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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Spoustu let překypovala
elánem a rozdávala úsměv a pohodu
všem kolem sebe. Minulé úterý 18. února
však nejstarší občanka města Prostějova
Josefa Schlesingerová zemřela. Uzavřel se
tak bohatý a naplněný život, který započal
19. dubna 1916.
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Prostějov (sob) – S problémy musí
počítat lidé, kteří pro cestu do práce,
do školy nebo za zábavou využívají železnici. Minimálně na trase Prostějov
– Olomouc. Právě na trati mezi hlavním nádražím obou měst bude během
dneška a zítřka probíhat plánovaná
výluka, a to mezi 8.00 a 16.00 hodinou.
Vlaky během dnů nahradí autobusy
a běžný jízdní řád ten výlukový. Ten
je k nalezení v zastávkách a stanicích,
nebo na internetových stránkách.
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Nominace na Cenu
mìsta jen do února
Prostějov (red) - Občané, organizace nebo občanská sdružení mohou
ještě posledních pár dnů nominovat jakoukoli významnou osobnost
nebo kolektiv, jejichž práce znamená
přínos pro město Prostějov. Nominace bude město přijímat už jen do
konce měsíce února 2020. K nominaci je třeba uvést jméno a příjmení
osoby nebo název kolektivu navržených na ocenění, dále za jakou
činnost by měli navržení kandidáti
cenu získat a podpis a kontakt na
navrhovatele. Nominace doručí navrhovatelé v písemné formě osobně
nebo poštou na podatelnu magistrátu města do konce února 2020.

Foto: Martin Zaoral
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Prostějov (sob) – Smutné výročí
u slavného básníka si minulý týden
mohl připomenout Kostelec na
Hané. Právě zde totiž v posledních
letech žil Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek. Bezruč se stal
velmi oblíbeným autorem, přestože
napsal prakticky jen jednu známější
básnickou sbírku, Slezské písně. Jeho
básně však připomínali chudobu,
prosté lidi ale směřovali také k česko-německým vztahům (například
báseň Bernard Žár). Část básní se
vázala i k Hané, kterou si na sklonku
života básník oblíbil.

Všem spekulacím je konec. Konšelé už
s definitivou rozhodli o tom, co bude
stát za kolejemi místního nádraží
v Prostějově místo zbourané bezdomovecké kolonie. Houby sportovní hala
- těch má Prostějov už tolik, že každý
ze sportovců by si mohl vybrat jednu
sám pro sebe... Z těchto důvodů se prostějovští radní rozhodli na posledním
zasedání vyhovět té druhé straně obyvatelstva – nezdravě žijícím občanům.
Proto za místním nádražím nechá
město postavit vůbec první veřejnou
kuřárnu v celé České republice!

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

••Pondělí••
Etiketa není věda. „Etiketa znamená, že se chováme o něco lépe, než je absolutně nutné,“ poznamenal americký spisovatel Will Cuppy. Dvouhodinová one
man show mistra etikety Ladislava Špačka bavila návštěvníky zcela zaplněného Městského divadla v Prostějově.
•• Úterý ••
Fantastická žena. „Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají
báječnej život plnej báječnejch dní bez útrap,“ zpíval svého času Michal Tučný. Jenže kde takovou báječnou ženu vzít? Právě kolem tohoto problému se
točila zápletka divadelní komedie Fantastická žena, která byla k vidění v prostějovském Společenském domě.
•• Středa ••
Princezny s drakem v těle. Každá dívka má v sobě nejen princeznu, ale
i draka… O tom, že princezny a draci patří neodmyslitelně k sobě, se mohli přesvědčit i žáci prostějovských škol, kteří vyrazili na představení Bajaja.
S ním do Prostějova dorazilo Naivní divadlo z Liberce.
•• Čtvrtek ••
Klub přátel krize středního věku. „Muž se v krizi středního věku podobá
dítěti, které ještě o Velikonocích čeká vánoční dárky,“ poznamenala americká
novinářka Edda Hopperová. V Městském divadle v Prostějově byla k vidění
komedie Cravate club, v níž se v roli dvou přátel představili Miroslav Etzler
a Martin Pechlát.
•• Pátek ••
Utíkej, ježku, utíkej! Říká se, že nejrychlejší zvíře na světě je kuře, které dokáže proběhnout somálskou vesnicí… Pro hráče videoher je zase nejrychlejším zvířetem na světě ježek. Jenže pokud pořád neuvěřitelně rychle utíkáte,
je velmi těžké najít si opravdového kamaráda. Právě o tom pojednává film
Ježek Sonic, kde si roli lehce šíleného Doktora Robotnika zahrál Jim Carrey.
Snímek se promítal v prostějovském kině Metro 70.
•• Sobota ••
Masopust. „Teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí,
zimostráz pod kopcem kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům
odpouštím,“ zpívá ve smutné, krásné a přitom nepříliš známé písni Jaromír
Nohavica. Zatímco při masopustu v obcích lidé bavili sebe i své sousedy,
v Prostějově tradiční veselici připomněli opravdu šikovní divadelníci, žongléři a kejklíři.
•• Neděle ••
Život je karneval. „Ber, co ti život dal: radost, žal i lásku. Vždyť život je karneval, v němž stokrát změníš masku…“ O pravdivosti těchto slov se mohli přesvědčit ve Vrchoslavicích, kde si ve zdejší sokolovně připravili karneval, na jehož
organizaci se kromě místních sokolů podílel také němčický DDM Orion.

„Ten protikuřácký zákon z předchozích
let dopadl na poživače dehtu a nikotinu
až příliš tvrdě. Zákaz kouření v kavárnách a restauracích je hodně kritizovaný, kuřáci tak musejí chodit potupně
ven, v zimě mrznou a v létě z nich teče
pot. Na základě petice, kterou podepsalo přes osmadvacet tisíc Prostějovanů,
jsme se místo sportovní haly rozhodli za
místním nádražím postavit obrovskou
veřejnou kuřárnu,“ prozradil Agentuře
Hóser Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora.
On sám je jedním z mála radních, kteří sami kouří jednu cigaretu od druhé.
„Zákon to povoluje, respektive nezakazuje. Obří komplex bude disponovat třemi velkými sály, v nichž budou

stoly s popelníky a kuřákům se pěkně
v teple budou podávat kávičky, čajíčky
a v omezené míře i alkohol. Nikdo je
odtud nebude vyhánět ven do zimy.
Zařízení bude mít status kuřárny,
nikoliv kavárny či hospody. Ano, tak
trošku tím zákon obcházíme, ale soudit nás za to určitě nikdo nebude,“
míní Nikamnepospíchal.
Při tomto návrhu měl v radě města
velkou oporu v samém primátorovi,
který ač sportovec a zdatný čutálista rovněž hulí jak hornický komín.
„Bude to jediné místo v Prostějově,
kde si kuřáci budou moci zapálit
u kávičky nebo skleničky slivovice.
Věřím, že tato stavební investice, která
bude v rámci celé republiky první a tím

originální, se městu brzy vrátí. Za vstup
do kuřárny totiž každý host zaplatí
padesát korun a může v ní vyhulovat
každý den. Jakmile bude kuřárna postavena, vymiňuji si po slavnostním
přestřižení pásky jako první si zapálit
cigáro,“ uvedl první muž Prostějova
Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Dát si deset „kousků“ a za pár hodin sednout za volant?! Ten chlap
musel přijít o rozum! Bohužel
i takové nepochopitelné případy
se stávají, přičemž o jednom takovém informovala Policie ČR
počátkem uplynulého týdne. Devětadvacetiletého řidiče osobního
automobilu Kia Sorento zastavila hlídka v Dolní ulici v Prostějově
a provedenými dechovými zkouškami naměřila hodnoty 1,31
a 1,36 ‰ alkoholu v dechu.
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Muž s tím souhlasil a bez mučení přiznal vypití deseti jedenáctistupňových piv během
předchozí noci. Dodejme, že
v době kontroly bylo poledne.
To ale ještě nebylo všechno, policisté dále zjistili, že vozidlo
má již více než 4 měsíce propadlou technickou kontrolu.
Když se daří, tak se daří…

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.

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

Pondělí 24. února 2020
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Domy po cikánech zmizí. Až
tři miliony korun hodlají v Hradčanech-Kobeřicích investovat do
demolice ohyzdných nemovitostí,
které v obci zůstaly po vystěhování
nepřizpůsobivých občanů a jsou
zcela neobyvatelné. Po zbourání
domů hodlají místní zastupitelé na
uvolněném místě vybudovat okrasný park.
CO NÁS UDIVILO…
Radary zpět do akce! V tichosti
a režimu přísného utajení upekli
prostějovští radní plán, dle něhož
se v co nejzazší době má na silnicích opět měřit formou tzv. ptačích
budek Ty jsou přitom již dobrých
devět roků mimo provoz a v posledních letech se mluvilo o jejich zcela
odlišném využití. A ejhle, bude se
prý znovu fotit!
ZACHYTILI JSME

104

Úctyhodných sto čtyř roků se
takřka dožila Josefa Schlesingerová, která byla nejstarší občankou
města Prostějova. Minulé úterý
bohužel její srdce dotlouklo.
ZAUJAL NÁS...

Foto: www.lhkjestrabi.cz

JIŘÍ VYKOUKAL
To jsou věci! Sportovní manažer
Jestřábů se uplynulou sobotu vrátil
po osmi sezónách na led a ve věku,
kdy brzy oslaví 49. narozeniny,
se stal nejstarším hráčem historie,
který oblékl dres Prostějova v soutěžním utkání.
ZASLECHLI JSME…

„DVA MĚSÍCE
JEDL
MIXOVANOU
STRAVU“
U Okresního soudu v Prostějově
vypovídala v případu Jiřího Otáhala alias „kanibala“ jeho exmilenka. A z některých slov šel mráz
po zádech…
POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ

8/3 °C

Matěj/Matyáš

¶WHUÙ

12/2 °C

Støeda

8/5 °C

¤WYUWHN

7/3 °C

Liliana
Dorota

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

Alexandr

3½WHN

8/4 °C

Sobota

10/4 °C

Lumír
Horymír

1HGÈOH 11/5 °C
Bedřich/Bedřiška
Zdroj: meteocentrum.cz
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DEPO na místním nádražím
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V jeho autě hledali kradené věci

6CMVQ VQ X[RCF¾ WXPKVą DÚXCNÆJQ NQMQOQVKXPÊJQ
FGRCPCOÊUVPÊOP¾FTCåÊ Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Co se to tam stalo? Zásah policistů na Vrahovické ulici vzbudil ve
čtvrtek 20. února hodinu po poledni pozornost řady lidí z Prostějova. S dotazy
ohledně celé akce se Večerník obrátil přímo na zdejší složky.

Martin ZAORAL
Jak se nám podařilo zjistit, kriminalisté na Vrahovické ulici zadrželi muže, který byl
podezřelý z toho, že ve své Fabii převáží kradené věci. Tip na něj dostali od kolegů z
jiného kraje. „Při prohlídce vozidla se odcizené věci nenalezly, zato měl jeho sedmačtyřicetiletý řidič pozitivní test na látku amphetamin/metamphetamin. Muž přiznal,
že v úterý v noci užil jednu ‚lajnu‘ pervitinu. Podrobit se lékařskému vyšetření ovšem
odmítl,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

6CMQXÚQDT¾\GMUGXGéVXTVGMJQFKPWRQRQNGFPKPCUM[VNNKFGORTQLÊåF÷LÊEÊORQ8TCJQXKEMÆWNKEK
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PROSTĚJOV Bezdomovci z okolí místního nádraží
v Prostějově přijdou o poslední „střechu nad hlavou“, která však byla za neúprosný zub času bez péče
už stejně notně děravá. Ostatně ani samotní lidé bez
domova již v poslední době totálně zchátralou budovu příliš nevyužívali. Co bude s vyklizeným prostorem, se zatím neví.
Konkrétně se jedná o likvidaci nevyužívaných objektů
bývalého, dnes již nefunkčního lokomotivního depa

v areálu místního nádraží ČD v Prostějově. „Budovy
jsou nevyužitelné a zchátralé,“ zdůvodnil tento krok
František Jura, primátor statutárního města Prostějov.
Demolice nevyužitého depa přijde městskou pokladnu na 1,17 milionu korun a provede ji společnost
Demstav group z Hranic, která vyhrála výběrové řízení
na tuto zakázku. „Bourat by se mělo začít zhruba do
měsíce,“ potvrdil náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal.
>>>dokončení na straně 18

ŠOK! 2!,2*¡01,-1ß¡ %2!"(,-í1/!/6
zavedení mìøení rychlosti,
PROSTĚJOV Nekonečné seriály není nutné sledovat pouze v televizi, mnohé z nich se odehrávají přímo u nás v Prostějově. V hlavní roli jednoho z nich
inspiraci hledá i v Pøerovì
Magistrát øeší opìtovné

vystupuje jedenáct radarů rozmístěných různě po městě. Jejich příběh se
začal psát již před 11 lety, kdy byly spuštěny, po dvouročním provozu byly
Po Vápenici i 120 km/h
však uloženy k ledz. Vedení města aktuálně nyní zřídilo skupinu, která by
měla napsat další díl osudů těchto pomníků opuštěných „ptačích budek“.
Něco podobného by uvítali i v Prostějově. „Je
V sousedním Přerově už trojice radarů úspěšně funguje více jak rok.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jak se Večerník dozvěděl na středeční tiskové konferenci po jednání Rady statutárního
města Prostějov, nově ustanovená komise by
měla řešit opětovné zavedení automatizovaného měření rychlosti na silnicích. „Chceme
přitom vycházet ze zkušeností z okolních
měst,“ předeslal primátor František Jura. Nebudou mít daleko. Například v okrajových

částech sousedního Přerova fungují tři radary od podzimu 2018. Během prvního roku
zde na pokutách od řidičů vynesly přes 16
milionů korun, které magistrát může využít
například na opravu chodníků. Na druhé straně jejich pořízení přišlo na téměř 2,5 milionu
korun, další peníze šly na mzdy nových osmi
úředníků. „Za dvanáct měsíců od spuštění
radarů jsme zaznamenali na 28 761 případů
překročení rychlosti. Rok provozu ale zároveň ukázal, že se řidiči v měřených úsecích
polepšili a sundávají při průjezdu nohu z plynu. Místa se tak stávají bezpečnější,“ ohlédla se
za ročním působením radarů ve městě mluvčí
přerovské radnice Lenka Chalupová.

dobře, pokud lidé jezdí podle zákona. Vybírání pokut z radarů skončilo v roce 2011, radary
však ještě nějaký čas rychlost měřily. Jakmile
se mezi lidmi rozkřiklo, že už jim nic nehrozí,
vzrostl počet přestupků zhruba čtyřnásobně.
Našli se i takoví borci, kteří se po Vápenici
proháněli rychlostí 120 kilometrů za hodinu,“
zavzpomínal první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil.
Prostějov v roce 2012 vypověděl smlouvu se
společností Czech radar poté, co ministerstvo
dopravy konstatovalo, že města a obce si nesmějí k měření rychlosti vozidel najímat soukromé firmy. Hlídat tuto složku totiž může
pouze státní a obecní policie. Tento problém
se v Prostějově nepodařilo vyřešit a z rada-

rů se brzy staly pověstné „budky na ptáky“.
Magistrát je před čtyřmi lety vykoupil za 2,3
milionu, nové využití však pro ně ani navzdory návrhům ohledně zřízení systému inteligentní dopravy dosud nenalezla. „Místo nich
budou instalovány světelné tabule navádějící
řidiče například na volná parkoviště, upozorňovat je na uzavírky či na aktuální dopravní
nehody,“ plánoval v létě 2018 Pospíšil.
Momentálně tedy naopak není vyloučeno,
že na jejich místě vyrostou jejich moderní
bratříčci. „Bourat je rozhodně nehodláme,
je do nich zavedena elektřina, a to se může
vždy hodit. Navíc se jedná o místa, která byla
v minulosti vytipovaná a schválili je i policisté. Zřejmě tam tedy měly své opodstatnění.
I proto alespoň některá z těchto míst zůstávají stále ve hře ohledně nových radarů,“
uvedl k aktuálním záměrům první náměstek
primátora.

2TQUV÷LQXUMÆTCFCT[LUQWPGHWPMéPÊWåFGX÷V
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Kdy se radary vrátí do provozu a budou
znovu strašit řidiče či řidičky? V tuto
chvíli těžko odhadovat, plány současné
radniční koalice jsou ale jasné. „Pokud
tomu nebudou proti nějaké okolnosti,
stane se tak v nejbližší možné době,“ přislíbil primátor Jura.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Prase
Miloš?
Ne,
z pašíka
se stal

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Kubíček!

20022010266

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu vypukl na prostějovském náměstí T. G. Masaryka tradiční
Masopust. Prase dorazilo, lidi také, stejně jako řezník. Co chybí? Správně, čuníka pojmenovat.
„Hlavně žádného Andreje nebo Miloše nechci slyšet,“ ozval se přitom řezník Krkovička, který se
zároveň díval po shromážděných a čekal na jejich návrhy. Nakonec břímě pojmenování prasete
spočinulo na dětech. A ty rozhodly: prase bude Kubíčkem. Předchozí Pepa tak byl nahrazen.„Ale
kdoví, třeba to byla prasnice,“ spekuloval řezník Krkovička. Ať tak nebo tak, hrdina měl jméno a za
chvíli se mohlo do něj...
(sob)

OBSÁHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTĚJOVSKÉHO MASOPUSTU
A REPORTÁŽE Z OSTATKŮ V REGIONU NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 28-29

Kdyby se obyvatel Prostějova spoléhal jen
na zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, mohl by nabýt dojmu, v jakém městě to vlastně žije. Říká se, že jen
negativní zpráva je zprávou a část autorů
se tím skutečně řídí. Ve skutečnosti v Prostějově vyrůstají kvalitní sportoviště, investujeme do rekonstrukcí sídlišť, do městské
zeleně, do cyklostezek i do našich škol.
Nebývale se rozvíjí naše kino, Národnímu
domu se vrací jeho lesk a krása. Z města
už brzy zmizí část tranzitní dopravy díky
severnímu obchvatu, na kterém máme svůj
podíl. Chystáme se revitalizovat kulturní
dům a jeho okolí. Myslím, že ve skutečnosti
v Prostějově převažují dobré zprávy, často
velmi dobré. Díky všem, kteří na tom mají
svou zásluhu.

František JURA,RTKO¾VQT
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Domov pro seniory v Bedihošti !¡/62$/Û¡0&
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BEDIHOŠŤ Tohle se tedy neuvěřitelně protahuje! Je to již více
jak dva roky, co se měli první nájemníci stěhovat do Domova pro
seniory v Bedihošti. Původní termín jeho plánovaného otevření
byl totiž stanoven na 1. prosince
2017. Později se toto datum opakovaně posouvalo, naposledy měl být
objekt se zvýhodněným nájemným
otevřen do konce uplynulého roku.
Ani to se však nepodařilo. Důvodem
má být fakt, že se nestihlo napojení
na kanalizaci.
Začátkem října 2015 posvětil kralický
farář stavbu nového Domu pro seniory
v Bedihošti. Za projektem stála Kateřina Koldová z nedalekých Kraliček,
která však již v té době byla v osobním
bankrotu. Celé řadě věřitelů dlužila přes
10 milionů korun. Navzdory tomu
stát výstavbu podpořil dotací ve výši
pěti milionů korun. Z podmínek pro

Napsáno
pred
à

0
22. 2. 201

její přijetí vyplývalo, že dům musí
být dokončen nejpozději do dvou
let. To se ovšem nestalo. Do provozu
se dům nepodařilo dostat dokonce
ani po dvojnásobně dlouhé době!
„Dům je hotový. Jediné, co potřebujeme udělat, je přípojka na vodu a kanalizaci. Sice tu byla postavena čistička,
kterou ale nemůžeme využívat. Objednaná firma už to nestihla udělat
a nyní čekáme, až přestane mrznout.
Až se to podaří, přijde na řadu kolaudace,“ tvrdil Večerníku před pár dny
Jiří Slezák, který zastupuje novou
majitelku společnosti Lazecká invest.
Tu původně vedla právě Kateřina
Koldová, přestože coby jednatel byl
oficiálně veden její syn. Ten ovšem
později kvůli prodeji drog skončil ve
vězení.
Obyvatelé Domova pro seniory by
se měli těšit z nízkého nájmu. „To
stále platí, nejméně dvacet let zde

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

musí být regulované nájemné. Zdržení v tomto ohledu není problém,
podmínky přijetí dotace byly splněny,“ dušoval se na konci letošního
ledna Slezák, jehož jsme se zeptali,
kolik v současnosti evidují zájemců
o ubytování. „Měli jsme plno, ale tím,
jak se vše protahovalo, někteří ubyli.
Nyní to nenabízíme, chceme se do
toho pustit, až to bude definitivně hotové. Věříme, že zájem opět bude velký,“
zůstává optimistický Jiří Slezák, který již
dva roky na projekt dohlíží.
Z celé situace je ovšem bedihošťský
starosta rozčarovaný. „Slibovali mi,
že do konce roku to určitě bude
a zase nic,“ čertil se před Večerníkem Jiří Zips. Obec pro výstavbu
Domova coby projektu na podporu
seniorů poskytla pozemky. Jeho další provoz by už měl být zcela v režii
nových majitelů. Podaří se tedy dům
dokončit alespoň letos?
(mls)

3UDYÛEĆHK+ORXêHO\MHUHYLWDOL]RY¿QDOH

PROSTĚJOV Ještě v živé paměti máme loňské rozsáhlé kácení
stromů na pravém břehu Hloučely
směrem k Močidýlkám. Prostějovský magistrát tam ale vzápětí realizoval nákladnou revitalizaci celého prostoru za dva a půl milionu
korun. Investice zahrnovala zpevnění břehů, výsadbu nové zeleně,
vytvoření nové cesty, vybudování
odpočinkových ploch a v neposlední řadě i nové veřejné osvětlení. Zatímco město sklidilo za uvedené práce většinou pochvalu, ne
všichni jsou spokojeni. A stížnosti
míří také k údajným škodám...
Jak se totiž ukázalo, magistrát se
vůbec nevěnoval místní komunikaci mezi garážemi v Močidýlkách.
„Chci poděkovat za místní úpravu
pravého břehu říčky Hloučely od
ulice Olomoucká od mostu po most
nový u OBI. Vznikla zde další pěkná
část koridoru Hloučela, ale má to
jeden velký problém. Něco nového
se vybudovalo, ale něco se poničilo.
Těžká nákladní auta a jiná technika,
které odvážely zeminu a navážely
štěrk včetně výsadbových stromů,
poničily místní účelovou komunikaci na Močidýlkách podél řadových

-QOWPKMCEGOG\KICT¾åGOKX/QéKFÚNMÚEJLGX\QWHCNÆOUVCXW/÷UVQCNGQFQRTCXF¾X¾
TWEGRT[é
Foto: Michal Kadlec

garáží až po Hloučelu ve směru k bývalému Zukovu. Garážují zde osobní
vozidla, která projíždějí takto vzniklým tankodromem. Tudíž bylo by
vhodné na jaře tuto poničenou komunikaci opravit. Doufám, že pochopíte
všechny majitele garáží a postaráte se
o opravu této komunikace mezi řadovými garážemi,“ vyzývá nyní město
Antonín Koudelka z Prostějova.
Na webových stránkách města se k celé
problematice vyjádřil vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu. A jeho odpověď majitele
garáží v Močidýlkách zcela jistě nepotěší. „Stav místní komunikace na Močidýlkách podél řadových garáží je po

realizaci stavby v oblasti biokoridoru
Hloučela stejný, jako byl před zahájením těchto prací. K žádnému poničení
komunikace vlivem provádění stavby
nedošlo. Úplně stejný stav zpevněných
ploch ke garážím, jak popisuje stěžovatel, tam byl i před realizací stavby, kdy
majitelé garáží požadovali po magistrátu opravu této komunikace, a ta jim
byla zamítnuta. Dále musíme konstatovat, že opravy zpevněných ploch ke
garážím magistrát nerealizuje nikde
v celém Prostěově,“ uvádí Antonín
Zajíček.
Jinými slovy, město nic neponičilo
a tak si komunikaci opravte sami,
vážení garážníci…
(mik)

5VCXDWQDEJXCVWDT\FÊOCLKVGNÆRQ\GOMč
Plánovaný severní obchvat Prostějova, který má vést od kruhové
křižovatky v Olomoucké ulici kolem areálu bývalých Dopravních
staveb, okrajem Smržic a vyústit
až na křižovatce u „veteriny“
v Kostelecké ulici, je v ohrožení.
Nebo alespoň bude muset kraj
zřejmě počítat se zdržením celé
akce.
Jak jsme totiž zjistili, krajskému
úřadu se jako investorovi nedaří
dohodnout s majiteli některých
pozemků na jejich prodeji! „Co se
týká výstavby severního obchvatu
Prostějova, jde o akci, kterou zaštiťuje Olomoucký kraj, neboť se jedná

o investici ve výši 180 milionů korun.
Naše město se na tom bude také podílet, ale podstatně menší částkou.
Pravdou je, že v současnosti i kraj přiznává problémy s výkupy pozemků,
jejichž majitelé se jich nechtějí zbavit.
Cena, kterou jim nabízí Olomoucký
kraj je 400 korun za metr čtverečný
a pro některé majitele je nepřijatelná. Prostě chtějí víc. Ale jsou i takoví
majitelé, kteří svůj pozemek nechtějí
prodat za žádnou cenu,“ shrnula Večerníku současnou situaci ohledně
plánovaného severního obchvatu
Alena Rašková, místostarostka Prostějova zodpovědná za dopravu ve
městě.

