Four Českého poháru
do žádné hluboké ani delší krize. Smutnější už ale je, že kvalitní výkon v sobotním duelu 22. kola UNIQA extraligy žen ČR
2019/2020 na hřišti silných Šelem Brno nepřetavily v zisk minimálně jednoho bodu, na což viditelně měly.

PROSTĚJOV Zajímavou možnost, jak se dozvědět něco nového poutavou formou, připravila
pro veřejnost Veronika Jiříčková.
Osmadvacetiletá žena během sobotního večera přiblížila zhruba
čtyřem desítkám posluchačů v
Divadle Point cestování a život na
Islandu. Loni tam nadšená cestovatelka prožila měsíc. A navíc ostrov projela zčásti stopem, zčásti na
své koloběžce. V hledišti nechyběl
ani Večerník, který Jiříčkovou vyzpovídal v rámci exkluzivního rozhovoru již v předminulém vydání
Večerníku.

0ODG½FHVWRYDWHONDQDNROREÈzFH O lásce, DOHQHSR]LWLYQĨ«
VOLEJBALISTKY SE ZVEDLY HERNĚ,
seznámila

Pondělí 17. února 2020

20021310241

servis pro ženy

Motto na tento týden:

Je to již delší dobu, co jsme se
na tomto místě zabývali čínskou medicínou a jednotlivými orgány. Je tedy čas se opět na
chvíli zastavit u tohoto důležitého tématu. Zvláště tento měsíc je
velice podstatný, protože v únoru
nejvíce trpí ledviny a zároveň
péče o ně je tento měsíc nejefektivnější z celého roku. Brzy nás
čeká jaro a s tím potřebná detoxikace organismu, za kterou
jsou zodpovědné právě ledviny,
jelikož jsou klíčovým orgánem při
vylučování škodlivin.
Věděli jste, že na ledvinách se odráží
úroveň a kvalita našich vztahů? A že
to nejsou párové orgány pro nic za
nic? Tak vězte. Pravá ledvina je spjatá
s funkcí jater i žlučníku a prezentuje
ženu, zatímco levá je na straně žaludku plus slinivky, načež prezentuje
muže.
Pokud se v našich partnerských,
pracovních nebo přátelských vzta-
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA
IMAGE má za sebou již jedenapadesát dílů a nezadržitelně frčíme dál! Nejen ženy, ale i muži si zaslouží
péči. A my se o vás postaráme přímo královsky. Tentokrát čekáme aspiranty pro březnový díl.
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze
se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman a samotný závěr
bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní
servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení
od vybrané kosmetičky, výběr nového šatníku v RV
Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení
v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte nejen
novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz
poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce
Večerníku v ulici Vápenice 19.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK
13. BŘEZNA 2020!
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Louis de Funès

„Nezáleží na tom, jestli máte styl,
pověst nebo peníze. Pokud nemáte
dobré srdce, nemáte žádnou cenu.“

Pondělí 17. února 2020

1
1

400 g
250 g
250 ml
100 ml
1
2

polohrubé mouky
cukru krupice
mléka
oleje
vejce
lžíce perníkového
koření
lžíce kakaa
prášek do pečiva

Ingredience

internetové stránky www.vecernikpv.cz
a rubriku Servis pro ženy, kde najdete
videa i fotografie z našich z předchozích
proměn. A nejen to!

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2020 - Muffiny
a cupcakes, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

¸67<

ùní
Muffiny s vníèkù
per

úpravu pleti a i celkového vzhledu, takže
jsem zvědavá i na poradenství a na případné novinky. Myslím, že každá žena by
se měla upravovat, a pokud se chce líbit,

R ecept pro vás

Před námi je již dvaapadesátý díl seriálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je široko daleko znám pod názvem
PROMĚNA IMAGE. I v únoru se může
další z našich čtenářek těšit na novou
vizáž. Neměníme však jen zevnějšek,
ale děláme i vnitřní radost, vykouzlíme
úsměv, pocity radosti a spokojenosti.
Naším cílem je také dodat všem aktérům tolik potřebné sebevědomí. Pro vítězku nebo vítěze je tradičně připraven
den jako z pohádky, čeká je nevšední
zážitek na celý život. A kdo se může těšit
tentokrát, na koho se usmálo štěstí?
Oblíbené klání je cílené na všechny věkové
kategorie, o čemž zcela jasně vypovídá předešlých jedenapadesát dějství, kdy jsme se
zaměřili na muže i ženy věkového rozptylu
patnáct až pětasedmdesát let. První díl jste
na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika našli již v dubnu 2015, což znamená, že se neochvějně blížíme k pátým
narozeninám.
Dalším dílkem do mozaiky bude únorový
díl, jehož tváří se stane třicetiletá Renata Havlíčková. Půvabná dáma má malou
dvouletou dcerku a proměnou od Večer-

PROMĚNA IMAGE a třetí Havlíčková do akce

A já už se zase
těším na příště!

Při cvičení pomalu hluboce dýcháme.
4. Nyní se opět vrátíme do původní pozice kočky, kterou závěrečně zhluboka prodýcháme
(viz. foto). Tato série cviku je
výborná na zpevnění vnitřního
stabilizačního systému a posílení
bočních břišních svalů.

Tento pohyb budeme střídat
třicetkrát. Pak nohu vyměníme a budeme opět střídat doprava a doleva a opět třicetkrát
(viz foto).

LXII.
DÍL

V
tomto
okénku se
budeme již
po dvaašedesáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře či
například kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Tentokrát
se tak zaměříme na zpevnění
Foto: internet
vnitřního stabilizačního systépocitem studených nohou, oteklými runa, dále odvar ze zlatobýlu obec- mu a posílení bočních břišních
svalů.
horními víčky, padáním vlasů, šumě- ného, z vřesu obecného, lípy, z jalovním v uších, hluchotou či vysokým ce a kopřivy. Ledviny také posílíme 1. V tomto cviku přejdeme do
krevním tlakem a lámavostí kostí.
nejen čaji, harmonií, pozitivními pozice kočky (viz. foto). Nyní se
Na zlepšení funkce ledvin je dobré emocemi a pocity, ale také cviky na od břicha začneme pomalu nadeužívat například ajurvédský čaj Va- ledviny.
chovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
musí dbát na svůj vzhled,“ pokračovala
naše únorová vítězka.
A v čem Renata nejraději chodí oblékaná
a jak tráví svůj volný čas? „S ohledem na
dcerku chodím spíše sportovněji oblékaná,
ale ráda nosím různé halenky, pěkná trička,
legíny a rifle. Svůj veškerý volný čas věnuji
malé dceři, chodíme hodně na procházky. 2. Poté protáhneme jednu nohu
Jinak ráda navštěvuji plesy, kina a miluju dozadu, břicho držíme stažené,
sport. Chodím se udržovat do fitka, taky záda rovná a hlavu v prodloužení
plavat, běhat a cvičím i doma,“ popsala těla (viz. foto). Z této pozice budeme vycházet dále.
naše únorová vítězka svůj životní styl.
„Renata je hodně aktivní žena a tak zažije
(QVQCTEJÊX4*CXNÊéMQXÆ
i aktivní sobotu s celým naším týmem. Již
níku již před časem prošla její sestra Pavla od brzkého rána začneme výběrem novéHavlíčková, dokonce i jejich maminka Li- ho oblečení, dále přejdeme k brýlím, poté
buše. „Do proměny jsem byla více méně se přesuneme na kosmetickou péči a líčení,
přesvědčena, bylo mi doporučeno, ať ji načež samotný vrchol bude věnován koruzkusím. A tak jdu tedy do toho, těším se ně všeho snažení, a sice účesu. Po celý den
a doufám, že budu mít radost,“ sdělila na bude pod naším drobnohledem, takže
úvod telefonátu, kterým jsme ji oznámila, se již příští pondělí 24. února můžete 3. Následně nataženou nohu buže volba padla právě na ni.
podívat na tradiční reportáž a obsáhlou deme přemisťovat do boku dole„Ráda o sebe pečuji, hodně dbám na fotogalerii. Nezapomeňte také sledovat va a doprava (viz. foto).

zích vyskytuje zloba, obviňování,
pomlouvání, dlouhodobý smutek,
nepřiznané či potlačované emoce
a dlouhodobé strachy nebo dokonce úzkosti, velice to oslabuje ledviny,
začnou se bránit a dávat to najevo bolestmi a potížemi. S tímto úzce souvisí i močový měchýř.
Ledviny filtrují krev a tělní tekutiny,
ale starají se i o kostní dřeň, mozek,
centrální
Mareknervovou soustavu a mají
vlivSONNEVEND
také na vlasy, zuby, kosti či
sluch. Samozřejmě se může oslabovat i životní styl, na vině je nadmíra
sladkostí, užívání soli, málo tekutin,
přehnaně velké množství tekutin a samozřejmě drogy a alkohol.
Podle čínského učení jim neprospívá ani hlasitá hudba, spěch při jídle,
nadměrné množství kávy, koření,
nedostatek pohybu.
A jak se projevuje dysfunkce ledvin?
Potížemi s močením, narušenou
funkcí pohlavních orgánů, bolestmi
v oblasti bederní páteře a kolenou,

CVIČENÍ
Jestřábi prošustrovali klíčový souboj v Třebíči
a udolali Benátky, na play-off ztrácejí čtyři
body
PRO
TĚLO

3521¨l1¥32/29,¤.<

www.vecernikpv.cz
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ZAUJALO NÁS

Milé čtenářky
a milí čtenáři,
po měsíční pauze vás
opět zdravím v únorovém vydání tematické strany nejen
pro něžnější pohlaví.
Doufám, že se máte
dobře a čas trávíte
pokud možno
v poklidu i harmonicky. Zpříjemnit dnešní
den by vám
mohlo dnešní
poutavé čtení.
Tentokrát se po
dlouhé době vracíme
k čínské medicíně, dále
si posílíte vnitřní stabilizační systém a břišní
svaly prostřednictvím cvičení. Tradičně vám předkládáme vyzkoušený
recept a přinášíme také informace
k mimořádnému dílu seriálu PROMĚNA IMAGE.
Radostné dny přeje Aneta Křížová

SEZÓNA 2019-2020
VEČERNÍKU
rady a tipy...

JESTŘÁB PODLE
ODDECHOVÝ
ÈAS

26
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: www.lhkjestrabi.cz

ho dopředu se ptaly, kdy půjdou na
trénink s hokejisty. Jsem moc ráda, že
s námi prostějovský hokejový klub spolupracuje a doufám, že jsme vytvořili
tradici, na kterou budeme každoročně
navazovat,“ konstatovala ředitelka SŠ,
ZŠ a MŠ Jistota Marie Turková.
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yy
Úvodní
třetina
zase
neproběhla
podle vašich
představ, že?
„Mysleli jsme
asi, že to bude
jednoduché,
zaspali několik prvních
střídání a tohle podcenění
nás zbytečně

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

stálo začátek utkání. Hosté dali rychlý gól, pak jsme se těžko dostávali
přes jejich obranu, neměli dostatečný tlak.“
yy Co se potom zlepšilo?
„O přestávce před druhou třetinou
jsme si v kabině řekli, že musíme
pořádně zabrat, že samo to nepřijde.
Začali jsme víc bruslit a tlačit se do
brány, beci výborně stříleli, my útočníci se to snažili tečovat nebo dorážet.
Z tohoto tlaku jsme vlastně otočili
nepříznivý průběh.“
yy Rozhodly dvě slepené branky
ve 34. minutě?
„Určitě jo. Dlouho jsme nemohli
dát góla, pak se povedlo vstřelit dva
rychle za sebou a to je pokaždé super,
vždycky to hodně pomůže.“
yy Můžete okomentovat svou trefu na 2:1?

PROSTĚJOV Nepatří ke stěžejním hráčům Jestřábů, pravidelně nastupuje v jejich čtvrté útočné formaci. Přesto dvacetiletý
mladík Matěj Novák (na snímku) dokázal rozhodnout sobotní
urputnou bitvu s Benátkami nad Jizerou svým vítězným gólem
při výhře 3:1.

„V útočném pásmu mi protihráč
nechtěně přihrál, já jsem sebral puk
a zkusil si z boku najet před bránu
tak, jak to často dělávám na trénincích. Včetně zakončení mezi nohy.
Viděl jsem, že tam má gólman mezírku, a udělalo mi radost, že jsem ji
dokázal trefit.“
yy Co říkáte na to, že po čtyřiceti
minutách bez jediného trestu rozhodčí vyloučili v poslední periodě
čtyřikrát za sebou na vaší straně?
„Tohle se v hokeji někdy stane. Bez
těch vyloučení měl zápas při hře pět
na pět spád, potom jsme udělali nějaké zbytečné fauly a utkání si ještě
zkomplikovali. Naštěstí jsme všechna oslabení dobře ubránili, hlavně to
dlouhé dvojnásobné. Docela nás to
nakoplo, později jsme konečně dali
na 3:1 a zvítězili.“
yy Už ve středu po reprezentační
pauze však vůbec nevyšel důležitý
mač v Třebíči. Proč?
„Prostě jsme to odehráli špatně,
soupeř byl bohužel hladovější než
my. Nechali jsme si dát hodně gólů

a s takhle špatným bráněním se těžko vyhrává. Za porážku jsme si mohli
sami svým přístupem.“
yy Jak vidíte momentální situaci
v boji o předkolo play- off?
„Musíme všechny zápasy až do konce
nadstavby vyhrát, teď už fakt není kam
uhnout. Nemá smysl se dívat okolo,
jak hrají a jsou na tom soupeři. Je potřeba se soustředit jen sami na sebe, jít
za vítězstvím v každém dalším utkání,
neztrácet žádné body. A jedině tak
můžeme postup vybojovat.“
yy Z osobního hlediska hodnotíte
probíhající ročník jak?
„Je to těžké, protože týmově se nám
moc nedaří. Já osobně se však cítím
docela dobře, i když to může být
vždycky ještě lepší. Dost dlouhou
dobu už hrajeme společně s Vencou
Meidlem, navzájem si vyhovujeme
a hodně se bavíme o tom, jak co dělat
i dál zlepšovat. Druhé křídlo se nám
spíš točí, ale každopádně jsem rád, že
pravidelně nastupuju. Nemám si na
co stěžovat, mým cílem je pracovat
na sobě a jít výkonnostně nahoru.“

do konce nadstavby,“ deklaruje Matěj Novák

„Abychom postup vybojovali, musíme
vyhrát všechny zbývající zápasy

Natěšení účastníci se spolu s jestřábími plejery projeli po ledě a také si
prohlédli oddílové zázemí, na oplátku
borcům darovali vlastnoručně namalované obrázky a upečené perníčky.
„Na letošní třetí ročník se naše děti opět
neskutečně těšily. Každý den už dlou-
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tem z Tetína,“ řekl marketingový manažer LHK Štefan Žigárdy. Proto klub
zase pozval žáky speciální školy Jistota
včetně jejich učitelů, vychovatelů i rodičů na prostějovský zimní stadión,
kde v rámci společného setkání došlo
nejen k předání 13 tisíc korun.

„Především obrana
předbrankového
prostoru byla pro kluky
španělskou vesnicí.“

Výrok:

3:1

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dlouho to vypadalo,
že hokejoví Jestřábi zpackají i další
z prvoligových střetnutí a skomírající naději na postup do play-off
definitivně pošlou vstříc věčným
lovištím. Ještě v polovině sobotního duelu celkově 50. dějství (20.
kolo v nadstavbové skupině) Chance ligy proti Benátkám nad Jizerou
totiž doma prohrávali, nemohli se
vymanit z podprůměru. Trápení
utnuly až dvě slepené trefy z 34. minuty, které je nasměrovaly k upocenému vítězství 3:1.

LHK PV
HC BEN

Začátek byl oboustranně spíš opatrný,
první opravdu nebezpečná situace přišla až v 5. minutě. To Račuk v přečíslení
zleva nabil před bránu Žálčíkovi, jehož
zakončení vyrazil Schwarz a dorážku
Hrníčka do odkryté klece zablokoval
obránce. Nedáš, dostaneš? Ano, a okamžitě. Z protiútoku vypálil mezi kruhy
Měchura, Huf vytěsnil doprava a volný
Dlouhý z úhlu pohotově doklepl pod
víko – 0:1. Vyrovnat mohl zanedlouho
opět Žálčík, ale na Schwarze nevyzrál
ani individuálním průnikem z pravého
křídla. Vzápětí ujel v 9. minutě do sóla
agilní Dlouhý, perfektně zasáhl Huf. Na
opačné straně prováhal šanci Račuk,
načež z dalšího brejku HC orazítkovala
Böhmova tečovaná žabka zleva vzdálenější tyč. Branková konstrukce znemožnila skórovat o tři minuty později
též matadorovi LHK Divíškovi poté,
co dorážel bekhendem po ledě. Celko-

vě dělal Hanákům problémy hbitý pohyb hostů, proti jejich třem formacím
se těžko prosazovali.
Ještě zkraje druhé třetiny byli mladí
Severočeši nebezpeční, zahrozili znovu Dlouhý a po něm i Pabiška. Jinak
se ovšem ptačí dravci viditelně zlepšili,
což vedlo k postupnému růstu jejich
převahy. Utěšeně přibývalo střeleckých
pokusů (Račuk, Hrníčko, Krejší, Divíšek, Machač, Pochobradský + další),
nicméně dlouho bez efektu. Teprve
ve 34. minutě udeřilo, a to hned dvojnásobně. Nejprve Mrázek vypálil od
modré a clonící Nouza před bránou
šikovně tečoval mezi Schwarzovy betony – 1:1. O šestatřicet sekund později
pak Novák získal v útočném pásmu
puk, zprava se protáhnul před Schwarze a rovněž našel mezírku v jeho rozkleku – 2:1! Byť aktivita Prostějovanů
pokračovala dál, mohl je v 36. zmrazit

Žemba, jehož rušivý výpad rozměrů
tutovky perfektně zmařil Huf.
Nové komplikace se dostavily v úvodu
třetí periody. Do té doby bohorovní
arbitři vyloučili krátce za sebou dva
Jestřáby, čímž Pojizerští dostali dvojnásobnou přesilovku v trvání vydatné
stovky vteřin. Naštěstí ji domácí zdatně
ubránili, což platilo také o dalších dvou
oslabeních mezi 47. až 49. i 51. až 53.
minutou. A co prošlo na Hufa (střely
Buchtely, třikrát Dlouhého, Kunsta,
Gajdy), to vychytal jistotou oplývající
strážce svatyně. Právě při jedné z benáteckých početních výhod mohl rozhodnout T. Jandus, ale ve 47. neproměnil
trestné střílení švihem kus mimo pravou
šibenici. Další loženky poté zahodili
i Žálčík, Machač (ten znovu v oslabení) a Pochobradský shodně napálením
Schwarze z ideálních pozic, krásná
kombinace finalizovaná Chlánem

v 56. pro změnu prolétla vedle. Teprve
o minutu později uzmul puk těsně před
modrou čárou Mrázek, najel s ním na
vrchol kruhů a nechytatelně zavěsil do
pravého vinklu – 3:1. Ve zbytku zápasového času mohlo elhákáčko ještě

zvýšit (Račuk, Nouza, Krejčí), avšak
i vydřená výhra o dva kusy potěšila.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s dalším
programem Chance ligy najdete na
straně 22

/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Bylo to těžší utkání, než jsem čekal. My jsme si ho zkomplikovali rychle
inkasovaným gólem a půlku zápasu se těžko dostávali přes střední pásmo,
které na tři pětky hrající a výborně bránící soupeř hodně hlídal. Nakonec jsme
vývoj zlomili dvěma slepenými brankami z 34. minuty, spokojenost panuje
hlavně se třemi získanými body – v naší situaci tolik potřebnými.“
9DOGHPDU-,58hs+&%HQ½WN\QDG-L]HURX
„Odehráli jsme velice dobrou první třetinu, byli v ní lepším týmem. Ve druhé
části jsme ale dvakrát zaváhali a soupeř překlopil utkání na svou stranu. Ve hře
nás držel vynikající gólman Marek Schwarz a během poslední třetiny jsme
měli příležitosti zvrátit utkání zpátky v náš prospěch z několika přesilovek.
Bohužel jsme je nezvládli a celý zápas ztratili.“

¸67<75(1§5č
¸67<

Dva slepené góly vpùlce zápasu zlomily boj sBenátkami

Frýdek teď čeká těžký los s řadou střetnutí venku. Já klukům stále opakuju,
že musíme jít zápas od zápasu, zvládat
vzájemné souboje s přímými konkurenty v postupové přetahované a nic
neztrácet proti papírově slabším. Je
jasné, že abychom se do desítky ještě
dostali, musíme vyhrát všech zbývajících osm kol,“ uvědomoval si Lubina
nesnadnost nadcházejícího úkolu.

Již v listopadu minulého roku se ptačí
dravci společně se svými fanoušky zapojili do Charitativního týdne Chance ligy.
Právě příznivci měli možnost v rámci
domácích utkání darovat potřebné věci
do veřejné sbírky, zatímco hráči i členové realizačního týmu Hanáků mezi
sebou vybrali finanční obnos skládající
se z dobrovolného příspěvku každého
jednotlivce + obnosu placeného v šatně elhákáčka celý listopad za každé vyslovení jednoho z šesti zakázaných slov.
„Tahle akce vznikla před třemi lety
a letos jsme se v kabině domluvili, že
nastřádané finance opět věnujeme dě-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Také během aktuální
sezóny se hokejisté LHK Prostějov zapojují do řady charitativních
projektů. Jedním z už tradičních byl
třetí ročník akce Jestřábi pomáhají
srdcem, který vyvrcholil o poslední
reprezentační přestávce.
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Devětatřicet ran na bránu vyslali prostějovští muži v utkání
s libereckou farmou, což bylo
o dvacet pokusů víc než hosté.
Přesto měli vážné problémy zvítězit a početně okleštěný protivník až téměř do úplného konce
hrozil vyrovnáním.

Pondělí 17. února 2020

ä+,' Škole Jistota darovali Jestøábi tøináct tisíc korun 20
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lední hokej

HOKEJOVÉ

-

Hanáci věděli, že ve středu na třebíčském ledě musejí zvítězit. Přesto k důležitému střetnutí přistoupili takovým způsobem, že utrpěli
jasnou a navíc úplně zaslouženou
prohru 2:5. Pokolikáté během sezóny už selhali v klíčové bitvě?

Další
propadák

Ať už byla čtyři vyloučení elhákáčka
za sebou v poslední třetině souboje
s pojizerským celkem oprávněná či ne
(spíš bé je správně), Jestřábi dokázali
všechna oslabení včetně stosekundového dvojnásobného výborně ubránit pozornou týmovou defenzivou
speciálních formací.

JNCXW RTQé UPCJC PGX[EJ¾\Ê
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Ubránìná
oslabení

!&҃ ࡡ

Mezi hokejovými mantinely

Z bleskové kombinace (takřka)
na jeden dotek sice gól nepadl, ale
byla fakt hezká a stojí za vyzdvižení. V 56. minutě zápasu ptačích
dravců s Benátkami šel puk rychle
od Tomáše Janduse přes Michala
Pochobradského až k volnému Petru Chlánovi, protihráči hbité akci
mladého útoku LHK jen bezmocně přihlíželi. Škoda, že „Chlánič“
z pravého kruhu minul zakončením klec, neboť parádě chybělo jediné: brankové vyvrcholení.

akce

Nejkrásnější

-

Během druhé třetiny sobotního mače LHK vs. HC se na sudí vášnivě
rozčiloval trenér Prostějova Ladislav Lubina, v závěru pak s arbitry
dlouze diskutoval i benátecký lodivod Valdemar Jiruš (na snímku).
Čtveřice rozhodčích Kašík, Vrba – Gančarčík, Konvička udělala z původně bezproblémového utkání trochu zbytečnou kovbojku.

Foto: Marek Sonnevend

lLYÅGLVNXVHV UR]KRGÄÉPL

ZAUJALO NÁS

Mladík patřící extraligovému Zlínu a naskakující za LHK na střídavé starty zase prokázal
svůj potenciál. Perfektně odchytal sobotní
duel proti Benátkám nad Jizerou, když inkasoval jediný gól z dorážky, za který nemohl. Nestihl se totiž přesunout brankovištěm,
což by patrně nezvládl ani Dominik Hašek
v dobách své největší slávy. Jinak „Hufíno“ zlikvidoval několik vyložených šancí Severočechů +
další nebezpečné střely, domácí mužstvo výrazně
podržel. Jako obvykle.

DANIEL HUF

VEČERNÍKU SEZÓNA 2019-2020
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prostoru. Což nám pomohlo k rozhodujícímu obratu,“ rozebíral Lubina nečekaně perný mač.
I za příznivého stavu 2:1 si jej Moravané zkomplikovali zbytečně nervózní
poslední třetinou. „Udělali jsme několik stupidních faulů a měli stažené zadky, aby Benátky nevyrovnaly, zejména
v dlouhé přesilovce pět na tři. Naštěstí
se nám povedlo všechna oslabení dob-

2TQUV÷LQXUMÚ QDT¾PEG 2GVT -TGLéÊ
XRTCXQ UVąÊNÊPCDT¾PW$GP¾VGMPCF
,K\GTQW RąK UQDQVPÊO XÊV÷\UVXÊ 
Foto: Marek Sonnevend

ře ubránit, následně jsme dali třetí gól
a urvali vítězství, v současné situaci tolik potřebné,“ oddechl si kouč.
Neboť Frýdek-Místek v souběžně
hraném zápase podlehl Třebíči 2:3,
snížili Jestřábi velké manko za postupovou desátou pozicí na přijatelnější čtyři body. Plus mají Rysi i HS
vzájemnou dohrávku k dobru. „Naše
teoretická šance pořád žije, zvlášť když

www.vecernikpv.cz
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Dnes od 18.00 hodin Jestřábi nastoupí na ledě patnáctého Ústí nad Labem,
ve středu 19. února opět od šesti večer
vyjedou na kluziště Sokolova uzavírajícího tabulku. A v sobotu 22. února
od 17.00 hodin je čeká domácí šlágr
proti deváté Jihlavě.
Zatímco Slovan i Baník jsou spíš
v krizi a poslední dobou bodují jen
sporadicky, Dukla má v současné fázi
soutěže převážně kladné výsledky,
čímž potvrzuje svou roli papírového

favorita. Bez ohledu na tvrdost oříšku
k rozlousknutí však dravým ptákům
nezbývá nic jiného než porazit veškeré
nadcházející protivníky.
„Vzhledem k tomu, jak už jsme během
téhle sezóny dokázali podcenit řadu
zdánlivě jasných utkání, netroufám si
rozlišovat soupeře na těžké a přijatelnější. Tak jako tak musíme vítězit, což
dokážeme jedině vlastními dobrými
výkony,“ zdůraznil kormidelník LHK
Ladislav Lubina.
(son)

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

2TQUV÷LQX t ·UVÊ OKPWN¾ UG\ÐPC
FQOC  C  XGPMW  C 
CMVW¾NPÊ UG\ÐPC FQOC  C 
XGPMWUPC 
2TQUV÷LQX t 5QMQNQX OKPWN¾ UG\ÐPC PGWVMCNK UG CMVW¾NPÊ UG\ÐPC
FQOCC XGPMWC 
2TQUV÷LQXt,KJNCXCOKPWN¾UG\ÐPCFQOCC XGPMWC 
CMVW¾NPÊUG\ÐPCFQOCUPC 
XGPMWRRC 

ném průběhu navíc přidali domácím další dva menší tresty, o nichž
se dalo směle pochybovat, zatímco v případě plejerů HC několik
pofiderních soubojů bez uzardění
přehlédli. V jednu chvíli dokonce
pořádně vytočili i jinak klidného
kouče Jestřábů, který arbitry normálně vůbec nekritizuje. „Sudí tam
začali být zbytečně chytří, snažili se
utkání řídit po svém a utíkaly jim
zásadní věci jako ofsajdy nebo příliš
mnoho hráčů na ledě. Proto jsem
se rozčílil,“ vysvětloval Večerníku
Ladislav Lubina svůj krátký výbuch
emocí.
S blížícím se závěrem arbitři přidali
několik dalších diskutabilních výroků, tudíž nakonec dopálili i trenéry Severočechů. A během několika
posledních minut se víc diskutovalo, než hrálo. Naštěstí se mač nezvrhl v žádnou řežbu či gulášovku,
navzdory finálnímu příspěvku
mužů v pruhovaném uplynul bez
zásadních problémů.
(son)
-TKVKEMQW EJXÊNK X RQFQD÷ FNQWJÆJQ FXQLP¾UQDPÆJQ
QUNCDGPÊ,GUVą¾DKRąGéMCNK Foto: Marek Sonnevend

níkům radost. Tou první je tradičně
televizor,“ přivítal Večerník na plese
Stanislav Cetkovský, starosta Klenovic na Hané.
Přestože se letos obec o pořadatelství
podělila s místní sokolskou tělovýchovnou jednotou, účast na něm
nebyla příliš vysoká. „Ze začátku jsem
měl obavy, aby měl náš ples důstojnou kulisu a hosté přišli. Ano, není
jich moc, ale ti, co dorazili, se skvěle
baví, to je podstatné. Sám si neumím
vysvětlit, proč lidí chodí na plesy rok
od roku méně a méně. Je to ale obrázek z celého regionu, na slabší plesovou účast žehrají i starostové okolních
obcí. Klesající tendence mě osobně
velice mrzí, lidi se přestali bavit a většina z nich se postupně uzavírá do
svého soukromí,“ myslí si starosta.
BYLI JSME
U TOHO

Jinak ale úroveň Obecního plesu v Klenovicích
na Hané byla vynikající a přítomní se velice
dobře bavili. Večerník na
něm přistihl i několik
místních fotbalistů z TJ
Sokol Klenovice. „Ples je
jednou z mála příležitostí, kde se i mladí lidé mohou společně málo. Ale zábava v žádném případě
potkat a pobavit se. My tak rozhodně nevázne,“ svěřil se člen fotbalového
činíme, i když je nás tady poměrně týmu Josef Popelka.

8-NGPQXKEÊEJD[NéCUVQRNPÚRCTMGVP¾XwV÷XPÊEKRNGUWVCPéKNK\CFQRTQXQFWQNQOQWEMÆ
MCRGN['wK$CPF
2x foto: Michal Kadlec
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Město Kostelec na Hané

sokolovna v Kostelci na Hané

SOŠPO

Společenský dům Prostějov

sokolovna Dobromilice
FC Dobromilice
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22. února Hasičský ples

22. února Obecní ples

22. února Hasičský ples

22. února Ples SDH

22. února Ostatkový ples

SDH Vrahovice

kulturní dům v Kralicích na Hané

Obec Vrbátky

Sokolovna Dubany

SDH Zdětín

sokolovna Zdětín

SDH Čechy pod Kosířem

Multifunkční budova Čechy pod Kosířem

TJ Sokol Přemyslovice

sokolovna v Přemyslovicích

Okresní agrární komora Prostějov

22. února XXVI. Zemědělsko-potravinářský ples Společenský dům Prostějov

21. února 1. městský ples

21. února Maturitní ples

21. února Šibřinky pro dospělé

společnost

Čtyřiasedmdesátý lidovecký bál přilákal do Národního domu hojnou návštěvu. „Náš ples je absolutně nejstarší v celém regionu a troufnu si říct, že
i v rámci Moravy. Konal se pravidelně
i za totality a vynechali jsme ho pouze jedinkrát po roce 1989, kdy jsme
hledali nové prostory. Za komunistů
jsme ho pořádali ve Společenském
domě a chodilo na něj přes tisíc lidí.
Ti to tenkrát brali i jako určitou formu
protestu proti totalitě,“ řekl Večerníku
Petr Kousal, prostějovský zastupitel
a hlavní organizátor plesu.

pro Večerník
Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Lidovcům v Národním domě vyhrávala skupina Marbo a pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola.
„Cenami nám přispěli mnozí sponzoři, ale i různí starostové a jednu
z nich poslal dokonce primátor
Prostějova František Jura. První dvě
ceny jsou opravdu sladké, jedná se
o obrovské dorty,“ pochlubil se Petr
Kousal.
Večerník zastihl také europoslance
a čerstvého místopředsedu celostátní
KDU-ČSL Tomáše Zdechovského.
„Do Prostějova mě přilákala dávná
přátelství s Petrem Kousalem, Františkem Horákem a mnohými dalšími
lidmi. Rád jezdím na Hanou, ale na
lidoveckém plese jsem ještě nebyl.
Takže jsem to napravil. Politika jde
tentokrát stranou, jste tu jen proto,
abychom se bavili,“ přesvědčoval nás

PROSTĚJOV V reprezentativních prostorách Národního domu
se v sobotu večer uskutečnil Okresní ples KDU-ČSL v Prostějově,
v pořadí již 74. Žádný z jiných bálů se tak nezapsal do historie jako
právě ten lidovecký. Letošní veselice, kterou znovu uspořádala
okresní organizace KDU-ČSL v Prostějově, přilákala kromě mnohých starostů a zastupitelů regionu také europoslance Tomáše
Zdechovského. Jak sám Večerníku prozradil, kromě vynikající zábavy našel v sobotu večer v Prostějově i výborné přátele a také si
vychutnával lahodnou slivovičku... „Přinesl jsem ji ze své vlastní
zahrádky,“ culil se starosta Kostelce na Hané František Horák.

3x foto: Michal Kadlec

ných kýtách, jedna z nich má dvanáct
a půl kilogramu! Zajistili jsme také
lahodné víno a všem dámám, které bál
poctily svou návštěvou, jsme věnovali
kytičku,“ přidal ke skladbě programu
Okresního plesu KDU-ČSL Petr
Kousal.

jjak
ak lilidovci
idovvcii pplesali
lessalli v nnárodním
árroddním
m ddomě...
omě.....

také o další kulturní program. „Viděli
jsme krásné taneční představení dětského souboru Malý Kosíř z Kostelce
na Hané, děti byly skutečně kouzelné.
Kromě kultury jsme ale rozhodně nezapomněli na občerstvení, takže si hosté pochutnávají hned na dvou peče-

.KFQXEKUGX0¾TQFPÊOFQO÷DCXKNKXGNKEGFQDąG/G\KJNCXPÊRQUVCX[D¾NWRCVąKNK\NGXC2GVT-QWUCNGWTQRQUNCPGE6QO¾w
<FGEJQXUMÚCMQUVGNGEMÚUVCTQUVC(TCPVKwGM*QT¾M
2x foto: Michal Kadlec

pyšný. Já osobně se na plese bavím
výborně, je tu pohodová a hlavně srdečná atmosféra,“ svěřil se kostelecký
starosta František Horák.
Kromě zmíněné kapely Marbo, která
návštěvníkům plesu vyhrávala k tanci
i poslechu, se organizátoři postarali

2QąCFCVGNÆUKXGNKEGRQEJXCNQXCNKåGRNGUPCXwVÊXKNK 4QFKPP¾MCRGNC/CTDQX[JT¾XCNCNKFQXEčOMVCP 'WTQRQUNCPGE 6QO¾w <FGEJQXUMÚ UK O÷N D÷JGO
K\¾UVWREKONCFÆIGPGTCEG
EKKRQUNGEJWCdJNÊFCNCqVCMÆEGP[FQVQODQN[
RNGUWXåF[EQRQXÊFCVUGUXÚOKRą¾VGNK
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europoslanec. „Lidovecké plesy mají
hned tři specifika. Jednak je tu hodně
výborného jídla, potom samozřejmě
dobrého pití a v neposlední řadě i výjimečně bohatá tombola. Takže tato
trojkombinace přitáhne i kdejakého
Pražáka,“ usmíval se i nadále Tomáš
Zdechovský. Večerníku vzápětí také
přiznal, že už ochutnal výbornou slivovici, kterou přinesl jeho stranický
kolega a starosta Kostelce na Hané
František Horák. „Je fakt vynikající,
a pokud Franta dovolí, jednu lahev
bych si odvezl do Bruselu!“ „Přesněji řečeno jde o meruňkovici z loňské
úrody, dal jsem si na ní záležet! Moc
si ji tady všichni chválí, takže jsem

přilákala i europoslance Zdechovského

LIDOVCI
NAPSALI DALŠÍ DÍL PLESU S NEJSTARŠÍ TRADICÍ
Slivovička od starosty Kostelce na Hané

„Pro návštěvníky se snažíme vždycky
připravit to nejlepší. O hudební doprovod k tanci i poslechu nám hraje
olomoucká kapela Eši Band, kterou
BYLI JSME
již prověřenou z předchozích
U Tmáme
OHO
plesů. Tombola je jako vždy velice bohatá a věřím, že ceny udělají návštěv-

Michal KADLEC

KLENOVICE NA HANÉ Kulturní dům v Klenovicích na Hané se
uplynulý sobotní večer zaplnil hosty v pořadí již dvanáctého Obecního plesu. Organizátoři se při uspořádání tohoto bálu tentokrát spojili
s místní Tělovýchovnou jednotou
Sokol. Sál kulturáku ani přilehlé
místnosti se však příliš nezaplnily,
čehož litoval i klenovický starosta
Stanislav Cetkovský.