Místostarostka si ale nemyslí, že by
kraj mohl přikročit k vyvlastnění
zmíněných pozemků ve veřejném
zájmu. „Vyvlastnění bude skutečně
až tou poslední možností, jak by se
celý problém mohl řešit. Kraj i město
mají totiž snahu se s majiteli pozemků rozumně domluvit, aby byla spokojenost na obou stranách. Věřím, že
nakonec vše dobře dopadne a s majiteli potřebných parcel najde kraj společnou řeč,“ uvedla Alena Rašková.
Zatím to ale tak nevypadá. Krajský
úřad rozeslal už šedesáti majitelům
návrhy kupních smluv na jejich pozemky, zpět jich se souhlasným stanoviskem přišlo pouhých deset.

$.78/1«
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Tento deset let starý článek je i právě dnes vysoce aktuální. Všichni Prostějované vědí, že severní obchvat města se začal budovat až nedávno, konkrétně
na podzim roku 2019, a má být dokončen letos v létě. Jednání o výkupu pozemků byla totiž tou hlavní brzdou bránící výstavbě. Olomoucký kraj našel
společnou řeč pouze se zlomkem majitelů, do hry tak výrazně muselo vstoupit město a založit speciální komisi. Ta nakonec úspěšná byla, ale tahanice
kolem parcel potřebných pro výstavbu obchvatu trvaly skutečně skoro deset
let. Za zmínku stojí ještě cena. Zatímco v roce 2010 byl rozpočet stavby naplánován na 180 milionů korun, nyní už víme, že půjde už o investici za 400
milionů korun. A nejde pouze o to, že ceny stavebních prací během deseti let
výrazně stouply, ale dvojnásobek se musel přidat i v nabídkách koupě pozemků. Kvůli desetiletému zdržení tak severní obchvat Prostějova bude stát více
než dvakrát tolik od původních plánů!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: ulice Československého armádního sboru
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Rvačka bezdomovců
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Předminulou sobotu 15. února
přijali strážníci žádost o spolupráci
ze strany záchranářů v budově bývalého drážního depa za místním
nádražím. Na místě zjistili, že došlo ke rvačce mezi dvěma bezdomovci. Třicetiletý muž byl velmi
rozrušen a uvedl, že byl napaden
protivníkem. Strážníkům se uvedeného agresora podařilo zkontaktovat a jednatřicetiletý muž se k napadení přiznal. Uvedl, že k útoku
došlo, jelikož s napadeným mužem
jsou v místní komunitě bezdomovců neustálé problémy. Proto situaci
vyřešil několika fackami. Zdravotníci rozhodli o převozu třicetiletého muže na ošetření do nemocnice. Agresor je svým jednáním
důvodně podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití.

Neunesl rozchod
V pondělí 17. února krátce po
poledni vyjížděl hlídka prověřit
telefonické oznámení o obtěžování ženy jejím bývalým přítelem.
Ta uvedla, že byla u lékaře, načež
bývalý přítel ji zde kontaktoval
a vulgárně nadával, poté dokonce
vyhrožoval fyzickým napadením,
a to i před jejich dcerou. Dotyčného strážníci zastihli nedaleko.
Třicetiletý muž se k hádce s ženou doznal, vyhrožování ovšem
popřel. Jako důvod hádky uvedl,
že chce i nadále udržovat vztah
s o dva roky starší přítelkyní. To
však sama žena nechtěla. Svým
jednáním se muž dopustil přestupku proti občanskému soužití,
za který mu hrozí pokuta do výše
20 000 Kč.

PROSTĚJOV Když si šestasedmdesátiletá seniorka z Prostějovska před necelým
rokem zřídila facebookový profil, netušila, že už za osm měsíců ji to v kombinaci
s její důvěřivostí bude stát více než 230
tisíc korun... Naletěla totiž falešnému vojákovi – sňatkovému podvodníkovi!

Michal SOBECKÝ
V červenci oslovil postarší dámu se zájmem
o sociální sítě se žádostí o přátelství údajný třiačtyřicetiletý voják americké armády, toho času
prý sloužící v jižní Africe. „Ženu zahrnul lichotkami a vyznáním lásky a slíbil, že za ní do Česka
přijede a vezme si ji za ženu. Ke zvýšení důvěryhodnosti se navíc vydával za bohabojného
křesťana,“ uvedl k případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Hloupá zábava
Špatným směrem napnuli svoji
energii dva mladíci, kteří umístili
kontejner na odpad doprostřed
vozovky v Palackého ulici a z místa
odešli. Všimla si jich ovšem žena,
která následně zavolala policisty.
Strážníci kontejner odtáhli zpět na
původní místo. Díky popisu oznamovatelky se mezitím strážníkovi
na operačním středisku podařilo
za pomocí kamerového systému
vysledovat a zachytit pohyb povedené dvojice. Hlídka oba podezřelé muže zastihla v Plumlovské ulici.
Protiprávní jednání jednadvacetiletého a pětadvacetiletého muže
skončí zřejmě pokutou, která může
dosahovat výšky až půl milionu korun.

Pomoc ženě
Stará žena upadla na zem a nemohla vstát. Její syn ve středu
19. února zavolal strážníky, kteří
sedmadevadesátiletou stařenku
pomohli zvednout a umístili ji
zpět do postele. Pád se obešel bez
zranění, lékařské ošetření nebylo
zapotřebí.

Prvních bezmála 20 000 korun z poškozené vylákal pod záminkou, že peníze poslouží k její registraci u americké armády jako jeho snoubenky.
U toho ale podvodník neskončil... „Druhá a třetí
platba měly posloužit k udělení dovolené a čtvrtá
k tomu, aby armáda po dobu jeho nepřítomnosti za
něho mohla zajistit náhradu. Požadované částky se
postupně zvyšovaly až ke sto padesáti tisícům korun,
které měly být použity na to, aby mohl armádu opustit,“ konstatoval k případu policejní mluvčí. Poslední
částku žena kvůli zadlužení z předchozí již nezaplatila.
Policisté celou událost šetří jako podvod, pachateli hrozí až pět let vězení. Nejedná se přitom zdaleka o první takový případ!
„Statistiky neevidují konkrétně tento způsob internetového podvodu, takže nelze uvést přesná čísla.
Každopádně se jedná o jednotky případů. Závažnějším faktem je, že takto způsobené škody jsou velice
často v řádech stovek tisíc korun. Není výjimkou,
že se kvůli slibu naplnění lásky dokonce i zadluží,“

Přišel i o lístek na fotbal

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

zareagoval na dotaz Večerníku František Kořínek.
Policejní mluvčí také poukázal na to, že se lidé mohou kvůli sňatkovým podvodníkům dostat i do
velmi prekérní situace. „Na Přerovsku jedna z obětí
v minulém roce prodala nemovitost, aby utržené
peníze mohla poslat podvodníkovi,“ sdělil s tím, že
vystupování pod smyšlenou identitou vojáka nebo
vojenského lékaře patří k nejčastějším případům, jak
se podvodník snaží vylákat peníze.

1HMVSËxFKFHGRYø]HQË
PROSTĚJOV Minulé pondělí byli strážníci přivoláni do jednoho z prostějovských supermarketů, kde došlo k drobné krádeži. Na místo vyslaná
hlídka od ostrahy zjistila, že ke krádeži došlo i předešlý den a dopustit se jí měl muž ve věku devětadvaceti let. Pracovníkovi ostrahy byl dobře znám,
jelikož v obchodě kradl i v minulosti. Jeho jednání
bylo zachyceno kamerovým systémem.
Nejen celý uplynulý týden kradl po prostějovských supermarketech devětadvacetiletý muž. „Hned v pondělí 17. února na něj upozornil pracovník ostrahy

jednoho z nich, který ho dobře znal, jelikož v obchodě
kradl i v minulosti. Jeho jednání bylo zachyceno kamerovým systémem a hlídač si ho všiml až po následné
kontrole uložených záznamů. Na nich bylo vidět, jak si
muž na prodejní ploše vyndává alkohol z plechového
obalu a lahev si vkládá do batohu. Poté prodejnu opustil, aniž by za zboží v hodnotě 1200 korun zaplatil,“
pustila se do popisu případu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Ve čtvrtek 20. února se strážníci s mužem setkali
osobně. „Tentokrát byl ve stejné prodejně při činu

Kradl u hřbitova

zadržen ostrahou poté, co se pokusil ukrást zboží
v hodnotě 1980 korun. Pracovník prozradil, že opět
mají další kamerový záznam o jeho krádeži, ke které
došlo v předchozích dnech. I v tomto případě se mu
podařilo z prodejny odejít, aniž by odcizený alkohol
v hodnotě 1010 korun zaplatil,“ doplnila Greplová
s tím, že svým jednáním je devětadvacetiletý muž
podezřelý z přestupku proti majetku. „A vzhledem
k tomu, že se jich dopouští opakovaně, hrozí mu
pokuta až do výše sedmdesáti tisíc korun,“ prozradila
mluvčí prostějovských strážníků.
(pk)
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„UKOUSL MU SPODNÍ RET
Jiří Otáhal oslaví padesátiny ve vazbě,
před senátem vypovídala jeho exmilenka

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
U soudu v úterý 18. února obsáhle vypovídala bývalá milenka Jiřího Otáhala,
která se s obžalovaným seznámila zhruba před čtyřmi lety. „S manželem jsem
tehdy už nežila. Do obžalovaného jsem
se zamilovala a létala si na obláčku, a to
i přesto, že mi hned na začátku řekl, že
se rozvádět určitě nebude,“ prozradila
učitelka jedné z prostějovských základních škol.

Rozchod
SRGQtWLOYiãHĖ
Jak už to na světě chodí, po určitém
čase došlo k vystřízlivění. „Vadilo mi,
že si neustále na něco stěžuje: na man-

želku, otce i svůj život. Říkala jsem mu,
že jestli má nějaké problémy, ať je řeší
a pořád o nich jen nemluví. Ale nic se
nezměnilo. Hodně tím v mých očích
ztratil,“ vysvětlovala důvody odcizení
svědkyně, kterou také zarazily některé
podivné výkyvy v chování jejího milého. „Zcela vážně mi říkal, že pokud by
si jeho manželka našla milence, tak by
ho určitě zabil,“ zmínila se žena, která
obžalovanému nakonec oznámila, že se
s ním už nechce dál scházet. Jak už to v
podobných případech někdy bývá, do
té doby spíše pasivní muž, řešící spoustu
věcí, se rázem proměnil v zamilovaného
puberťáka zaměřeného jen na to, aby si
svoji lásku udržel. „Za stěrači auta jsem
pravidelně nacházela zamilované vzkazy, dával mi tam i květiny, zval mě na
výlety, do školy mi posílal dary. Jenže já
už byla rozhodnutá,“ přidal nejmenovaná exmilenka, jež v té době již navázala
vztah s jiným mužem.

Kdo
SRQLþLODXWR"
Auto jejího nového partnera bylo brzy dvakrát
poničené. „Policisté se nás nejprve ptali na dluhy a hned pak na zhrzeného
milence. V tom prvním případě jsme
jim neměli co říct, žádné dluhy ani
jeden z nás nemá. V tom druhém to
bylo jasné. Nicméně nikdy se neprokázalo, že by auto poničil pan Otáhal.
Chtěla jsem, abychom si vše vysvětlili,
ale on mi jen řekl, že si nikdy nesedne
s člověkem, kterého nesnáší tak, že by
ho i zabil,“ šokovala před soudním tribunálem žena.
Vše vyvrcholilo krvavým konfliktem,
při němž Jiří Otáhal s elektrickým paralyzérem a pistolí u boku zaútočil na
svého soka. Během rvačky, která rozhodně neproběhla dle jeho představ,
mu pak ukousl celý spodní ret. „Partner
podstoupil plastickou operaci, nicméně
převrátilo nám to život naruby. Dva měsíce jedl mixovanou stravu, dodnes má
ret necitlivý, občas mu na něm ulpívá
jídlo, které nevnímá,“ popsala trvalé následky svědkyně.

Ve středu 19. února někdy mezi
čtvrt na jednu a čtvrt na dvě odpoledne vyloupil neznámý zloděj
auto, které si vyhlédl u prostějovského hřbitova. Vozidlo bylo
zaparkované u zadního vchodu,
zloděj se za pomoci násilí dostal
dovnitř a ze zavazadlového prostoru ukradl dámskou kabelku i notebook značky Asus. S kabelkou
její šestatřicetiletá majitelka přišla
i o peněženku s doklady, platební kartu a 550 korun. Celkem za
sebou nechal zloděj škodu za více
než osm tisíc korun.

Řidiče oslnilo slunce
V pátek 21. února po jedenácté hodině dopoledne řídil sedmašedesátiletý muž vozidlo Ford Focus na
parkovišti před nemocnicí v Prostějově. Při couvání z parkovacího
místa zavadil levou přední částí
svého vozidla o levý přední roh
sousedního vozu Renault Megane,
načež uvedl, že jej při manévru oslnilo slunce. Provedená orientační
dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní.

Po pivech ohrožoval
okolí autem

AŽ NA BRADU!“
PROSTĚJOV„Nedokázala jsem si představit, že je vůbec možné, aby
člověk člověku něco podobného udělal,“ shrnula své pocity důležitá
svědkyně v případu obžalovaného Jiřího Otáhala. Jak Již Večerník
informoval před měsícem, obchodní zástupce ve středních letech
byl obžalovaný z toho, že svého rivala, který mu přebral milenku,
chtěl unést, zavřít a snad i mučit v garáži, kterou si za tímto účelem
pronajal. A dokonce mu ukousl spodní ret! Rozsudek v celé věci sice
minulé úterý nakonec nepadl, nicméně výpovědi jednotlivých svědků v tomto skutečně neobvyklém případu byly dosti zajímavé.

Nemalou smůlu měl sedmnáctiletý mladík. Ve středu 19. února
v odpoledních hodinách si ve fotbalové šatně sportovního klubu
v Prostějově odložil batoh i s peněženkou. Když se do kabiny po necelých dvou hodinách vrátil, zjistil,
že peněženku mu z něj někdo sebral. S ní přišel i o osobní doklady,
platební kartu, peníze i vstupenku
na fotbalový zápas Sigmy Olomouc. Celkem způsobenou škodu
vyčíslil na necelých tři a půl tisíce
korun. Policie po pachateli pátrá,
hrozí mu až dva roky vězení.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

A tak krade jako straka

Zraněný dravec
V úterý 18. února večer upozornil
pracovník ostrahy objektu na ulici Floriana Nováka na zraněného
dravého ptáka. Strážníci zraněnou
poštolku od oznamovatele převzali. Následující den opeřence předali ochráncům přírody na Husově
náměstí. Poté putoval do záchranné stanice volně žijících živočichů
v Němčicích nad Hanou.

.521,.$

Důvěřivá dáma přišla o čtvrt milionu korun!

1DXKP÷PÚ,KąÊ1V¾JCNWUQWFWEGNÆPC
RCFGPÊ QRCMQXCP÷ \NGJéQXCN C UXQLK
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v jeho případě zvědavý zejména na to,
zda chtěl po svém synovi provaz, který si Jiří Otáhal s sebou vzal na svoji
„trestnou výpravu“. Dle obžaloby měl
sloužit ke spoutání napadeného, obžalovaný se však hájil tím, že jej chtěl
využít při práci u svého otce. „O nic,
k čemu by potřeboval provaz, jsem
ho nežádal,“ vypověděl muž, který
rovněž připustil, že v případě, že by
jeho syn musel odejít od manželky,
mohl by nějaký čas bydlet u něj. To se
jeví v rozporu s tím, že samotný obžalovaný ve své obhajobě tvrdil, že si
pronajatou garáž zařizoval na bydlení, a to pro případ, že by jej manželka
„vykopla“.
Po rozsáhlém dokazování ani tentokrát rozsudek nepadl, mohlo
by se tak ovšem stát již v úterý 3.
března, na kdy bylo hlavní líčení
1DFRE\OSURYD]" odročeno. Devětačtyřicetiletý Jiří
Otáhal tak má jistotu, že blížící se
Následně u soudu vypovídal i otec „Abrahámoviny“ oslaví maximálně
obžalovaného. Soudce Petr Vrtěl byl tak za mřížemi...

V sobotu 16. února před polednem kontrolovali policisté v Dolní
ulici osobní automobil Kia Sorento a jeho devětadvacetiletého řidiče. Opakovaně mu naměřili skoro
jeden a půl promile alkoholu v dechu. Se změřenými hodnotami
muž souhlasil a přiznal vypití deseti piv během předchozí noci. Při
kontrole policisté dále zjistili, že
vozidlo má již více než čtyři měsíce
propadlou technickou kontrolu.
Tento přestupek vyřešili na místě pokutou. V případě řízení pod
vlivem alkoholu se však bude muž
zodpovídat z trestného činu.

Zatajení nálezu kabelky
Ze zatajení věci i neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku podezírají
prostějovští policisté neznámého
člověka. Ten si měl ve čtvrtek 20.
února po dvacáté hodině ponechat
nalezenou dámskou kabelku, která její jednašedesátileté majitelce
vypadla v ulici Stanistava Manharda na chodník poté, co otevřela
dveře od automobilu. Když si věc
o několik minut později uvědomila, kabelku na místě již nenašla.
S ní se nepoctivý nálezce zmocnil
i dokladů ženy, její platební karty,
svazku klíčů, brýlí a mobilního
telefonu iPhone 7. Žena vyčíslila
škodu na 18 000 korun.

20021710250

Vojtěch KONEČNÝ
15. 2. 2020 52 cm 4,25 kg
Brodek u Konice
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ALEXANDRA

se zemí

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.

nádražím SROVNAJÍ

DEPO na místním

a Šternberku, a to s účinností od pátku 21. února,“
zaslala do médii horké info Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel, která jmenované špitály provozuje.
Přesto by někteří z nás měli svoji případnou návštěvu u pacientů zvážit. „Apelujeme na všechny návštěvníky, aby v případě, že se necítí býti zcela zdrávi, návštěvu raději odložili,“ zdůraznila Miloševská.
(mls)
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opět bez omezení

Filip POSPÍŠIL
17. 2. 2020 51cm 3,85 kg
Určice

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

Šimon ZATLOUKAL
17. 2. 2020 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Jindřich ZNOJIL
7. 2. 2020 50 cm 3,80 kg
Slatinky

PROSTĚJOV Po dlouhých 17 dnech mohou lidé
z Prostějovska opět bez omezení za svými blízkými
nemocnice. Opatření, které platilo od úterý 4. února
bylo na konci uplynulého týdne odvoláno.
Důvodem uzavření nemocnice pro návštěvy byla
chřipková epidemie. „S ohledem na zlepšení epidemiologické situace v Olomouckém kraji přistoupilo
vedení Středomoravské nemocniční k odvolání zákazu návštěv v nemocnicích v Přerově, Prostějově

Pondělí 24. 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!

www.vecernikpv.cz

Chřipka ustupuje, do nemocnice

Markéta BUREŠOVÁ
15. 2. 2020 49 cm 3,10 kg
Mostkovice

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!

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!

Nejvíce papíru se dlouhodobě
BLAHOPØEJEME!!! vybírá na ZŠ Palackého

Vítejte na svìtì

děti, pejsci

15021020132
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Proč?

Pondělí 24. února 2020
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PROSTĚJOV Už by to bylo potřeba.
Sportcentrum-DDM na okraji města
hostí celou řadu významných, zejména sportovních, ale i společenských
a dětských akcí. Jeho současné řešení
však již dlouho neodpovídá představám o moderním stánku 21. století.
V blízké budoucnosti by se to mělo
změnit.
Vedení Prostějova připravuje úpravu
prostoru před budovou Sportcentra
v Olympijské ulici. „Při sportovních
akcích není možnost shromáždění.

borníků budou na programu i další
doprovodné akce.
O jejich konkrétní náplni vás budeme
informovat v příštím vydání Večerníku.
(mls)
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PROSTĚJOV
Na
informačně
vzdělávací akci, která je určena všem,
kteří chtějí rozeznat pravdu od dezinformací, zve Městská knihovna
Prostějov. Událost s názvem Fake news
a dezinformace aneb zdravý selský rozum pro dobu informační se uskuteční
ve středu 26. února v 17:00 hodin
v podkrovním sále knihovny.
V dnešní uspěchané době se na nás valí
informace ze všech stran. Televize, rádio,

zpravodajské internetové portály i sociální
sítě „křičí“ do světa svoji pravdu o imigrantech, šířících se epidemiích i nejrůznějších
skandálech. Ale jak rozeznat, zda se jedná
skutečně o pravdivou informaci a nepodléhat zbytečným „fake news“ neboli
dezinformacím, které mají za cíl manipulovat příjemcem? Přijďte si poslechnout
přednášku Jaroslava Valůcha, vedoucího
projektů mezinárodního vzdělávání ve
zpravodajské organizaci Transitions. (ans)

>>>dokončení ze strany 17
Cestování Petera Chalupianského v sobě
skrývá ovšem mnohem víc, než jen
poznávání nových míst. Výtěžek ze vstupného na tuto přednášku totiž poputuje na
nemocnou Sofii, holčičku z Prostějova.
V úterý se vybralo bezmála 13 tisíc korun
a u východu byla ještě připravena kasička,
kterou nikdo při odchodu nenechal bez

schválili zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci.
„Společnost 2 arch zpracovala pro ředitele Sportcentra studii řešení prostoru
před sportovní halou a předložila cenovou nabídku ve výši 400 510 korun.
Předpoklad dokončení projektové dokumentace je sedm měsíců od zadání,“
přidal náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). Přesný
termín zahájení prací nebyl prozatím
prozrazen.
(red)
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Také zde není jednoznačně patrné místo vstupu. Plocha před budovou slouží
také jako parkovací, skladovací a příjezdová, což rozhodně není vhodné.
Základní myšlenkou návrhu je plochu
otevřít, odstranit všechny rušivé funkce,
umožnit jednoznačný čitelný vstupní
prostor, který bude také jako shromažďovací, a vytvořit tak veřejný parter se
zelení a mobiliářem,“ popsal budoucí
kroky František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Radní proto na svém úterním zasedání

povšimnutí. Celkem lidé z Prostějova
vybrali pro svoji spoluobčanku částku
přesahující 25 000 Kč.
„Obrovsky mile mě překvapila štědrost lidí
z Prostějova, kteří mezi sebou dokázali vybrat
nadprůměrnou částku. Velké poděkování
patří také kinu Metro 70 za poskytnutí prostor a jeho zaměstnancům za velmi milé
přijetí,“nechal se slyšetChalupianský.

Pokud jste se nemohli zúčastnit a chtěli
byste také přispět, tak můžete na transparentní účet 77667700/0600 s variabilním symbolem 99993.
Peter Chalupianský se věnuje charitativní činnosti pro Nadační fond Klub
SRDCAŘŮ, který sám založil a pomáhá
nemocným lidem, nebo těm v nouzi
přímo ve městě, kde se přednáška koná.

selským rozumem! aneb přednáška PRO DOBROU VĚC

Přijímejte informace Vietnam, jak ho možná neznáte

Vyšetřovatel HZS Olomouckého kraje vyloučil úmyslné zavinění a stanovil předběžnou škodu na 35 000
korun.
Večerník na místě zkontaktoval některé ze svědků. „Viděl
jsem, jak tu byla hasičská auta, ale nic nehasila. Myslel jsem
si, že se jednalo o planý poplach,“ vypověděl jeden z chlapců
žijících přímo na sídlišti. Po požáru zůstal u jednoho z bytů
v druhém patře začouzený balkon. Zkontaktovat jeho majitele se nám ovšem nepodařilo.

Sportcentrum vyhlíží
nutnou modernizaci

rané tuny papíru
–17
2017–18
26,32
50,516
37,546
0
19,009
30,031
13,142
17,998
0,845

k další recyklaci,“ pochvaluje si Jiří Pospíšil (PéVéčko, na snímku ve výřezu),
první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Radnice tedy bude nadále podporovat, aby sběr starého papíru na prostějovských školách pokračoval. „Proto
se nejlepší školy a žáci mohou těšit
na odměny z financí města. Ty dostanou žáci, jenž nasbírají nejvíce papíru,
a dále školy, které nasbírají nejvíce kilogramů na jednoho žáka. Celková cena
za odměny pro školy a žáky bude činit
89 650 korun,“ prozradil Pospíšil.

Hasiči 22. února odpoledne vyrazili k požáru balkonu jednoho z bytů, nakonec však zasahovat nemuseli. „Jednalo se o požár věcí uskladněných na balkoně, který se podařilo uhasit před příjezdem hasičů,“ prozradil
nám Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Ještě podrobnější zpráva dorazila do redakce ve večerních
hodinách. „V sobotu před druhou hodinou odpoledne jsme
přijali oznámení o požáru na balkoně ve druhém patře panelového domu v Prostějově na ulici V. Špály. Oheň, který
zachvátil plastové židle, se naštěstí podařilo včas uhasit a nedošlo k větším škodám na majetku. Ze zasaženého podlaží
bylo po dobu zákroku evakuováno šest osob,“ Libor Hejtman, komisař Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Jak doplnil, nikdo nebyl zraněn.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Velkou pozornost vzbudila
uplynulou sobotu kolem patnácté hodiny
přítomnost čtyř hasičských vozů na prostějovském sídlišti Hloučela, konkrétně pak na
ulici Václava Špály. Večerník se zajel na místo
události podívat.