a místních sokolů

Klenovický bál v režii obce

www.vecernikpv.cz

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Poslední
reprezentační přestávka této sezóny uplynula a prostějovští hokejisté
věděli, že hned první zápas zbytku
nadstavbové části Chance ligy má pro
ně zásadní důležitost. Přesto v 19.
dějství skupiny o účast v předkole
druhé nejvyšší soutěže na ledě Třebíče vybouchli, tudíž místo potřebného vítězství (ideálně tříbodového)
zaknihovali jasnou porážku. A jejich cesta do play-off se tím ještě víc
zkomplikovala.
Do vedení se dostali už po půl minutě
hry hosté. Za vyhozeným kotoučem
z obranného pásma dojel Pochobradský, který s velkým štěstím dostal puk
ke Chlánovi, jehož křížná rána skončila
za Jekelem – 0:1. Vzápětí se ale poda-

řilo domácím vyrovnat. Malec v pádu
přihrál Ferdovi, který překvapil Štůralu
střelou z obrovského úhlu – 1:1. V 5.
Horácká Slavia dokonala obrat, když
přesilovku využil Bittner přesnou tečí
Nedbalova nahození od modré čáry –
2:1. V polovině úvodního dějství se pak
fanoušci SK radovali znovu, když Nedvídek bekhendem dorazil svůj vlastní
pokus – 3:1.
Ve druhé třetině Horáci dokázali využít
podruhé během utkání početní převahu. Ve 30. po bekhendové nahrávce
Szathmáryho se z vrcholu kruhu prosadil zápěstím Laš – 4:1. O minutu později se Hanákům podařilo snížit, zkušený
čtyřicátník Divíšek dopravil jedovku
Nouzy do sítě bruslí. Puk však do klece
nebyl úmyslně kopnut, proto sudí uznali
gól – 4:2. Už v čase 32:16 si ovšem celek z Vysočiny vrátil tříbrankové vedení
zpět. Bittner parádním pasem vybídl ke
skórování Laše, který měl snadnou práci

statném úniku mířil vinou faulu příliš
vysoko. I poté si třebíčský soubor závěr
utkání s přehledem pohlídal a na vlastním kluzišti dosáhl velmi cenné výhry
nad Prostějovem, který naopak spadl do
ještě větší šlamastyky.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

-DURVODY%$59©´s6.+RU½FN½6ODYLD7ÔHEÉÄ
„Z našeho pohledu byl tým výborně připravený, kluci skvěle plnili plán hry.
Myslím si, že jsme byli ve všech směrech lepší, i když nás překvapila rychlá
branka soupeře. Celkově na nás Prostějov nenašel recept, vypracovali jsme si
pěkné šance a dávali krásné góly.“
/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Už poněkolikáté se nám stalo, že okamžitě ztratíme rychlé vedení a sami
naopak brzy prohráváme. Tenhle bleskový obrat domácích byl klíčový, pak
už jsme se marně snažili dostat zpátky do utkání. Nezvládli jsme další hodně
důležitý zápas, tomu odpovídá naše velké zklamání.

¸67<75(1§5č
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dostat puk z bezprostřední blízkosti za
bezmocného Štůralu – 5:2.
Ve 45. minutě Furch lehkým nahozením
pořádně vystrašil strážce svatyně LHK,
jenž zaváhal a málem pustil touš za svá
záda. Naštěstí pro ptačí dravce se pouze
odrazil od horní tyčky nad. V 53. mohl
Laš zkompletovat hattrick, leč při samo-

Společně s kapelou Novios se tak nakonec všichni protančili pomalu až
k ránu, zábavy bylo kopec u každého
ze stolů. Navíc všechny nečekaly jen
hudba a tanec, střihli si totiž také například tombolu, vidět mohli i skvělé
taneční představení od dvojice Michal Procházka – Tereza Vymazalová,
která postupně předvedla chachu, jife,
rumbu a sambu. „Ples byl opravdu

Michal SOBECKÝ

ČECHOVICE Těch, kteří si přišli
uplynulou sobotu zaplesat do čechovické sokolovny, dorazilo požehnaně, po dvacáté hodině rychle ubývalo poloprázdných stolů.
Ovšem k tanci se zprvu odhodlali
jen někteří. Parket byl poměrně
volný dokonce i během hitů od
Beatles. Až k půlnoci se všechno
rozjelo na plné obrátky...

vydařený, a to jak program, tak hudba,
předtančení a večeře. Bavili jsme se tak
dobře, že jsme málem propásli tombolu,“ prozradila například paní Kateřina,
která dorazila s manželem. Vyzdvihla
zároveň fotokoutek, který se opět objevil v „pekle“.
S průběhem večera pak mohli být
spokojení také organizátoři. Jednak
přítomné nepochybně potěšilo
prostředí nově opravené sokolovny, jednak byl ze strany lidí
velký zájem, stejně tak
byla bohatá i tombola.
„Vše hodnotím pozitivně, myslím, že se
ples vydařil na jedničku
a klaplo to, jak má,“ neskrýval Josef Sklenář, pořadatel a zároveň předseda
místních fotbalistů. Potěšil
jej také zájem. „Byl hodně zajímavý. A to i přesto, že někteří
byli nejspíš ještě na jarních

2ąÊVQOPÆPCRNGUGRQV÷wKNC\GLOÆPCVC
PGéPÊFXQLKEG8[OC\CNQX¾t2TQEJ¾\MC
Foto: Michal Sobecký

prázdninách a teprve se vraceli z hor.
Třetí sportovní ples ale bývá tradičně nejvyhledávanější, vypadá to, že
letos bude vyprodáno,“ věří Josef
Sklenář.

„Můžeme se pochlubit teplou kuchyní, podáváme vepřový řízek s bramborovým salátem a výpečky se zelím.
Připravili jsme také kulturní program,
vyhrává nám skupina Merkur a předtančení obstarali profesionální tanečníci,“
pochlubil se Večerníku Petr Všian-

Michal KADLEC

ČELČICE Jedinečný důvod k setkání při plesové zábavě měli uplynulou sobotu večer také zahrádkáři z Čelčic. V místním kulturním
domě uspořádali ples, který zorganizovala tamní základní organizace
Českého svazu zahrádkářů. Ten přilákal mnohem větší návštěvu, než
tomu bylo před třemi týdny během
obecního bálu.

ský, předseda organizace Českého svazu
zahrádkářů v Čelčicích. On sám byl tentokrát spokojen i s účastí na plese. „Mohlo by to být lepší, ale jsem opravdu rád, že
se přišlo pobavit tolik lidí. Na obecním
plese tolik návštěvníků nebylo,“ podotkl.
Kromě skvělé zábavy byla připravena
i bohatá tombola a na losy se stály fronty. První cenu představoval mobilní te-

lefon. Zahrádkáři si ale při vínečku také
rádi povykládali o svých výpěstcích.
„To víte, že se tady vzájemně pochlubíme tím, co jsme během uplynulého
roku vypěstovali. I když vloni bylo
značné sucho, mnozí z nás si rozhodně
nemohli stěžovat například na rajčata,
papriky či okurky,“ dodal s úsměvem
Petr Všianský.

<CJT¾FM¾ąčO\èGNéKEX[JT¾XCNCMCRGNC/GTMWTCDCXKNKUGXwKEJPKMVGąÊFQOÊUVPÊJQ
MWNVWT¾MWRąKwNK
Foto: Michal Kadlec
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BYLI JSME
U TOHO

v Čechovicích ovládl tanec Zahrádkáři z Čelčic
Další selhání Jestřábů v klíčovém střetnutí Ples
➢ ze strany 21
SK TŘE
zaplnili místní
kulturák
LHK PV 5:2
¸67<

PROSTĚJOV Čtyřicet minut
probíhal zápas mezi hokejisty
Prostějova a Benátek nad Jizerou
v relativním poklidu. Rozhodčí
oboustranně pouštěli hraniční
zákroky, vůbec nevylučovali. Až
začali (bohužel) úřadovat v poslední dvacetiminutovce.
Během krátké chvilky nekompromisně odpískali náhle přísným
metrem dva fauly LHK, což znamenalo hostující přesilovku pět na
tři v trvání 1.40 minuty. V násled-

Po dvou klidných tøetinách negativnì zaúøadovali sudí

PROSTĚJOV S každou další ztrátou a rychle se blížícím koncem
nadstavbové části letošní Chance
ligy klesá pro hokejisty Prostějova
jakákoliv možnost nového klopýtnutí limitně k nule. Což znamená,
že aby ještě postoupili do předkola
play-off, musí pravděpodobně vyhrát (a ideálně za tři body) všech
zbývajících osm střetnutí ve skupině o 9. až 16. místo. Včetně trojice
duelů během tohoto týdne.

Hanáci musí vyhrát v Ústí, v Sokolově i nad Jihlavou

Opětovný propad přišel hned v úvodním duelu po reprezentační přestávce,
neboť ve středu na ledě Třebíče to Hanáci absolutně nezvládli. Sice bleskově
vedli, jenže záhy nechali protivníka
skóre otočit a pak už tahali do konce stěžejní bitvy za kratší konec výsledkového
provazu. Horácká Slavia triumfovala 5:2,
hosté se zdáli být odepsaní. „Trestuhodně lacino jsme ztratili rychlé vedení. Místo toho, abychom seděli na koni, mohli
se soustředit na defenzivu a z ní vyráželi
dopředu, umožnili jsme přesně tohle
soupeři. Ten nás přitom ničím nepřekvapil, ani tak jsme na něj bohužel nestačili. Znovu se totiž nedařilo uvést do

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

praxe taktické pokyny z předzápasového rozboru u videa, udělali jsme spoustu
zbytečných nevynucených chyb. Především obrana předbrankového prostoru
byla pro kluky španělskou vesnicí,“ poeticky lamentoval hlavní trenér elhákáčka
Ladislav Lubina.
Ptačí letka navíc dlouho strádala i v sobotním měření sil s Benátkami nad Jizerou. Špatného výkonu domácích využil
soubor HC k rychlému vedení, které
hájil až do 34. minuty. Tam postupně se
zvedající prostějovský tým zachránily
dva slepené zásahy v rozmezí šestatřiceti sekund, načež jestřábí hejno vzdor
dalším trablům doletělo do vítězného
cíle poměrem 3:1.
„Polovinu utkání se nám nedařilo plynule přejít přes soupeřem pozorně
bráněné střední pásmo, byť jsme se na
to celou repre pauzu intenzivně připravovali. Teprve postupem času si beci
dali říct, aby častěji stříleli, a útočníci
následně doráželi z předbrankového

PROSTĚJOV Je zajímavé, kolik už hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov nezvládli v aktuální sezóně důležitých střetnutí –
a přesto nadále zůstávají reálně ve hře o postup alespoň do
předkola vyřazovací fáze Chance ligy mužů ČR 2019/2020.
Během uplynulého týdne napsali novou kapitolu tohoto
pokračujícího seriálu.

Jestřábi prošustrovali klíčový souboj v Třebíči
a udolali Benátky, na play-off ztrácejí čtyři body

&#.iª<#8*0ª.*-0#&ö,'2Ą'561
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Kvitovou porazila nemoc
Narazí na soupeřky z Německa a Švýcarska
BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV České tenistky se ve skupině D finálového turnaje Fed Cupu, který
se uskuteční 14. až 19. dubna
v Budapešti, střetnou s Němkami a Švýcarkami. Soupeřky
můžou mít v sestavách bývalou
světovou jedničku Angelique
Kerberovou z Německa a aktuálně pátou hráčku světového
žebříčku Belindu Bencicovou ze
Švýcarska.
„Dokázal jsem si představit lehčí
skupinu. Moc jsem si nepřál Německo, ale myslím si, že ony nás
taky ne, protože jsme s nimi hráli v poslední době docela často
a vždycky jsme zvítězili. Ale vždycky to bylo těžké a hodně těsné,“
komentoval los kapitán národního

týmu Petr Pála. „Přál jsem si Maďarsko. Bylo by to lehčí, a navíc by bylo
hodně lidí, což je vždycky zajímavější. Švýcarsko je velmi těžký soupeř
v tom, že Belinda Bencicová se zase
dostala vysoko, byla na Turnaji mistryň, je schopná porazit každého na
světě. Myslím, že ta skupina je spíš
těžší, ale my jsme pro Německo
a Švýcarsko taky těžký soupeř. Náš
cíl musí být postoupit,“ dodal Pála.
S cílem postoupit mezi nejlepší
pojede do Maďarska také Petra Kvitová, podle níž los nebyl příliš příznivý. „Máme asi nejtěžší skupinu.
Hrát s Německem a se Švýcarskem
není úplně nejlehčí. Samozřejmě
záleží, kdo z hráček přijede. V Německu mají spoustu dobrých hráček, je jedno, jestli přijedou s těmi

los finálového turnaje Fed Cupu
14. až 19. dubna v Budapešti
Skupina A: (TCPEKG4WUMQ/CòCTUMQ
Skupina B:#WUVT¾NKG$÷NQTWUMQ$GNIKG
Skupina C: 75#iRCP÷NUMQ5NQXGPUMQ
Skupina D: èGUM¾TGRWDNKMC
0÷OGEMQiXÚECTUMQ

l nejlepšími,
l
b ne. ŠvýcarŠ
úplně
nebo
sko taky máme párkrát za sebou
a nikdy to nebylo úplně jednoduché. Věřím, že máme dobrý tým
a že se s tím nějakým způsobem
popereme,“ řekla prostějovská tenistka, která by měla společně s další hráčkou TK Agrofert Karolínou

Plíškovou tvořit páteř reprezentace.
Do semifinále postoupí vítězky čtyř
skupin. Češky, které se na finálový
turnaj dostaly díky divoké kartě, by
se v případě postupu utkaly s nejlepším celkem skupiny B. V té jsou
loňské finalistky Australanky, Bělorusky a Belgičanky.
(lv)

PETROHRAD,
PROSTĚJOV
Návrat do světové desítky se zatím
Petře Kvitové nepodařil. Česká
tenistka s klubovou příslušností
k TK Agrofert se mohla do Top
Ten vrátit na turnaji v Petrohradu,
pokud by postoupila do semifinále. Jenže…
Ve čtvrtfinále ale její cesta podnikem
WTA skončila. Kvitová se ještě před

startem utkání odhlásila kvůli nemoci a do semifinále bez boje postoupila Jekatěrina Alexandrovová.
„Už při předchozím utkání s Alyson
van Uytvanckovou jsem se necítila
dobře a doufala jsem, že to bude lepší. Bohužel to tak není,“ omluvila se
dvojnásobná wimbledonská šampionka v oficiálním prohlášení petrohradským pořadatelům.
(lv)

Další Kolářovo čtvrtfinále

CHERBOURG, PROSTĚJOV Pouze Zdeněk Kolář dokázal uspět na tenisových turnajích v minulém týdnu. Ve
francouzském Cherbourgu postoupil
do čtvrtfinále, v němž nestačil na druhého nasazeného Roberta Marcoru z Itálie. Vyhrál však dva zápasy a potvrdil
slušnou formu na začátku roku.

Na stejném turnaji Vít Kopřiva po
úspěšné kvalifikaci prohrál s Mishou
Zverevem z Německa. Nedařilo se
ani Adamu Pavláskovi. V prvním
letošním utkání na turnajích kategorie challenger nestačil v indickém
Bengaluru na Francouze Laurenta
Lokoliho.
(lv)

Vyhlášení krajských

VSRUWRYFĕ seEOtöt
„Ocenění nejlepších upevňuje pocit, že
se v Olomouckém kraji rodí dobří sportovci, dělá se zde kvalitní sport a vytvářejí
se pro něj příznivé podmínky. Proto má
jistě akce Sportovec Olomouckého
kraje své opodstatnění,“ míní hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Tradiční událost, kterou společně s vedením kraje pořádá prostějovská marketingová společnost TK PLUS, bude opět
uvádět zkušený moderátor Petr Salava.

Ten návštěvníkům zajistí skvělý umělecký a sportovní zážitek přizváním renomovaných hudebních interpretů.
Vyhlášení vítězů v osmi kategoriích
ovšem nebude mít pouze sportovní,
ale také společenský charakter. Zúčastní se významné osobnosti veřejného života, sportu a kultury, které
mají na dění v kraji podstatný vliv. Už
tradičně se budou předávat charitativní šeky.
(lv)

20020710206

PROSTĚJOV, PŘEROV Devatenáctý tradičně slavnostní
společenský večer u příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců
a sportovních týmů Olomouckého kraje po roce opět klepe na
dveře. Vyhlášení ankety, která
se stala velice úspěšnou, ocení
sportovní výkony z roku 2019
a proběhne 27. února v Městském
domě v Přerově.

Další z„Hanáckých zimních turnajů“ se vydařil

PROSTĚJOV Poslední lednovou
sobotu proběhl na umělé trávě stadionu Za Místním nádražím další
z 2. ročníku „Hanáckých zimních
turnajů“ pro mladší žáky pořádaných klubem TJ Haná Prostějov.
Nad tímto turnajem, kterého se zúčastnilo šest týmů včetně hostů ze

Slovenska, převzala záštitu náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Ta také předala ceny všem zúčastněným, z nichž prim hráli právě hráči
slovenské Žiliny.
Organizátorům přálo počasí, které drr
želo teploty okolo bodu mrazu. „Nejlepší výkony předvedli kluci ze Žiliny,

ale i další účastníci, třeba kluci z Ústí
nad Orlicí ukázali, že fotbal mají rádi,
chtějí hrát a ani zimní počasí je od kopané nedokáže odradit,“ pochvaloval
si za pořádající klub hlavní organizátor
turnaje Zdeněk Kulíšek.
Mezi půltuctem účastníků se domácí umístili na předposledním místě,
v kvalitní konkurenci ovšem nasbírali
opět velmi cenné zkušenosti. Že jim
jsou k dobru, dokazoval posun o jednu
příčku výš oproti poslednímu turnaji,
což ocenila „patronka“ turnaje Milada Sokolová. „Jsem velmi ráda, že na
turnaj, který se v krátkém čase konal
podruhé, přijely nejen stejné týmy, ale
i nové tváře. Naši Hanáci postoupili
o příčku výš, čímž mi udělali radost.

Věřím, že v tomto trendu budou pokračovat i nadále,“ ocenila sportovní
i organizační snažení místních fotbalistů náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.
„Myslím, že zde v Prostějově se nemůže žádný jiný klub pořádáním podobných turnajů pochlubit. Od zúčastněných týmů jsem slyšel jen slova uznání
a příslibu, že se dalších ročníků rádi
zúčastní,“ věří v budoucnost této akce
Zdeněk Kulíšek.
(tok)
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Mladí házenkáøi Centra Haná ètvrtí na Slovensku
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STUPAVA, PROSTĚJOV Početná výprava házenkářského
oddílu TJ Sokol Centrum Haná
se vydala na mezinárodní mládežnický turnaj Zorno Cup 2020
do slovenské Stupavy. U našich
východních sousedů se představili mladší dorostenci, starší žáci
i mladší žáci.
Nejlépe se dařilo dorosteneckému výběru, který ve skupinové
fázi porazil domácí Stupavu 18:14,
podlehl Jičínu 16:21, remizoval
s Ostravou 18:18 a zdolal Kuřim
16:14, čímž postoupil do semifiná-

le. V něm nestačil rakouské Vídni
10:27, ale pořád měl na dosah medaili. Duel o bronz proti Jičínu se
dlouho vyvíjel příznivě, leč Hanáci
neudrželi čtyřgólové vedení a soupeř otočil na konečných 15:17. Tudíž se zrodila výsledná čtvrtá pozice.
Podobně hezké umístění vybojovali
na území SR mladší žáci. V základní grupě hráli s Velkým Meziříčím
14:12, s Úvaly 13:7 a se Stupavou
12:14, ve čtvrtfinále podlehli Frýdku-Místku 8:24, v utkání o 5. až 8.
příčku přemohli Trebišov 11:10
a v mači o pátý post padli s Kopřivni-

Foto: archiv

cí 15:17. Takže v součtu šesté místo.
A co starší žáci? Těm se ve Stupavě
tolik nedařilo, dosáhli následujících
výsledků: Frýdek-Místek 12:16,
Úvaly 8:11, Vídeň 4:22, Martin
11:14, Kopřivnice 16:9. Což stačilo na patnáctou pozici. „Myslím, že
celkově jsme na Slovensku zanechali
určitě dobrý dojem a našemu mladšímu dorostu chyběl k medaili jen
malý kousek. Nevadí, všem hráčům
našich tří družstev děkujeme za výbornou reprezentaci klubu,“ zhodnotil starosta TJ Sokol Centrum
Haná Petr Kudláček.
(son)
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NOHEJBALISTÉ PROSTĚJOVA

MAJÍ NOVOU POSILU

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pokud mají prvoligoví nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov dlouhodobý deficit
hráčské kvality na některém z postů, tak je to blok. Zvláště po čerstvém a hodně předčasném
ukončení kariéry talentovaného mladíka Jana Matkulčíka vznikla akutní potřeba posílení na
téhle pozici. A dobrou zprávou je, že se daný úkol podařilo nyní splnit!
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KDO JE NOVOU TVÁØÍ TÝMU? ÈTÌTE NA STRANÌ 39

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Plumlov pracuje
na záchranì
Plumlov (jaf) - Prvního února se po
zimní přestávce poprvé sešel kádr Plumlova. Příprava pod vedením trenéra
Matouška, jejímž hlavním cílem bude
záchrana, tak započala. „Trénujeme čtyřikrát týdně a kluci chodí zodpovědně,
zatím jsem opravdu spokojený. Věřím,
že nám to vydrží a jaro proběhne v daleko lepším stylu než podzim,“ prozradil Večerníku trenér Petr Matoušek.
Co se týče kádru, tak směrem ven už je
v Plumlově uzavřený. „Směrem dovnitř
bychom ale klidně někoho uvítali, pokud bude možnost,“ sdělil dále lodivod.
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Skvěle vstoupil do nadstavbové části
Kooperativy NBL tým BK Olomoucko. Díky výhrám v Praze a doma
v Prostějově nad Děčínem si basketbalisté připsali tři triumfy v řadě a po relativně kostrbaté základní části tak opět
dávají najevo svou sílu. Svěřenci kouče
Banáčka se skvěle vyrovnali i se ztrátou
Malika Morgana.
DEBAKL:

Èechovice v prvním
pøáteláku nadìlovaly
Čechovice (jaf) - Pokračovat v kvalitních podzimních výkonech budou chtít
v Čechovicích i po zimní přípravě. Po
prvních čtrnácti dnech přípravy panuje
spokojenost. „Příprava probíhá přesně
podle plánu. Střídáme práci v terénu
s umělou trávou na ‚skáčku‘, kde ladíme technické věci. První přátelák jsme
odehráli s Chomoutovem, se kterým
jsme si poradili 9:1. Potěšil mě přístup
mužstva,“ lebedil si kouč Čechovic Lukáš Koláček. V kádru zatím nejsou žádné novinky. „Zatím se velmi dobře jeví
kluci z dorostu. Pokud vydrží, mohli by
dostat šanci na jaře. Kádr bychom doplnili už jedině posilou z vyšších soutěží, která by mohla okamžitě nastoupit,“
nastiňuje trenér.

Foto: internet
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PROSTĚJOV Pěkný zážitek si minulé úterý
odnášely ze stadionu malé děti z SK Prostějov
1913. Na kluzišti se totiž střetly s dospělými
Jestřáby ve zhruba půlhodinovém střetnutí. V něm, méně než kdy jindy, vůbec nešlo
o skóre nebo o branky, ale právě o konkrétní
okamžiky a zážitky. A těch měly po střetnutí
zejména děti na rozdávání.
„Zahrály si ročníky 2011 a 2012. K tomu, že se akce
zorganizovala, mě vedlo to, že sám u sebe z doby,
kdy jsem byl malý, vím, jaké to pro mě bylo s dospělými hrát nebo se od nich nechat jen pozdravit,“

objasnil zrod akce Lukáš Mihňák, který má od
letošní sezóny v eskáčku na starosti ten nejmenší
potěr.
Led nakonec obsadilo 24 malých hráčů se dvěma
brankáři a 12 dospělých s jedním mužem v masce.
„Hrálo se na celém kluzišti systémem pět na osm tak,
aby si všichni co nejvíce zahráli,“ upřesnil Mihňák.
Nemohly chybět ani samostatné nájezdy a společný
snímek. „Myslím si, že si děti odnesly příjemný pocit. Dokonce mi jeden z rodičů vyfotil krásný zápis
jednoho z nich v deníčku. Bylo to tam o zápase moc
hezky napsané,“ usmál se mládežnický lodivod.
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Prostějov, město sportu. Ano, tak se mu někdy přezdívá.
A znamená to mnohé: že má ve městě sport tradici, že
v řadě sportovních odvětví má kvalitní týmy (jednotlivce) a výsledky k tomu. A také tohle označení hovoří
o tom, že rozhodnutí činěná právě o sportu často vyvolají nemalou bouři.
Jedním z těch nejčerstvějších je možnost získat nové
hokejové šatny. Na tom by zase tak nic moc zajímavého
nebo špatného nebylo. Kromě těch, co využívá prvoligové
„áčko“ jsou jiné často z doby středověku. Otázky vzbuzuje
cena 90 milionů korun, což není zrovna málo. Pro představu se jedná například o částku, za kterou byl postaven
komunitní dům v Sušilově ulici a blížící se sumě, která
měla být proinvestována na Národním sportovním centru. Zkrátka a dobře, je to balík.
Právě nad tím se pozastavuje nejeden politik, veřejně například krajský zastupitel Marian Jurečka, v Prostějově pak
členové hnutí Na rovinu! nebo jejich kolegové ze Změny
pro Prostějov. Těžko se jim divit. Za tuhle sumu by se dalo
v Prostějově ve velkém rekonstruovat. Způsob, jakým se
pak mění informace o zamýšlené stavbě, pak též není nejšťastnější.
Najdou se politici, kteří se zaklínají dětmi s tím, že je potřeba pro ně zlepšit zázemí. To vskutku ano. Ale zatím zde
prakticky chybí diskuse, která by řešila, co, proč a za jaké peníze je skutečně potřeba. Zbývají tak pouze pochybnosti.

Známé české přísloví říká, že všechno zlé je pro něco
dobré. A občas to funguje i ve sportu. Například
týmy NHL, pokud se nachází ve výsledkové krizi, se
z ní čas od času dokážou vyhrabat: drafty hráčů z vysokých pozic, věková přestavba, změna systému a lidí
v čele. A občas se skutečně zadaří: krok zpět skutečně
může poté vyústit ve skok směrem dopředu.
V totéž nyní musí doufat prostějovští hokejoví fanoušci. Jejich očekávání nebyla malá, zklamání je nyní o to
větší, a to ještě není konec sezóny. Jestřábi stále mají
šanci, že se dostanou do předkola play-off a na poslední
chvíli ročník zachrání. I kdyby se jim to ale nepodařilo,
má nyní klub začít jednat a bilancovat. Co se povedlo,
co ne, a hlavně položit si důležitou otázku: proč?
Penězi to pravděpodobně nebude, jiné týmy (Přerov
nevyjímaje) disponují menším rozpočtem a hrají výše.
Chyba se nedá hledat příliš ani u trenérů. Horší je to
s tím, jak hráči na Hanou přichází a odchází. Opět se
jich tu vystřídala celá řada, aktuálně mužstvo atakuje
padesátku. Drtivá většina hráčů je v Prostějově formou
hostování nebo střídavých startů. Na tom se též úplně
stavět nedá. Navíc Nouza s Divíškem asi nebudou hrát
do padesáti… Je zkrátka třeba si přiznat, že se při způsobu složení týmu udělaly chyby. A pokud chtějí Jestřábi znovu výrazně do prvoligového dění, tak je potřeba
je postupně napravovat.

Dřina, dřina a dřina. Také však zkoušení hráčů a řada konců,
kterésemezihappyendyúplněneřadí.Fotbalovéeskáčkopiluje na sezónu, a i když z přípravy zbývá ještě více než třetina,
něco už dosavadní průběh napověděl.
Především nároky trenérů nejsou malé. Hned několik hráčů se potýkalo s výpadky formy, zejména však bylo několik
zraněných. Výsledek? V týmu místo nedostali. Opakovaně
trenér Šustr vzkázal, že potřebuje, aby se nově příchozí hráč
hned od začátku stal jedním z pilířů týmu, aby se zkrátka
zkraje jarní části nemusel rozehrávat. Pochopitelné? Rozhodně. Je ovšem otázka, zda třeba rozhodnutí v případě
Jakuba Teplého nebylo přeci jen příliš ukvapené. Přímočarého hráče viditelného v útoku Prostějov potřebuje, a právě
on jím byl.
S tím souvisí další věc. Ukázalo se, že posílit tým nebude nic
snadného. Dosud uspěli na zkoušce pouze Michal Stříž, a
Daniel Bialek. A to je přeci jen malá vzpruha pro tým, který
se nachází na deváté příčce a (nejen) v zakončení se během
podzimu trápil. Teď už můžeme být jen zvědaví, co přinese
uzavírání soupisek prvoligových týmů.
Příprava pak zároveň ukázala, že Prostějov má tým konkurenceschopný. Pomiňme teď výkon proti Skašticím,
které nebyly rovnocenným soupeřem. Ve zbylých duelech nepředvedl Prostějov ani jednou vyloženě špatný
výkon. Když to shrneme, čeká nás zajímavé jaro, které
nemusí pro mužstvo vyznít špatně.

Akci posléze ocenili také dospělí hokejisté. A právě
díky jednomu z nich se ji podařilo zorganizovat.
„Musím poděkovat Tomáši Divíškovi. Spolu jsme
se o něčem podobném bavili už asi půl roku dozadu, nedařilo se nám ale najít termín, co by všem
vyhovoval. Je to pak hodně jeho zásluha, že se podařilo dát dohromady tolik mužů,“ poděkoval na
dálku Lukáš Mihňák.
Pro děti se přitom nejedná o jediný ne zcela tradiční sportovní zážitek. Například v prosinci si kromě
hokeje zahrály basketbalový turnaj v Národním
sportovním centru.
(sob)

Naopak ženy SK K2 Prostějov v předzápase šlágru nejvyšší mužské soutěže
zklamaly. V duelu proti brněnským
Žabinám neměly postupem času žádnou šanci a tak ani nebylo divu, že po
závěrečném klaksónu svítilo na tabuli
z pohledu domácích propastné skóre
37:69. Vysoké porážce o dvaatřicet
bodů nezabránila ani vynikající Adéle
Neubauerová.
ĠÌ6/2
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Fotbalové eskáčko si v přípravě dává
dlouhé výjezdy za zápasy. Tentokrát
vyrazilo za soupeřem ze slovenské
Skalice do bezmála sto kilometrů
vzdáleného Hodonína. A Večerník
byl kopačkám opět v patách!
9ă52.
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Hokejový matador Tomáš NOUZA
uklidňuje prostějovské diváky, že
tým ve zbytku sezóny nehodlá nic
vypustit a o play off ještě zabojuje.
.20(7$

ANNA SISKOVÁ
Foto: internet

Turnaj žen v kategorii ITF s dotací
15 000 amerických dolarů vyhrála
ve španělské Palmanově na ostrově
Malorca osmnáctiletá hráčka TK
AGROFERT Prostějov. Turnajová
pětka zvládla nejprve čtyři třísetové
zápasy a ve finále pak poradila s domácí Albu Rey Garcia hladce 6:3
a 6:1. Sisková si tak po lednovém
finále v Egyptě nyní připsala titul!

EXKLUZIVNÍ
rozhovory
pro Večerník
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Bohunice – Kostelec (8. 3.), Velké Meziříčí –
Ivančice, Maloměřice B – Olomouc (13.00),
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Prostějov – Velké Meziříčí (16.00), Kostelec
n.H. – Maloměřice B (1. 3., 10.30), Ivančice – Újezd u Brna, Kuřim – Bohunice, HBC
Olomouc 1966 – Brno B (1. 3., 18.00)
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HK Ivančice – Prostějov, SKKP Handball
Brno B – Kostelec na Hané HK (23. 2.,
18.00), Sokol Velké Meziříčí – Sokol Telnice, SHC Maloměřice Brno B – SK Kuřim (11.00), Sokol Újezd u Brna – Tatran
Bohunice (23. 2., 16.00)
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„Samozřejmě jsem chtěl posílit mančaft, a proto jsem takzvaně rozhodil
sítě. Ale je to hrůza, všichni oslovení
hráči odmítli. Šlo přitom o kluky se
vztahem k Prostějovu, kteří nežijí daleko odsud. Navrhl jsem jim, aby se
vrátili k aktivní kariéře a pomohli nám,
bohužel přišlo zklamání z jejich nezájmu. Na jednu stranu chápu, že do toho
nechtějí jít, na stranu druhou mě to
mrzí,“ posteskl si Černíček.
K dispozici tak bude mít nezměněný kolektiv. „Chlapi, co nastupovali na podzim,
chtějí v rámci svých možností pokračovat.
Tedy jak jim umožní zaměstnání, studium, rodina či jiné povinnosti. Kromě
toho tajně doufám, že třeba naskočí kluci,
kteří kvůli práci hrávali poslední dobou
jen minimálně nebo vůbec a přitom by
svými schopnostmi znamenali velký přínos,“ přeje si Černíček, leč jeho představa
může být od reality dost vzdálená.
Zimní přípravu Sokol II každopádně
odstartoval ve středu 8. ledna. „Trénu-
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Kostelec n.H. – Ivančice (3. 5., 10.30), Olomouc – Prostějov (3. 5., 18.00), Maloměřice
Prostějov – Brno B (16.00), Kostelec – Ku- Kuřim – Prostějov, Kostelec n.H. – Telnice B – Brno B (13.00), Kuřim – Velké Meziříčí,
řim (15. 3., 10.30), Velké Meziříčí – Újezd (5. 4., 10.30), Maloměřice B – Velké Me- Újezd u Brna – Telnice (3. 5., 16.00)
u Brna, Telnice – Maloměřice B (15. 3.), ziříčí (13.30), Újezd u Brna – Olomouc (5.
Olomouc – Bohunice (15. 3., 18.00)
4., 16.00), Bohunice – Ivančice (5. 4.)
NRORsVRERWD
NYÈWQDKRGLQ
NRORsVRERWD
NRORsVRERWD
EÔH]QDKRGLQ
Prostějov – Telnice (16.00), Velké MeziGXEQDKRGLQ říčí – Kostelec n.H., Ivančice – Olomouc,
Maloměřice B – Prostějov (12.30), Újezd
Maloměřice B – Újezd u Brna (10.30),
u Brna – Kostelec n. H. (22. 3., 16.00), Prostějov – Kostelec n.H. (16.00), Ivan- Brno B – Bohunice (10. 5., 18.00)
Kuřim – Olomouc, Bohunice – Telnice čice – Kuřim, Velké Meziříčí – Bohunice,
Telnice – Olomouc (26. 4.), Brno B –
(22. 3.), Brno B – Ivančice (22. 3., 18.00)
NRORsVRERWD
Újezd u Brna (26. 4., 18.00)
NYÈWQDKRGLQ
NRORsVRERWD
Újezd
u
Brna
–
Prostějov (16.00), Kuřim –
EÔH]QDKRGLQ
Brno B, Telnice – Ivančice (17. 5.), Bohunice
Prostějov – Bohunice (16.00), Olomouc –
– Maloměřice B (17. 5.), Olomouc – Velké
Kostelec n.H. (29. 3., 18.00), Velké Meziříčí
Meziříčí (17. 5., 18.00)
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PROSTĚJOV Desátá příčka
a hodně podnětů k přemýšlení. Taková je situace v Kostelci na Hané
v házené. Pozitiv se však přesto pár
našlo. Jedním z nich je Filip Havlík
(na snímku), kterému se podařilo
dostat mezi nejlepší střelce soutěže. Podobně ale jako jeho kolegu
Jiřího Kosinu z Prostějova tento
fakt příliš netěší. A radši by byl za
týmové úspěchy.
„Mělo to od nás být daleko lepší. Třetí
místo od konce nemůžeme brát jako
úspěch,“ neskrýval rozladění z podzimní části Havlík. „Očekával jsem, že budeme mít mnohem víc bodů,“ posteskl
si. Pustil se také do rozebrání toho, kde
nejvíce tým tlačí bota. „Za mě je u nás
nejhorší obrana, občas bráníme špatně
střed. Branky nějak dáme vždycky, ale
na rychlém přechodu do útoku by se
dalo zapracovat,“ je si vědom kostelecký kanonýr, který zároveň projevil ne-

spokojenost ještě s jednou skutečností,
která je spojena s přístupem k tréninkům. „Měli bychom mít vyšší docházku na tréninky. To je základ.“
Nakonec se zastavil u toho, co tým
čeká na jaře. Právě odvetná část druholigové sezóny o víkendu Kostelec na
Hané zahajuje. „Myslím, že se celý tým
posune. Aktuální umístění není úspěchem. Doma musíme vyhrávat a body
bychom měli začít vozit i zvenku. Věřím, že to bude od nás lepší, než
co jsme doteď ukazovali,“ řekl
Filip Havlík.
První zatěžkávací zkouškou pro kostelecké házenkáře bude
zápas s Brnem, který je
na programu
v neděli 23.
února od 18.00
hodin.
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Újezd u Brna – Kuřim (8. 3., 16.00), Brno B – Brno B, Ivančice – Maloměřice B, Telnice
– Telnice (8. 3., 18.00)
– Kuřim (29. 3.)
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EÔH]QDKRGLQ

Házenkáři TJ Sokol II Prostějov se v dosavadním průběhu aktuálního ročníku
potýkali s akutním nedostatkem plejerů. Tím pádem nebylo divu, že dokázali
jen dvakrát zvítězit a urvali pouhé čtyři
bodíky, což je přikovalo na poslední
post zatímního pořadí. „Bohužel nešlo o otázku štěstí či smůly, prostě nám
chyběla herní kvalita,“ nehledal výmluvy
kormidelník Tomáš Černíček. Vzhledem k vážnosti nastalé situace vyvinul
značnou snahu o vyztužení soupisky.