PROSTĚJOV A je to tady! Spory
o připomínku jednoho z nejvýznamnějších prostějovských rodáků by měly skončit. Přestože veřejná soutěž na sochu světoznámého
filosofa skončila fiaskem, Husserl
by se měl ve městě dočkat minimálně pamětní desky. Ta bude odhalena při příležitosti setkání filosofů
z celého světa.
Začátkem dubna si odborníci na fenomenologii z celého světa sbalí kufry a začnou na mapě hledat Prostějov,
rodiště zakladatele tohoto filosofického směru Edmunda Husserla. „Ve
dnech 8. a 9. dubna u nás proběhne
Mezinárodní fenomenologické kolokvium,“ prozradil na středeční tiskové konferenci po jednání rady města
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).
Probírat se v rámci něj mimo jiné
bude pamětní deska E. Husserla, při
příležitosti významného setkání od-

pamětní desky
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paneláku hořel balkón Husserl se dočká

www.vecernikpv.cz
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pro prvních 10 žáků z každé školy
1. cena
1 000 Kč
2. cena
900 Kč
3. cena
700 Kč
4. cena
600 Kč
5. cena
500 Kč
6.–7. cena
400 Kč
8.–9. cena
300 Kč
10. cena
250 Kč
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PROSTĚJOVSKÝCH
ŠKOL
Nejvíce papíru se dlouhodobě

www.
vecernikpv.cz

Prostějov (sob) – Kratochvíle pro
více než jen mladší věkovou generaci. To jsou workoutová hřiště, která
v Prostějově najdeme například v Kolářových sadech, v Kostelecké ulici
nebo u vrahovické základní školy.
Poslední jmenované by se pak navíc
mělo doplnit o další prvky. „Pro malé
a střední děti to bude lanová pyramida ve výšce asi tři a půl metru. Když
tam vidím ty spousty dětí, jak zápolí
na kovovém workoutu, tak toto bude
pro ně příhodnější. Dozadu za balanc
pak pro mládež a dospělé bude umístěn delší horizontální žebřík, výška
necelých dva a půl metru, délka pět až
šest metrů,“ uvedl zastupitel města Pavel Dopita (SPD Tomio Okamura),
jeden z iniciátorů výstavby.
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Prostějov (red) - Zastupitelé budou
rozhodovat o udělení čestných ocenění pro pracovníky Městské policie
Prostějov. „Čestný odznak Městské
policie Prostějov za věrnost I., II. a III.
stupně lze udělit za příkladný výkon
služby strážníka, při dosažení délky
služby 25, 20 nebo 15 let,“ objasnil
primátor města a vrchní velitel Městské policie Prostějov František Jura
(ANO 2011). Udělována má být také
Čestná plaketa Městské policie Prostějov za příkladný výkon služby nebo
či komukoliv za nadstandardní jednání při zajištění veřejného pořádku.
„O udělení těchto čestných ocenění
rozhodují zastupitelé na můj návrh.
Zastupitelstvo může také rozhodnout o odebrání Čestného odznaku
Městské policie Prostějov za věrnost
a čestného odznaku Městské policie
Prostějov za zásluhy strážníkovi v případě závažného porušení pracovních
povinností, a to opět na můj návrh,“
doplnil Jura.
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jich vzděláváním a poskytovat dotace
v oblasti podpory studentů. Návrh
na dotační podporu studentů byl
zpracovaný zastupitelem Martinem
Hájkem. „Týkal se čtyř dotačních stipendijních programů, konkrétně pro
financování krátkodobých studijních
pobytů v zahraničí, pro financování studia pro studenty prezenčního
studia s podmínkou pracovat nebo
podnikat na území města Prostějova
po stejnou dobu jako bylo vypláceno stipendium, pro dotace určené na
úhradu nákladů souvisejících s účastí
na odborné konferenci a dotací pro
studenty a absolventy vysokých škol,
jejichž kvalifikační práce se týká Prostějova a je pro město a samosprávu
přínosem,“ uvedl primátor města
František Jura (ANO 2011). Pokud
tedy studenti splní potřebná kritéria,
mohou si v této souvislosti podat žádost.

soutěží pro úspěšné žáky. S tím je na mno- se společností FCC Prostějov připravila František Jura (ANO 2011, na snímku ve
ha ústavech a institucích po celé republice i pro školní rok 2019/2020 soutěž škol výřezu vpravo), proč se magistrát rozhodl
konec. V Prostějově však tato tradice zce- ve sběru separovaného papíru. „Účelem tuto aktivitu i nadále podporovat.
zpravodajství
Do boje se v letošním roce přihlásipro Večerník
MDNVHVEÉUDORYSRVOHGQÉGHVHWLOHWFH
lo devět prostějovských škol. Soutěž
probíhá opět ve dvou kolech. První
Martin
proběhlo v měsících září až prosinec
ZAORAL
2019, kdy děti sesbíraly 89,33 tun paJak Večerník naznačil již v minulém
píru, a druhé kolo v měsících leden až
vydání, ve městě výrazně ubylo těch,
květen 2020 právě probíhá.
kteří poctivě sbírali noviny, tvrdé kartony a další starý papír. Sběrny totiž
škola
už nenabízejí tři koruny za jeden kiloMajakovského
gram starého papíru, ale jen necelou
třetinu! „Za starý papír dáváme sedmPalackého
desát haléřů za kilogram a kartony neDr. Horáka
vykupujeme vůbec,“ sdělil nám jeden
Kollárova
z majitelů prostějovské sběrny starého
Melantrichova
papíru.
J. Železného (sídl. Svobody)
Sběr starého papíru býval v minulosti zaE. Valenty
jímavým zdrojem peněz také pro školy,
Studentská
které bylo možné využít na různé akce
MŠ Květná
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
jako například zájezdy či různé ceny do
2014–15
31,491
59,619
43,78
21,321
16,705
20,295
14,538
18,89
1,66

školní rok - sebr
2015–16
2016
31,806
31,098
63,708
51,756
46,56
37,702
18,587
15,184
15,059
19,852
35,911
31,614
18,008
14,875
21,063
20,459
0,65
0,485

Sběr papíru má své výhody i pro město. „Zapojením škol do třídění odpadu
se magistrátu navýšila odměna za sběr
separovaného odpadu od firmy EKO-KOM. Soutěž napomáhá také k získání odměny za zajištění využití odpadů
z obalů. Téměř 181,35 tun papíru, který žáci odevzdali při sběrové soutěži
v loňském školním roce, tak neskončilo
ve směsném odpadu, ale bylo využito

akce města. U navrhovaných komunikací se mimo jiné řešila frekvence pohybu
chodců. „Seznam jsme konzultovali se
správci inženýrských sítí, a to proto, aby
nedošlo k opravě chodníku v lokalitě,
kde jsou plánované investiční akce či výkopové práce správců inženýrských sítí.
Je totiž velkým problémem, když opravíme chodníky a ty jsou následně rozkopány správci sítí,“ konstatoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
a doplnil, že na základě žádostí občanů
či společenství vlastníků byly do plánu
oprav na rok 2020 také zařazeny lokality
jako chodník na ulici Daliborka a celo-

XSÔHVQÈQÉ
ÖVHNXFKRGQÉNX










FHONRY½
SÔHGSRNO½GDQ½
SORFKD P  FHQDY.ÄV'3+

-QV÷TQXC
MD[VQXÚOFQOčO-QV÷TQXCt

0GTWFQXC
QF2NWONQXUMÆRQWN/GNCPVTKEJQXC \¾RCFPÊUVTCPC  
2QF-QUÊąGO XÚEJQFPÊUVTCPCQFWN&CNKDQTMCRQWN*CPCéMC

&CNKDQTMC
UGXGTPÊUVTCPC

UÊFN5XQDQF[ \CDNQMGO RąÊUVWRM<i,CPCäGNG\PÆJQ 

MRV0¾NGRM[ QFWN5OGVCPQXCRQWN,CPC4QM[ECP[


TG\GTXCPCRąÊRCFPÆXÊEGRT¾EG  

%'.-'/
O

XOLFH



plošná oprava chodníků k bytovým domům Kotěrova 2 a 4. „Podle smlouvy se
společností FCC Prostějov, je na opravu
chodníků dlážděným krytem rozpočtován jeden milion korun. Tyto finanční

prostředky jsme v rozpočtu města na
rok 2020 navýšili o částku dvou milionů
korun pro další celoplošné opravy chodníků,“ dodal ještě Pospíšil.
(mls)
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PROSTĚJOV Po tříměsíční přestávce bude 1. března v Prostějově opět
zahájen projekt sdílených kol, který
ve městě spatřil světlo světa vloni
na jaře. Lidé si během roku 2019 zapůjčili „modrá“ kola v řádu desítek
tisíc případů a tato novinka se mezi
Prostějovany téměř okamžitě uchytila. Magistrát pro rok 2020 posílá do
oběhu 100 jízdních kol, která budou
zájemcům o půjčení k dispozici na
deseti stanovištích.
Celkem 100 kol, 10 oficiálních pevných
stanic a další takzvané virtuální stanoviště nabízí opět od 1. března letošního
roku v rámci projektu sdílení kol město
Prostějov. „Je pohodlné, když se obyvatel nebo návštěvník města prostě rozhodne přemístit se na kole do jiné části
města. Síť cyklostezek je v Prostějově
rozsáhlá a z pilotní fáze projektu víme,
že tato služba se stala velmi oblíbenou,“
připomíná František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
Kromě oficiálních stanovišť vybudovaných společností nextbike Czech Republic

je možno využít i takzvané virtuální stanice. „To jsou městské stojany, kam je možno
zapůjčená kola odložit. Celkem je ve městě
Prostějov jedenačtyřicet pevných i virtuálních stanic. Jejich počet se od zavedení
služby výrazně zvýšil, reflektujeme tak požadavky občanů. Všechny stanice budou,
stejně jako v minulosti, zobrazeny v mobilní aplikaci,“ přidává Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova.
Uživatelé se mohou informovat o službách
sdílených kol v Prostějově na stránkách
nextbike Czech Republic, kde naleznou
i ceník a příslušnou aplikaci si stáhnou do
mobilu. „Společnost, která pro město Prostějov službu zabezpečuje, zajišťuje dostupnost a přesun kol na pevných stanicích,
virtuální stanice tedy slouží k vrácení kola.
Samozřejmě v případě, že je ve virtuální
stanici kolo společnosti nextbike, můžete
si ho tam vypůjčit. Nelze ale zajistit, aby
ve všech virtuálních stanicích bylo kolo
dostupné 24 hodin denně, jako je tomu
u pevných stanic,“ vysvětlil opětovně systém provozu a využívání stanic Pospíšil.
Tak šťastnou cestu!
(mik)

se zemí

jich strany odpovídající čas. Čekáme
tedy na návrhy, odhadem by to
mohlo být asi v druhé polovině roku
2020. Jednali jsme již také s několika
zájemci o budoucím využití objektu
a stejně tak vnímáme názory občanů,
kteří se jednoznačně vyjádřili na podporu záchrany budovy,“ konstatoval
náměstek.
Samotní bezdomovci chystané demolice depa příliš neželí. „Na místním už
stejně nikdo nebydlí. Samotné depo
nebylo pro přespávání vůbec vhodné.
Bylo příliš velké, nešlo vytopit, hodně
tam foukalo,“ utrousil muž, kterého
jsme oslovili v blízkosti objektu. „Mnohem lepší byly ty malé domky kolem
tady. Ale ty už jsou všechny zbourané,“
zalitoval. A kam že se lidé bez domova
přesunuli? „Někteří z těch, co tam dřív
žili, umřeli, pár se jich přesunulo do
lesíka za budovou Sportcentra DDM,“
prozradil exkluzivně Večerníku jeden
z nich.
(mls)

nádražím SROVNAJÍ

>>> dokončení ze strany 3
Zajímalo nás, jaké bude další využití
uvolněného prostoru, kde se v minulosti zvažovala možnost výstavby
3(91¥67$1,&(
nové sportovní haly. „To zatím
3526'©/(1©.2/
nevíme, budeme vyčkávat, jak se vy935267¨-29¨
vine situace ohledně hlavní budovy
WNKEG/CVJQPQXCWCWVQDWUQXÚEJ\CUV¾XGM
místního nádraží. Do dnešního dne
WNKEG,CP¾éMQXCWCWVQDWUQXÆJQP¾FTCåÊ
dosud žádné rozhodnutí o jejím osWNKEG-QLGVÊPUM¾WCWVQDWUQXÆ\CUV¾XM[
P¾O÷UVÊ6)/CUCT[MCRąGFFQOGOé udu nepadlo,“ reagoval Rozehnal
na dotaz Večerníku. „Se zástupci
WNKEG2NWONQXUM¾W2GPP[OCTMGVW
Správy železnic (SŽ - dříve SŽDC
WNKEG,CP¾éMQXCPCRTQVKXNCMQXÆOWP¾FTCåÊ
WNKEG-TCNKEM¾PCRTQVKXLG\FWFQCTG¾NWURQNGé – pozn.red.) jsme se setkali s tím, že
PQUVK9KPFOÓNNGT *ÓNUEJGT
v rámci přípravy rozvoje infrastruk WNKEG /GNCPVTKEJQXC W JNCXPÊJQ XEJQFW FQ tury a rekonstrukce, což se týká mimo
\¾MNCFPÊwMQN[
WNKEG'8CNGPV[WJNCXPÊJQXEJQFWFQ\¾MNCFPÊ jiné hlavního i místního nádraží
v Prostějově, připraví možné varianty
wMQN[
řešení. To si pochopitelně vyžádá z jeWNKEG$WNJCTUM¾

1DNÊDGP¾ UNWåDC XG HQTO÷ UFÊNGPÚEJ MQN
\CéPGX2TQUV÷LQX÷\PQXWHWPIQXCVQFVÆVQ
PGF÷NGDąG\PC (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Projekt se vloni osvědčil, u Prostějovanů získal oblibu

Sdílená kola od prvního březnového dne DEPO na místním

PROSTĚJOV I letos se budou v Prostějově rekonstruovat chodníky ve
špatném stavu, které jsou z původní
dlažby. Magistrát do oprav postupně
investuje 3 miliony korun. „K provedení celoplošné opravy povrchu
chodníků byly vybrány chodníky,
které jsou ve špatném stavu a jsou
z původní staré dlažby formátu třicet krát třicet centimetrů,“ informoval o výběru prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011).
Na úterním jednání rady bylo také řešeno propojení již opravených chodníků
nebo návaznost na realizované investiční

Tři mega do chodníků. Kde se opraví?

PŮVODNÍ

9ÙKRG\LSURPÈVWR

SBÍRAT STARÝ PAPÍR SE STÁLE VYPLATÍ! ASPOŇ

zpravodajství

PROSTĚJOV Konec dlouhé tradice? Asi každý z nás nosil do školy starý papír, probíhaly různé soutěže, třídy zápolily mezi sebou,
o prestiži mezi jednotlivými školami nemluvě. Nyní je vše jinak!
Řada ústavů po celé republice již sběr starého papíru stopla.
Důvodem je jeho nízká výkupní cena. Společnost FCC prostějovským školám ještě loni nabízela padesát haléřů za kilogram. Od
pro vítězné čtyři školy:
5D÷T UVCTÆJQ RCRÊTW MG wMQN¾O RCVąÊ
letoška se situace změnila, ceny papíru totiž v celé republice spadly 1. cena
15 000 Kč
/KOQLKPÆXGFGF÷VKMVQOWCD[UKWX÷
na historické minimum a FCC tak už žádné peníze za školám nevy- 2. cena
12 000 Kč
FQOQXCN[RQVąGDPQUVVąÊF÷PÊQFRCFW
0ÈVWR
3.
cena
9
000
Kč
plácí, nabízí pouze svoz, vážení a nakládku zdarma. Do celé záleži
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
SRGSRÔÉVWXGHQW\
4. cena
5 500 Kč
tosti se však vložil prostějovský magistrát, který i tentokrát připravil
soutěže byla vždy výchova dětí ke třídění
Prostějov (red) – Prostějovský mala nevymizí. Zdejší radnice ve spolupráci odpadu,“ objasnil prostějovský primátor
gistrát bude pomáhat studentům s je- pro pilné sběrače slušné odměny.

Prostějov (mls) - Dopravní terminál na Floriánském náměstí jde do
soutěžního klání. Město Prostějov
stavbu přihlásilo do soutěže Stavba
roku 2020. Prestižní celostátní soutěž
organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. „Myslíme, že se
jedná o moderní, zajímavou a účelně
řešenou stavbu, která by mohla v klání
uspět,“ objasnil důvody podání přihlášky náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

%XGHQRYÙWHUPLQ½O
6WDYERXURNX"

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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ne všechno dává ve městě tak úplně
smysl. Dokonalým příkladem je stále trvající zákaz kamionové dopravy na tzv.
jižní spojce spojující Okružní a Krasickou ulici. Důvodem tohoto absurdního
rozhodnutí bylo před 4 lety překročení
hlukových limitů, podpůrným argumentem pak fakt, že by kamiony po
opuštění jižní spojky pokračovaly kolem dvou paneláků, u nichž ostatně už
stojí protihluková stěna.
Jenže obě tyto myšlenky se ukazují na
hlavu postavené. Stačí se podívat, kudy
projíždějí kamiony a autobusy nyní,
tedy po Plumlovské případně Drozdovické ulici. V obou případech se jedná
o oblasti, které jsou výrazně hustěji zastavěné než okraj města, po němž vede
jižní spojka.
Nicméně rozhodnutí hygieniků mělo
být jasné: hluk z nákladní dopravy by
překročil limity, a proto ji na jižní spoj-

ce nelze povolit. Ale copak budou po
severním obchvatu jezdit nějaké „tišší“
kamiony!? Abychom se ještě v budoucnu nedočkali silného lobby ze
strany lidí bydlících v okolí nově budované silnice, kteří by zamezili průjezdu
kamionů v okolí jejich domů.
Že se něco takového nemůže stát?
Snad. Nicméně příklad jižní spojky
ukazuje, že v některých případech je
v Prostějově možné všechno...

7

Ú

do pléna a rady MěstNV, byl schválen
rozpočet a státní plán. Rekonstrukcí
prošel i okresní národní výbor. Změny
zažila i členská základna KSČ. Celkem
3 200 členů odevzdalo své stranické
legitimace, důvody ovšem byly různé.
A kupodivu se do KSČ začali opačně
hlásit noví zájemci, strana zažívala svou
katarzi.
Máme tady únor 2020, jak na něj budeme po letech vzpomínat, ukáže až
čas, snad ještě bílý sníh posílí ta naše
pole.

ANALÝZA
0$57,1$
02.52ð(
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i první organizace Socialistického
svazu mládeže v republice vůbec. Ve
všech podnicích a organizacích řádily
prověrkové komise a vyhazovaly ze zaměstnání všechny ty, kteří se nějak podíleli na obrodném procesu v roce 1968
a svou činnost nechtěli před komisemi
diskreditovat. Do funkcí se dostávali
normalizátoři, kteří začali znepříjemňovat život všem normálním spoluobčanům. V únoru 1980 zemřel Alois
Fišárek, profesor Akademie výtvarných
umění, významný český malíř a textilní
návrhář.
nor 1990 byl zase plný revolučních změn. Svou aktivitu v novém zřízení vyvinula i romská menšina
v Prostějově, která zde založila pobočku
Demokratického svazu Romů v počtu 1 200 členů a zvolila své mluvčí.
Nové využití měla mít budova OV
KSČ. Aktivitou hýřili i ´Zelení´, kteří
demonstrovali na hlavním náměstí se
svými ekologickými požadavky. Výměny vedení zažily prostějovské školy
a sám školský odbor i jiné podniky
a organizace. Okresní národní výbor
vydal prohlášení ke spoluobčanům, ve

6WDUHMPHVHRSODWDQ\
Přečetla jsem si, že platanová alej v Rejskově ulici obsadila krásné druhé místo v celostátní soutěži. To je sice velký úspěch, ale mě spíše zaráží, proč se
o tuto nádhernou alej nestaráme mnohem více. Podívejte se na kmeny těch letitých stromů, jak z nich odpadává kůra. Nestálo by za to vyčlenit z rozpočtu
města pár korun a provést ošetření kmenů těchto vzácných stromů?
Jana Vyskočilová, Prostějov
Náledí si nikdo nevšímá
Cyklisté na Plumlovské jsou „navíc“
Také mě docela překvapila velice mírná zima, takže jsem jaksi automaticky Snad denně čtu na sociálních sítích stížnosti, že Plumlovská ulice je po
také přestal sledovat stav silnic a chodníků v našem městě. Kromě několi- rekonstrukci užší než předtím, což údajně zvyšuje nebezpečí v silnička málo hodin, kdy začátkem ledna napadl krátce sníh, jsem ani ve městě ním provozu. Jako řidič se k těmto stížnostem nepřidávám, protože si
nikde neviděl pracovníky technických služeb. Ovšem v posledních dnech, to nemyslím. Ovšem jen potud, pokud by po Plumlovské jezdila pouze
přestože denní teploty stoupají až k deseti stupňům nad nulou, si začínám motorová vozidla. Ale co cyklisté? Tak v tomto případě už o nebezpečí
všímat náledí, které se vytváří v ranních hodinách na silnicích i chodnících jde! Absence cyklostezky v této ulici totiž cyklisty nutí jezdit po silniční
ve Vrahovicích. Vstávám totiž časně ráno do práce, takže kolikrát se na za- komunikaci a v tomto směru už zúžená vozovka skutečně vadí. Cyklisté
stávku autobusu dostanu jen s vypětím všech sil, abych neuklouzl na ledě. jsou zde jaksi navíc, řidiči vozidel je ani nemohou předjet, pokud jim do
Ale nikoho tentokrát z technických služeb nevidím. Že by už zimní údržbu protivky jedou jiná auta. Toto už opravdu problém je. A velký.
zabalili a připravovali se na léto?
Jan Zavadil, Prostějov
Jiří Husárek, Prostějov
9]GÈO½QÉGÈWÉRKURzXMÉL]DVOHSHQÉURGLÄH
Snad třicetkrát ve svém celoživotním povolání jsem psal vysvědčení pro první ročníky. Dával jsem si záležet na tom, aby byla rovně napsaná. Vždy jsem si
zakládal na tom, že známka musí být psána rukou. Radost z ní pak měly nejen děti, ale i rodiče. Dnešní učitelé bohužel musí řešit jiné problémy. Ty hlavní
jsou dva: příliš mnoho nesmyslného papírování a zaslepení rodiče. V houštině stále přibývajících paragrafů se pomalu už nevyznají právníci, natožpak
učitelé, kteří je mají uvádět do praxe. A co slyšíme jako řešení? Problémy budeme monitorovat a učitelům přidáme. To ovšem nezmění naše děti. Čeho
se bojím ještě víc, je fakt, že narůstá počet rodičů, kteří hájí své ratolesti za každou cenu. Netuší přitom, jak hrozně jim tím škodí. Názory, že naše dítě
není hloupé, ale škola je špatně učí, či že nezlobí, jen jsou na něj uplatňovány špatné výchovné metody, si učitelé musí vyslechnout stále častěji. Jisté je, že
děti zlobily, zlobí a zlobit budou. Jejich chování by však nikdy nemělo překročit hranici otevřené agrese, čehož jsme dnes občas svědky. Děje se tak i díky
tomu, že jejich rodiče v nich stále vidí své malé andílky, kterým ostatní jen ubližují.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

V

nor 1950 přinesl mimo jiné otevření veřejné prádelny v Krasicích. Naopak v bývalém domě národních socialistů byl otevřen závodní
klub Oděvních závodů Jiřího Wolkera
(později OP). Muzeum zase představilo díla umělců z tehdy družebního
slovenského města Ružomberok.
únoru 1970 zasáhla město smutná zpráva o úmrtí jedné z významných postav městské odborné historiografie. Zemřel PhDr. Jan Kühndel,
ředitel muzea a městského archivu ve
výslužbě, historik, muzeolog a odborný
spisovatel. Byl autorem mnoha historických statí o Prostějově a významně
se podílel na zmapování celé historie.
Politická situace pak směřovala do normalizačních kolejí. Plénum OV KSČ
odvolalo vedoucího tajemníka Rudolfa
Géryka, tajemníka dr. Stanislava Zuzaníka a další čelné politické představitele okresu a „Pražského jara“. Všechny
tyto funkce byly přeobsazeny příznivci
normalizace v čele s novým okresním
tajemníkem Stanislavem Kroupou.
ONV zároveň ustanovil Leninský
svaz mladých a dále u nás vznikla

kterém zaujal kritické stanovisko k procesu normalizace na okrese a omluvil se
všem spoluobčanům, kteří byli v tomto
období postiženi. Dodejme, že omluvy
se tito dočkali přesně po dvaceti letech...
Byla obnovena fara u svatého Petra
a Pavla a do ní jmenován člen řádu
salvatoriánů páter Norbert Jiří Viačka, který pak sídlil na Lidické ulici, než byla původní fara opravena.
Rada MěstNV vytvořila šestičlennou
komisi pro rehabilitace, ve které byli dva
komunisté, dva bezpartijní a po jednom
socialistovi a lidovci. Byla navržena
rekonstrukce rady a pléna, zde někteří
vystoupili proti navrhovaným členům
Občanského fóra, ale situaci nakonec
zachránili členové sociální demokracie.
Sociálně-demokratická strana si také
uspořádala svůj první porevoluční aktiv.
Svoji politickou stranu si vytvořili i věřící, vznikla pobočka strany Křesťansko-demokratické. Zástupci Občanského
fóra se setkali se zástupci Hnutí nezávislých občanů a dohodli se na společném
postupu, OF pak také seznámilo spoluobčany s návrhem nového volebního
zákona. Zákon byl v Prostějově také
porušen, a to tím, že se mezi občany
objevily dolarové bankovky vyšších
hodnot, ovšem jednalo se o vcelku
zdařilé padělky. Po hádkách nakonec došlo ke kooptaci nových členů

aneb přednáška PRO DOBROU VĚC

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.