PROSTÌJOVU HROZÍ
UKOTVENÍ NA DNÌ

dostat se minimálně do klidného středu
tabulky, v optimálním případě i do její
horní poloviny. Na druhou pozici teď
ztrácíme šest bodů, což při vyrovnanosti
druhé ligy není mnoho,“ odtušil Varhalík.
Jeho svěřenci by však museli předvádět
mnohem lepší výkony oproti podzimu,
klíčová v tomto směru určitě bude kompletnost týmu na jednotlivé duely.

(KNKR*CXNÊM

jeme dvakrát týdně, docházka je jako
obvykle střídavá, někteří začali později.
Úvodní týdny jsme věnovali především
kondici, pak postupně přidávali čím dál
víc házenkářských prvků. Vrcholem se
stal 8. února přípravný turnaj v Litovli,“
informoval Černíček.
Neboť na každý mistrovský zápas dává
horkotěžko dohromady aspoň trochu
odpovídající sestavu, bude pro jarní fázi
rozhodující, aby střelecké tahouny Jiřího
Kosinu s Davidem Jurečkou co nejvíc
podpořili jejich parťáci. „Samozřejmě
budeme bojovat o co nejlepší možné
umístění, především abychom neskončili poslední. Sestup by při dlouhodobém nezájmu klubů z nižších soutěží
o posun nahoru snad neměl hrozit, ale
určitě není příjemné vidět Prostějov na
úplném spodku tabulky. Bohužel si zároveň jsme vědomi, že jakýkoliv náš posun
výš by za daných okolností znamenal
spíš příjemné překvapení,“ připustil trenér „dvojky“.

Dva a půl měsíce trvala zimní přestávka v házenkářské 2. lize mužů ČR 2019/2020. Teď už končí
a oba týmoví zástupci ve skupině Jižní Morava téhle soutěže vstoupí o nejbližším víkendu do
jarních odvet. A to s dost odlišnými vyhlídkami na napravení nevydařeného podzimu. Večerník
pár dnů před prvním „mistrákem“ sondoval v obou táborech.

obávat nejspíš nemusí
a spolu s celkově menší trénovaností
přišel zákonitý pád do spodní poloviny pořadí. Nicméně hákáčko stále
disponuje o dost početnějším hráčským materiálem zásluhou toho, že
vychovává zajímavé množství mladých talentů. A právě s jejich pomocí
věří, že v horizontu několika příštích
let bude schopno zabojovat o návrat
do prvoligových vod, což opět pozvedne celý klub.

KOMENTÁØ

v jeho případě vše spěje až k možnému
černému scénáři, tedy hrozbě zániku
družstva dospělých.
Ani Kostelec teď nemůže nijak moc
jásat, též na něj větší měrou dopadají pracovní, studijní, rodinné či jiné
povinnosti řady hráčů. Kvůli čemuž
také dává sestavu pro jednotlivé zápasy leckdy dohromady horkotěžko
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1994
1994
2001
1990
1972

Hlavní trenér: Milan Varhalík
Asistenti trenéra: Leoš Havlík
a David Ševčík
Vedoucí mužstva: Tomáš Varha
Starosta Sokola: Lukáš Chalupecký
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David Kopečný
David Palička
Vojtěch Pospíšil
Lukáš Říčař
David Ševčík
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Marek Dostál
1996
Marek Grepl
1989
Martin Grulich 1983
Martin Hanták 2002
Michal Nevrla
2000
Jan Oščádal
1996
Andrej Parolly
2001
Rostislav Podhrázský1998
Jan Smékal
1994
Jan Ševčík
2002
Lukáš Varhalík 1999
Jiří Vymětal
1985
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Michal Burget
Jan Grepl
Tomáš Chytil
David Jurečka
Michal Nevrlý
Svatopluk Ordelt

moc víc čekat,“ zkonstatoval Jurečka
pro Večerník. Nemluví přitom ani tak
o kvalitě, jako spíš o kvantitě. „Je nás
málo, a když se ještě dva lidi zranili,
špatně se nám skládala důstojná sestava na zápas. Hrajeme pak v osmi lidech
šedesát minut, a to prostě dojdou síly,“
ohlédl se za některými zápasy. Příliš
pak tým nepovzbudil fakt, že přes prosby se k házené bývalí hráči nevrátili. „Je
to bohužel smůla. Nedá se nic dělat,
musíme hrát s tím, co máme. Budeme
muset doufat, že se přeci jen někdo vrátí. Nebo až nám dorostou dorostenci,“
poznamenal David Jurečka.

Společně s Jiřím Kosinou nemá mezi
střelci Prostějova konkurenci, své
spoluhráče produktivitou předčili
o více než třicet bodů. A to i přesto, že
také na Jurečku dopadla nekompletnost sestavy, musel si zvykat na nový
herní post. „Možná mohly být mé
výkony ještě lepší. Jsem zvyklý hrát na
křídle, kvůli tomu, že je nás málo, jsem
si ale zkusil například spojku. I tak to
ale nebylo špatné,“ sdělil kanonýr, který se zapsal devětapadesáti brankami.
A hrál v týmu tradičně důležitou roli.
Na závěr pak poslal také vzkaz divákům. Ti si zatím i přes výsledkovou

ƔƔ Prostějov je v tabulce poslední. Co za tím
vězí?
„Těch důvodů je pochopitelně víc. Určitě zranění,
která nás často provází. Je nás navíc málo. Mladí
hráči, kteří to po nás měli převzít, skončili a potýkáme se tak s nedostatkem lidí. Navíc hráči všichni pracují, někteří nestíhají tréninky.“
ƔƔ Osobně po podzimní části vedete tabulku střelců. Jste spokojen alespoň v tomto
,KąÊ-QUKPC
směru?

PROSTĚJOV Určité světlo ve tmě. To
je Jiří Kosina (na snímku), hráč prostějovského Sokola. Zatímco týmu
se vůbec nedaří a se čtyřmi body
je na chvostu tabulky, on společně se spoluhráčem Davidem
Jurečkou dobývají vrchol produktivity. Kosina je dokonce aktuálně s osmdesáti body nejlepším střelcem jihomoravské skupiny 2. ligy mužů. Jak ale sám říká, tohle
prvenství jej nijak zvlášť netěší. Spíše
by ho vyměnil za to, aby se týmu začalo
dařit.

„No určitě díky tomu jako povedenou půlsezonu nehodnotím. Doufal jsem, že budeme
mít víc bodů, to je pro mě nejdůležitější. Například s Újezdem jsme měli vyhrát, ale utkání jsme pokazili a prohráli. A že jsem nejlepší
střelec, to fakt nijak neřeším. Házená je kolektivní sport a na první příčku bych bez spoluhráčů nedosáhl.“
ƔƔ Je ale poznat, že by si vás soupeři více na
hřišti hleděli?
„To určitě. Jsem spojka a střelec z dálky. Často se tak na mě fixují a hrají proti mně osobní
obranu.“
ƔƔ O víkendu startuje jarní část soutěže.
Co udělat, aby se tým posunul v tabulce
výše, co zlepšit?
„To fakt nevím... Asi úplně všechno! Když ale
mám něco jmenovat, tak by to určitě chtělo
pořádně trénovat. Z toho všechno vychází.
Zároveň by to ale chtělo i trochu štěstíčka,
které nám často chybí.“
ƔƔ Jaké tipujete pro Sokol umístění po
konci sezóny?
„Osobně doufám, že neskončíme poslední, že
se zvedneme...“

Jiří Kosina vede tabulku
druholigových střelců. Nadšený ale není

„Mladí to měli převzít, ale skončili...“

Jeho týmu se nedaří, s pouhými
čtyřmi body je přikován na posledním místě druholigové tabulky, přesto on sám je osmým
nejlepším střelcem celé soutěže.
Prostějovský David Jurečka prožívá dobrou sezónu, což se ale
o Sokolu říct nedá. Ten prohrává
zápasy ve velkém, i když často ne
závratným rozdílem.
„Mohlo by to být daleko, daleko lepší.
Škoda zápasů s Kuřimí a s Újezdem,
tam to měly být čtyři body. Na
druhou stranu, s týmem, jaký
máme, se asi nedalo nic
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mizérii na tribuny čas od času
cestu najdou. „Rád bych jim
vzkázal, aby s námi měli trpělivost a přišli nás podpořit.
Vždy se pak lépe hraje, jejich podpora nám dodává
větší energii. Snad nás
nezatratí a zůstanou
nám věrní, i když se
nyní nedaří,“ doufá
David Jurečka.

kanonýr DAVID JUREČKA

ohlédl se za podzimní částí prostějovský

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

¤.
0
0
1
0

= 0,1 ,* l.¤.

1987
2002
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Hlavní trenér: Tomáš Černíček
Asistent trenéra
a vedoucí mužstva:
Svatopluk Ordelt
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Martin Hacura
Michal Jura
Tomáš Jurík
Jakub Raška
Pavel Šestořád
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Kristián Bokůvka
Jan Čelovský
Martin Hodan
Jiří Kosina
Vojtěch Micka
Filip Mikulka
Robert Nevrlý
Pavel Procházka
Adam Říha
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Jiří Hrubý
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Zdeněk Micka
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Filip Dořičák
Filip Havlík
Tomáš Hochvald
Aleš Kiš
Dušan Knápek
Adam Kolář
Martin Popelka
Jindřich Prášil
Václav Prášil
Pavel Přikryl
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HRÁÈSKÁ SOUPISKA
TJ SOKOL II PROSTÌJOV

Pondělí 17. února 2020
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Jakub Grulich
Jan Mayer
Pavel Navrátil
Tomáš Varha
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HK TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ

HRÁÈSKÁ SOUPISKA

„O moc víc se čekat nedalo,“

Když se řekne kostelecká házená,
znalci i mnoho sportovních příznivců
si okamžitě vybaví slavnou éru tohoto hanáckého klubu v české extralize,
a dokonce v nadnárodní interlize,
kdy zkraje třetího tisíciletí patřil mezi
národní elitu. Pokud vyslovíte prostějovská házená, rovněž v tomhle
případě stojí za místním oddílem nezanedbatelně úspěšná historie, neboť
jeho mužstvo svého času zdatně působilo aspoň v první lize, tedy druhé
nejvyšší soutěži ČR.
Co se současnosti týče, ta je v obou
případech neporovnatelně skromnější. TJ Sokol HK i TJ Sokol II se mnoho posledních let stabilně pohybují
ve druholigových vodách, které navíc
s přibývajícím časem výsledkově čeří
čím dál tím méně.
Hlavně Prostějov strádá, momentálně
uzavírá tabulku skupiny Jižní Morava
a nevypadá to, že by z posledního místa mohl reálně poskočit markantněji
nahoru. Spíš právě naopak se zdá, že

Na tohle téma jsem od lidí pohybujících se uvnitř házené slyšel různé názory, přičemž se jich nemálo shodlo
na zajímavě slibném řešení: sloučit
oba Sokoly v jeden oddíl, jehož síla
by rázem odpovídala minimálně
první lize. Nejlepší borci z momentálních kádrů HK i „dvojky“ by dali
dohromady velmi kvalitní sestavu A,
ostatní bez vyšších ambicí by mohli
nastupovat takzvaně „na žízeň“
za béčko. A pokud by navíc došlo
i k propojení s mládeží (třeba pod
křídly existujícího Centra Haná),
mohl by vzniknout potenciálně
úderný subjekt.
Otázkou však je, zda zainteresované
strany o takové variantě vůbec chtějí
přemýšlet a jestli by bylo alespoň trochu reálné její případné uskutečnění
někdy v budoucnu. Logické opodstatnění takového kroku nelze zpochybnit, leč převedení do praxe zatím
asi není na pořadu dne. Pro někoho
bohužel, pro jiného bohudík. Ovšem
za současných podmínek se obávám,
že mnohem pravděpodobněji bude
pokračovat házenkářský ústup regionu ze slávy než návrat k ní.

posunout se tabulkou z devátého v jeden silnější by byla cesta.
místa výš,
výš, Prostějov opustí dno Je však reálná?
soutěže jen složitě, sestupu se však

Kostelec na Hané má reálnou šanci Spojit dva (pod)průměrné kluby
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První únorový den znamenal pro HK
účast na přípravném turnaji Wellness
Cup v Kuřimi. „Pět mančaftů se utkalo každý s každým na 2x17 minut. My
jsme postupně podlehli Žeravicím
12:19, zdolali Újezd u Brna 17:15, prohráli s domácí Kuřimí 18:21 a porazili
Vršovice 16:13, což v součtu stačilo na
konečné třetí místo,“ prozradil Varhalík.
Vzápětí přidal ještě další podrobnosti.
„Z rodinných i zdravotních důvodů jsme
akci absolvovali v následující sestavě: Jan
Mayer, Jakub Grulich, Marek Grepl, Marek Dostál, Jan Oščádal, Dušan Knápek,
Rostislav Podhrázský, Martin Grulich,
Leoš Havlík a Aleš Kiš. Všichni kluci si
mákli a odehráli dobrý turnaj, za což jim
patří poděkování,“ ocenil Varhalík s tím,
že v rámci klání zapracovával do obrany
zimního navrátilce Honzu Oščádala.
Jeho příchod je jedinou aktuální změnou
v hráčském kádru, přesto si Kostelečtí
troufají mnohem výš než na současnou
devátou příčku. „Naším cílem pro jaro je
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Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
během úvodní půlky sezóny nečeJiří Kosina
1HMOHSvÉVWÔHOFL HK
(Prostějov)
kaně moc klopýtali, proto místo obvyk .WM¾w /KUUDCEJ +XCPéKEG    <FGP÷M 5WEJQOGN ·LG\F lého pohybu ve středu startovního pole
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nevyšla herně ani výsledkově, máme co
napravovat,“ uznal hlavní kouč Milan
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rozhovor večerníku

Pondělí 17. února 2020

Prostějovský tenista Jiří Veselý
se rozhovořil na tiskové konferenci
su. Upravil jsem postavení, posunul
se trošku jinak pozičně a postupem
času se servis začal zlepšovat, což se
projevovalo i v zápasech. Servis se tak
vypiloval, že si na něj věřím a stavím
na něm celou svoji hru.“
yy Museli jste si stanovit nějaké
priority?
„Trenér Navrátil mě zná od
chvíle, kdy jsem před nějakými patnácti lety přišel
do Prostějova, několikrát mě trénoval.

Bylo to trápení a cítil jsem pochybnosti.
Měl jsem večery, kdy jsem nemohl usnout.
Jen jsem se převaloval v posteli a snažil se
přijít na to, v čem je problém. I když jsem
trénoval na maximum, tak se to neprojevovalo.

yy A pak hezky rychle do Prostějova. Jak jste převážel poměrně
velkou trofej?
(smích) „V ruce. Do žádného zavazadla se nevešla. Nebylo to úplně pohodlné, ale vůbec mi to nevadilo. Jsem
šťastný, že ji mám.“
yy Vzbudil jste s pohárem velký
rozruch na letišti?
„Pár lidí se zastavilo a ptalo se, co to
má znamenat. (úsměv) Ale nebylo to
nic velkého. Bylo to naopak docela
příjemné.“
yy Jaké bylo přivítání doma?
„To bylo taky fajn. Dostal jsem dort
pro vítěze, ten byl hodně dobrý.
A došlo i na skleničku šampaňského.
Oslava ale byla hodně decentní, spíš
taková pocitová. Poslední týdny byly
náročné, přišla únava a navíc jsem přijel domů trošku potrénovat, než zase
vyrazím na cesty. Na úspěch je třeba
navázat a já chci být připravený.“
yy Po návratu do světové stovky
zřejmě budete měnit svůj program. Máte představu, jak moc se
změní?
„Vítězství mi zajistilo účast v hlavní
soutěži Miami. Dostanu se přímo na
téměř všechny antukové turnaje. S týmem to teď probíráme. Bude pochopitelně záviset na zdravotním stavu,
ale chci současnou pohodu využít
a sbírat body.“
yy Kde bude nejbližší pokus?
„Poletím do Spojených států na turnaj v Delray Beach. Jen na týden,
na otočku. Pak se vrátím do Evropy
a čeká mě ještě jeden challenger ve
francouzském Pau.“
yy Pak už následuje utkání Davis
Cupu na Slovensku. Je ve vašem
kalendáři?
„Jsem stoprocentně připravený hrát.
Doufám, že vyhrajeme a postoupíme do finálového turnaje v Madridu. Bude to hodně speciální utkání,
půjde o historicky první derby mezi
Českem a Slovenskem. Věřím, že
s dobrým koncem.“
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yy Berete momentální úspěch
jako náplast na nezdary z posledních dlouhých měsíců?
„Spíš jako potvrzení skutečnosti, že se
nic nesmí vzdávat. Když se něco nepodaří, je třeba zatnout zuby a pokračovat
v práci. Možná s ještě větší zarputilostí.
Neztrácet víru, že bude lépe.“
yy Bylo hodně těžké přesvědčování vlastní hlavy?
„Měl jsem večery, kdy jsem nemohl
usnout. Jen jsem se převaloval v posteli a snažil se přijít na to, v čem je
problém. I když jsem trénoval, tak se
to neprojevovalo. Někdy člověk možná až moc přemýšlí a pouští si do hlavy až moc nereálné představy.“
yy I bývalý pětatřicátý hráč světa?
„Možná to bylo právě kvůli tomu ještě horší. Věděl jsem, kam jsem se prokousal. Uvědomoval si, jak jsem byl
schopný hrát. Propadal jsem panice,
že už se nikdy nevrátím. Ukočírovat
psychiku je vždy nejtěžší.“
yy Kdy vám bylo nejhůře?
„Možná loni v červnu po domácím
vystoupení na MONETA Czech
Open v Prostějově. To byl vrchol
zmaru! Byl jsem úplně dole, neviděl
žádnou cestu, po které bych mohl jít.
Cítil jsem jen zmar. Ale nezabalil jsem
to. Postupně se to začalo otáčet po
Wimbledonu, kde jsem z kvalifikace
postoupil do třetího kola.“
yy Zocelila vás tato zkušenost?
„Částečně ano. Třeba teď v lednu jsem
v Thajsku nedokázal prodat svou přípravu a byl z toho docela na prášky...
Paradoxně se to otočilo až teď v Indii. Je třeba se soustředit vždycky na
ten následující turnaj. Někdy to tak
prostě je a nemá smysl se v tom hrabat. Musíš zatnout zuby a rvát se dál.“
yy Na začátku roku to vypadá, že
se začíná vyplácet obnovená spolupráce s trenérem Jaroslavem Navrátilem. Byl to dobrý krok, že?
„Loni v létě jsem přišel za panem
Navrátilem a za panem Černoškem
s prosíkem, že si nevím rady, co dál,
že potřebuji pomoc. Moje hra byla
nemastná, neslaná a výsledky nebyly.
Začali jsme pracovat hodně na servi-