01/+& ()"$&1&*
Vietnam,"jak ho možná neznáte
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Stavba severního obchvatu, která se
rozběhla loni v srpnu, je nepochybně
jednou z nejdůležitějších záležitostí,
kterou se v Prostějově za posledních několik let daří uskutečnit. Jeho vznik by
měl pomoci přetížené Olomoucké ulici
i centru města. Samozřejmě za podmínky, že po něm budou jezdit kamiony.
Proč by nemohly? Vždyť právě kvůli
tomu je budovaný! Takto odvětí nejeden normálně smýšlející člověk. Jenže

NDPLRQ\MDNSRMLçQtVSRMFH"

Budou po obchvatu jezdit „tišší“

Martin ZAORAL

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

www.vecernikpv.cz

19121711576

20012370098

8

www.vecernikpv.cz

seriál večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku letí i v novém roce vesele dál, přičemž nyní tomu tak bylo
doslova. Dnešní, již čtyřiašedesáté pokračování
oblíbeného povídání o gastronomii je vskutku
mimořádné, má totiž ryze zahraniční původ.
Polovina z dvojice hodnotitelů provázejících
čtenáře regionálními restauracemi, hostinci
a kavárnami se vypravila tentokrát trochu dál až na jeden z Kanárských ostrovů, kam si přímo
zaletěl. A tak tímto přijměte omluvu, že jsme
prodloužili pauzu mezi jednotlivými díly a přicházíme k vám místo v lichém až v sudém vydání. Věříme, že menší čekání navíc se vyplatilo
a tento speciál bude stát za to!
Ještě předtím ale nemůže chybět tradiční pohled do minulosti. Jak už je dostatečně známo,
celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen
na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se „na zoubek“ nejen regionálním

restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás,
kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro
vás čas od času připravíme nějaké překvapení
v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánského
podniku, klasické „zahrádky“, přinesli jsme i sérii kavárenských dílů a ve druhé polovině loňského roku rozšířili okruh o regionální podniky.
V neposlední řadě máme za sebou již dva comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy,
prozkoumali jsme Hanácké slavnosti či vánoční
trhy a předloni jsme vám představili silvestrovské menu v zahraničí. Prostě, jako brouk pytlík
– práce všeho druhu.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech třiašedesát doposud zveřejněných dílů.

Možnost strávit polovinu ledna na Gran Canarii, kde se teplota pohybuje mezi 20 a 26 °C, udělá člověku
radost už samo o sobě. Když se k tomu přidá průzkum restaurací a barů, těžko by si člověk vybral příjemnější způsob života. Snad jen náruživý lyžař by s tímto názorem nesouhlasil a přesunul by raději návštěvu
na duben. Večerník dostal jedinečnou příležitost srovnat gastronomickou úroveň a musíme konstatovat,
že španělští restauratéři nezklamali. Ale konec filozofování, jde se hodnotit...
sledku konkurence dalo dobře najíst kdy i bílého chleba. Přidá se sůl, pepř
0GåUG
za rozumné ceny. Když jsme u té kon- a česnek, vše se rozmixuje, posype rajTQ\JQFPGVGQFNGV÷V kurence, hodnotitel chtěl spočítat, ko- čaty i okurkami nakrájenými na droblik restaurací a barů se v místě nachází. né kousky a vychladí. Někdo používá
Samotná cesta není až tak finančně Aby se vyhnul naháněčům, kteří stáli k zahuštění bílý toastový chléb rozmináročná, jak by se na první pohled před každým podnikem a intenzivně xovaný spolu se zeleninou. Hodnotimohlo zdát. Na zpáteční letenku vám přesvědčovali, že právě tuto restauraci tel sám tuto polévku připravuje podle
stačí méně než čtyři tisíce a pokud musíte navštívit, musel se vypravit za receptu babičky bývalého obchodnímáte přátele, kteří vám nabídnou, že svítání, tj. po sedmé hodině ranní. Na- ho partnera ve Španělsku a může pomůžete využít jejich apartmán, není počítal jich – teď se podržte – celkem tvrdit, že v horkých dnech je opravdu
o čem přemýšlet. Ne každému může 104 a je možné, že mu ještě nějaká velmi osvěžující. Zásadní podmínkou
vyhovovat, že nápad odletět na zimu zastrčená restaurace nebo bar unikly. dobré chuti je kvalitní a dobře vyzrádo teplých krajin mají kromě ptáků Kromě toho čtyři prodejny hrdě na- lá zelenina. Z rajčat připomínajících
také statisíce lidí z Evropy, zvláště zývané „supermarket“. My si sice pod svou chutí umělou hmotu dobré gaze skandinávských zemí, kde si přes tím názvem představíme něco jiného, zpacho nikdy neuděláte.
zimu užívají kromě chladu i vydatnou ale všechno, co potřebujete nakoupit Další oblíbenou polévkou je ta, kterou na jídelních lístcích naleznete
porci tmy. A nápad pořídit si vlastní na dovolené, bylo k mání.
pod názvem sopa de pescado y
bydlení v teplých krajinách mají dal%QTGUVCWTCEG marisco připravovaná z různých ryb
ší desetitisíce lidí, jejichž přání jim
a plodů moře. Komu chutnají, ten
ochotně plní developeři, kteří si k buPCDÊ\Ê
si ji zamiluje i přesto, že na jídelním
dování apartmánových městeček,
někdy i měst, odskočí od budování Hodnotitele samozřejmě nejvíce za- lístku bývá tou nejdražší. Kdo ryby,
hotelů. Takže pokud hledáte klidné jímala tradiční španělská kuchyně, krevety, chobotnice a kalamáry nemísto s výhledem na moře, navíc za jejímuž kouzlu propadl již před léty musí, ušetří a dá si pizzu.
rozumnou cenu, budete ho pravdě- při služebních cestách do Madridu, Fenoménem španělské kuchyně jsou
podobně hledat dost dlouho.
později při soukromých výjezdech tapas, původně poměrně jednoduJestliže však dáte přednost sluníčku do jižnějších oblastí. Trochu nemi- chá „sousta“ podávaná k zakousnutí
a teplu, krásnému moři, výletům le jej proto překvapilo, že v rušném při posezení u sklenky vína. Z nich
a dobrému jídlu, navíc přimhouří- středisku, jakým je Puerto Rico, se se vyvinula malá, někdy dost komplite oči před nevýhodou spočívající tradiční španělská kuchyně v záplavě kovaná jídla, jež by se dala s trochou
v tom, že se o tyto příjemnosti budete restaurací hledá jen dost těžko. Re- nadsázky přirovnat k maličkým chlemuset dělit s dalšími lidmi z celé Evro- staurací tam najdete mnoho desítek, bíčkům obloženým vším možným
py, i nad pětihodinovým sezením v le- jídel na vyvěšených jídelních lístcích – salámy, zeleninou, rybami. Chletadle připomínajícím svým pohodlím (vesměs hodně podobných) ještě víc, bíčkům jednoduchým, kterých spoale mezi nimi musíte klasická španěl- řádáte klidně deset, po komplikované
krabičku sardinek, máte vyhráno.
(a drahé), u nichž si musíte hlídat, aby
ská jídla hledat.
1FGZVGTKÆTW
Najít se však dají, pokud víte, co se vám nerozpadly v ruce. Ale malý
hlad zaženou spolehlivě.
hledat.
Začněme
u
polévek:
klasiku
MKPVGTKÆTW
představuje studená polévka gazpa- Další španělskou zbraní proti malému
Pokud si obyvatelé apartmánu ne- cho (gaspáčo), pro kterou má každá hladu je tortilla, tedy placka z uvařepřipravovali večeři z vlastních zdrojů, rodina svůj tradiční trochu odlišný
chodili do některé z restaurací blíz- recept. Polévka je to studená, připrakého nákupního centra, kde se v dů- vovaná z několika druhů zeleniny, ně-

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

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

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

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

3

1

2

SNESITELNÉ
Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

Pondělí 24. února 2020

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.
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aneb
jaké to je na
Gran Canarii?
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ných brambor a rozšlehaných vajíček.
Růst životní úrovně způsobil, že dnes
se do ní přidávají i další ingredience,
třeba chorizo, což je pikantní a velmi
kvalitní salám prodávaný i u nás. Jíst
se může teplá nebo studená, a pokud
se nabízí jen kousek, máte další tapas.
Typickou a výhradně kanárskou
specialitou jsou papas arrugadas,
malé brambory uvařené ve slupce
v hodně slané vodě, takže na nich ulpí
povlak soli. Dostanete je jako přílohu
nebo samostatně s červenou nebo
zelenou omáčkou mojo picón nebo
mojo verde. Celá originální kanárská
kuchyně vlastně vznikla prolnutím
kuchyně španělské a jihoamerické.
Typickým příkladem jihoamerického vlivu je tzv. plato combinado, což
je talíř plný „od všeho trochu“. A pokud jste v úzkých a k tomu spoustu
jídel nejíte, obvykle s tímto výběrem
uspějete. Vždy vám nabídnou několik
variant kombinací.
Určitě jste se ale při cestách do Španělska setkali s paellou, jakýmsi rizotem bohatě dotovaným různými
druhy masa a plodů moře. Autor se
může pochlubit, že se kdysi na jedné
„fince“, což je původně výraz pro statek nebo farmu, dnes nejčastěji pro
rodinné letní sídlo, na výrobě paelly podílel. Vařilo se venku na pánvi
o průměru téměř jednoho metru asi
pro 20 hostů.
Ve střediscích plných hostů ze zahraničí jsou obvykle původní a typická
jídla nahrazena mezinárodní kuchyní. Samozřejmě tam najdete všechny
druhy masa a ryby, ale jejich úprava
je také víc mezinárodní. Hodnotiteli udělaly radost na roštu pečené
sardinky podávané bez přílohy jen
s půlkou citronu. Tyto sardinky jsou
ale trochu větší než ty, které známe
z konzerv. Je to jídlo nekomplikované
a levné. A patří k moři víc než toasty
se sýrem a šunkou, párky v rohlíku,
pizza, hranolky nebo typická anglická
snídaně, s jejichž nabídkou se setkáte
na každém kroku.

Kdybychom měli přidělit jednu společnou hvězdu, udělili bychom
kanárským podnikům s ohledem na jejich účelnou jednoduchost,
chutnou kuchyni, pozornou péči o hosta, skleničky s kvalitním
obsahem k pití, avšak slabšími místy úlevy velmi solidní vysvědčení.
Restauracím na Grand Canarii tak udělujeme…

4

hvězdy
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Nejvyšší ocenění – tedy kromě fantastické polévky z ryb a plodů moře, kterou jsme jedli v jiné restauraci nesoucí bůhvíproč název Mexická – si opd
nás vysloužila čínská samoobslužná
restaurace, kde se za osm euro mohlo
jíst tolik, kolik se do jednoho vešlo.
Hodnotitel si dal tu práci a spočítal
počet jídel, z nichž bylo možné nabírat na talíř. Bylo jich 88, 16 dezertů a 8
druhů zmrzliny. A pokud si myslíte,
že se jednalo o čínskou kuchyni, jste
na omylu. Dokonce v chlazené sekci
byly k výběru i ryby, krevety, olihně,
chobotnice a nevím co ještě, kuchař
je na pánvi čerstvě připravil. A po vyžádání účtu jako bonus přišla na řadu
irská káva, tj. horká káva s whisky a se
šlehačkou. Kdo nechtěl kávu, nabídli mu místní specialitu – kanárský
rum s medem, ten však hodnotitele
nenadchl, Baylies nebo něco jiného.
Když někdo nechtěl nic, personál se
podivil a neskrýval smutek.
Kvůli objektivitě je nutné poznamenat, že v běžné restauraci byste jídlo
pořídili za cenu nejméně o 5 euro
vyšší. Všude se však dá najíst za cenu
rozumnou, ale i pořídit opulentní večeři za cenu násobnou.

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQt
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JAK VÁM SE LÍBÍ
V RESTAURACI NA SÉPCE?
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Nemůžeme zapomenout na španělské víno. Za čtrnáct večerů jsme vypili čtrnáct lahví. Zaměřili jsme se jen
na vína mezi 4 a 7 eury, tedy vína kategorie, která se, jen pro vaši orientaci,
u nás prodávají za ceny o stovku vyšší.
Žádné víno jsme neměli dvakrát a ještě jsme jich velkou spoustu z nabídky
blízkých supermarketů neochutnali.

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

5JTPWVÊ
EGNMQXÚ
FQLGO
A ještě glosa nakonec. Naši pravidelní čtenáři vědí, že v prostějovských
restauracích hodnotíme i místo, kam
musel i samotný císařpán. Můžeme
vás potěšit – ve všech, ale opravdu
všech restauracích v Prostějově
vypadají toalety lépe než v těch asi
deseti restauracích, které jsme na
Gran Canarii navštívili. Přiznáme
se, že většinou jen proto, abychom
využili právě toto zařízení.
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ETIKETA SNADNO A VTIPNĚ? Bývalý mluvčí Václava Havla
LADISLAV ŠPAČEK PORADIL,
JAK SE CHOVAT VE SPOLEČNOSTI

PROSTĚJOV Mistr etikety, poradce prezidenta Václava Havla. Ale
také člověk s velkým rozhledem. To je v krátkosti Ladislav Špaček.
Minulé pondělí večer zavítal do Prostějova a v Národním domě
měl dvouhodinovou přednášku, která zdaleka nebyla jen o chování, ale také o vzhledu, historii, způsobu komunikace. Zkrátka
o všem, co by mělo patřit k důležitým společenským znalostem
každého z nás. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
Večer, na který přítomní jen tak nezapomenou. To přichystal mistr přes
etiketu Ladislav Špaček pro všechny,
co přišli v pondělí 17. února na devatenáctou hodinu do Národního domu.
V hlavním sále narvaném k prasknutí měl k přítomným dvouhodinový
projev, one man show. A bylo co poslouchat: Ladislav Špaček promluvil
například o jednotlivých variantách
obleků a jejich vhodnosti k různým
příležitostem – zmínil třeba tři jejich
základní odstíny. Neopomněl pak pánům připomenout, že by si je měli ve
společnosti nechávat zapnuté.

Špaček se věnoval i chování, kdo se
komu představuje. Nebo jak je to s odmítáním a přijímáním pozvánek do
společnosti. Řekl přitom, že milosrdné
lži zde mají své místo: když už se ale
z pozvání na nějakou událost vykroutíme, nesmíme se už zúčastnit. Stejně
tak musí muži oželet přítomnost své
partnerky, pokud není v pozvánce vysloveně pozvaná. A naopak. „Jelikož
mám pravidla etikety vcelku nastudovaná, tak pro mě v průběhu večera
nové informace v podstatě nezazněly,
bylo to spíše připomenutím. I tak jsem
si ale program pana Špačka moc užil,

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
protože dokáže o vážných věcech povídat zábavnou odlehčenou formou,“
uvedl jeden z diváků Tomáš Lázna.
A skutečně, diváci se dobře bavili.
Ladislav Špaček povídal odlehčenou
formou, zapojoval vtipy, historky –
třeba tu, v níž se Václav Havel snažil
vlastnoručně upravit své sako – nebo
dával příklady: dobré i špatné. Pustil
se přitom také do někdejších politiků: Topolánkovi zkritizoval kravatu,
Nečasovi „nožku přes nožku“, Buzkové outfit, expremiérovi Slovenska
zase krátkou košili. Málokdo jeho
drobnohledu unikl. Velké veselí pak
vyvolalo třeba to, jak Špaček odrazo-

pobavil

BYLI JSME
U TOHO

a poučil
vyprodané
divadlo
.CFKUNCXiRCéGMWM¾\CNåGPGPÊLGPOKUVTRąGUGVKMGVWPGDQQFÊX¾PÊCNGVCMÆUMX÷NÚTÆVQTCDCXKé

val muže od toho, aby s sebou třeba
na ples nebo na bankety nosili drobné, aby se jim nevytvořilo v kapce
prso. „Mě asi nejvíc pobavilo ‚pravidlo‘, že muž drobné nesbírá, ale rozdává,“ usmál se Lázna.
Ladislav Špaček se navíc ukázal i jako
skvělý znalec módy a historie. A tak se

stalo, že od historky, proč se dnes nechává spodní knoflíček saka rozepnutý, se
přesunul k britské královské rodině, 2.
světové válce, a nakonec k filmu Králova
řeč. Právě řeč mohlo publikum u Špačka taktéž obdivovat. Někdejší mluvčí
prvního prezidenta České republiky se
ukázal jako velmi schopný rétor, až ta-

Foto: internet

kový, že během dvouhodinového programu si nevzal jedinou pauzu a držel
pozornost obecenstva po celou dobu.
Jedna věc pak určitě utkví divákům v paměti, koneckonců se dotýká jejich každodenního života. „Marná sláva, šaty
dělají člověka,“ vzkázal Prostějovanům
Ladislav Špaček.

3URVWøMRYVWĆHGRYøNÛ
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Netradiční prohlídka slavila úspěch
Dětský karneval

v knihovně
PROSTĚJOV Období maškarních
bálů je v plném proudu, a proto prostějovská knihovna pro děti a mládež v ulici Vápenice přichystala karneval pro děti. Přijďte ve čtvrtek 27.
února mezi 15:00 a 17:00 hodinou
do knihovny potkat nejrůznější pohádkové postavičky.

Pro děti budou přichystána soutěžní
stanoviště, spousta zábavy a samozřejmě nepřeberné množství knih
všech žánrů, ze kterých si mohou vybrat a půjčit si je domů. Navíc každý,
kdo přijde v masce, dostane dárek.
Fantazii se meze nekladou, tak vzhůru na karneval!
(ans)

PROSTĚJOV Památky barokní, památky
renesanční nebo secesní. Těmi všemi je Prostějov známý. Jen málo z nás však ví, že dosud
se zachovaly i pozůstatky středověku, třeba
gotiky. Právě po středověkých památkách pak
provedli mladí průvodci a mladé průvodkyně
ze Střední odborné školy a podnikání v Prostějově desítky lidí. Jejich zájem byl tak velký, že
museli být rozděleni do tří skupin.

Michal SOBECKÝ
„Dorazilo nakonec okolo stovky lidí, na provázení se podílelo šest studentů a studentek. Začínali
jsme od hradeb a postupně jsme se okruhem přesunuli do hlavního prostějovského kostela,“ poznamenal k prohlídkovému okruhu ředitel školy
Marek Moudrý.
Studenti a studentky připravení pedagožkou
Pavlou Tollerianovou si počínali na jedničku.
Postupně přítomné seznámili například s gotickými prvky na prostějovském zámku i s možná překvapivou skutečností, že jádro domu
číslo 12 na Kravařově ulici má v sobě stopy už
z 15. století. Lidé se také dozvěděli, k čemu sloužíval mázhaus.

<¾LGOQJKUVQTKK"82TQUV÷LQX÷XGNMÚ6QWM¾\CN[KRTQJNÊFM[UO÷ąWLÊEÊMGUVąGFQX÷MÚORCO¾VM¾OO÷UVC
Foto: Michal Sobecký

„Rozhodla jsem se zúčastnit, protože jsem rodačka, ale dcera zároveň studuje na SOŠPO. Nemám
třeba jinak šanci se některé věci, co se zde řekly,
dozvědět, tak jsme se rozhodli, že půjdeme,“ svěřila se Romana Minaříková, jedna z účastnic akce.
S průběhem prohlídky pak byla, podobně jako
řada dalších lidí, spokojená. „Myslím si, že taková
věc je vynikající, jsem spokojená. Je škoda, že se

nedá podívat do některých těch domů, abychom
viděli, jak to vypadá uvnitř,“ přidala pro Večerník.
Alespoň částečně se jí vyhovělo hned záhy: lidé
totiž nakoukli do chodby domu U Rocha a mohli
tak obdivovat krásné gotické klenby. „Účastníci
byli po akci spokojení, líbila se jim,“ zhodnotil ředitel Moudrý, jehož studenti pravidelně zájemce
seznamují nejen s prostějovskými památkami.

Malujeme, Kdo je nyní nejstarší
či občanem?
milujeme! občankou
➢
ztitulnístrany

PROSTĚJOV Multikulturní centrum Mozaika v Raisově ulici
připravilo další ze svých zajímavých programů pro děti i dospělé.
Přijďte si ve čtvrtek 27. února od
17:00 hodin vyzkoušet, jak se maluje na sklo.
Tvořivá dílna s Evou Svobodovou
je zaměřena na začínající i pokročilejší umělce všech věkových kate-

gorií. Malovat na sklo zvládne totiž
každý, a to díky jednoduchým šablonám, které budou pro návštěvníky připraveny. Přijďte si namalovat
dózu nebo závěsné sklíčko, které
zkrášlí váš domov. Veškerý materiál
bude zajištěn, ale přinést si můžete
i vlastní skleněné dekorace k pomalování. Vstupné je 50 Kč za dospělou osobu.
(ans)

odpoledne v knihovně
200221110313



vystudovala obchodní akademii a celý život pracovala
jako účetní. Dnes už bohužel není
mezi námi. Její srdce dotlouklo „Nejdůležitější je brát všechny prov úterý 18. února 2020 ve věku blémy s nadhledem a nestresovat se
úctyhodných 104 let.
kvůli ničemu. A hlavně mít okolo
„Jezte čokoládu a pijte mléko! A vy- sebe lidi, které máte rádi,“ doporuhýbejte se oleji, raději použijte sádlo,“ čila nám všem Josefa Schlesingeroprozradila Večerníku tehdy stoletá vá v rozhovoru, který s ní Večerník
Josefa Schlesingerová svůj recept na pořídil při oslavě jejích 102. narodlouhověkost ve chvíli, kdy coby sto- zenin.
letá směřovala do volební místnosti Poslední rozloučení s touto nona ZŠ Jana Železného v Prostějově.
blesní dámou proběhne dnes, tj.
ší hudební hity hudebních idolů, Paní Josefa se v závěru života těšila pondělí 24. února, od 11.00 hodin
zajímavé knihy a časopisy. To vše z péče své dcery a zetě, o životních v Obřadní síni Městského hřbitova
a mnohé další bude laděno do 80. prioritách pak měla naprosto jasno. v Prostějově.
(mls)
let a připraveno pro návštěvníky. Vypněte od každodenních starostí, vy- A kdo že přebral štafetu a je dnes ve městě, případně v celém rezkoušejte antistresové omalovánky, gionu nejstarší? To se budeme snažit zjistit do příštího vydání.
pochutnejte si na kávě a občerstvení Pokud máte tip na svoji babičku či dědečka nebo tetičku ve svém
a zavzpomínejte na staré časy stylo- okolí, dejte nám vědět. Vaše příspěvky čekáme na e-mailové adrevě.
(ans) se redakce@vecernikpv.cz a tel. 608 960 042.

Retro relaxační
PROSTĚJOV Rádi vzpomínáte
na staré dobré „osmdesátky“?
Přijďte si je připomenout do podkrovního sálu Městské knihovny
Prostějov již dnes, tj. v pondělí 24.
února, od 16:00 hodin.
Minulý rok se akce vydařila a tak
organizátoři Retro relaxační odpoledne opakují. Deskové hry, největ-

PÊ,QUGHC
C
2
PROSTĚJOV Josefa SchleRVKOKUOWU
Q
NC
singerová se narodila ve
C
X
¾
F
\
stejný rok, v němž Albert TQ
Einstein zveřejnil obecnou
VÆO÷ą
NGV
teorii relativity. Ona sama 
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Získejte pugét
pro svoji vyvolenou
h ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝ ďůşǎşĐşŚŽ ƐĞ DĞǌŝͲ
ŶĄƌŽĚŶşŚŽ ĚŶĞ ǎĞŶ ǀǇŚůĂƓƵũĞͲ
ŵĞŶŽǀŽƵƐŽƵƚĢǎƉƌŽŵƵǎĞ͕ƉƎŝͲ
ēĞŵǎ ǀǉŚƌĂ ƉŽƚĢƓş ũĞũŝĐŚ ĚƌĂŚĠ
ƉŽůŽǀŝēŬǇ͘WĄŶŽǀĠ͕ŶĂƉŝƓƚĞŶĄŵ͕
ũĂŬũƐƚĞƐĞƐĞǌŶĄŵŝůŝƐĞƐǀŽũşĚƌĂͲ
ŚŽƵƉŽůŽǀŝēŬŽƵĂǌşƐŬĞũƚĞƉƌŽŶŝ
ŬƌĄƐŶǉ ƉƵŐĠƚ ǌĞ ĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠŚŽ
ĐĞŶƚƌĂ DĂƌĐŝĄŶŽǀĄ ǀ <ŽƐƚĞůĐŝ
ŶĂ ,ĂŶĠ͘ sĄƐ ŶĂǀşĐ ŽĚŵĢŶşŵĞ
ĐĞůŽƌŽēŶşŵ ƉƎĞĚƉůĂƚŶǉŵ͕ ŬĂͲ
ůĞŶĚĄƎĞŵ sĞēĞƌŶşŬƵ Ă ĚĂůƓşŵŝ
ƌĞŬůĂŵŶşŵŝĚĄƌŬǇ͘