Ví, co potřebuji. Díky zkušenostem
mu bylo jasné, co je třeba dělat. Nejdříve bylo zapotřebí zapracovat na
kondici. Po vleklých zdravotních problémech jsem na tom nebyl fyzicky
nejlépe. Současně jsme si stanovili, jakou hrou se mám prezentovat, v čem
jsou mé silné stránky.“
yy Akceptoval jste všechny změny?
„Byl to pro mě takový návrat ke kořenům. Snaha o vytvoření tlaku od prvního servisu. Postupně se to zlepšilo
natolik, že u mého podání se prakticky nehraje. Získávám body ze servisu
a můžu se soustředit na gamy, kdy
podává soupeř. Celý realizační tým
mi hodně pomohl, na vítězství v Indii
má velkou zásluhu.“
yy Pomohlo i vynechání kvalifikace na Australian Open?
„To bylo těžké rozhodování, přece
jen šlo o grandslam. Ale někdy musíte něco obětovat, abyste něco jiného
získali. Čas ukázal, že to byla dobrá
volba. Přinesla body a návrat do stovky. To je skvělé.“
yy Velký skok v žebříčku zařídil
triumf v Puné. Napadlo vás po příletu, že se budete z turnaje vracet
s trofejí?
„To asi ne. (pousměje se) Měl jsem za
sebou challengery v Thajsku, které
příliš dobře nedopadly. Ale všechno
se sešlo, cítil jsem se na kurtu dobře.
Mohl jsem se opřít o své podání, hlava fungovala, jak měla.“
yy Navíc se k vám přiklonilo štěstí.
Pamatujete si, kolik mečbolů jste
odvrátil?
„Ve čtvrtfinále dva a v semifinále čtyři. Něco podobného se stane možná
jednou za kariéru, štěstíčko bylo
opravdu na mé polovině kurtu. Ale
šel jsem mu naproti. Pořád jsem dřel,
nepřestával bojovat. Rval se o každý
míček v mezihře, proto nakonec přišla i ta velká odměna.“
yy Jak jste druhý titul na okruhu
ATP oslavil?
„Žádné oslavy nebyly. Zápas skončil
v devět večer, na hotel jsme se dostali
v jedenáct. Pak jsem musel přeletět do
Bengalúru, abych se odhlásil z turnaje,
kde jsem měl původně startovat. Trošku se ale ozvala třísla, celkově jsem byl
bolavý a unavený. Nemělo smysl riskovat nějaký zdravotní problém.“
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veselého cesta ze stovky do stovky
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PROSTĚJOV Dlouhé měsíce se tenista Jiří Veselý (na snímku) trápil.
Herně i zdravotně. Ztrácel sebevědomí, pochyboval o svých schopnostech. Bývalý pětatřicátý hráč
světa laboroval se zraněními nebo
vypadával v prvních kolech turnajů. A světovým žebříčkem ATP
Tour se propadával, až se nevešel
do první světové stovky. Přesto se
nevzdal. Požádal o pomoc trenéra
Jaroslava Navrátila a manažera Miroslava Černoška a společně se pokusili o restart po konci kariéry Tomáše Berdycha nejlepšího českého
tenisty. Druhý turnajový triumf
prostějovského hráče na okruhu
ATP v indickém Puné naznačil, že
vše jde konečně správným směrem. „Byla to hodně dlouhá cesta.
Náročná a často bolela. Ale věřím,
že se vracím. Musím však pokračovat, chci zpět do padesátky,“ říká
odhodlaně úspěchem nabuzený
hráč TK Agrofert, který na čtvrteční tiskové konferenci v Národním
sportovním centru ukázal médiím
také pohár za čerstvý triumf.

yy Soupeře většinou osobně znáte. Řada z nich hrála za Prostějov
i extraligu. Už jste zápas probírali?
„Něco proběhlo. (úsměv) Myslím,
že to bude docela vyhecované. Šanci postoupit mají oba týmy, čekám
vyrovnané střetnutí. Přál bych si,
aby na Slovensko přijel co největší
počet českých fanoušků. S jejich
pomocí bychom to mohli zvládnout.“

yy Jste smířený s rolí hlavní opory
národního týmu?
„Od jedničky se body čekají, na kurt
si půjdu pro vítězství. Ale je nakonec
jedno, kdo body do kabiny přinese.
Musíme si uvědomit, že Slováci mají
skvělého debla, a pokusit se rozhodnout ve dvouhrách.“
yy A pak už hurá do Miami na
prestižní světový podnik, kterému
se říká pátý grandslam?
„Tak nějak. (pousměje se) V loňském
roce jsem toho moc nevyhrál, žádné
velké body nemusím obhajovat. Tohoto se pokusím využít. Když budu
zdravý, chci aktuální pohodu využít
a posunout se v žebříčku nahoru.
Bude to těžké, ale věřím, že se to podaří. Po americké šňůře bude následovat antuková část sezóny, kterou
začnu v Marakeši.“
yy Co od sebe v příštích týdnech
a měsících, čekáte?
„Hlavně chci zůstat zdravý. Chápu,
že všichni jsme namlsaní. Každý turnaj ale začíná od nuly, záleží i na losu.
Budu se snažit soustředit se na svoji
hru, abych dobře podával, dobře se
hýbal, abych v důležitých momentech zůstal klidnější a zlomil je pro
sebe. Samozřejmě chci na vítězství
v Indii navázat, získat další body,
dostat se zase na kvalitnější turnaje
a vrátit do elitní padesátky světového žebříčku.“

vizitka
JIŘÍ VESELÝ
✓ narodil se 10. července 1993 v Příbrami
✓ profesionální tenista, hráč TK Agrofert Prostějov
✓ hrát začal již ve čtyřech letech a jako nejoblíbenější
povrchy uvádí antuku a tvrdý povrch
✓ aktuálně jej trenérsky vede duo Jaroslav Navrátil
– Dušan Lojda, v minulosti tuto roli plnili Jaroslav Machovský, Ladislav
Simon, Jiří Novák, Michal Navrátil či Theodor Devot
✓ na světovém okruhu ATP se pohybuje od roku 2009
✓ v roce 2011 se stal prvním Čechem, který vyhrál juniorku Australian Open
ve dvouhře a spolu se Slovákem Filipem Horanským také ve čtyřhře
✓ ve stejném roce získal se svými juniorskými kolegy z prostějovského
tenisového klubu Adamem Pavláskem a Markem Jaloviecem prvenství
v juniorské soutěži Galeův pohár, a to pod vedením nehrajícího kapitána
Jaroslava Machovského a stal se juniorským mistrem světa
✓ v roce 2013 jej ATP vyhlásila Hvězdou zítřka, do roku 2012 kategorie
známé jako „nováček roku“
✓ ovládl dva turnaje ve dvouhře, když v roce 2015 vyhrál v Aucklandu,
letos přidal druhý titul v Puné
✓ k tomu přidal i dva triumfy ve čtyřhře v Moskvě (s Čermákem)
a Istanbulu (s Jebavým)
✓ na challengerech ITF a okruhu Futures vybojoval patnáct titulů
ve dvouhře a šest ve čtyřhře
✓ ve světovém žebříčku byl nejvýše klasifikován v dubnu 2015 na 35. místě,
momentálně mu patří 72. příčka
✓ na grandslamu nejdále postoupil ve Wimbledonu, kde si dvakrát zahrál
osmifinále
✓ v českém daviscupovém týmu debutoval v roce 2013 utkáním 1. kola
Světové skupiny proti Švýcarsku, v němž prohrál s Laaksonenem,
do roku 2019 v soutěži nastoupil k jedenácti mezistátním utkání
s bilancí 7:9 ve dvouhře a 2:1 ve čtyřhře
✓ Českou republiku reprezentoval také na Hopmanově poháru 2016
po boku Karolíny Plíškové, s níž obsadil druhé místo základní skupiny
✓ loni v březnu se jeho snoubence Denise narodila dcera Sofie, 15. června
2019 vstoupil do stavu manželského
✓ v kariéře si na kurtech vydělal 4 028 450 amerických dolarů hrubého
zajímavost: za současné bydliště uvádí Rás al-Chajma, což je město ve
Spojených arabských emirátech

Velká dřina

v přípravě

se začíná
vyplácet
PROSTĚJOV V posledních šesti
měsících Jiří Veselý opět spolupracuje s Jaroslavem Navrátilem,
který jej vedl několikrát i v minulosti. V realizačním týmu je rovněž
Dušan Lojda, který hráče často doprovází na turnajích. Zkušený kouč
Navrátil pak většinou dělá „přítele
na telefonu“ a radí na dálku z Prostějova.
„Mluvíme spolu každý den. Probíráme soupeře, stanovujeme taktiku.
Jsou do docela dlouhé hovory. Základ
je v tom, že Jirka pak v zápasech drží,
co jsme si řekli,“ přibližuje koučování
na dálku Navrátil.
V zimě se snažili vylepšit Veselého
herní projev. Soustředili se především
na servis, kde mírně upravili hráčovo
postavení při podání. Povedlo se. Na
turnaji v Puné dal prostějovský tenista téměř devadesát es. „Když bilanci
ještě mírně vylepší, může se dostat na
úroveň Karloviče nebo Isnera. Je to
Jirkův klíčový úder. Je levák, má téměř
dva metry, toho je třeba využít,“ tvrdí
Navrátil.
Současně se trenéři i jejich svěřenec
pokusili zapracovat na forhendu. Poslední týdny přinesly zlepšení. „V mezihře se to začíná projevovat. Všechno
souvisí se vším. S dobrým servisem,
s rostoucím sebevědomím,“ míní
zkušený trenér, který si uvědomuje,
že v dalších měsících budou proti Veselému stát ještě lepší soupeři než na
začátku roku. „Proto nesmíme zůstat
spát na vavřínech.“
Navrátil předpokládá, že v příštích
měsících se s Veselým vydá i na turnaje. Rozhodně nevynechá grandslam
v Paříži, ve hře jsou i další turnaje. „Budeme se rozhodovat podle potřeby,“
říká kouč.
(lv)
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„Z Jirky mám obrovskou radost. Prožít s hráčem
a pohárem chvilky po velkém úspěchu, to je pro
manažera vždy skvělý okamžik. Zažil jsem to
třeba s Tomášem Berdychem po jeho prvním obrovském úspěchu, kdy vyhrál velký turnaj v Paříži. Seděli jsme u skleněné trofeje ve tvaru stromu
a užívali si ty chvilky téměř absolutní spokojenosti. To, že to můžeme prožít s Jirkou, má pro mě
velkou cenu. Do Prostějova přišel před nějakými
patnácti lety. Od té doby jsme toho prožili hodně. Třeba jeho tři triumfy na našem MONETA
Czech Open. Věřím, že právě Jirka bude hráčem,
který turnaj jako první vyhraje počtvrté. Úspěch
v Indii vnímám také z pohledu Davis Cupu. Za
pár týdnů nás čeká souboj se Slovenskem o postup do světového finále. Věřím, že si udrží formu
a pomůže týmu k postupu.“
Autor je šéfem prostějovského tenisu
a manažerem Jiřího Veselého.

HRÁČ

PROSTĚJOVSKÝ FOTBAL POČÍTÁ ZRANĚNÉ,

PODLE

VEČERNÍKU MÁ ALE JISTÉ DVĚ POSILY, KONČÍ UKRAJINEC
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Zmatky ve stadionech
Hodonín (sob) – Město na jihu
Moravy dalo redaktorovi Večerníku
zabrat. Zatímco do Hodonína se dostal bez komplikací, stadion zdlouhavě
hledal. Pomoci museli až muži zákona,
kteří správně redaktora nasměrovali
(za což jim patří dík). I díky pomoci policistů tak dorazil na místo včas, minutu
před nástupem hráčů na hřiště.

4QJQX¾PQXKPMC
Hodonín (sob) – U Prostějova to není dvakrát časté, ale jak se říká, změna
je život. A tak prostějovští fotbalisté
tentokrát rozehrávali rohy nakrátko,
opakovaně. Byly z toho solidní šance
a tlak do brány. Pavel Šustr tak možná
objevil něco, s čím by se daly udělat
velké věci. Budou nadále jeho svěřenci
řešit rohové kopy takto?

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Na zkoušku dorazil exbaníkovec Stáňa

PROSTĚJOV Příprava prostějovského eskáčka na jarní část
Fortuna:Národní ligy se posunuje dál a s blížícím se startem odvetných bojů druhé nejvyšší soutěže se také začíná stabilizovat
tým, s nímž má nový kouč Šustr vyrukovat do boje za lepším umístěním i hrou. Tedy měl by, brání tomu však početná zranění, marodka se navíc spíše zvětšuje, než aby se zmenšovala. Trenérům
dává alespoň možnost zkusit na delší čas na hřišti nové hráče, zjistit jejich přednosti a slabiny. Dva už pak po minulém týdnu mají
smlouvu prakticky jistou, další jeden naopak z kola vypadává.

Prostějovská jedenáctka má za sebou povedený zápas. Dařilo se mu
rozehrávat na spoluhráče, zakládat útočné akce i trápit soupeře.
„Slamák“ nastoupil tradičně ve střední řadě a byl na něj tentokrát
spoleh. Odehrál velmi solidní utkání a nejednou si na hřišti od
spoluhráčů vysloužil pochvalu. Naopak bouřka ze strany trenéra
se nad jeho hlavou strhla málokdy.

MÁRIO
HOLLÝ

33
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Tím nešťastníkem je Alex Khrulenko.
Ukrajinský záložník byl trenérskému
štábu 1.SK Prostějov doporučený na
zkoušku a zasáhl do tří utkání. V nich
ovšem nepřesvědčil. „S Khrulenkem
testy ukončíme. Je to šikovný hráč, ale
je to pro nás málo,“ prozradil Večerníku předseda prostějovských fotbalistů
František Jura. Khrulenko je tak již
druhým ukrajinským hráčem, který
v eskáčku končí, tím prvním byl Dmytro Zhykol.
Dva hráči už naopak vedení klubu

i trenéra o svých kvalitách dokázali
přesvědčit. Tým by díky tomu měl
posílit na stoperské pozici ale také
jedním univerzálem. „Se Střížem
budeme spolupracovat, a to samé
s Bialkem, který má předpoklady hrát
velmi dobře,“ ujistil trenér týmu Pavel
Šustr. Zároveň se v pátek na hřišti objevila v dresu eskáčka zcela nová tvář.
Ofenzivní záložník Bronislav Stáňa
má zkušenosti z ostravského Baníku, naposledy působil v Opavě a do
Prostějova dorazil na zkoušku. „Bude
s námi pokračovat ještě aspoň týden,
musíme si být jistí, že bude lepší než
naši hráči a že nám prostě pomůže,“
objasnil Šustr plány s poměrně zvučným jménem z nejvyšší soutěže.
Kormidelník Prostějova byl po zápase na vážkách u hodnocení výkonu.

BYLI JSME
U TOHO

5G5MCNKEÊVQD[NXFCNwÊRTQX÷TEGRTQUV÷LQXUMÚEJHQVDCNKUVčURÊwGDQL,GwV÷X÷VwÊ
CNGUX¾FÊJT¾éKGUM¾éMCPCRąÊMNCFUG\FTCXÊO
Foto: Michal Sobecký

Hráče tak chválil třeba za kombinační
hru. „V první půlce, dokud jsme si při
rozehrávce odskakovali, jsme se třemi
čtyřmi přihrávkami dostávali do centrů. Pak jsme ale od toho ustoupili a jen
se dívali na našeho hráče a chtěli jsme,
aby on něco vytvořil,“ poznamenal
a tím se také dostal ke kritice. „Místo
toho, abychom soupeře tlačili, dostávali jej pod tlak, tak jsme couvali. V některých fázích až moc. Sbíráme zkušenosti, připravujeme se na jiný styl,
než tým hrál doposud, abychom vše
zvládali, až přijdou ostré zápasy,“ řekl
Pavel Šustr po utkání k momentům,
kdy během něj hráče často nabádal,
aby vytáhli forčeking a hráli odvážněji.
Co tým ale trápí ještě víc, je marodka. Aktuálně je až přeplněná, do
utkání tak nenastoupila celá řada

hráčů. Mimo hru byli opět Schuster, Sus, Kroupa, nově taky Píchal.
„Zdravotní problémy má Pašek,
a i Rolinc zůstává ještě mimo hru.
Bohužel je jich hodně. Vypadá to
ale, že by většina z nich mohla být
během týdne zpátky,“ poznamenal
František Jura. Jen připomeneme,
že skrze své zdraví už tým museli opustit třeba Jakub Teplý nebo
Dmitro Žhykol.
Fotbalisty Prostějova přitom i nadále
čeká náročný program. Jednak týden
plný tréninků, jednak sobotní přípravný zápas s Frýdkem-Místkem.
S tím se eskáčko střetne od 10.00 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Naopak avizovaný případný duel
v Kroměříži se ve středu 19. února
hrát nebude.
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HODONÍN Pěkný fotbal, převaha
Prostějova, pak ale velký boj. Takový byl ve zkratce v pořadí osmý
přípravný zápas eskáčka, který sehrálo se slovenskou Skalicí uplynulý pátek. Utkání hrané v Hodoníně
nabídlo solidní kombinace na obou
stranách, ale také menší počet šancí,
než bylo k vidění v některých předešlých zápasech eskáčka. Remízový
výsledek nakonec odpovídá dění na
hřišti. Po prvním poločase, který se
Prostějovu vydařil, totiž přišla z jeho
strany méně povedená pětačtyřicetiminutovka.

Michal SOBECKÝ
Kouč Šustr nemohl využít služeb zkušeného tria Schuster, Sus, Kroupa,
nenastoupili ani Pašek, Biolek, Rolinc
či Píchal. Utkání začalo hodinu po poledni pořádně zostra. Už ve 2. minutě
se totiž prosadil střelou do růžku Milan
Lutonský a trochu opařil soupeře – 0:1.
Následoval nebezpečný centr Koudelky, z jehož mráčku však nezapršelo. V 7.
minutě se naopak Bialek ocitl na zemi po
sražení nepříjemného centru od soupeře
i jednoho z hráčů, bylo vidět, že jej srážka
pořádně bolela. Už minuta osmá přines-

la střelu do boční sítě eskáčka. Následně
mohl Prostějov kontrovat, ale Slaměnovi
utekl míč. Na poslední chvíli. Krátce na
to vjel Hlavatovič do Machynka a byly
z toho nejen nadávky Pavla Šustra, ale
také žlutá karta pro hráče Skalice. „Pomstít“ se mohl Slaměna, který pěkným
přenesením hry začal akci, jenž skončila
zblokováním pokusu Koudelky. Slaměna byl nadále vidět, tentokrát předal
míč Stáňovi, nová tvář v prostějovském
dresu však slušnou šanci neproměnila.
Prostějov byl v té době lepší, častěji na
míči a kombinačně na výši. Přesto v 15.
minutě soupeř srovnal. Haša se dostal
po centru u pravé tyče Prostějova k odraženému míči a zakončil přesně – 1:1.
V 19. minutě chtěl kontrovat Stáňa,
neprošel ale přes posledního hráče. Následně měl na ose šanci Koudelka, ten
ale trefil pouze brankáře. Ve 28. minutě

se na straně Prostějova málem zrodilo
nebezpečné přečíslení, pak ale začali
úřadovat hráči Skalice. Haš se ocitl v nebezpečné šanci, Bréda pak měl co dělat,
aby vyboxoval centr mířící k Hlavatovičovi. Poločas pak zakončili šancemi Blažek a na straně Prostějova opět Stáňa.
První jmenovaný se ale dostal do ofsajdu, než stihl něco kloudného udělat.
A druhý naopak nebyl přesný.
Druhá půle dala zprvu zapomenout
na rychlý fotbal se šancemi. Těch bylo
zprvu skutečně poskrovnu. Ve 46. minutě si sice Šteigl naváděl míč na osu, ale
ke střele se nedostal. V 52. naopak mohla jít Skalica do vedení, po ztrátě míče
Střížem se dostal do skvělé pozice Šulc,
ale minul. Čas od času se připomněl
také Haš. Nicméně šancí nebylo zdaleka tolik jako v první půli. O něco více
ale byla na míči Skalica, která postupně

přidávala. V 65. minutě vymyslel Šulc
šanci pro Popoviče, ale nová tvář v defenzivních řadách Prostějova Bialek zakročil včas. V 68. minutě se pak hosté
dožadovali odpískání ruky ve vápně,
ale neuspěli. Skalica sice držela míč,
ale dlouho se jí pak nedařilo dostat do
větší šance. Mohlo za to i opakované
nakopávání zdi při standardkách. To
v 82. minutě se důrazně připomněl
Blažek, jeho střelu z úhlu ale Mucha
chytil a záhy měl i štěstí, když Holý
z voleje míč namířil přímo do něj. Poté
se na chvíli osmělili i Prostějovští, Kovář
našel pěknou nahrávkou Šteigla, jeho
i Lutonského zakončení ale ke změně
stavu nevedlo. A když se na druhé straně neprosadil z úhlu Hollý, bylo jasné,
že utkání skončí smírným výsledkem.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
,Q\GH-156'.0ª- - MFK Skalica:
„Jsem hlavně spokojený s druhým poločasem, tam hlavně. Jeho první polovina nám přinesla tři stoprocentní šance, kdy
jsme byli sami před brankářem. Potom tam byla i ta nepochopitelně neodpískaná jedenáctka, míč šel jasně do brány.
Takže spokojenost hlavně za druhou půlku, ta první byla z naší strany taková všelijaká.“

Pavel ŠUSTR 5-2TQUV÷LQX

„Byly to dva rozdílné poločasy, či spíše rozdílných pětadvacet minut. V prvních jsme jasně dominovali, kluci byli čerství
a dokázali plnit přesně ty věci, co jsme chtěli. Myslím, že jsme soupeře přehrávali, dali branku, měli i další dvě stoprocentní
šance. Nechali jsme si však dát gól při naší nedůslednosti, při bránění standardní situace po rychlém protiútoku. Pak si
myslím, že jsme trochu ustoupili z té naší role, kterou jsme chtěli hrát, a ten zápas se vyrovnal. Chyběla nám rychlost, na
hráčích byla patrná únava. Mají toho poměrně dost, je nás málo, nemáme tolik hráčů na prostřídání v těch zápasech,
takže někteří odehráli úplně všechno, a to se určitě promítlo. Hra už pak neměla takovou kvalitu, jakou bychom chtěli.“

Daniel Bialek:Å-HVWOLFKFHPHXVSěWPXVtPH

KUiWVWHMQěNYDOLWQěREDSRORĀDV\´

HODONÍNVysokou postavou a tmavými vlasy je na hřišti nepřehlédnutelný, vidět byl však proti Skalici i díky několika zákrokům v obraně. Vesměs povedeným, odpravil míč do zámezí nebo na roh. V jednom případě však
také viděl žlutou kartu. Dvaadvacetiletý rodák z FrýdkuMístku Daniel Bialek (na snímku) byl v pátečním přípravném zápase zkrátka u všeho podstatného, alespoň tedy
co se týká hry před prostějovskou bránou.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Foto: Michal Sobecký

yy Jak hodnotíte utkání? Skalica
se ukázala jako těžký soupeř.
„Určitě, hráli kombinační fotbal.
Chtěli jsme se připravit na jejich
presink, abychom si ho nějak zažili.
Určitě to byl pro nás zajímavý zápas,
a s těžkým soupeřem.“
yy Kdybyste měl porovnat poločasy,
byl tam vidět rozdíl. V prvním byl
Prostějov mírně lepší, ve druhém to
trochu skřípalo, vidíte to stejně?

„To máte pravdu. Vypadli jsme trošku z tempa, což se nemůže stávat.
Musíme hrát oba poločasy stejně
dobře, abychom měli nějakou šanci
uspět.“
yy Zápas se vám z osobního hlediska celkem povedl. V první půli
to ale na začátku vypadalo, že budete odkulhávat ze hřiště...
„No, ještě pořád mě to bolí. Špatně
se mi došlapovalo na nohu. Osobně
si ale myslím, že se mi utkání zase
tak moc nepovedlo. Určitě musím
zlepšit rozehrávku a být trošku důraznější v soubojích, protože vím, že
druhá liga je hodně důrazná. A v té
rozehrávce bych chtěl hrát všechno
po zemi, tak to musím ještě zlepšit.“
yy Bylo těžké se po utkání se Skašticemi dostat do tempa?

„Ne, já si myslím, že jsme to se Skašticemi odehráli dobře. Nečekali
jsme, že to pojmeme nějak uvolněně
nebo spoléhat na to, že padne hodně
gólů. Soupeř měl tentokrát zkrátka
větší kvalitu než minule. Prostě nás
to prověřilo, víme, kde máme chyby
a co zlepšit.“
yy Nelitujete, že si tentokrát nezachytal Petar Aleksijevič?
(smích) „Petar, myslím si, že minule,
jak si zachytal, tak z toho měl obrovskou radost. Třeba ještě pro něj
nějaká ta šance bude, ale máme dva
dobré gólmany a Petar Aleksijevič je
určitě připraví dobře na sezónu, kterou kvalitně odchytají.“
yy Máte tak aspoň připravenou
dobrou brankářskou trojku.
„Tak, tak.“

www.vecernikpv.cz
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HRÁČ

VEČERNÍKU MORGAN MIMO HRU AŽ DO KONCE SEZÓNY!
Přichází MVP ze Slovenska a zkušenost na rozehrávku

PROSTĚJOV Turbulentní
období v basketbalovém
BK Olomoucko ani v únoru
neskončilo. V ligovém zápase proti USK Praha se zranil
Malik Morgan a sezóna pro
něj skončila. Vedení klubu na
situaci rychle reaguje. Na měsíční zkoušku přišli hned dva
Američané. Do sestavy přibyl
Duke Shelton a L. J. Rose.

MAREK SEHNAL

Neúnavný bojovník a skvělý obránce
ce se proti
Děčínu výrazně prosadil také na útočné
čné polovině. Celkově nasbíral devatenáct bodů,
odů, což
je jeho sezónní maximum. Důležité byly čtyři
doskoky, především ale stejný počet trojek,
rojek, na
které potřeboval pouze šest pokusů. Z celkových devíti střel jen třikrát minul, trestné
hody měl stoprocentní a k tomu přidall také
dvě asistence.

L. J.
ROSE

Původní zpravodajství
pro Večerník

7

Ladislav VALNÝ
„Chtěli jsme doplnit sestavu bez
ohledu na to, co se stalo v Praze. Malikovo zranění je nešťastné. Rozehrál
se do skvělé formy, dařilo se mu.
Bohužel nevydrželo jeho levé kole-
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Palyza v reprezentaci
Prostějov (lv) – Pardubickým zápasem proti Dánsku vstoupí 21.
února česká reprezentace do duelů
evropské kvalifikace. Národní tým
má jako pořadatel jedné skupiny
účast jistou, přesto se výběr Ronena Ginzburga pokusí navázat
na úspěch z mistrovství světa.
Bude se o to snažit také kapitán
BK Olomoucko, který je v nominaci na nejbližší zápasy s Dánskem
a v Litvě. „Bude to zvláštní, neboť
ostatní budou hrát o mnohem víc,
o samotný postup,“ říká Ginzburg,
nedávno oceněný jako český Trenér roku. „Ale i tak je bezva být
zpátky u národního týmu. Český
basketbal zažívá skvělé časy, pořád
cítím pozitivní energii po mistrovství světa, do toho si Nymburk
vede skvěle v Lize mistrů. Musíme
v tom pokračovat.“

Dva pøípravné zápasy
Prostějov (lv) – V průběhu reprezentační přestávky nebudou hráči
Olomoucka rozhodně zahálet.
Jejich tréninky zpestří i dva přípravné zápasy s Hradcem Králové a Brnem. V obou případech se
bude hrát v hale prostějovského
Sportcentra DDM. Sokoli přicestují na Hanou 19. února a začínat
se bude v 17.00 hodin. Proti Brnu
Olomoucko nastoupí 25. února
od 18.00 hodin. „Potřebujeme
zabudovat nové hráče do sestavy.
Zápasy nám dají možnost převést
věci z tréninku do praxe před klíčovou pasáží ligového ročníku,“
uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

získejte
YÙKRGQÈMvÉ
SÔHGSODWQÅ

VWUDQD
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no a v probíhajícím ročníku určitě
nenastoupí. Už je i po chirurgickém
zákroku,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Těžce zkoušenou sestavu posílí
pod košem Shelton, 208 centimetrů vysoký pivot, který naposledy
hrál v prvním týmu druhé nejvyšší izraelské soutěže a v minulém
ročníku na sebe výrazně upozornil
v Lučenci. S průměry 15,7 bodu na
zápas a 10,5 doskoku na utkání se
stal nejužitečnějším hráčem slovenské ligy. „Je to bezesporu kvalitní
hráč, který nemá za sebou nějakou
herní pauzu a je připravený okamžitě
nastoupit do soutěže. Své přednosti
ukázal v minulé i probíhající sezóně.
Místo jednoho MVP máme v sestavě jiného. Věřím, že pro nás bude
Duke přínosem,“ doufá Pekárek.
Klidem a zkušeností by měl po-

Foto: www.bkolomoucko.cz

moci Rose. Rodák z Houstonu už
toho absolvoval docela hodně. Byl
několikrát na zkouškách v týmech
NBA, pravidelně hrál americkou
G League. Působil i v Německu,
naposledy hrál ve finském Pyrinto
Tampere. „Díky svým zkušenostem
výborně čte hru. Na rozehrávce

umí spoluhráče usměrnit, je to týmový hráč, který se za každou cenu
nepouští do zakončení. Spíše si
připisuje asistence a platný je i pod
oběma koši,“ přibližuje novou posilu
manažer BK Olomoucko. Rose měl
ve Finsku průměry 7,3 bodu, 5,5 asistence a 5,1 doskoku na zápas.

LAMB
AUTREY

,?KG<O<U<QTü<U@IÁQß@NF½HKJCµMP
USK PRH
BK OL

86:91

PRAHA, PROSTĚJOV Hodně vyrovnané bylo středeční střetnutí basketbalistů BK Olomoucko v Praze
Na Folimance, kde celek USK toužil
prodloužit sérii tří ligových výher
v řadě. Hanáci to nedovolili a po výsledku 91:86 získali druhou výhru
ve skupině A1 Kooperativy NBL.
Vysokoškoláci zpočátku ukazovali,
že jsou v posledních týdnech ve velké
pohodě a získali drobný náskok. Za
hosty poprvé vyrovnal na konci 3. minuty Palyza, o dvě minuty později pak

Josipovič zařídil poprvé Olomoucku
vedení. Od té chvíle hráči USK pouze
dotahovali. Hanáci navíc zlepšili obranu a několikrát pod vlastním košem
vzali soupeři míč. Díky tomu, že zůstali
v útoku produktivní, vedli po deseti minutách 28:20.
Hosté se dokázali prosadit také v úvodu
druhé periody a pomohly k tomu také
čtyři útočné doskoky Norwy v rychlém
sledu. Ve 14. minutě to bylo po trojce Palyzy dokonce 37:25, pro kapitána Olomoucka to byl v tu chvíli sedmnáctý bod.
Přesto se Hanáci dostali do těžké situace.
V 19. minutě musel kvůli zranění odstoupit Morgan a Pražané se přiblížili na pět
bodů - 42:37. Do pauzy ale přidali pouze
dva body a hostující celek vedl 48:39.

Ještě začátek druhého poločasu byl
z hanáckého pohledu v pořádku. Ve
NA TISKOVCE...
OVCE
23. minutě tým USK prohrával 44:59,
pak ale ožil a vrátil se do zápasu šňůrou
Dino REPEŠA t75-2TCJC
deseti bodů. Náskok Olomoucka se stá- „Nemůžete vyhrát proti týmům, jako je Olomoucko, pokud jim necháme sedmle tenčil, v několika případech obrana ne- náct útočných doskoků. Hosté hráli dobře, i přes ta zranění dobře sdíleli míč a ukástačila zachytit rychlý přechod vysoko- zali formu. Buď jsme fyzicky tak slabí, že nedokážeme doskočit míč, nebo máme
školáků a trest přišel v poslední sekundě mentální limit, že nejsme dostatečně hladoví na doskoku. Když se k tomu přidá
periody. Z dálky se trefil Ondřej Sehnal sedmadvacet bodů Palyzy a sedm nedaných trestných hodů, je konečný výsledek
ještě přijatelný.“
a otočil výsledek na 71:70 pro domácí.
2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
Poslední perioda byla hodně dramatic„Čekali jsme těžké utkání, domácí mají dobrou formu, když vyhráli v Pardubicích
ká. Domácí v ní nedokázali navázat na a Svitavách. Nás porazili i v poháru před dvěma týdny a měli jsme k nim velký repředchozí minuty, hráči Olomoucka se spekt. Přišli jsme maximálně bojovat a porazit je. To se nám povedlo, přestože se
naopak otřepali z těžkého úderu a vel- Morgan těžce zranil. Má poškozené vazy v koleni a asi pro něj skončila sezóna, což
kou vůlí se dvě minuty před koncem nás mrzí. I bez něj jsme to ale dokázali a smekám před kluky. Odehráli jsme chlappropracovali k vedení 83:78. V samém sky druhý poločas.“
Statistiky z utkání najdete
závěru měli i pevné nervy při trestných soupeři vyřazení ve čtvrtfinále Českého
na straně 22
hodech po taktických faulech a oplatili poháru.
(lv)
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Nováčci zářili a pomohli ke třetí výhře v nadstavbě
BK OL
BK D

103:92

PROSTĚJOV Třetí vítězství v nadstavbové skupině v řadě urvali basketbalisté BK Olomoucko. V dohrávce 1. kola porazili na palubovce
prostějovského Sportcentra-DDM
Děčín 103:92 zásluhou dvou nových hráčů a přesné střelbě z dálky.
K důležitému úspěchu si v sobotním měření sil pomohli sedmnácti
trojkami.