2TCXKFNCUQWV÷åG

Vyhraje ten, kdo popíše nejromanƚŝēƚĢũƓş ēŝ ŶĞũĂƚƌĂŬƚŝǀŶĢũƓş ƉƎşďĢŚ
ƐĞǌŶĄŵĞŶşƐĞƐǀŽũşƉĂƌƚŶĞƌŬŽƵ͘
^ŽƵƚĢǎƚƌǀĄŽĚϭϳ͘ƷŶŽƌĂĚŽϲ͘
ďƎĞǌŶĂ ĚŽ ϭϬ͗ϬϬ ŚŽĚŝŶ͘ sǉŚƌĂ
ďƵĚĞǀǉŚĞƌĐŝƉƎĞĚĄŶĂǀĂŚƌĂĚͲ
ŶŝĐŬĠŵ ĐĞŶƚƌƵ DĂƌĐŝĄŶŽǀĄ ϲ͘
ďƎĞǌŶĂŽĚƉŽůĞĚŶĞ͘
^ŽƵƚĢǎĞƐĞŵƽǎĞǌƷēĂƐƚŶŝƚƉŽƵͲ
ǌĞ ĨǇǌŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ ƐƚĂƌƓş ϭϱ ůĞƚ
ƐƚƌǀĂůǉŵƉŽďǇƚĞŵĂĚŽƌƵēŽǀĂĐş
ĂĚƌĞƐŽƵŶĂƷǌĞŵşZ͕ũĞũşǎƐŽƵͲ
ƚĢǎŶş ƉƎşƐƉĢǀĞŬ ďƵĚĞ ǀ ƚŽŵƚŽ
ƚĞƌŵşŶƵ ĚŽƌƵēĞŶ WZK^d :KsͲ
^<Dh sĞēĞƌŶşŬƵ͕ Ă ƚŽ ƉŽƓƚŽƵ
ŶĂ ĂĚƌĞƐƵ sĄƉĞŶŝĐĞ ϭϵ͕ ĞͲŵĂŝͲ
ůĞŵ ŶĂ ĂĚƌĞƐƵ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛ
ǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ͕ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ Ɛşƚş ŶĞďŽ ŽƐŽďŶĢ ĚŽ
ƌĞĚĂŬĐĞǀƵůŝĐŝsĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͘
sǉŚĞƌĐĞďƵĚĞǀǇďƌĄŶƉŽƵŬŽŶͲ
ēĞŶşĂŬĐĞ͘
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƵǀĠƐƚēŝƚĞůŶĢƐǀĠ
ũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͕ďǇĚůŝƓƚĢĂēşƐůŽ
ƚĞůĞĨŽŶƵƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚŽͲ
ǀĄŶşǀƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇ͘
Ž ƐŽƵƚĢǎĞ ŶĞďƵĚŽƵ ǌĂƎĂǌĞŶǇ
ĂŶŽŶǇŵŶş͕ƉŽǌĚĢĚŽĚĂŶĠēŝŶĞͲ
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƉƎşƐƉĢǀŬǇ͘

sǉŚĞƌĐĞǌşƐŬĄ͗
<ǇƚŝĐŝ ǌĞ ĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠŚŽ ĐĞŶƚƌĂ
DĂƌĐŝĄŶŽǀĄ н ZKE1 ƉƎĞĚƉůĂƚͲ
ŶĠ WZK^d :Ks^<,K sĞēĞƌͲ
ŶşŬƵ н ŬĂůĞŶĚĄƎ Ă ĚĂůƓş ĚƌŽďŶĠ
ƌĞŬůĂŵŶşƉƎĞĚŵĢƚǇ
sǉŚĞƌĐĞ ďƵĚĞ ŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶ ƚĞůĞͲ
fonicky a jeho jméno a fotografie
ďƵĚŽƵ ǌǀĞƎĞũŶĢŶǇ ǀ ƚŝƓƚĢŶĠŵ ǀǇͲ
ĚĄŶş WZK^d :Ks^<,K sĞēĞƌŶşͲ
ŬƵ͕ ŶĂ ǁĞďŽǀĠŵ ƉŽƌƚĄůƵ ǁǁǁ͘
ǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌĂŶĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşĐŚ
ƐƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚ ƉŽƎĂĚĂƚĞůĞŵ ĂŬĐĞ
;&ĂĐĞďŽŽŬ͕dǁŝƚƚĞƌĂ/ŶƐƚĂŐƌĂŵͿ͘
 ƷēĂƐƚŝ ŶĂ ĂŬĐŝ ũƐŽƵ ǀǇůŽƵēĞŶŝ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ ƉŽƎĂĚĂƚĞůĞ͕ ǀēĞƚͲ
ŶĢ ũĞũŝĐŚ ƌŽĚŝŶŶǉĐŚ ƉƎşƐůƵƓŶşŬƽ͘
jēĂƐƚşǀƐŽƵƚĢǎŝǀǇũĂĚƎƵũĞƐŽƵƚĢͲ

ǎşĐş ƐŽƵŚůĂƐ Ɛ ƉƌĂǀŝĚůǇ ƐŽƵƚĢǎĞ͕
'WZĂǌĂǀĂǌƵũĞƐĞũĞƉůŶĢĚŽĚƌͲ
ǎŽǀĂƚ͘ s ƉƎşƉĂĚĢ ǀǉŚƌǇ ƐŽƵƚĢǎşĐş
ƐŽƵŚůĂƐşƐƵǀĞƎĞũŶĢŶşŵƐŽƵƚĢǎŶşͲ
ŚŽƉƎşƐƉĢǀŬƵĂǀůĂƐƚŶşĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ
ƐǀǉŚƌŽƵ͘
sǉŚƌƵǀƐŽƵƚĢǎŝŶĞŶşŵŽǎŶĠǀǇͲ
ŵĄŚĂƚƉƌĄǀŶşĐĞƐƚŽƵĂŶŝĂůƚĞƌŶĂͲ
ƚŝǀŶĢƉůŶŝƚǀƉĞŶĢǌşĐŚ͘
WŽƎĂĚĂƚĞů ƐŽƵƚĢǎĞ Ɛŝ ǀǇŚƌĂǌƵũĞ
ƉƌĄǀŽ ŬŽŶĞēŶĠŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşŚŽƐŬŽŶĄŶşŵƐŽƵƚĢǎĞ͘
^ ũĂŬǉŵŝŬŽůŝ ĚŽƚĂǌǇ ƐĞ ŽďƌĂƛͲ
ƚĞ ŶĂ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵ ŵĂŶĂͲ
ǎĞƌŬƵ ŶĞƚƵ ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƚĞů͘ ēşƐůĂ͗
ϳϯϵ ϴϱϱ ϴϮϮ ŶĞďŽ ĞͲŵĂŝůƵ͗
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ͘

0-" &)+¡-û"!0,21íÛ+¡#7"
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:ĞůŝŬŽǎƐĞŶĞǌĂĚƌǎŝƚĞůŶĢďůşǎşs><W\W>d/d>^<^Khd ͕ƉƎŝŶĄƓşŵĞǀĄŵƚĢƐŶĢƉƎĞĚũĞũşŵ
ƐƚĂƌƚĞŵWK^>E1Z<ĂƚŽĨŽƌŵŽƵƐƉĞĐŝĄůŶşĂŬĐĞŶĂĂďŽŶĞŶƐƚǀşŶĞũēƚĞŶĢũƓşŚŽƌĞŐŝŽŶĄůŶşŚŽ
ƉĞƌŝŽĚŝŬĂ͘:ƐŵĞƌĄĚŝ͕ǎĞŵƽǎĞŵĞũĞƓƚĢũĞĚŶŽƵʹĂƚĞěƵǎƐŬƵƚĞēŶĢŶĂƉŽƐůĞĚǇʹƉƎŝƐƉĢĐŚĂƚ
ŬĞ ǀƓĞŵ WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽŵ Ɛ ǀĞůŝĐĞ ǀǉŚŽĚŶŽƵ ŶĂďşĚŬŽƵ͘ s ƚĢĐŚƚŽ ĚŶĞĐŚ ƚĂŬ ŵƽǎĞƚĞ
ǌşƐŬĂƚŶŽǀŝŶǇĂǎĚŽƐĐŚƌĄŶŬǇǌŶŽǀƵǌĂǌǀǉŚŽĚŶĢŶǉĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͘
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WƎŝĐŚĄǌşũĞĚŝŶĞēŶĄƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚ
ǌĂũŝƐƟƚƐŝƌŽēŶşW\W>dE
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵǌĂ

ϴϴϴ
<ē͊

<ƚŽŵƵŬĂǎĚǉƉƎĞĚƉůĂƟƚĞůǌşƐŬĄƌĞĚĂŬēŶşŬĂůĞŶĚĄƎǀĞůŝŬŽƐƟϯ
ƐĞƐƉĞĐŝĄůŶşŵŝǌŶĂēŬĂŵŝ͕ŬƚĞƌĠŵƵŶĂƉŽǀş͕
ŬĚǇŵƵũĞŚŽŽďůşďĞŶĠŶŽǀŝŶǇĚŽƌĂǌş
ŬĐĞƉůĂơĚŽŬŽŶĐĞ
ĚŽƉŽƓƚŽǀŶşƐĐŚƌĄŶŬǇ͘

<ĂǎĚǉƌŽēŶş
ƉƎĞĚƉůĂƟƚĞůďƵĚĞƚĞ
ĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇǌĂƎĂǌĞŶ
ĚŽƐůŽƐŽǀĄŶş
ƚĢƚĞWZK^d :Ks^<|sĞēĞƌŶşŬ͕ŶĞũƌŽǌƐĄŚůĞũƓşǌƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀş
ŽŚŽĚŶŽƚŶĠ
ĐĞŶǇ͘
ǌĐĞůĠŚŽƌĞŐŝŽŶƵWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĂ͊/ŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚƐĞǀǇƉůĂơ͊

ƷŶŽƌĂ͊

WƌŽŽďũĞĚŶĄŶşǀŽůĞũƚĞŶĂƚĞů͘ēşƐůĂ͗ϱϴϮϯϯϯϰϯϯŶĞďŽϲϬϴϵϲϬϬϰϮ͕ƉŝƓƚĞŶĂĞͲŵĂŝů͗
ƉƌĞĚƉůĂƚŶĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌŶĞďŽƉƎŝũěƚĞŽƐŽďŶĢĚŽƌĞĚĂŬĐĞǀƵůŝĐŝsĄƉĞŶŝĐĞϭϵǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘

zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

OBCE NECHTĚJÍ
VYBYDLENÉ
DOMY
V Hradčanech se je chystají zbořit
PROSTĚJOV Novou tvář chtějí vesnici dát v HradčanechKobeřicích. Obec před pár dny schválila, že bude Ministerstvo
pro místní rozvoj žádat o dotaci. Za její pomoci má poté dojít
k demolici několika neobydlených domů, které aktuálně hyzdí
okolí. Následně vedení plánuje uvolněný prostor znovu využít. Dotace je určená pro Sociálně vyloučené lokality, a právě
v Hradčanech-Kobeřicích je jedna z mála na Prostějovsku.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Bližší informace poskytla starostka
obce. „Domy jsou pozůstatkem po
nepřizpůsobivých. Lidé je vybydleli
a nyní jsou ve zcela neobyvatelném
stavu. Obec budovy později vykoupila,“ objasnila Jana Weinlichová.
Nové domky ale v místě nevzniknou. „Je to ve špatném místě, noví
obyvatelé by neměli žádné sou-

kromí, v blízkém okolí je všude zástavba. Rozhodli jsme se tak, že by
v místě vznikl park,“ nastínila záměr
starostka Hradčan-Kobeřic. Celkem
chce obec nechat zbořit pět domů,
náklady jsou zatím odhadnuté na
více než 3 miliony korun.
Zatímco Hradčany-Kobeřice žáda<¾RCFPÊé¾UV*TCFéCP-QDGąKEUGUV¾X¾\é¾UVK\RQNQTQ\RCFNÚEJFQOMčJ[\FÊEÊEJQMQNÊ0÷MVGTÆP[PÊRčLFQWM\GOK
jí stát o pomoc s ruinami poprvé,
Foto: Michal Sobecký
v okolí tak už učinili. Například
v sousedních Dobromilicích. „Žáda- totiž projekt nekončí,“ uvedl starosta ministerstvu vysvětlit, jak hodlají ré žádaly už před více než rokem, šlo
li jsme už v minulosti. Zatím ale vše Dobromilic Stanislav Mrňka. Žada- s územím vzniklým po demolici na- o lepší dopravní situaci v obci.
dokončené není. Pouhou demolicí telé o dotaci skutečně v žádosti musí ložit. Například v případě Určic, kte-

dmdesátiletém muži vyhlásila pátrání, naštěstí ještě téhož dne se ho
podařilo živého a zdravého objevit.
Fyzicky zdatného muže, který za
určitých okolností může mít pro-

Místo „trávy“
bude chemie
Plumlov (mls) - Bývalá kotelna
bytového domu na ulici 9. května
v Plumlově už zažila ledacos. Před
osmi lety sem vtrhlo po zuby ozbrojené policejní komando, které
zde objevilo obří pěstírnu konopí,
jehož rozprodej by vynesl zhruba
4,5 milionu korun. Její provozovatel Roman Vaněk byl následně odsouzen na devět let do vězení. Nyní
už objekt našel docela jiné využití,
konkrétně se jedná o prodejní
sklad bazénové chemie. Projekt
nedávno získal dodatečné povolení stavby.

V centru tvoøí
DSRWUÅQXMÉSDPÈy

zjistili jsme

3RVHQLRURYL]1H]DP\VOLFSiWUDODSROLFLH
NEZAMYSLICE Dobře to dopadlo. Uplynulý čtvrtek se před
budovou supermarketu Lidl ve
Vyškově ztratil Boleslav Kouřil
z Nezamyslic. Policie po sedmase-
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blém s orientací, pohřešovala jeho
manželka. Boleslav Kouřil totiž
neměl u sebe žádné doklady, peníze ani mobilní telefon. Policie
tedy ve čtvrtek 20. února vyhlási-

Brzy se našel...

la pátrání, které bylo večer téhož
dne odvoláno. „Pohřešovaný senior byl před chvílí nalezen živý
ve Vyškově,“ zvěstoval dobrou
zprávu ve čtvrtek večer Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mls)

Co se děje v Olomouckém kraji?
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Konice (mls) - V novém komunitním centru, které po rozsáhlé
rekonstrukci vzniklo na místě
zchátralé sokolovny v Konici, se už
něco děje. Pravidelně zde probíhá
tvořivá dílna, která byla třeba uplynulý čtvrtek zaměřena na pletení
ze starého papíru. Nadcházející
středu 26. února od 16:00 hodin
se zde bude konat úvodní lekce
Trénování paměti, kterou provede
člen České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
Martin Král.

1½MHPVH]YÙvÉRSÈWLQX
Kostelec na Hané (mls) - Mohli
to čekat, ale určitě je to nepotěší.
Hned o 20 % více zaplatí od června
letošního roku nájemníci městského bytového domu ve Sportovní
ulici v Kostelci na Hané. Nedávno
o tom rozhodla městská rada.

Chystají se na silnici
Tvorovice, Hruška (mls) - Obce
Tvorovice a zejména Hruška na
sebe v minulosti upoutaly pozornost opakovanými volbami do
zdejších zastupitelstev. Správa silnic Olomouckého kraje nyní chystá rekonstrukci silnice mezi oběma
silnicemi na jihu regionu. Opravit
by se měla i část silnice přímo
v Tvorovicích. Projekt aktuálně
žádá o stavební povolení.

9.ODGNiFKX]DYŐHOL
O\æDŐVNRXVH]yQX
,ĞũƚŵĂŶƐƚǀşŽĐĞŶŝůŽŚƌĚŝŶǇƌĞŐŝŽŶƵ
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sKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝǀůŽŶŝĚŽƓůŽ
Ŭ ŶĞũƌǇĐŚůĞũƓşŵƵ ŶĄƌƽƐƚƵ ƉŽēƚƵ
ƚƵƌŝƐƚƽǀƌĄŵĐŝĐĞůĠŚŽĞƐŬĂ͘sǇͲ
ƉůǉǀĄƚŽǌĂŬƚƵĄůŶşĐŚĚĂƚĞƐŬĠŚŽ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŬĠŚŽƷƎĂĚƵ͘EĄǀƓƚĢǀŶŽƐƚ
ŶĂƌŽƐƚůĂ ƚĠŵĢƎ Ž ĚĞǀĢƚ ƉƌŽĐĞŶƚ
Ă ǀşĐĞ ůŝĚş ǌĚĞ ƚĂŬĠ ƉƎĞŶŽĐŽǀĂͲ
ůŽ͘sƌĞŐŝŽŶƵƐĞǀůŽŶŝƵďǇƚŽǀĂůŽ
ƉƎĞƐƚƎŝēƚǀƌƚĢŵŝůŝſŶƵŚŽƐƚƽ͘
ͣĞƐĞǀŶĂƓĞŵŬƌĂũŝƚƵƌŝƐƚƽŵůŝďş͕
ũĞǌĄƐůƵŚĂŚůĂǀŶĢůŝĚş͕ŬƚĞƎşǀĐĞƐͲ
ƚŽǀŶşŵƌƵĐŚƵƉƌĂĐƵũş͘WĂƚƎşũŝŵƉƌŽͲ
ƚŽ ǀĞůŬĠ ƉŽĚĢŬŽǀĄŶş͘ KůŽŵŽƵĐŬǉ
ŬƌĂũƉŽĚƉŽƌƵũĞĐĞƐƚŽǀŶşƌƵĐŚƐǇƐͲ
ƚĞŵĂƚŝĐŬǇ ŶĞũĞŶ ũĞŚŽ ƉƌŽƉĂŐĂĐş͕

ĂůĞƚƎĞďĂŝŶǀĞƐƚŝĐĞŵŝĚŽĚŽƉƌĂǀŶş
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͕͞ ƵǀĞĚů sůĂĚŝŵşƌ
>ŝĐŚŶŽǀƐŬǉ͕ ƵǀŽůŶĢŶǉ ēůĞŶ ĂƐƚƵͲ
ƉŝƚĞůƐƚǀĂ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ ƉƌŽ

dƎĞƚş ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ ǀĞēĞƌ ƐůŽǎĞŬ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽ ǌĄͲ
ĐŚƌĂŶŶĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ƐĞ ǀ ƉĄƚĞŬ ϳ͘ ƷŶŽƌĂ ŶĞƐů ǀĞ
ƐůĂǀŶŽƐƚŶşŵĚƵĐŚƵ͘,ĂƐŝēŝ͕ƉŽůŝĐŝƐƚĠŝƉƌĂĐŽǀŶşĐŝǌĄͲ
ĐŚƌĂŶŶĠƐůƵǎďǇƐŝǌƌƵŬŽƵŶĄŵĢƐƚŬĂŚĞũƚŵĂŶĂKůŽͲ
ŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ:ĂŶĂĂŚƌĂĚŶşēŬĂƉƎĞǀǌĂůŝŽĐĞŶĢŶş
ǌĂǌĄĐŚƌĂŶƵůŝĚƐŬǉĐŚǎŝǀŽƚƽ͘
ͣDŝŵŽƎĄĚŶĠƵǌŶĄŶşƐŝǌĂƐůŽƵǎşǀƓŝĐŚŶŝůŝĚĠ͕ŬƚĞƎşƐǀŽũş
ǀǇƐŽŬŽƵƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƚŽƵǀǇƚǀŽƎŝůŝǌŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŚŽǌĄͲ
ĐŚƌĂŶŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵƓƉŝēŬŽǀŽƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝ͕ŶĂŬƚĞƌŽƵ
ƐĞ ůŝĚĠ ǀ ĐĞůĠŵ KůŽŵŽƵĐŬĠŵ ŬƌĂũŝ ŵŽŚŽƵ ƐƉŽůĞŚͲ
ŶŽƵƚ͕͞ ƎĞŬů ďĢŚĞŵ ƐůĂǀŶŽƐƚŶşŚŽ ǀĞēĞƌĂ ŶĄŵĢƐƚĞŬ
ĂŚƌĂĚŶşēĞŬ͘
sǇǌŶĂŵĞŶĄŶşƐŝƉƎĞǀǌĂůĂũĞĚŶŽƚŬĂŚĂƐŝēƽǌ:ĞƐĞŶşŬƵ͕
ŬƚĞƎşǀůŽŶŝƉƎŝǀǉũĞǌĚƵŬŽĚƐƚƌĂŸŽǀĄŶşŶĄƐůĞĚŬƽǀŝĐŚƎŝͲ
ĐĞǌĂĐŚƌĄŶŝůŝǎŝǀŽƚƐĞŶŝŽƌŽǀŝ͘WĞƚƌ&ŝƓĞƌ͕DĂƌƚŝŶ^ƵƌŽͲ
ǀǉĐŚ͕DŝůĂŶ^ŵĂƚĂŶĂĂDĂƌĞŬ,ĂƵŬĞƉƎĞĚǀĞĚůŝƉƎşŵŽ
ǀƚĞƌĠŶƵƵŬĄǌŬŽǀŽƵƉƌĄĐŝƐĚĞĨŝďƌŝůĄƚŽƌĞŵŝƐƉƌĄǀŶǉ
ƉŽƐƚƵƉƐƌĚĞēŶşŵĂƐĄǎĞ͘
DĞǌŝĚĂůƓşǀǇǌŶĂŵĞŶĂŶĠŽƐŽďǇƉĂƚƎŝůŝƉŽůŝĐŝƐƚĠǌWƎĞƌŽͲ
ǀĂ͘dŝǀůŽŶŝǀƐƌƉŶƵŶĞŽŚƌŽǎĞŶĢĞǀĂŬƵŽǀĂůŝēƚǇƎŝŽďǇǀĂͲ
ƚĞůĞŚŽƎşĐşŚŽĚŽŵƵ͘WŽƚĠƐƉŽůĞēŶĢƐŚĂƐŝēŝĐĞůǉǀĢǎĄŬ
ƉƌŽŚůĞĚĂůŝ͕ĂďǇƐĞƉƎĞƐǀĢĚēŝůŝŽƚŽŵ͕ǎĞŬŽƵƎǀďǇƚĞĐŚ
ŶŝŬŽŚŽĚĂůƓşŚŽŶĞƵǀĢǌŶŝů͘DŝĐŚĂů<ŽƵƚŶǉ͕>ĂĚŝƐůĂǀDŝͲ
ƓƵŶ͕WĞƚƌŽēŬĂů͕DŝĐŚĂůĞůĄēĞŬ͕>ƵĐŝĞZĞƐŽǀĄĂĂǀŝĚ
ĂĐƉĂůƐĞƚĂŬƐƚĂůŝĚĂůƓşŵŝŬƌĂũƐŬǉŵŝŚƌĚŝŶǇ͘
WŽĚŽďŶĢ ƐƚĂƚĞēŶĢ Ɛŝ ƉŽēşŶĂů ũĞũŝĐŚ ŬŽůĞŐĂ ǌ WƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀĂ͘:ĞŶŽŵĚşŬǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŵƵƉƎşƐƚƵƉƵƉŽůŝĐŝƐƚǇ
WĞƚƌĂdĞƐĄƌŬĂƐŝĚŶĞƓŶşĐŚĚŶƽƵǎşǀĄĚǀŽƵůĞƚĄŚŽůēŝēͲ
ŬĂ͘sůŽŶŝǀēĞƌǀŶƵƐĞĚŵŶĄĐƚŝŵĢƐşēŶşŵƵďĂƚŽůĞƚŝƐĞͲ

ŽďůĂƐƚĐĞƐƚŽǀŶşŚŽƌƵĐŚƵĂǀŶĢũƓşĐŚ
ǀǌƚĂŚƽ͘
WŽēĞƚŚŽƐƚƽƐĞǀƌĞŐŝŽŶƵŵĞǌŝƌŽēŶĢǌǀǉͲ
ƓŝůŽϴ͕ϴƉƌŽĐĞŶƚ͘ĞůŽƌĞƉƵďůŝŬŽǀǉƉƌƽͲ
ŵĢƌ ƉƎŝƚŽŵ ŶĞĚŽƐĂŚƵũĞ ĂŶŝ ƉŽůŽǀŝŶǇ
ǌƵǀĞĚĞŶĠŚŽĚŶŽƚǇ͘WŽƚĢƓŝƚĞůŶǉũĞƚĂŬĠ
ŶĄƌƽƐƚƉƎĞŶŽĐŽǀĄŶşŽƐĞĚŵƉƌŽĐĞŶƚ͘
KůŽŵŽƵĐŬǉŬƌĂũƐĞŶĞĚĄǀŶŽůŝĚĞŵ
ƉƎĞĚƐƚĂǀŝů ŶĂ ǀĞůĞƚƌŚƵ ĐĞƐƚŽǀŶşͲ
ŚŽ ƌƵĐŚƵ ZĞŐŝŽŶƚŽƵƌ͘ s ƉƌŽƉĂŐĂĐŝ
,ĂŶĠ ŝ :ĞƐĞŶşŬƽ ďƵĚĞ ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ͘
ͣ>ĞƚŽƓŶşŶŽǀŝŶŬŽƵũĞǌƎşǌĞŶşŬƌĂũƐŬĠ
ĂŐĞŶƚƵƌǇ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ǌĂƐƚƎĞƓŽǀĂƚ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐĞƐƚŽǀŶşŚŽƌƵĐŚƵǀĐĞůĠŵ
ŬƌĂũŝ͕͞ĚŽĚĂů>ŝĐŚŶŽǀƐŬǉ͘
;ƌĞĚͿ
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ůŚĂůǇǎŝǀŽƚŶşĨƵŶŬĐĞ͕ŬƚĞƌĠƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉŶĂĚƐƚƌĄǎŵŝƐƚƌ
ĚŽŬĄǌĂů ǌŶŽǀƵ ŽďŶŽǀŝƚ͘ WƎĞĚ ũĞŚŽ ǀǉŬŽŶĞŵ ŵƵƐĞů
ƐŵĞŬŶŽƵƚŝůĠŬĂƎǌĄĐŚƌĂŶŶĠƐůƵǎďǇ͕ŬƚĞƌǉŶĂŵşƐƚŽĚŽͲ
ƌĂǌŝůŽŶĢŬŽůŝŬŵŝŶƵƚƉŽǌĚĢũŝ͘
DĞĚĂŝůŝ ŚĞũƚŵĂŶĂ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ ǌĂ ĄƐůƵŚǇ
Ž ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ ŽďĚƌǎĞůŝ ĚůŽƵŚŽůĞƚş ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ ǌĚƌĂͲ
ǀŽƚŶŝĐŬĠ ǌĄĐŚƌĂŶŶĠ ƐůƵǎďǇ DŝƌŽƐůĂǀĂ ,ůŝƐŶŝŬŽǀƐŬĄ͕
:ĂŶ^ŵŽůŬĂĂ:ĂƌŵŝůĂaŝŵŬŽǀĄ͘ĂůƓşŵŝŽĐĞŶĢŶǉŵŝƐĞ
ƐƚĂůŝ ƉƎşƐůƵƓŶşĐŝ ĐĞůŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ :ĂŶĂ ,ƌĂǌĚŝƌŽǀĄ͕ DĂƌͲ
ĐĞůĂDŝŶƚĢůŽǀĄ͕WĞƚƌ<ŽǀĄƎĂDĂƌƚŝŶWƌŽƐ͕ŬƚĞƎşůĞƚŽƐ
ǀůĞĚŶƵƉƎŝƐƉĢůŝƉŽƐŬǇƚŶƵƚşŵƉƌǀŶşƉŽŵŽĐŝŬǌĄĐŚƌĂͲ
ŶĢ ŵƵǎĞ ǀ ŚƌŽƉǇŶŝ͕ ũĞŚŽǎ ƉŽƐƚŝŚůĂ ƐƌĚĞēŶş ǌĄƐƚĂǀĂ͘
ͣ\şŬĄƐĞ͕ǎĞŝĚĞĄůŶşďǇďǇůƚĂŬŽǀǉƐǀĢƚ͕ŬƚĞƌǉďǇŚƌĚŝŶǇ
ŶĞƉŽƚƎĞďŽǀĂů͘:ĄƐŝŶĂŽƉĂŬƐǀĢƚďĞǌŚƌĚŝŶƽƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚ
ŶĞĚŽŬĄǎƵĂũƐĞŵƌĄĚ͕ǎĞƐƉŽƵƐƚĂǌŶŝĐŚǎŝũĞĂƉƌĂĐƵũĞ
ǀKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝ͕͞ƎĞŬůŶĂĂĚƌĞƐƵŽĐĞŶĢŶǉĐŚ>ĂĚŝͲ
ƐůĂǀKŬůĞƓƚĢŬ͕ŚĞũƚŵĂŶKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
;ƌĞĚͿ