Ladislav Valný
Válečníci měli lepší vstup do zápasu.
O jejich střelbu se staral především

Šiška, který do poločasu nastřádal rovných dvacet bodů. Jeho přesná muška
pomohla hostům vedení 12:7 po pěti
minutách. Hanáci se rozjížděli pomaleji, přesto v sedmé minutě poprvé
vedli - 15:14. Závěr čtvrtiny ovšem
patřil Děčínu. Po trojce Ježka vedl
o pět bodů a do druhé části utkání
vstupoval za příznivého stavu 24:21.
Pak se ale na palubovku dostaly dvě
nové posily Olomoucka a předvedly se v parádním světle. Rose rychle
nasbíral pět asistencí a trefil i střelu
za tři body. Shelton řádil pod košem
a defenziva Severočechů si s ním nevěděla rady. Poločas zakončil nový
pivot na 18 bodech. Dařilo se i střelcům z dálky, důležité trojky proměnil Váňa, Sehnal, Dedek nebo Palyza

a díky tomu vedlo po dvaceti minutách 56:50 Olomoucko.
Do třetí čtvrtiny vtrhl jako velká voda
především hostující Vukosavljevič a přiblížil hosty na rozdíl jediného bodu. Ve
23. minutě dokonce Hanáci prohrávali
63:64, mohli se ale spolehnout na střelce z dálky a ti opět dokázali výsledek
otočit. Rose ve 26. minutě upravil na
71:66, po nesportovní chybě Žikly Palyza po čtyřech trestných hodech zvyšoval na 78:71 a do poslední periody
se šlo za stavu 82:76.
V klíčových okamžicích opět zářili
domácí střelci. Po trojce Vání domácí
odskočili na 90:81, ve 36. minutě byl
rozdíl poprvé dvouciferný (95:84)
a další dalekonosná střela Palyzy už
znamenala ve 38. minutě náskok čtr-

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...
OVCE

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Věděli jsme, že nás čeká další vzájemný vyrovnaný souboj. A přesně to se vyplnilo. Naše obrana nebyla ideální, pomohli jsme si ale dobrou střelbou. Sedmnáct
trojek nám zařídilo vítězství. Bohužel jsme opět měli smůlu a po zranění přišli
o Radovana Kouřila. Někteří hráči musí přebírat role, které na začátku neměli. Pro
všechny je to těžké, ale perou se s tím, jak se dá. Mají můj respekt. Nováčci se ukázali
v dobrém světle, věřím, že do týmu zapadnou.“
6QO¾w)4'2. t$-#TOGZ&÷éÊP
„Z pohledu nasazení jsem spokojený. V zápase jsme na palubovce nechali vše, co
v nás bylo. Zápas rozhodly trojky Olomoucka, domácí nás rozstříleli a vyhráli zaslouženě. O nových posilách jsme věděli v předstihu, zjistili jsme, jak hrají. Přesto
mě překvapil Duke Shelton. Tím, jak si instinktivně poradil pod košem. Až budeme hrát vzájemný zápas v Děčíně, budeme si muset na něj dávat větší pozor.“

nácti bodů – 98:84. Nikdo se nedivil,
že i stovka padla po trojce, jejím autorem byl Sehnal a pak už se pouze dohrávaly závěrečné sekundy.

Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem Kooperativy NBL najdete
na straně 22

Ś-VPHWURĝNXQDYOQØŘWØĝª0DUND6HKQDOD
PROSTĚJOV Jako obyčejně sršel energií a výrazně pomohl svému týmu ke třetímu vítězství v řadě. Po zápase s Děčínem proto
mohl být Marek Sehnal (na snímku) před reprezentační přestávkou spokojený. „Bylo to těžké, ale projevilo se, že jsme na palubovce nechali všechny své síly,“ prohlásila opora BK Olomoucko.
„A srdce! To také zůstalo na hřišti.
Opravdu šlo o náročné střetnutí,
celý týden by hodně těžký a vzal
Ladislav VALNÝ
nám hodně sil.“
ƔƔ Vítěze určila až poslední čtvr- ƔƔ Reprezentační pauza proto
tina, šlo o výhru vůle?
přichází v pravý čas?

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

„Z jedné strany je to škoda, protože
jsme se trošku dostali na vlnu, daří se
nám. Ale současně jsme ztratili dva
hráče a z této strany není přestávka
ve špatnou dobu. Musíme se s tím
poprat, uvidíme, jak to bude a co se
během pauzy stane.“
ƔƔ Jak se vám zamlouvají noví
hráči, kteří s Děčínem odehráli
první zápas v dresu Olomoucka?
„Jsou to chytří kluci. (úsměv) Během
tří dnů pochopili vše, co po nich

chceme. Jsou platní, jde o kvalitní
basketbalisty, navíc rychlee zapadli
munikativv
do šatny, protože jsou komunikativeme být
ní. I z tohoto pohledu můžeme
spokojeni.“
ƔƔ Stejně jako s dosavadním
m
průběhem skupiny A1?
„Máme tři výhry, to jee
skvělé. Vstup do nadstavby
nám opravdu vyšel. Všichni
si přejeme, aby to nějakou
dobu vydrželo.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Těžká zkouška čekala v sobotu prvoligové basketbalistky SK K2 Prostějov. Na domácí půdě nastoupil dvanáctý tým tabulky proti šestým Žabinám z Brna. Přestože o favoritovi utkání nemohlo být pochyb, domácí hráčky soupeřkám dokázaly dobře vzdorovat polovinu zápasu. Třetí čtvrtina
utkání však rozhodla ve prospěch hostujícího celku, neboť
Jihomoravanky zlepšily hru, zejména střelbu, a nakonec dokráčely k vítězství. Utkání sledoval v hledišti i Večerník.

soupeřkám nedávaly zadarmo. A po
zásluze se dostaly do vedení. To postupně navýšily až na 8:0 a dokonale
pro Večerník
tak brněnského protivníka zaskočily.
Postupně ale hostující tým vyrovnal
Michal
hru. I tak se ale zejména díky bodům
SOBECKÝ
Neubauerové a Dufkové dařilo držet
Zprvu to však vypadalo, že by se z Žabiny zkrátka, střelkyně Máchová
vítězství mohl radovat domácí tým. však krátce před koncem čtvrtiny
Prostějovanky hrály bojovně, nic vyrovnala na 10:10. Ovšem posled-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ní slovo řekla domácí Frgalová, když
proměnila dvojkový koš. Po ukončení čtvrtiny pak odešel jeden z rozhodčích za Dufkovou, které důrazně
domlouval – hráčka si stěžovala na
způsob pískání.
Druhá čtvrtina už tak dobrá pro Prostějov nebyla. Žabiny zlepšily střelbu
a celkovou úspěšnost, Prostějovu se
naopak nedařilo pod oběma koši. SK
K2 trápila zejména Máchová, která už
před půlkou zápasu zaknihovala 11
bodů. Na 18:20 z pohledu Prostějova
snížila ještě Neubauerová, jenže Prostějovankám se nedařilo pokrývat doskoky. To se promítlo i do skóre, které
nakonec narostlo na 21:31 v neprospěch domácího celku. Nic ale ještě
nebylo ztraceno, desetibodový rozdíl

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
3DYHOh9¥&$56..3URVWÈMRY
„Je těžké něco zhodnotit. Družstvo je prakticky v rozkladu, protože se nikomu nechce trénovat. A potom ta hra tak vypadá. Ze začátku měla děvčata nadšení, teď už tomu ale nechtějí dát nějakou iniciativu, nechodí na tréninky. Musíme to teď
nějak dohrát a vypadá to, že příští sezónu ani nijak nebudeme ženy řešit...“
3HWU.´,91(.%.lDELQ\%UQR
„V první čtvrtině jsme neproměňovali, soupeři se díky agresivitě dařilo prosazovat. Dařilo se jim také proměňovat dlouhé
střely. Na můj vkus jsme dali strašně málo bodů. Hodně jsme pak zkvalitnili obranu, přechodnou část a hlavně střelbu.
A taky jsme se vyrovnali s agresivitou domácích. Akorát mě mrzí, že i když to nebyl špatný basketbal, zvrhávalo se to.
Přitom stav byl rozhodnutý a zdraví hráček je důležitější.. Nelíbil se mi přístup domácího trenéra, který podle mě hráčky
k vyhrocení ještě burcoval, to mi přišlo zbytečné. Nikdo nechce, aby to soupeř vypouštěl, ale byly tam záludnosti, lokty
zezadu, požďuchnutí, to je v soubojích hodně nebezpečné.“

)272*$/(5,(
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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v basketbalu zase tolik neznamená.
Druhou půli však hráčky Prostějova
začaly špatně. Uvedla ji trojka Brna
z dálky a postupně se, co se bodů
týká, utkání proměnilo v souboj
Neubauerové s Máchovou. Sebevědomí „kádvojek“ ale nahlodala pěkná akce Pogányové s Michalovou
nebo trojka Buřtové z půlky hřiště.
Domácí měly naopak velkou smůlu

Foto: Michal Sobecký

ve střelbě, přes snahu se ji nedařilo
proměňovat a bodový rozdíl postupně narůstal. Stejně jako nervozita
domácího trenéra. Ve třetí třetině
se nechal slyšet, že když se na to
hráčky chtějí v…t, že on na to taky
s…e! Nakonec se Dufkové podařilo
trochu zmírnit třetí čtvrtinu trojkou,
ale zápas už byl prakticky rozhodnutý. To podtrhla poslední část, kdy

v čase 3:48 se slovy „na to se nepotřebuji dívat“ odešel domácí trenér
Švécar z hráčské lavice… Prostějovanky to nicméně nezlomilo, dál
bojovaly a v závěru podaly vzdor skóre
sympatický výkon, kdy Neubauerová
i několik dalších hráček zejména díky
trestným hodům mírnily porážku.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 22

-QTHDCNKUVÆUGFXCXÊMGPF[\CUGDQWX[FCLÊPCLKJèGEJ Všechny korfbalové týmy
SK RG míøí k medaili!
PROSTĚJOV Dvojnásobná cestovatelská anabáze čítající pokaždé okolo šesti stovek kilometrů
(300 tam + 300 zpět) čeká korfbalisty SK RG Prostějov, kteří
odehrají o dvou nejbližších víkendech zápasy extraligy dospělých
ČR 2019/2020 v Českých Budějovicích.

Marek SONNEVEND
Kouč ergéčka se ještě před rozborem tohoto nadcházejícího programu vrátil k předchozí prohře 18:23
na půdě vedoucího Brna. „Soupeř
dobře a agresivně bránil, my jsme
naopak dělali spoustu zbytečných

chyb z přemotivovanosti i nezkušenosti. Byl to jeden z našich horších
výkonů v letošní sezóně,“ hodnotil
David Konečný. „Já osobně jsem netrefil složení základní sestavy, které
nám nesedělo, a málo jsme na hřišti
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1. Brno
2. Prostějov
3. Č. Budějovice
4. Znojmo
5. Náchod

8
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2
2

0
0
0
0
0

2
3
5
6
6

239:184
209:172
192:187
150:186
144:205

16
12
8
4
4

spolupracovali. Zatímco domácí viditelně nakoplo působení v Europa
Shieldu, my se už od Nového roku
potýkáme s horší kvalitou tréninků
vinou častých zdravotních problémů. Řekl bych, že tohle všechno
dohromady se sečetlo a Brno pak
zaslouženě zvítězilo,“ analyzoval Konečný.
Nyní tedy se svými svěřenkyněmi
i svěřenci dvakrát vyrazí na vzdálenější jih Čech. Poprvé tam Hanáci
nastoupí v sobotu 22. února od
12.30 hodin, půjde o dohrávku odloženého 4. kola. O osm dní později dojde na bitvu KCC Sokol České
Budějovice – SK RG Prostějov
znovu, tentokrát v neděli 1. března
od 16.20 hodin v rámci 14. extraligového dějství (předposledního
v dlouhodobé fázi soutěže).
„Každé utkání v Budějkách je samozřejmě nepříjemné dlouhým cesto-

váním, s čímž se ale musíme v obou
případech poprat. Stejně jako s absencí Anety Lešanské, která bude
jako trenérka na soustředění s žákovskou reprezentací ČR. Naopak
s Renatou Havlovou přes její bolesti
nohy počítáme, jako pátá holka přicestuje z Prahy Nikola Ambrosová.
A kluci se po zraněních i nemocech
snad dají dohromady všichni,“ uvažoval Konečný. „Je zřejmé, že nám
stačí v Budějovicích jednou vyhrát,
abychom udrželi druhé místo po základní části jako výhodnější výchozí
pozici pro play-off. Což však nebude
vůbec jednoduché, protože soupeř
je stále velmi nebezpečný a ještě se
mu vrací jedna hráčka po mateřské
pauze. Doma jsme Sokol porazili
těsně o jediný koš, určitě nás čekají
dva hodně těžké vyrovnané souboje,“ předpokládal prostějovský korfbalový trenér.

PROSTĚJOV Nejen elitní družstvo
dospělých korfbalistů Prostějova má
v aktuální sezóně nakročeno k výbornému úspěchu v podobě zisku
extraligové medaile, možná i účasti
ve finále, či dokonce zisku mistrovského titulu. Podobně vysoko míří
i všechny ostatní výběry SK RG, kterým pomalu finišují základní části jejich republikových soutěží. A zatím
si vedou skvěle!
Seniorské béčko je sice v 1. lize „až“
čtvrté, ale má dva zápasy k dobru a reálně může stále útočit i na prvenství
po dlouhodobé fázi, v každém případě
jej nemine semifinále. Totéž platí pro
dorostence v extralize U19, kteří jsou
průběžně druzí s jasným výhledem
tenhle post udržet. A následně v play-off atakovat finálovou účast.

Naprosto suverénní jsou ve své ligové
soutěži starší žáci, jimž se podařilo vyhrát všech deset dosavadních utkání a pevně tudíž trůní na vedoucí
příčce. Mladší žáci jsou pak rovněž
v čele, byť o něj svádějí vyrovnaný
boj s druhým Znojmem.
Kompletní pětice prostějovských
kolektivů každopádně sahá po cenném kovu, každý přitom může pomýšlet klidně i na zlato! „Kvalitní
péče o mládež je naší dlouhodobou
prioritou a máme samozřejmě radost, že se natolik daří. Jde o vyústění dobré práce našich trenérů
i samotných hráček a hráčů,“ zdůraznil
předseda korfbalového oddílu ergéčka
Jan Mynařík.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 22
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mladý blokař
Žurovec z Frýdku-Místku Y\SOHQLOR2VWUDYX
➢ ze strany 29
cÏSÅÄNRp]DVH2GU\
Do Sokola I přišel

PROSTĚJOV Na novou tvář se
mohou těšit příznivci, kteří navštěvují zápasy prostějovských
nohejbalistů v 1. lize ČR. Vedení
Sokola I se totiž podařilo získat
do kádru náhradu za Jana Matkulčíka.
„Věděli jsme, že po Honzově konci
nového blokaře opravdu potřebujeme. Zvažoval jsem různé varianty, až
pomohla naše účast na přípravném
turnaji trojic v Přerově. Tam se mi
herně moc líbil mladý Tomáš Žurovec z Frýdku-Místku, kterému jsem
nabídl možnost nastupovat za prostějovské družstvo v první lize mužů.
On s radostí přijal,“ popsal námluvy
trenér Sokola I Richard Beneš. „Říkal mi, že už dřív dostal nabídku od

extraligových Modřic, ale tu prý odmítl. Měl by to ze severu Moravy až
na jih do Brna hodně daleko, navíc by
šlo o velký výkonnostní skok. Kvalitativně nahoru se chce posunout, aby
se mohl dál zlepšovat, a prvoligová
soutěž mu k tomu připadá ideální.
Tak jsme si plácli,“ potěšilo Beneše.
Z toho, jak viděl Žurovce hrát, by dle
koučova odborného názoru měl být
pro Hanáky určitě přínosem. „Na
bloku jsme skutečně potřebovali
mančaft doplnit, navíc Tom navzdory svému mládí působí dojmem
vhodného týmového borce do soudržné party. Náš kolektiv ho hned
vzal mezi sebe, zapojí se do tréninků a během necelých dvou měsíců
zbývajících do startu nové sezóny
můžeme pracovat na vzájemném sehrávání,“ upřesnil Beneš.
(son)
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PROSTĚJOV Perfektní víkend
prožily ve 2. lize žen ČR 2019/20
oba týmoví zástupci našeho regionu, když přivezli stoprocentní bodový zisk ze svých výjezdů
na moravský sever. Triumfy jim
hodně pomohly v pokračujícím
boji o záchranu.
Volejbalistky VK Prostějov B nastoupily na hřišti béčka Ostravy, tedy
třetího celku skupiny C. Přesto vydřely první vzájemný duel ve vyrovnaných koncovkách a následně dominovaly odvetě, z pohledu domácích
mače dopadly 1:3 (-24, -22, 24, -22)
a 0:3 (-16, -17, -15). Rezerva vékáčka
tím poskočila na šesté místo!

Volejbalistky TJ OP Prostějov absolvovaly klíčové souboje v Odrách,
přičemž poslední družstvo průběžného pořadí doslova odrovnaly.
Soupeřky si ani neškrtly, kvalitní
výkon ópéčka znamenal jednoznačné rezultáty 0:3 (-15, -19, -18) a 0:3
(-12, -16, -17) s odměnou v podobě
posunu na pravděpodobně nesestupovou osmou pozici!
Druhá liga žen ČR, skupina C
2019/20 – pořadí po 28. kole: 1.
Opava 74, 2. Nový Jičín 64, 3. Ostrava B 51, 4. Bílovec 51, 5. Vsetín
42, 6. VK Prostějov B 34, 7. Kylešovice 31, 8. OP Prostějov 27, 9.
Frýdek-Místek B 27, 10. Odry 19.

KOSTELEC NA HANÉ Těžká
zkouška čekala v sobotu florbalisty FBC Playmakers Prostějov. Po
dvouměsíční pauze se jejich muži
utkali v Olomouckém přeboru
mužů se soupeři ve dvou zápasech.
Už dopředu pak bylo jasné, že půjde o složitá utkání, kde vyhraje
tým nejen lépe hrající, ale také
důraznější a s větší motivací. Prostějovu se to nakonec v obou případech podařilo, i když proti Lutínu
měl rozhodně namále.

Michal SOBECKÝ
Sobotní turnaj hraný v Kostelci na
Hané Playmakeři začali skvěle. Po
první třetině vedli už 4:0, když Postřelmov nepustili pomalu ke střele.
Dvakrát se střelou z dálky prosadil navrátilec Marek Bouda, který v klubu
zažil ještě prvoligové časy. Postupně
navíc na něj navázali i další hráči, zejména první útočné řadě ve složení
Heinisch – Dočkal – Pán se velmi
dařilo a pravidelně rozebírala soupeře. Přesto ještě na začátku 3. třetiny

nebylo o vítězi rozhodnuto, v té druhé totiž Postřelmov snížil. Následně
se však Playmakeři do toho opřeli
a začali soupeře ze Šumperska válcovat. Bouda nakonec dokonal hattrick
a přidal ještě jednu branku navrch,
velmi se mu zadařilo ve spolupráci
s Brumlíkem. Konečný výsledek nenechal nikoho na pochybách, Prostějov vyhrál 8:3.
Druhé utkání bylo z kategorie těžších.
Prostějov totiž vyzval dobře hrající
Lutín, který oproti všem předpokladům byl v té době na čtvrtém místě tabulky. Kvality Playmakerů se od začátku
ukazovaly, tým se brzy dostal do vedení
3:0 a podobně jako v předchozím duelu
nic nenaznačovalo, že by měly v utkání
přijít komplikace. Zbytek zápasu se pak
nesl v napjatém duchu. Prostějov musel
dokonce dorovnávat jednobrankové
manko. Povedlo se a pět a půl minuty
před koncem rozhodl Heinisch a i díky
tomu si Playmakeři upevnili druhé místo v tabulce.
Statistiky ze zápasů s průběžnou
tabulkou najdete na straně 22
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