KLADKY Je konec! Pátek 21. února byl posledním dnem, kdy jste si
pro letošní sezónu mohli zalyžovat
v Kladkách. Navzdory nebývale
teplé zimě a problémům se sněhem provozovatelé areálu zvládli
uhradit předposlední splátku úvěru na vlek, který zde byl zprovozněn před sedmi lety.
Lyžovat se letos v jediném lyžařském
areálu na Prostějovsku začalo v sobotu 11. ledna, mezi poslední lyžaře
patřilo šedesát dětí z Městečka Trnávky, které zde v průběhu uplynulého
týdne absolvovaly lyžařský kurz. To
už ovšem byl v provozu pouze kratší vlek a lyžovalo se pouze do 13:00
hodin. „Letos končíme o týden dřív
jako loni, což není tak hrozné. Horší
bylo, že se po celou sezónu jelo pořád

2QUNGFPÊOKN[åCąKD[NQF÷VÊ\/÷UVGéMC6TP¾XM[MVGTÆ\FGCDUQNXQXCN[MWT\
Foto: www.lyzovanikladky.cz

na hraně. Vlastně pouze dva víkendy
jsme mohli fungovat naplno, vůbec
nejlepší byl ten, kdy se tu pořádala
Kladecká lyže. V jiném termínu by se
tuto sportovní akci asi ani nepodařilo
uspořádat. Jsem ovšem rád, že jsme
do toho šli, určitě se povedla,“ ohlédl
se za uplynulou sezónou Jiří Křeček,
předseda kladeckých sokolů, kteří
skiareál provozují.
Letošní zima byla kromě tepla výjimečná i minimálním množstvím
přírodního sněhu. „Museli jsme se
neustále rozhodovat, zda a kdy má
cenu zasněžovat, což není právě levná

záležitost. Přesto jsme nakonec pro
zasněžování využívali každou příležitost,“ uvedl Křeček.
Pro sokoly skončila sezóna finančně
na hraně. „Přesto jsme i díky různé
podpoře splatili všechny náklady,
stejně jako předposlední splátku
úvěru na náš vlek, který zde funguje
sedmou sezónu. Bohužel na další
plánované investice nám už peníze
nezbyly,“ potvrdil Jiří Křeček, který
všem příznivcům kladeckého areálu
poděkoval za návštěvu. „Už se těšíme
na příští sezónu a doufáme, že bude
opět o něco lepší!“
(mls)

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz
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Myslivci z Kobeřic letos 22. února porazili dvě prasata. „Jedno vážilo 250
a druhé 200 kilogramů. Dále jsme ještě dokoupili 70 kilogramů masa. Mezi
prvními byly vždy rozebrány jitrnice,
jichž jsme letos připravily hned tři
stovky,“ vypočítal Zdeněk Erva.
Kromě oblíbených jitrnic byly v nabídce také zabijačkové polévky, tlačenka, jelita, maso, sádlo, škvarky a jiné.
Kdo chtěl, mohl si přímo u hřiště dát
moravského vrabce se zelím a knedlíkem. „Jeden ze členů našeho sdružení
je chovatel prasat, od něj pašíky bereBYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na
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me a u něj je i zabíjíme,“ vysvětlil Erva,
odkud se berou suroviny pro kulinářské lahůdky.
O ně byl tradičně velký zájem a kdo
nepřišel zavčas, mohl litovat. „Přestože oficiálně začínáme v deset, první
zájemci jsou tady už v devět. Zhruba
čtyři pětiny návštěvníků jsou z řad
místních, ale máme tady i přátele
z dalekého okolí, jeden z nich za námi
dorazil třeba až z Bruntálu,“ zmínil se
hospodář mysliveckého spolku.
Samozřejmě, že na akci nemohly chybět ani děti. Mnohé domácí zabijačku
nikdy na vlastní oči neviděly. „Tatínek
je myslivec a pomáhá s přípravou té-
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hle akce. Na ni jsem vzala i svého bratrance Ondru, který za námi dorazil
z Lipové,“ svěřila se například Terezka
Růžičková z Kobeřic.
Vepřové hody nejsou jedinou akcí,
kterou myslivci ze spolku Předina Kobeřice pořádají. Tou nejbližší bude jarní svod loveckých psů na hřišti v Kobeřicích, který se bude konat v sobotu
2. května. Ani letos pak nebude chybět
tradiční říjnové setkání se sokolníky
a dravými ptáky.

1RQEJQWVM[\FQO¾EÊ\CDKLCéM[D[NX&QDTQEJQX÷VTCFKéP÷XGNMÚ\¾LGONKFÆUKPCP÷OWUGNKX[UV¾VHTQPVW Foto: Martin Zaoral
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DOBROCHOV Tradiční zimní domácí zabijačky už chybí i lidem
na vesnicích! A tak se nejrůznější vepřové hody těší stále větší oblibě. Myslivci ze spolku Předina Kobeřice se před třemi lety rozhodli založit jejich tradici a zájem předčil jejich očekávání.„Lidé si
v uplynulých letech stěžovali snad jen na to, že toho máme málo.
Proto jsme museli letos zase něco přidat,“ potvrdil uplynulou sobotu v areálu hřiště u místní mateřinky v Dobrochově hospodář
spolku Zdeněk Erva.

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Pro velký zájem museli organizátoři rozšířit
sortiment, v nabídce bylo 300 jitrnic
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PROSTĚJOV Nejdříve učebny
a šatny, teď je na řadě tělocvična.
Změny na základní škole v Určicích
neberou konce. Nyní jsou v plánu
úvahy na celkovou rekonstrukci
tělocvičny. Ta by se měla zcela změnit, stará pak pravděpodobně půjde
k zemi.
„Řešilo se, že buď se přikročí k rekonstrukci současných nevyhovujících

zjistili jsme

prostor, nebo vznikne nová multifunkční sportovní hala. Vyhrává druhá varianta,“ prozradila ředitelka školy
Marcela Melková. Zároveň ale dodala, že zatím není jasné, kdy samotná
stavba začne. Úpravy jsou tak na papíře, v realitě však je ještě k samotným
změnám daleko. „Máme připravený
projekt, ale aktuálně se čeká na vhodné dotační tituly. Nevíme zatím, co
pro nás bude vhodné, navíc se někdy
možnosti i v dotačním programovém
období mění,“ připomněla Melková.
(sob)

V Urèicích chtìjí vìtší tìlocviènu

Pondělí 24. února 2020

Oslava narozenin se v rodinném
domě na Konicku rozběhla už ve čtvrtek 13. února. „Po příjezdu do domu
policisté zjistili, že setkání má úmyslně
narušovat oslavencova jednašedesátiletá matka. Verzi oznamovatele podpořilo
všech pět dalších hostů na oslavě. Žena
naopak tvrdila, že napadena byla ona
synem. Za přítomnosti hlídky však
byla jediná, kdo byl agresivní a vulgárně urážel ostatní. Situaci se policistům
podařilo uklidnit a žena slíbila, že půjde
raději spát,“ popsal událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Krátce po půlnoci syn policistům

Martin ZAORAL

KONICKO Z případné opilosti se
člověk vyspí, ale z blbosti jen těžko... To bude zřejmě případ pětatřicetiletého muže a jeho maminky
z Konicka. Muž opakovaně zavolal
policisty na svoji rodičku, která
měla narušovat oslavu jeho narozenin. Agresivní žena nakonec skončila na záchytce. Svému synovi však
očividně chyběla, čerstvý pětatřicátník se strachoval, že mu nebude
mít kdo uvařit oběd!

PROSTĚJOV Příjemnou zprávu má letos městský úřad v Plumlově pro lidi
bydlící v Soběsukách: nově už nebudou muset při cestě do Plumlova využívat
silnici. Město s místní částí má totiž konečně propojit chodník, který dosud
v místě chyběl.
„Je to cesta druhé třídy, a dost frekventovaná. Lidi už nebudou muset chodit
podél silnice, kolem pily zde pak vznikne lávka pro pěší. A nakonec budou průchozí celé Soběsuky,“ uvedla pro Večerník starostka Gabriela Jančíková.
Investice už aktuálně probíhá a podle starostky neuplyne mnoho času, než
bude dílo hotové. „Počítáme s tím, že chodník, který připravuje firma Edno,
bude hotový na jaře,“ prozradila starostka.
Přitom se nebude jednat o poslední podobnou investici. K této za zhruba 6 milionů korun by měla v budoucnu přibýt další, podobně důležitá. Týká se totiž
2÷VCVąKEGVKNGVÚOWåUKRąÊRTCXWQD÷FCDG\UXÆOCOKPM[PGFQM¾\CNRąGFUVCXKV
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV stejného silničního tahu směřujícího do Blanska. „Další fázi výstavby chodníku
plánujeme do Žárovic. Chceme postupně propojit s Plumlovem všechny části,“
zavolal znovu s tím, že se matka na vatel na obvodní oddělení v Konici nastíninila Gabriela Jančíková plány města.
(sob)
oslavu vrátila a pokračuje v urážení volal znovu. Tentokrát s dotazem,
ostatních, strká do nich a snaží se tak kdy jeho matku pustíme, protože mu
oslavu pokazit. „Dechovou zkouškou nemá kdo připravit oběd,“ pobavil popolicisté u zjevně silně podnapilé ženy licejní mluvčí. Tím to ovšem neskonzměřili hodnotu 2,2 promile alkoholu čilo. V neděli 16. února večer žena
v dechu. Protože v agresivních výpa- oznámila, že se jí během jejího pobytu
dech proti hostům oslavy nepřestala na záchytce z pokoje ztratil občanský
ani po opakovaných výzvách policistů, průkaz a poštovní poukázka na 3 500
bylo rozhodnuto o jejím umístění do korun. „Další den ráno volala znovu
protialkoholní záchytné stanice,“ přidal a oznámení vzala zpět, protože ‚ztra- $G\RGéP÷ C DG\ \D[VGéPÚEJ MQNK\Ê
cené‘ věci nalezla,“ zakončil František UCWV[6CMD[NKFÆLKåDT\[O÷NKEJQFKV
Kořínek.
Celá záležitost však měla zajímavou Kořínek popis humorného, nicméně OG\K2NWONQXGOC5QD÷UWM[
(QVQ(CEGDQQM
dohru. „Následujícího rána oznamo- fakticky velmi smutného případu.
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OBLÍBENÉ HODY V DOBROCHOVĚ PŘIPOMNĚLY DOMÁCÍ ZABIJAČKY 1DRVODYĨV\QRYĄFKQDUR]HQLQÿHQD
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NĚMČICKO Žena neví, co chce,
a nedá pokoj, dokud to nedostane.
A když to dostane, tak s ní absolutně není k vydržení... Přesně tenhle
aforismus dokonale sedí na případ,
k němuž došlo na Valentýna v jedné
z obcí v okolí Němčic nad Hanou.
Svatý Valentýn se netýká pouze
mladých, ale dokáže pěkně rozpálit
i příslušníky střední a starší generace.
Skončit sama na svátek všech zamilovaných rozhodně nechtěla sedmačtyřicetiletá žena, která se v pátek 14.
února rozhodla navštívit svého bývalého třiašedesátiletého přítele.
„Když jí před jednadvacátou hodinou po vytrvalém kopání do vstupních dveří otevřel, zahrnula ho sérií

vulgárních nadávek. Přivolaným policistům muž potvrdil, že se s dnes již
bývalou přítelkyní rozešel koncem
ledna, po jejich posledním zákroku u něho doma. Za přítomnosti
policistů se žena uklidnila a z místa
odešla s tím, že přespí u známé,“ popsal až humorné okolnosti celého
případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Při jednání
se ženou z ní byl silně cítit alkohol,
ale dechovou zkoušku se policistům
kvůli jejímu stavu provést nepodařilo,“ přidal Kořínek.
Klid v místě však nezůstal dlouho. Ve
2:15 hodin následujícího dne se totiž
žena před dům vrátila a celá situace se

opakovala. „Po kopání do dveří ji muž
vpustil do domu, aby neumrzla a už
dál nerušila sousedy. V bytě jej opět
zahrnula nadávkami, a ten proto opět
přivolal policisty. Tentokrát se dechovou zkoušku provést podařilo. Policisté při ní změřili hodnotu 3,6 promile
alkoholu v dechu,“ vylíčil policejní
mluvčí. Žena tak nakonec valentýnskou noc strávila na policejní stanici,
z níž byla propuštěna před pátou hodinou ranní.
Při incidentu nedošlo ke zranění osob
ani ke škodě na majetku. Řádící žena
je pro své jednání podezřelá z přestupku proti občanskému soužití, za který
jí hrozí pokuta až do výše 10 000 korun.
(mls)

zjistili jsme

NĚMČICE NAD HANOU Jeden
z největších projektů, a to nejen
v Němčicích, ale aktuálně i v celém
regionu. To je oprava školy v Němčicích nad Hanou. Už v polovině
loňského června se rozběhla celková rekonstrukce interiéru budovy
za více jak 100 milionů korun. Ta již
vstoupila do své druhé poloviny.
„Žáci prvního stupně se již neučí v provizorních podmínkách, ale v nově
opravených prostorách. Po obědě se
do jejich učeben přesouvají také žáci
druhého stupně, kteří dopoledne tráví
v Dobromilicích,“ popsala Večerníku
aktuální situaci místostarostka Němčic
/Wå åGPW RWUVKN FQOč CD[ PGWOT\NC nad Hanou Jana Oulehlová.
CPGTWwKNCUQWUGF[0CMQPGEPCPKOW- Do němčické školy dochází zhruba
UGN\CXQNCVRQNKEKK+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV 420 žáků. Po skončení rekonstrukce

0XåVHVåHQRXUR]HxHO]DDVLVWHQFHSROLFLH
SRGYRXWÚGQHFKPXRS÷WNRSDODGRGYHąÊ

se všichni mohou těšit na nové a moderně vybavené učebny pro výuku přírodních věd, technických oborů, práci
s digitálními technologiemi i bezbariérový přístup. Celá budova se mimo

jiné dočká také kompletní výměny
rozvodů vody i odpadů a nových podlah i dveří. Práce by definitivně měly
být dokončeny před zářijovým začátkem nového školního roku.
(mls)

$WFQXCwMQN[LKåO¾\CUGDQW×RTCX[HCU¾F[CQMGPCMVW¾NP÷XPÊRTQDÊJ¾MQORNGVPÊ
TGMQPUVTWMEGKPVGTKÆTč
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Dlouhé plánování, nejasnosti kolem financování.
A nakonec trestní oznámení a zmizelé peníze. Projekt cyklostezky
Romže, která by se měla vinout kolem stejnojmenné říčky, má pohnutý osud. Zdá se však, že po letech
téměř bez pokroku se dávají věci
do pohybu. Svědčí o tom alespoň
schůzka zástupců obcí a měst po
trase na půdě prostějovské radnice z minulého týdne. Jak říká například starosta Bílovic-Lutotína
Miroslav Hochvald, jedná se svým
způsobem o průlom. „Je to vůbec
první jednání, kterého se zúčastnili všichni starostové z obcí po celé
trase až do Konice. Předtím se tak
nikdy nestalo,“ připomněl pro Večerník.

Michal SOBECKÝ

notlivých úseků, ale například také samotná vůle obcí se do projektu zapojit
a samozřejmě i financování. „Zatím to
vypadá tak, že pokud Konice nechá
vytvořit projekt, dalo by se pak počítat
s tím, že by se dostal mezi ty, s nimiž kraj
počítá jako se strategickými. A že by se
zapojili i ostatní,“ okomentoval výsledek
schůzky starosta Konice Michal Obrusník. Setkání hodnotil pozitivně. „Podle
mě to dopadne dobře. Je vidět zájem,“
pousmál se.
Už v současné době přitom několik
kratších úseků je v řešení. V první řadě
je to část ve Stražisku, dále pak zpevněné cesty u Bělečského mlýna směrem
na Ptenský Dvorek. Zejména tato část
pak zajímá také představitele tamních
Podle účastníků se na jednání řešilo pil. „Našim zaměstnancům to pomůže
mnohé: jednak stav rozpracování jed- k ježdění do práce na kole. Od začátku

Projekt řešili starostové obcí i zástupce pily

tak tento projekt podporujeme, máme
ho za pozitivní věc, která pomůže naší
firmě, lidem i celému regionu,“ nechal se
slyšet ředitel pily Jan Vařeka. Dodal také,
jak konkrétně firma může pomoci. „Pomůžeme určitě finančně s budováním
části, která se nás dotýká.“
V minulosti došlo k problémům s penězi na stavbu cyklostezky. Projekt měl
zaštiťovat spolek Romže, nakonec ale
ke stavbě nedošlo, peníze zmizely a případ skončil před soudem. Nyní naopak
iniciativa vychází přímo z jednotlivých
obcí. A třeba Miroslav Hochvald věří, že
schůzka z minulého týdne byla novým
začátkem. „Největším přínosem podle
mě je, že obce doteď neviděly návaznost
jednotlivých úseků a akcí. Nyní už vidět
je a může se pokračovat dál s přípravami,“ vysvětlil starosta Bílovic-Lutotína.

9DOHQWØQMDNRăHPHQ '2%ë9$/$6(.(;3ċÌ7(/,$%<089<1$'$/$ Stamilionová oprava nìmèické školy je v polovinì 1RYì]DĀiWHNSURF\NORVWH]NX5RPçH"

V dosud přesně nezjištěné době od
úterního do středečního dopoledne
minulého týdne ukradl dosud nezjištěný pachatel peněženku dvaačtyřicetiletého muže. S vysokou pravděpodobností k tomu došlo již v úterý,
u řeky Romže v katastru obce Smržice, kde byl muž na rybách. Peněženku
nechal na sedadle vozidla, a protože
na něho prý neustále viděl, tak ho ani
nezamykal. Dohled nad vozidlem ale
zřejmě nebyl dokonalý, a tak o peněženku přišel. S ní přišel i o osobní
doklady, platební kartu a finanční hotovost v korunách, eurech a dinárech.
Celkem způsobenou škodu vyčíslil na
bezmála 9 tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
Za ty pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Koukal po rybách,
okradli ho

Minulé pondělí 17. února v 16:00
hodin kontrolovali policisté v ulici
9. května v Konici osobní automobil
Volkswagen Passat a jeho čtyřiatřicetiletého řidiče. Provedenými dechovými zkouškami u něho změřili hodnoty
2,56 a 2,78 ‰ alkoholu v dechu. Se
změřenými hodnotami řidič souhlasil
a přiznal vypití půl litru bílého vína
před jízdou. Dalším šetřením policisté zjistili, že řidič má platnou blokaci
řidičského průkazu po zákazu řízení,
který mu skončil koncem ledna. Další
jízdu mu tak zakázali. Pro uvedené jednání je nyní muž podezřelý z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za ten mu kromě až ročního trestu odnětí svobody hrozí také peněžitý trest
a další zákaz řízení.

Řídil opilý a bez řidičáku
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rozhovor večerníku

Pondělí 24. února 2020

Spisovatelka Markéta Pilátová v Prostějově představila knížku s Baťou v džungli
PROSTĚJOV Procestovala velkou
část amerického kontinentu, zažila
mnoho zajímavého a hlavně na jižní
straně zeměkoule delší dobu žila.
Markéta Pilátová (na snímku) má
však vztah také k Prostějovu, kam
se koncem ledna podívala, aby představila své nejnovější dílo nazvané
s Baťou v džungli. Ve svých knihách
se celkem často věnuje lidem, kteří
se sžívají s neznámým prostředím,
jejich radostmi i strastmi. Zároveň
se však pedagožka, spisovatelka
a hispanoložka, zabývá také tvorbou
pro děti. Jak poznamenala už během
večera v prostějovské knihovně,
své nejnovější dílo pojala i tak, aby
úspěšného velkopodnikatele a vizionáře Jana Antonína Baťu podpořila
a pokud možno také očistila. I tom
byl náš rozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

20012710163

yy
Kdy a jak jste začala se psaním?

„Bylo to v Brazílii, kde jsem napsala
svůj první román. Povídky jsem nepsala a dodnes je píšu, jen pokud mne
o nějakou požádá nějaký časopis nebo
Český rozhlas. Na začátku mne inspirovaly především příběhy českých krajanů v Latinské Americe, přišlo mi to

Dolores Baťa Arambašič si od začátku přála,
aby se lidé v Česku dozvěděli pravdivou verzi
příběhu jejího dědečka a ne tu, kterou vylhala
komunistická diktatura! To byl silný impuls.
Navíc rodinný archív nabízí doslova poklady...
jako fantastické téma a toužila jsem ty
příběhy literárně zpracovat a vyprávět
je po svém dál.“
yy Kolik času psaním trávíte? A kde
získáváte inspiraci?
„Psaním trávím dost času, hlavně na
cestách, v letadle, autobuse, nejraději
píšu ve vlaku. Píšu rukou do sešitu, pak
to přepisuju na počítači, takže můžu
psát kdekoli. Taky toho dost napíšu
doma v pracovně ve Velkých Losinách,
kde je nádherné ticho a špatné připojení k internetu, takže mne nic neruší.
Inspirují mne hlavně lidé, které potkávám na svých cestách nebo pracovně,
ráda poslouchám jejich příběhy, hodně
se ptám, ale také krajina, obrazy, fotky,
prostě cokoli, co vyvolává silné emoce.
V psaní jde především o ně.“
yy Měla jste někdy blok, kdy jste
tvořit chtěla, ale nešlo to?
„Blok cítím, když mám nějaký šibeniční deadline, uzávěrku v týdeníku nebo
deníku a vím, že na psaní textu nebudu

mít tolik času, kolik bych potřebovala. Pokud tahle situace nastane,
zpravidla mne pak nic nenapadá...“
yy Jak nyní vzpomínáte na začátky vzniku knihy s Baťou v džungli?
Kdy jste si řekla, že si osobnost Jana
Antonína Bati a vlastně i jeho kolegové zaslouží větší pozornost?
„Poté co jsem mluvila s jeho vnučkou
Dolores Baťa Arambašič, která mi
o svém dědečkovi a jeho spolupracovnících vyprávěla, a pak ještě když jsem
viděla její rodinný archiv a poklady
v něm. To byl opravdu silný impuls
a rozhodla jsem se, že dříve nebo později tohle téma chci vyprávět.“
yy Jak jste se seznámila s Dolores,
Baťovou vnučkou?
„Pracovala jsem jako krajanská učitelka ve městě Bataypora pro krajanský
spolek, který paní Dolores vede. Město Jan Antonín Baťa založil a učila jsem
jeho potomky i potomky jeho spolupracovníků česky.“

yy Z filmu bylo vidět, že se jí vaše
knížka velmi zamlouvá. Měla k ní
od začátku tento postoj?
„Dolores si od začátku přála, aby
se lidé v Česku dozvěděli pravdivou verzi příběhu jejího dědečka a ne tu, kterou vylhala komunistická diktatura! Hodně se
mnou spolupracovala
a je jasné, že bez ní by
kniha nemohla nikdy
vzniknout.“
yy Kterou část knížky S Baťou v džungli máte vy osobně
nejradši? A která byla
naopak nejvíce obtížná
na psaní?
„Mám ráda postavu otce paní Dolores, srbského ševce a partyzána, farmáře Ljubodraga, části o něm a o jeho
vztahu k dceři, ženě a tchánovi jsem
psala moc ráda. Obtížné byly kapitoly,
které jsem musela hodně nastudovat
a vyrešeršovat, aby byly co nejpřesnější
z historického hlediska.“
yy Kterým svým činem, případně
stránkou osobnosti vás J. A. Baťa
nejvíce zaujal?
„Nejvíc se mi líbí, že to byl světoobčan.
Měl pocit, že lidé z malého Československa mohou ve světě dosáhnout čehokoli, co si vysní, ale potřebují k tomu
odvahu, pracovitost a především znalost cizích jazyků. To, že hodně lpěl
na tom, aby on sám i jeho spolupracovníci uvažovali v širších světových
souvislostech. Nebáli se velkého světa
a neuzavírali se před ním, což se mi na
jeho odkazu líbí nejvíc.“
yy Co z baťovství nadále zůstává
v Jižní Americe zakořeněno?
„Hezká úhledná městečka, která založil,
agrární reforma a spousta lidí, kteří na
Jana Antonína Baťu nezapomínají a jeho
odkaz dodnes studují. Třeba na univerzitě v Dourados, nebo v Sao Paulu.“
yy Jak aktuálně vnímají, když do
nich přijede někdo z České republiky?
„Jsou velmi vstřícní a pohostinní, zvědaví na veškeré novinky a ochotní člověku se vším pomoci.“
yy Do Jižní Ameriky jste se původně dostala jako hispanoložka:
v čem tkví vaše fascinace španělsky
a portugalsky mluvícími zeměmi?
A je to právě Brazílie, co vás z nich
nejvíce oslovila?
„Původně jsem studovala latinu a historii. Ke španělštině a portugalštině
jsem se dostala právě přes latinu, díky
ní jsem se tyhle jazyky učila poměrně
rychle. Mám ráda hispánskou a portugalskou kulturu, protože mají nesmírně bohaté umělecké a historické dědictví. Mám ráda latinskoamerickou
literaturu a Latinskou Ameriku jako
takovou – fascinuje mne její rozlehlost, divoká příroda a pocit, že jsem na
konci světa, kdykoli, když jsem v Argentině, Chile nebo Brazílii, mne naplňuje jakousi nostalgií a krásou.“

Foto: Michal Sobecký

yy V Brazílii jste podle svých slov
byla vlastně první, kdo tam učil
češtinu místní potomky emigrantů
z Československa. Jak jste se tehdy
k tomuto programu dostala? A co
vás vedlo k tomu, že jste o tento
projekt projevila zájem?
„O této práci jsem se dozvěděla díky
inzerátu na webu ministerstva zahraničí. Udělala jsem konkurz a odjela
učit krajany nejdříve do Brazílie, pak
do Argentiny a následně opět do Brazílie. Byla to pro mne příležitost, jak
strávit delší čas v Latinské Americe,
a protože ráda učím jazyky i češtinu,
tak jsem mohla dělat i něco, co mne
baví a co mi přijde smysluplné. Navíc
jsem každý den poslouchala nesmírně zajímavé příběhy lidí, kteří odešli
z tehdejšího Československa. Co víc
si může spisovatelka přát!“ (úsměv)
yy Byla tehdy pro vás Jižní Amerika neznámým prostředím, nebo
jste tam už působila?
„Latinskou Ameriku jsem znala ze
svých někdejších cest a půl roku

jsem také byla v mexickém Guanajuatu na stáži.“
yy Co byl nejsilnější zážitek z tohoto pobytu?
„Asi psaní knih inspirované tamním
prostředím. A pak také učení brazilských dětí, to jsem měla nesmírně
ráda.“
yy Z jakého důvodu jste se nakonec rozhodla vydat se zpět domů?
„Začala jsem si sama připadat jako
emigrantka. (směje se) Stýskalo se
mi po rodině a po mé zahradě v horách.“
yy Ve vaší spisovatelské tvorbě lze
pak najít i dílo pro děti. Vrátíte se
k němu ještě?
„Určitě. Knihy pro děti píšu a snad
i psát budu. Je to pro mne jeden
z nejsvobodnějších způsobů vyprávění příběhů.“
yy Máte aktuálně rozepsanou další knížku?
„Ano, dokončuju román s názvem
Senzibil a společně s Markem Ždánským knihu o divokých gorilách.“

vizitka
MARKÉTA PILÁTOVÁ
✓ narodila se 1. února 1973 v Kroměříži
✓ hispanoložka, pedagožka,
spisovatelka a cestovatelka
✓ dětství a mládí trávila v Kroměříži,
kde také později odmaturovala
✓ studovala romanistiku, konkrétně latinu,
a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ po studiích krátce působila jako vedoucí zahraniční
redakce týdeníku Respekt
✓ následně zhruba 9 let pobývala v Jižní Americe,
kde učila děti českých emigrantů česky
✓ aktuálně se čtenáři mohou s jejími publicistickými příspěvky
setkat v některých českých celostátních denících
✓ načas se vrátila do České republiky, žije střídavě
v Praze a ve Velkých Losinách
✓ je vdaná
zajímavost: některé její verše ze sbírky Zatýkání větru
se staly předlohou pro písně zpěvačky Moniky Načevy

Pondělí 24. února 2020

Internet občas bývá považován za technologii, která
člověku nesmírným způsobem pomohla přiblížit se
světu, ale zároveň vzdálit se
lidem... Ať už je to jakkoliv,
je to věc, bez níž si svůj současný život dovede představit jen málokdo z nás. To,
že vám internet bezproblémově a bezpečně funguje,
však ani dnes rozhodně není samozřejmostí. Abyste
se ve světě celosvětové
sítě a jejích možností lépe
orientovali, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou stranu.
Připravil:
Martin Zaoral

téma večerníku

www.vecernikpv.cz
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INTERNET a TV

Co jste dosud netušili o internetu?
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naše soutěže
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SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Z 1. KOLA: „CO JE LETOŠNÍ NOVINKOU VÝSTAVY?“ zněla za C) loutkové postavy vyrobené
pomocí 3D tisku Printed Marionettes.
Z osudí jsme vylosovali tento kvintet výherců: František Černý, Mostkovice * Alena Sezimová, Prostějov
* Tereza Waischornová, Prostějov * Lenka Trnečková, Prostějov * Libor Nakládal, Prostějov.
6287¨l1©27=.$.2/$296783(1.<1$9¹67$98)2502'(/
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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 28. února do 10:00
hodin. Po ukončení soutěže bude vylosováno 5 výherců, kteří získají jednu vstupenku. Jména výherců
budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.
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1HMQ¿URêQøMxËLQYHVWLFHURNX" Vietnam, jak ho možná neznáte
aneb přednáška

„Pùjde o výstavbu
tìlocvièny na Vápenici,“

míní námìstek primátora Rozehnal

20010310012

PROSTĚJOV Rozpočet města Prostějova na rok
2020 počítá se stavebními investicemi za více než
čtvrt miliardy korun. Během předminulého týdne
dal náměstek primátora Jiří Rozehnal veřejnosti vědět, jaké nejdůležitější investice město očekává.
„V plánu investic a v rozpočtu města Prostějova je na
rok 2020 schválena celá řada významných akcí. Myslím, že k těm nejdůležitějším bude patřit výstavba nové
tělocvičny DDM na Vápenici. Dále je v plánu přístavba
šaten pro mládež včetně zázemí u zimního stadionu,
vybudování nového parku v jižní části města, v ulici
Okružní, budeme pokračovat ve spolupráci s Olomouckým krajem v budování severního obchvatu města a zahájíme I. etapu regenerace panelového sídliště
v ulici B. Šmerala. V rozpočtu máme také rezervovány
finance na přivaděč vody do průmyslové zóny, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Společenského domu nebo na projektovou dokumentaci
osvětlení a rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu
1.SK Prostějov. V plánu je i zateplení bytového domu
v ulici M. Pujmanové a zapomenout nesmím na zahájení rekonstrukce Vrahovické ulice, což je opět společná investice s Olomouckým krajem,“ poskytl rozsáhlý
výčet operací Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Jak ale zároveň podotkl, mnohé stavební investice města
se neobejdou bez příspěvků jiných institucí. „Ano, bez
dotace bychom se nepustili do přístavby šaten a zázemí
zimního stadionu, což má být investice v celkovém objemu devadesát milionů korun, dále bychom určitě nemohli budovat severní obchvat, tedy investici za více než

PROSTĚJOV V prostějovském
kině Metro 70 proběhla minulé
úterý přednáška o Vietnamu, kterou vedl mladý cestovatel Peter
Chalupianský, jenž tuto zemi sám
navštívil. S diváky se tak podělil
o své autentické zážitky a zkušenosti ze země bohaté na památky,
kulturu, ale třeba také na výbornou kuchyni, která je lidem velice
známá a některým i blízká. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

Michal PELIKÁN
V předsálí kina se návštěvníci scházeli
už půl hodiny před přednáškou a bylo
patrné, že jsou to lidé, kteří mají o cestování velký zájem. Celý výlet probíhal 24
dní a Peter Chalupianský na něj vyrazil
se svým kamarádem. První zastávka
jejich velkého dobrodružství se nacházela na samotném jihu Vietnamu. Ulice
praskaly ve švech a silnice ještě víc, kdy
přejít z jedné strany chodníku na druhý,
je opravdu nebezpečná záležitost a má
svá přísná pravidla. Snad každý místní
obyvatel vlastní skútr, bez kterého by si
občané Vietnamu prakticky nedokázali
představit život. Pro někoho to může
být jen dopravní prostředek, avšak také
zdroj obživy, a dokonce i obydlí, kdy
není nic neobvyklého vidět Vietnamce
spát na svém dvoukolovém stroji. Pro
turisty je to ovšem velice levný způsob
dopravy a prakticky hned si můžete

PRO DOBROU

VĚC
2GVGT%JCNWRKCPUMÚX[RT¾XÊQUXÚEJ\¾åKVEÊEJ\8KGVPCOW

(QVQ/KEJCN2GNKM¾P

objednat svého řidiče, který vás převeze
z jednoho konce města na druhý a to
jen za pár desítek korun.
Co vás ve Vietnamu překvapí a udělá radost, jsou nízké ceny, které vás
doprovázejí úplně všude. Ubytovat
se totiž můžete do pár stovek korun,
na více nocí a ve více lidech. Stačí jen
dobře hledat a nenechat se napálit

BYLI JSME
U TOHO

místními chytráky. Když se bavíme
o nízkých cenách, tak jako každé plus,
má i tohle své mínus. Ve Vietnamu se
snaží turisty okrást a může se tak stát,
že přijdete o svou kabelku, nebo vám
místní prodavačky omylem pětkrát
za den omylem špatně vrátí peníze za
nákup.
>>>pokračování na straně 19

2GVGT%JCNWRKCPUMÚURQNGéP÷URWDNKMGO
MVGTÆUXQWRąÊVQOPQUVÊRQOQJNQFQDTÆX÷EK

(QVQ/KEJCN2GNKM¾P

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Narkomanovi za volantem
➢ ZE STRANY 3
0¾O÷UVGMRTKO¾VQTCRTQUVCXGDPÊKPXGUVKEGX2TQUV÷LQX÷,KąÊ
4Q\GJPCN RTQ\TCFKN PGLX÷VwÊ PCRN¾PQXCPÆ CMEG RTQ NGVQwPÊ
TQM
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

356 milionů korun, nový park v Okružní ulici za osmnáct milionů nebo zateplení bytového domu v ulici M.
Pujmanové, akci za patnáct milionů korun,“ vypočítal
náměstek primátora.
(mik)

PROSTĚJOV Policisté v případu
zadrženého feťáka následně zjistili, že muž má uloženy hned dva
zákazy řízení a legálně sednout za
volant může až za čtyři roky!
„Pro své jednání je nyní podezřelý
z přečinu maření výkonu úředního

hrozí hned dva tresty
rozhodnutí a vykázání i přestupků
podle zákona o silničním provozu,“
konstatoval Kořínek. Narkomana
nyní čeká soud, kde mu hrozí až
dva roky vězení. „Za přestupky
řízení pod vlivem zakázané látky

a odmítnutí se podrobit odbornému
lékařskému vyšetření ke zjištění
ovlivnění navíc pokuta od pětadvaceti
do padesáti tisíc korun plus zákaz
řízení na dobu od jednoho roku do
dvou let,“ doplnil policejní mluvčí.

www.vecernikpv.cz
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
Bude se dařit těm, kteří do své práce dají srdce a tím i značné úsilí. Naopak kdo
se v zaměstnání bude skrývat za ostatní a stěžovat si na neubíhající pracovní
dobu, spláče nad výdělkem. Naštěstí více Prostějovanů bude pracovitých než líných.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Na účtu vám
už moc peněz nezbývá, takže pokud
si chcete zachovat životní standard,
budete se muset poohlédnout po
nějaké brigádě. Nedejte na posměšky lidí, když si vyberete i podřadnější vedlejší práci.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Volný čas
věnujte nejen rodině, ale snažte se pár
chvilek uzmout i pro sebe. V poslední
době přibýváte na váze, tudíž se nabízí větší potřeba pohybu. Do fitcentra
s vámi určitě půjdou i kamarádi.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Než dáte
v zaměstnání výpověď, pořádně
si to rozmyslete. V současné práci
už delší dobu spokojeni nejste, ale
je otázkou, zda jinde to bude lepší. A co je hlavní, nejdříve hledejte
chyby sami u sebe.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Čeká
vás celkem poklidný týden, hodně
budete číst a několikrát se účastníte společenských akcí. Na nich se
seznámíte s celkem větším počtem
lidí, kteří by vám mohli být v životě
hodně prospěšní.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Více
a více se uzavíráte do sebe, což na
vás ostatní poznají. Samozřejmě
tím nové přátele nezískáte, právě
naopak. Budete považováni za podivíny a hodně lidí svým chováním
naštvete.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Už brzy si splníte svůj sen a koupíte si
věc, na kterou jste si dlouhá léta mysleli.
Menším nedostatkem bude fakt, že
většinu peněz na vytouženou věc jste
si půjčili. A dotyčný bude chtít peníze
brzy zpět.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na co
sáhnete, to vám doslova vykvete pod
rukama. Tolik štěstí, co vás potká tento týden, snad ani neunesete. Možná
jen v závěru víkendu se vaše nálada
trošku pokazí, neboť původní plán
volného času selže.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Okolnosti vás
donutí k myšlenkám na půjčku větší
finanční hotovosti. Pokud se obrátíte
na svoji banku, je vše v pořádku. Horší
časy nastanou, pokud si peníze půjčíte
od soukromé osoby. Nedělejte to!
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Konzerva pochází od slova konzervovat, jedná se o zásobník určený pro
dlouhodobé skladování a to v běžných teplotních a vlhkostních podmínkách. Takto připravené pokrmy jsou dobré na cesty, pro delší výlety, ale třeba i pro případ rychlé večeře. Proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější drůbeží lunch nabízí Albert, pro legendární Trenčianské jemné párky s fazolí od
značky Hamé se stavte v Kauflandu, hovězí, vepřové i krůtí maso ve vlastní
šťávě nabízí nejlevněji Penny maket, kde jsme objevili i cenově nejvýhodnější moravské uzené.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 19. února.
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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 NOVÉ ZÁLUDNÉ OTÁZKY Z ASTRONOMIE 20.2.2020 18:00,
kulturní - přednášky

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 kvalifikova-

ný 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
TZ HK ČR
zařízení sociální péče.

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
21. 4. Personální opatření zaměstnavatelů, přednáší Ing. Ladislav Kožíšek, HR manager

Bližší informace www.ohkpv.cz

elektrické energie
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Oznámení o přerušení dodávky

nákupní servis
pro vás

Naše
4'57/¦

INFORMUJE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
Obec: Hačky
Dne: 16. 3. 2020 od 7:00 do 10:30 hodin.
Dne: 18. 3. 2020 od 11:00 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: celé ulice: Hřbitovní, Vrchlického, Ma- Vypnutá oblast: celá obec Hačky.
sarykovo nám. (mimo č. 41, 42, 47-51, 62, 63), E. Beneše, Obec: Výšovice
č. 462 na ul. Husova, areál polikliniky č. 392, hřbitov.
Dne: 19. 3. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin.
Obec: Konice
Vypnutá oblast: parcely č. K/108/2 a K/102/1.
Dne: 16. 3. 2020 od 11:00 do 15:00 hodin.
Obec: Zdětín
Vypnutá oblast: celá ulice Karafiátova (mimo č. 12 a 69), Dne: 20. 3. 2020 od 7:30 do 9:30 hodin.
č. 41, 42, 47-51, 62, 63 na Masarykově nám., č. 46, 739, Vypnutáoblast:celáchatováoblastBěleckýMlýn-Zdětín
299 na ul. Kostelní, č. 44, 290, 399, 43 na ul. Švehlova.
Mokřiny/vymezenáoblastč.129,82,195,194,206,135/.
Obec: Želeč
Obec: Alojzov
Dne: 16. 3. 2020 od 7:30 do 12:30 hodin.
Dne: 20. 3. 2020 od 7:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č. 192 po č. 6.
Vypnutá oblast: oboustranně od č. 190 a 184
Obec: Vrchoslavice
směr chaty (celá chatová lokalita Suchov).
Dne: 16. 3. 2020 od 10:30 do 15:30 hodin.
Obec: Alojzov
Vypnutá oblast: jednostranně od č. 136 po č. 130 Dne: 20. 3. 2020 od 9:30 do 11:30 hodin.
(mimo č. 54), dále č. 142, 143, 12, 137.
Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č. 170 po koObec: Skalka
nec obce s č. 58 vč. chat směr Malý mitrov. JednostranDne: 17. 3. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ně ulice od č. 49 po č. 19 a dále celá chatová lokalita.
oblast: oboustranně ulice od č. 37 a 44 po č. 65 a 112. Obec: Alojzov
Obec: Otaslavice
Dne: 20. 3. 2020 od 12:30 do 14:30 hodin.
Dne: 17. 3. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č. 41 po č. 24,
Vypnutá oblast: jednostranně ulice od č.152 oboustranně od č. 43 a 51 po č. 109 a 61. Dále č. 42, 54,
(vč.342 a 552) po č.196, dále č. 191, 189, 187. 55, 56, 141, 191, 196, 148, ev149, parc. 213 a 191.
Obec: Konice
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 18. 3. 2020 od 7:30 do 10:30 hodin.
Dne: 20. 3. 2020 od 7:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Konice Mo- Vypnutáoblast:celáuliceHusovaacelénáměstíSvobody.
děva (č. 300808).
Obec: Čechy pod Kosířem
Obec: Vřesovice
Dne: 20. 3. 2020 od 9:30 do 11:30 hodin.
Dne: 18. 3. 2020 od 7:30 do 12:00 hodin.
Vypnutá oblast: celé ulice: Komenského, Mánesova,
Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 40 a 233 Víska, Podlesí, Havlíčkova, Lípy. Část ulice Tyršova od
po konec obce směr Výšovice s čísly 138 a 151. ul. Lípy po konec obce. Dále č. p. 267 a lokalita Za rybníky.
Obec: Lipová
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 18. 3. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin.
Dne: 20. 3. 2020 od 12:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Lipová: oboustranně po- Vypnutá oblast: celé ulice: Wolkerova, 9. Května (vč. gadél silnice od č. 15 a 44 po konec obce s č. 189 a 192 ráží za ulicí). Ulice Tyrśova od ul. Wolkerova po ul. Lípy
(vč. vodojemu).
(vč. bytovky č. p. 132-135).
E.ON Distribuce a.s.

20012310119

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Vaše nedochvilnost pořádně dopálí hned několik lidí. Zmeškáte důležité schůzky,
na kterých nepůjde jen o peníze, ale
i o velkou prestiž. Nedivte se potom, že
přijdete zkrátka při rozdělování prémií.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Podaří se vám
zabezpečit na nějaký čas nejen sebe,
ale i svou rodinu. Po obchodní stránce se vám bude dařit i nadále, ovšem
v následujících dnech musíte velice
dobře odhadnout ty, se kterými lze
výhodně jednat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nedávejte si nyní příliš velké cíle, nebudete schopni jich dosáhnout. Určitý
útlum ve svých nápadech a intuici
využijte k odpočinku a zajeďte si třeba na hory. V žádném případě neuzavírejte žádné smlouvy.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Máte před
sebou důležité životní rozhodnutí, na
které byste ale neměli být sami. Poraďte se s osobou, kterou považujete
za životního partnera. Rozhodnutí
hlavně nijak neodkládejte, vyřešte ho
jednou provždy.

Pondělí 24. února 2020

15012920079
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REALITY

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

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895
Pronajmu byt 1+1. Kauce.
Tel: 608 718 813
Pronajmu byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744

Dne 22. února 2020
jsme vzpomenuli nedožitých
89. narozenin
pana Miroslava SELINGERA
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery Jana
a Naděžda s rodinami.

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

KOUPÍM

Pronájem garáže za Družbou. Pouze
dlouhodobě. S elektrickým proudem.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095

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

Pronajmu garáž v ulici V Polích za ulicí B.
Němcové. Tel.: 777 863 444

8
Právě tolik nabídek
najdete rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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.

Dnes, tj. 24. února 2020
je tomu 70 roků, kdy byl ve
vyšetřovací vazbě umučen
příslušníky komunistického režimu
pan Alois KALÁBEK,
obchodník z Prostějova
ve věku 44 let.
Nikdy nezapomeneme!
Za celou rodinu Jarmila
Sekaninová, rozená Kalábková.

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

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

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

Dne 26. února 2020
uplyne 15 roků
od smutného výročí
pana Zdeňka VYMAZALA
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 28. února 2020
by se dožil 50 let
pan František FRANC
z Vícova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále
vzpomíná rodina.
Dne 22. února 2020
tomu bylo 30 let od úmrtí
pana Milana OTRUBY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

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

Už tu se mnou nejsi, vím to...
Přesto v mém srdci máš své stálé místo.
Díky za to, že jsi byla.

Dne 26. února 2020
uplyne 20 roků od úmrtí
paní Marty ČELECHOVSKÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Marta.

Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

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

Dne 26. února 2020
vzpomeneme 6. výročí od úmrtí
pana Oldřicha HORŇÁKA

a dne 13. února 2020
by se dožila
paní Helena HORŇÁKOVÁ
89 let.
S láskou stále vzpomíná
syn Oldřich s rodinou.
Dne 27. února 2020
uplyne 7. smutné výročí,
kdy zemřel ve věku 34 let nečekaně
v prostějovské nemocnici náš
milovaný syn, tatínek, bratr, kamarád,
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme. Zarmoucená rodina.

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

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

Dne 23. února 2020
jsme vzpomenuli 15. výročí,
co nás navždy opustil
pan Miloslav PTAČNÍK
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou dcera Květoslava
s manželem.

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil,
už nikdy nezavoláš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dnes, tj. 24. února 2020
tomu je 2. rok od chvíle, co nás
navždy opustila naše maminka,
babička, prababička,
paní Jiřina KOLÍSKOVÁ

A život měl tak rád...

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

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

Dnes, tj. 24. února 2020
tomu jsou 2 roky, co nás navždy
opustil můj milovaný manžel,
pan Karel SARNECKÝ
. S láskou vzpomíná manželka
Helena a dcera Martina s rodinou.

a dne 4. června 2020
vzpomeneme 21. výročí úmrtí
tatínka, dědečka,
pana Josefa KOLÍSKA.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
16011421482

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

PRODÁM
Brambory konzumní cena od 15 Kč/kg.
Krmné 3 Kč/kg. Cibule 18 Kč/kg.
Česnek 150 Kč/kg.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36
Tel. 720 548 802

FINANCE

15021020132

Dne 26. února 2020
vzpomeneme 5. smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička,
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová
ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují dcera Zdena
a Dáša s rodinami a syn
Pavel s rodinou.

Dne 27. února 2020
vzpomeneme 20. výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše
maminka,
paní Vlasta MARINICOVÁ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Střechy Klimeš provádí tesařské,
pokrývačské a klempířské práce.
Výroba a montáž pergol. Drobné
zednické práce. Tel.: 733 465 777

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 26. února 2020
vzpomeneme 14. výročí úmrtí
pana Lubomíra PETRŮ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

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

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební náSTUDIO 365 hledá nové tváře pro stroje, staré vzduchovky i nefunkční, sváreklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271 řečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
od 9 - 12h..www.studio365.eu

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

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešla jsi tichou tmou,
tiše s bolestí svou.
Zavřela jsi oči, chtělo se ti spát,
aniž jsi tušila, co to má znamenat.
Nebylo ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít.

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

OZNÁMENÍ

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

Dne 29. února 2020
uplynou 4 roky ode dne,
kdy nás opustil
pan Zdeněk ROUBÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka s rodinou.
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Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 25. února 2020
by se dožil 80 let
pan Ladislav SALAY
z Určic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcera Renata
s rodinou, syn Ladislav s rodinou
a pravnouček Maximek.

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Libuše Hochová 1941
Hrubčice Pondělí 24. února 2020
Oldřich Kaprál 1935
Seloutky Josefa Schlesingerová 1916 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
MVDr. Josef Vykopal 1932 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Václav Vykopal 1941
Kostelec na Hané Úterý 25. února 2020
Jan Černohous 1925
Prostějov Božena Velacká 1930 Olšany u Pv 10.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Oldřich Tomášek 1933
Prostějov Pátek 28. února 2020
Antonín Hanák 1931
Prostějov František Kryka 1935 Plumlov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Jiří Eliáš 1949
Prostějov Zdeňka Soldánová 1951 Soběsuky Marie Školařová 1933
Marta Jozífková 1943
Prostějov LudmilaBurešová1931 Kostelec na Hané
Vyškov-Hamiltony

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení

Drahoslava Jančíková 1938 Prostějov Pondělí 24. února 2020
Anna Kleinerová 1929
Prostějov Eva Ševčíková 1936 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Irena Marková 1944
Drahany

Pohřební služba FCC Prostějov
WWW.VECERNIKPV.CZ

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milan Kaleja 1953 Dobromilice
Jindřich Tomeček 1934 Prostějov

Liliane Korgerová 1943
František Pospíšil 1947

Prostějov
Pěnčín

www.vecernikpv.cz
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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.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
20021320232

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 24. února 2020

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

Dispečeři skladu
Elektrotechnici
Kráječi kůže
Montážní dělníci
Obsluha laseru
Operátoři
Pracovníci
skladu surovin
Řidiči C+E
Sociální pracovníci
Stavbyvedoucí
Rehabilitační
sestra/bratr
Stavěči pecí
Všeobecná sestra/bratr

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

26 000 Kč
33 000 Kč
30 000 Kč
18 000 Kč
18 500 Kč
17 000 Kč

dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvouměnný
třísměnný

ÚSO s maturitou
vysokoškolské
střední odborné
bez vzdělání
střední odborné
základní+praktická

MB TOOL, Prostějov
KITTEC, Kelčice
KENTAUR Saddlery, Domamyslice
KITTEC, Kelčice
WISCONSIN ENGINEERING, Pv
CZ EIKA, Prostějov

18 750-22 500 Kč
25 000-30 000 Kč
21 000 Kč
30 000 Kč

nepřetržitý
pružná prac. doba
jednosměnný
pružná prac. doba

pružná prac. doba
základní+praktické
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

PROFROST, Prostějov
MAREK spedition, Konice
ADP-SANCO, Prostějov
GRÉZA, Vrahovice

ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou

ADP-SANCO, Prostějov
KITTEC, Kelčice
MOJE AMBULANCE, Pv

27 000 Kč
jednosměnný
19 600 Kč
jednosměnný
22 000-26 000 Kč jednosměnný

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

20010820023

20022020275

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

8=É9ħ5.$ìÉ'.29e

20022010262

20022110276

20022010264

20022010274

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20022110316
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Také osmé číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 27. 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

Jezdecká ulice
Mojmír BILÝ, Horní Štěpánov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 720 Kč na koncert.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Nový
Zuzana POPELKOVÁ, Stražisko
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 780 Kč na koncert .
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
MASÁŽ TĚLA
Zdena NOSKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 4, 2, 3
Petr SEKANINA, Prostějov
Výhercezískává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Soutěže tancování a víkendové párty. JaromírPŘIKRYL,Prostějov
Výherce získává:VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

19030860237

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.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

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 SPORTU
a graficky lehce poupravili mladého prostějovského
fotbalistu, který obléká dres Sigmy Olomouc a údajně
o něj projevila zájem pražská Sparta, kterou v neděli
gólem porazil...
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TIP 9HîHUQtku
NÁRODOPISNÝ SOUBOR MÁNES

SLAVÍ 75. VÝROČÍ VZNIKU

KDY: PÁTEK 28. ÚNORA, 18:00 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ, PROSTÌJOV
Je tomu již 75 let, co vznikl Národopisný soubor Mánes. Za tu dobu
si prožil své. Byl na vrcholu a velký
pojem. Nastaly ale také časy, kdy byl
v útlumu. V současnosti se jedná
o spolek, který je určitě vidět. „Členů
souboru se vystřídaly stovky. Jména
některých z nich se do historie zapsala více, jiná méně, některá, jak už to
bývá, vůbec. Nebýt ale každého jednotlivce, soubor by už dávno zanikl,“
konstatoval David Blahák, hospodář
souboru. Přijďte s jeho členy tento
pátek oslavit krásné jubileum do Národního domu v Prostějově!
V rámci divadelního představení na prknech, která znamenají svět, se divákům

představí se svým programem jak dětský, tak i dospělý soubor, který předvede
na obdiv veškerou svoji krojovou vybavenost. Celým programem bude provádět
Jiří Vrba, příznivcům folkloru jistě známý. Na závěr této části oslav proběhne
slavnostní křest knihy ‚Mánes tančí již 75
let‘, kterou soubor vydal právě u příležitosti tohoto svého výročí. „Kniha bude
následně ke koupi, ale je jí jen omezené
množství,“ prozradil Blahák.
Program bude pokračovat již tradičním
Hanáckým bálem v prostorách Národního domu, a to až do brzkých ranních hodin. K poslechu a tanci zahraje
v přednáškovém sále skupina Romantica a v restauraci Burčáci z Míkovic.
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 24. února
14:00 FANY A PES
animovaný film Německo/ČR/Belgie
17:30 PÍSEŇ JMEN
kanadsko-maďarské drama
20:00 MAJÁK
horor USA
úterý 25. února
14:00 FANY A PES
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
20:00 KINO NASLEPO
nová akce pro fajnšmekry filmu
čtěte na dvoustraně 28-29
středa 26. února
17:30 JUDY
životopisný muzikál Velká Británie
20:00 POSLEDNÍ AUTOPORTRÉT
slovenský dokument
čtvrtek 27. února
15:00 KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
dokument ČR
17:30 V SÍTI
český dokument
20:00 1917
válečné drama USA/Velká Británie
pátek 28. února
15:30 JEŽEK SONIC
komedie USA
17:30 VOLÁNÍ DIVOČINY
americký dobrodružný film
18:00 FILMOVÝ KVÍZ
20:00 FANTASY ISLAND
dobrodružný horor USA
sobota 29. února
15:30 JEŽEK SONIC
17:30 1917
20:00 V SÍTI
neděle 1. března
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
animovaný rodinný film USA
15:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
17:30 MALÉ ŽENY
historické drama USA
17:45 PARAZIT
- OSCAR 2020 FOYER
drama/komedie Jižní Korea
20:00 V SÍTI

aneb, co se kde
děje…

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 27. února
17:00 PRŮŘEZ TVORBOU
vernisáž výstavy Markéty Zlésákové

Mìstské divadlo
Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 24. února
19:00 SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Adaptace slavného filmu. Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách
umělecké tvorby předvádí všechny polohy
milostného vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku. Vyjadřuje však také naději, že ti,
co spolu prožili život, jsou svázaní něžným
poutem a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci. Univerzitní vědec Johan
a právnička Marianne představují dokonalý
manželský pár. Pod tímto povrchem však
číhají problémy, které jednoho dne prolomí
křehkou skořápku dlouholetého vztahu.
Rozpad manželství znamená vzdalování se
a opětovné bouřlivé setkávání.
Hrají: Michal Dlouhý, Michaela Badinková, Kamil Halbich/Vasil Fridrich a další
(Agentura Harlekýn Praha)
úterý 25. února
19:00 CIZINEC
Seržant Frogg přiveze do opuštěného letoviska ve státě Georgia svého kamaráda
z vojny, Charlieho. Člověka, který je na
pokraji sebevraždy, deprimovaný a zdevastovaný. Zápletka se rozbíhá v okamžiku,
kdy Charlie nemá sílu dokonce ani s nikým mluvit. Froggy se rozhodne kamaráda
zachránit: všechny přesvědčí, že jeho přítel
je cizinec a nerozumí ani slovo anglicky.
Netuší, do jak prekérní situace Charlieho
dostane. Lidé před ním začnou říkat věci,
které by nikdy neříkali, kdyby nebyli přesvědčeni, že nerozumí. Charlie hraje roli
cizince tak důkladně, že se mu podaří oklamat nejen ostatní, ale i sebe a svůj nedostatek sebedůvěry.
Hrají: Martin Písařík, Zdeněk Maryška,
Ludmila Molínová, Lukáš Rous a další
(Divadlo Na Fidlovačce Praha)
středa 26. února
19:00 OSMYČKY
Kino klub
Kdo by neznal pojem „osudové osmičky
českých dějin“? Od vstupu Čechů na Říp
Školní 4, Prostějov
(který se jistě musel odehrát v nějakém
sobota 29. února
„osmičkovém“ roce) až po nejsoučasnější
15:00 MÍČEK FLÍČEK
současnost putujeme s komediantskou skupásmo pohádek ČR
pinou napříč českými dějinami. Osmyčky
17:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3
jsou kabaretně laděná, rozmarná féerie s písanimovaná komedie USA
němi, která nasvěcuje české dějiny z nečeka20:00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
ného, hořkého i humorného pohledu. Témaněmecká komedie
tem inscenace ovšem nejsou pouze léta jako
1108, 1278, 1348, 1648, 1848, 1918, 1948,
1968, ale i ty „osmičkové“ roky, v kterých se
Kulturní klub
zdánlivě nestalo nic důležitého (věděli jste, že
DUHA
roku 1888 byl založen Klub českých turistů?).
Průvodci historií malého národa budou dva
Školní 4, Prostějov
stálí souputníci českého národního osudu,
pátek 28. února
„blaničtí rytíři naruby“, pánové Udavač a Za18:00 TANEČNÍ VEČER
tykač, kteří – jak se postupně ukáže – stáli
NEJEN PRO SENIORY
v pozadí většiny významných událostí v hisk tanci hrají manželé Vyroubalovi
torii českého národa a neváhají svou pravdu
do 29. února
hájit i před božím soudem.
1. PÁD
výstava figurálních a abstraktních obra- Hrají: Michal Isteník, Petr Štěpán, Radka
zů Karolíny Salvy Čopjanové a Matouše Coufalová a další
(Městské divadlo Brno)
Hájka

DUHA

„Lístky na divadelní představení jsou
stále v prodeji. Zakoupit si je můžete
buďto přímo v pokladně městského divadla, nebo na prodejně firmy
Lachman v Plumlovské ulici. Slavíme
pětasedmdesáté narozeniny, proto
i cena vstupenky tomu odpovídá a činí
symbolických 75 korun,“ vzkazuje hospodář Národopisného souboru Mánes.
Cena vstupenky na Hanácký bál včetně
divadelního představení činí 400 Kč
a vstupenky jsou slosovatelné. „Jménem
souboru bych chtěl návštěvníkům vzkázat, že si vážíme jejich přízně, věříme, že
se jim bude náš program líbit a společně
s námi oslaví toto pro soubor krásné jubileum,“ těší se David Blahák.
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BASKETBAL:
středa 26. února
17.00 BK Olomoucko - Brno (přípravné
utkání, Sportcentrum DDM, Prostějov)
pátek 28. února
17:45 K2 Prostějov - DBAK
(5. kolo finálové skupiny celostátní ligy
kadetek U17, ZŠ Palackého)
sobota 29. února
14.00 BCM Orli Prostějov – SK UP BCM
Olomouc (dohrávané 1. kolo Extraligy
mladších žáků U14- sk. B, Národní sportovní centrum Prostějov)
neděle 1. března
9:30 K2 Prostějov – Žabiny (8. kolo
Extraligy mladších žákyň U14 – sk. B,
Sportcentrum-DDM Prostějov)
11:30 K2 Prostějov – Tygři Praha (6. kolo
finálové skupiny ligy kadetek U17, Sportcentrum-DDM Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – Sokol
Písek Sršňi (4. kolo 1. ligy mužů,
sk. C o 1.-6. místo, Sportcentrum-DDM
Prostějov)

FLORBAL:

sobota 29. února
9.40 FBC Playmakers Prostějov – Orel JedDIVADLO POINT
Zámek Prostìjov
nota Troubelice „B“ (16. kolo OlomouckéHusovo nám. 91, Prostějov
ho přeboru mužů, hala Senice na Hané)
do
31.
května
čtvrtek 27. února
13.10 FBC Playmakers Prostějov – FBC
KRAJINA NA PROSTĚJOVSKU
19:00 CHARLEYOVA TETA
Šternberk „B“ (13. kolo Olomouckého
výstava
obrazů
(Městská
galerie
Prostějov)
Klasická komedie v nejnovějším provepřeboru mužů, hala Senice na Hané)
dení další generace Divadla Point. Jak vybruslit ze situace, kdy je k obědu pozvána ZUŠ V. Ambrose
HÁZENÁ:
brazilská teta a zrovna není žádná dáma
Kravařova 14, Prostějov
sobota 29. února
po ruce? Dokážou si s tím poradit tři ox- do 31. března
16.00
TJ Sokol II. Prostějov – TJ Sokol
fordští studenti, a pomůže jim to k tomu, VÝSTAVA
Velké Meziříčí (13. kolo 2. ligy mužů,
aby získali srdce svých vyvolených? Tomáš Pekář aneb absolventi ZUŠ
A jak to zkomplikuje rozzuřený strýček. se představují
(Galerie Linka) hala RG a ZŠ města Prostějova)
neděle 1. března
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil,
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané – SHC
Ondřej Kučera, Vojtěch Kůrka a další
Sokolovna
Maloměřice Brno „B“ (13. kolo 2. ligy
mužů, SH Kostelec na Hané)
Skálovo
nám.
4,
Prostějov
Knihovna
neděle 1. března
Skálovo nám.6, Prostějov
14:00 a 16:00 O HASTRMANOVI
VOLEJBAL:
pondělí 24. února
loutkové divadlo
sobota 29. února
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – VK
ODPOLEDNE
Galerie Umìní
Prostějov „B“ (31. a 32. kolo 2. ligy žen,
Chcete si odpočinout a zároveň vyletní tělocvična Za Kosteleckou ulicí,
zkoušet něco nového? Přijďte a cestujte
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
Prostějov)
s námi zpátky do 80. let minulého stole- do 29. května
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Svitavy
tá. Můžete si poslechnout hity tehdejších PETRA VOLTA & JAN DEMERCI – IDA (27. a 28. kolo 1. ligy kadetek, Národní
hudebních idolů, dát si kávu a malé ob- výstava obrazů na téma slovo a kresba
sportovní centrum Prostějov)
čerstvení, vyzkoušet antistresové omaneděle 1. března
lovánky, prohlédnout si zajímavé knihy 6SROHÄHQVNÙGÕP
10.00 a 14.00 VK Prostějov – KP Brno
a časopisy o dané době nebo si spolu
„B“ (31. a 32. kolo 1. ligy kadetek, Národní
Komenského 6, Prostějov
s přáteli zahrát deskové hry.
sportovní centrum Prostějov)
sobota 29. února
(podkrovní sál)
MORČATA NA ÚTĚKU
úterý 25. února
koncert rockmetalové skupiny
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Pokračuje jedenáctý ročník oblíbené vý- ZLATÁ
tvarné dílny. Tentokrát si opět vyzkoušíte techniku drátkování.
(pújčovna) BRÁNA
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
691~0×7<
KULTURY III
do 9. března
Petr Tylínek prostřednictvím videopřed- ZELENÁ JE TRÁVA
32=9~1.<
nášek přiblíží dějiny módy od počátku 20. – FOTBAL TO JE HRA
NA AKCE NÁM
století do současnosti. (podkrovní sál) výstava o historii prostějovské kopané
středa 26. února
92/(-7(3,Ĝ7(
17:00FAKENEWSADEZINFORMACE Avatarka

aneb zdravý selský rozum pro dobu
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
informační

do
29.
února
Není snadné vyznat se v záplavě informací,
kterými nás zahlcuje internet a další média. VNITŘNÍ SVĚTY
Jak rozpoznat pravdivé zprávy od „faleš- výstava Lucie Hradilové
ných“? Na co si dát pozor, abychom nena- a Markéty Šindelářové
letěli na tzv. „fake news“? Kterým zdrojům
informací můžeme důvěřovat? Světem polopravd a dezinformací bezpečně provede
Jaroslav Valůch, vedoucí projektů mediálMultikulturní centrum Mozaika Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Proního vzdělávání ve zpravodajské organizaci
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
Raisova 1159, Prostějov
Transitions.
(podkrovní sál)
* v úterý 25. února od 17:00 hodin se koná kompenzační pomůcky, např. polohovací
čtvrtek 27. února
seminář s výživovou poradkyní „STRA- lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
15:00 KARNEVAL V KNIHOVNĚ
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz poMasopust je tady! Přijďte do knihovny VOVÁNÍ BATOLAT“
pro děti oslavit čas maškarních bálů. * ve čtvrtek 27. února od 17:00 se pořádá můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
tvořivá
dílna
„MALOVÁNÍ
NA
SKLO“
Přestrojte se třeba za zvíře, pohádkovou
bytost nebo něco bláznivého tak, aby vás
Ekocentrum
Iris
Akademie seniorů pořádá vyprávění
nikdo nepoznal. Bude na vás čekat něko„CO JE VIDĚT VE TMĚ?“ o tom,
Husovo nám.67, Prostějov
lik soutěžních stanovišť a hromada legrajaké
je to prožít týden dobrovolně ve tmě.
*
ve
středu
26.
února
od
18:30
hodin
se
ce. Každý, kdo přijde v masce, dostane
dárek. (Knihovna pro děti a mládež) uskuteční další část cyklu večerních před- Místo konání: LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
nášek litovelského bylinkáře Vládi Vytáska
do 28. února
o využití léčivých rostlin pro léčbu různých Prostějovská odbočka Sjednocené orKOLUMBIE
nemocí a potlačení bolesti pod názvem ganizace nevidomých a slabozrakých
výstava fotografií Matěje Ptaszeka
(Galerie Na Půdě) „BYLINKY OD HLAVY AŽ K PATĚ“ (SONS) poskytuje zrakově postiženým
* v pátek 28. února od 16:00 hodin je na klientům základní poradenství, sociálně
Muzeum a galerie programu tvořivá dílna pro děti i dospě- aktivizační služby a dopomoc v rámci
lé „HRÁTKY S PAPÍREM“
dobrovolnické služby. Dále nabízí možv Prostìjovì
nost zapůjčení kompenzačních pomůcek
RÙZNÉ...
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitosHlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- tí v rámci výhod a dávek sociální péče.
do 1. března
mouc
v
Prostějově
nadále
poskytuje
služby
Konzultační hodiny na Svatoplukové uliKDYŽ TEN DĚLÁ TO
nevidomým a slabozrakým občanům na ci 15: pondělí 9-12:00 a 14:-16:30, čtvrA TEN ZAS TOHLE
adrese:
Kostelecká
17,
Prostějov.
tek 9-12:00.
výstava uměleckých děl

KDE SE
CO DÌJE?
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akce v regionu...
Mastopust
ve Štětovicích
Na pěknou akci se mohou těšit nadcházející sobotu 29. února ve Štětovicích. Ze zdejší Zlaté farmy totiž
vyrazí masopustní průvod a rozjede
pravé, venkovské masopustní veselí.
Nebude chybět ani tradiční pochování basy nebo vodění medvěda po
vsi. Akce začne v 10.00 hodin, sraz
je na Zlaté farmě. Masky vítány!

Rockový bál v Žárovicích
V sobotu 29. února se v kulturním
domě v Žárovicích bude konat Rockový bál Spolku Plumlovských nadšenců. Postupně zahrají kapely Kapriola,
Nightwish revival, Metallica revival
a chybět nebude ani Quercus. Připraveny budou svozy z Prostějova z okolních obcí. Startuje se v 19:00 hodin.

Vrchoslavice plné pohádek
Neděle 1. března bude ve Vrchoslavicích patřit pohádkám. Ve zdejší sokolovně se totiž uskuteční Pohádkový
labyrint. A co od návštěvy místního
stánku sokolů čekat? Především hodně pohádek, zábavy, soutěží i vracení
vzpomínek. Začátek je naplánován na
15.00 hodin.

Ptení čeká premiéra
Máte rádi pohodu a k tomu sport?
O obojí se můžete postarat ve Ptení, kde
29. února od ranních hodin proběhne
první ročník ping-pongového turnaje.
Klání bude ryze amatérské, pořadatelé
pak zároveň slibují bohaté občerstvení,
včetně točeného piva. Pokud tedy v sobotu nechcete trčet doma a máte rádi
pohyb, vyrazte do ptenské tělocvičny
ZŠ.

Dětský karneval
v Čelechovicích
TJ Sokol Čelechovic na Hané pořádá nadcházející sobotu 29. února od
14:00 hodin v místní sokolovně Dětský karneval. Připraveno bude občerstvení pro děti, rodiče, prarodiče i strýce a tety. Děti v masce budou mít vstup
zdarma.

V Kostelci budou
objevovat sever
Městská knihovna Kostelec na Hané
zve na cestopisnou přednášku Zdeňka Vacka s názvem Země půlnočního slunce, která se uskuteční v pátek
28. února od 17:00 hodin. Vyprávění
se bude točit kolem cestování autostopem po nejodlehlejších koutech
Norska, Švédska a Finska. Na cestovatelskou přednášku zvou v Kostelci na
Hané také do domova pro seniory. A to
už o den dříve, tj. 27. února od 15.00
hodin mohou zájemci objevovat Skandinávii. Pořad s názvem Letem světem
Skandinávií – Norsko budou uvádět
Alena a Václav Adamovi.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Svaz tělesně postižený, m.o. pořádá
11. 3. 2020 ZÁJEZD NA VÝSTAVU
KAMÉLIÍ v Rájeckém zámku, dále jeskyně Výstupek a kostel Křtiny. Informace
na tel. čísle 588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777 oznamujeme všem klientům,
že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

Pondělí 24. února 2020

PROMÌNA HRÁÈSKÝ COMEBACK
IMAGE Jiøího Vykoukala:
KOUZLILA
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Naleznete
uvnitř

PATRICIE ZÁŘILA

ƔƔ„Laviho“ sestra z Ulice se po představení v prostějovském divadle neubránila selfíčkám s fanouškystrana27

EXKLUZIVNĚ
LOUNOVÁ V KOSTELCI

ƔƔ Plesová sezóna měla o uplynulém
víkenduhnedněkoliktrháků.Najeden
z nich dorazila i populární zpěvačka
strana32
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Marek SONNEVEND

Jak jsme udìlali
Renatu Havlíèkovou
]%HGLKRvWÈvyDVWQRXd

PROSTĚJOV Jaromír Jágr už není nejstarším hokejistou v českých profesionálních soutěžích. Od sobotního zápasu Chance ligy mezi Prostějovem a Jihlavou je jím dvojnásobný
mistr světa Jiří Vykoukal! Jak už před časem Večerník předeslal, tak se totiž i stalo! Sportovní
manažer Jestřábů naskočil do prvoligového střetnutí s Jihlavou jako člen základní sestavy
Jestřábů! A rozhodně si ostudu neutrhl...

dvoustrana 30 - 31
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ESKÁČKO NADĚLOVALO
ƔƔ Fotbalisté Prostějova si v dalším přípravném utkání pořádně zastříleli. Kolik
gólůsiodvezlFrýdek-Místek? strana 35
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JEDNOU 2é0+1

Druholigové derby podruhé!
vs.TJ OP

ƔƔ Fotbalisté Jesence-Dzbelu za sebou mají valnou hromadu, na níž byl
zvolen nový předseda klubu. Stal se
jím Stanislav Polcr.

PROSTĚJOV Na podzim loňského
roku šlo o velkou premiéru, když se
poprvé v novodobé historii střetly
dva prostějovské týmy ve třetí nejvyšší ženské soutěži. Hrálo se v krásném
prostředí Národního sportovního
centra a VK Prostějov B na vlastním
hřišti docela překvapivě v obou případech TJ OP podlehlo 0:3 (-22, -21,
-22) a 2:3 (19, -20, -23, 12, -11).
Leč od té doby se záloha extraligového klubu znatelně posílila o několik

ƔƔ Šibřinky pro děti, to je vždy jistota dobré zábavy pro nejmenší.
Sokolu se organizace sobotní akce
povedla na jedničku.
Reportáž čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Florbalisté SK K2 Prostějov se po
nepříliš přesvědčivých výkonech dokázali oklepat, v sobotu zvítězili nad
Třincem 10:7 a dostat se zpět na páté
místo tabulky. Postup do play off jim
však utekl.

dospělých opor i vyztužením soupisky oddílových juniorek. Tudíž nyní
– byť se hraje v domácím prostředí
ópéčka – připadne role favorita hostům. Derby propuknou v sobotu 29.
února od 10.00 a 14.00 hodin v Letní
hale u velodromu!
„Hodně bude asi záležet na tom, v
jaké sestavě nastoupíme my a v jaké
soupeřky. Každopádně chceme
předvést pěkný volejbal a vybojovat
co nejvíc bodů důležitých pro udr-

žení soutěže,“ řekla tahounka TJ OP
Tereza Baláková pikantně hostující
právě z VK. „My bychom rádi odčinili vzájemné porážky z našeho hřiště
a potvrdili svůj posun do klidného
středu tabulky,“ uvedl za vékáčko Aleš
Novák.
ZPRAVODAJSTVÍ ZE 2. LIGY
ŽEN ČTĚTE NA STRANĚ 47

ƔƔ První dvě veřejné debaty na
Facebooku se starostou Konice
Michalem Obrusníkem jsou minulostí, zatím byl zájem ze strany
veřejnosti spíše vlažný.

20022010313

ƔƔ Od 8 do 14 hodin proběhne
mezi 26. a 28. únorem železniční
výluka na trati Přerov -Nezamyslice, všechny vlaky budou nahrazeny
autobusy.

20022010268

ƔƔ Tenista Jonáš Forejtek, který
začal loni spolupracovat s prostějovským manažerem Miroslavem Černoškem, slaví druhý singlový titul na
okruhu ITF v kariéře! Osmnáctiletý
tenista opanoval turnaj v turecké Antalyi, když na místní antuce neztratil
v pěti zápasech jediný set. Forejtek
přehrál ve finálovém klání Španěla
Nikolase Sancheze Izquiedro po setech 6:4 a 6:3.

VÝHODNÉ PØEDPLATNÉ
strana 10
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/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&'XNOD-LKODYD
%UDQN\   äiOþtN 'LYtãHN 5DþXN   5DþXN ] WUHVWQpKR VWĜtOHQt ±  .ROiĜ
$QGČO $QGČO 3ROHWtQ 3HNU 3ROHWtQ 3HNU 3RKO 6NRĜHSD 3LHJO
Zeman). 5R]KRGÿt'ROHåDO6NRSDO±.RPtQHN.XþHUD9\ORXÿHQt9\XæLWt
1:2. 2VODEHQt 0:0. 'LYiFL
âWĤUDOD ± +UiGHN 0Ui]HN .UHMþt +XVD 9\NRXNDO 0XãND 3ČQþtN ± +UQtþNR
'LYtãHNäiOþtN±1RX]D1RYiN7-DQGXV±$QWRQtþHN5DþXN0DFKDþ±%ĜH]iN
.QDS90HLGO
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

2GHKUiOLMVPHQHMOHSätWĝHWLQX
]DPpKRSĥVREHQtY3URVWčMRYč
strana 43
HOKEJ
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

ÔVWtQ/3URVWĨMRY4:1
(0:1, 3:0, 1:0)

%UDQN\  %OiKD 6WHLQRFKHU   0UĖD .RYDĜtN
9iJQHU 6HYHUD %OiKD.RUGXOH %URå 9iJQ
er) – 1. Chlán. 5R]KRGÿt.RVWRXUHN3DYORYLþ±$[
man, Hejl. 9\ORXÿHQt1DYtF0DFKDþPLQXWGR
NRQFHXWNiQt%H]Y\XåLWt2VODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYDÓVWt 6WDKO ± 9iJQHU +HV %URå 0DUHã
=XNDO6WHLQRFKHU±.UOLã0UĖD.RYDĜtN±)LOLS6YR
ERGD7ĤPD±%OiKD.RUGXOH6HYHUD
7UHQpĝL7RPiã0DUHãD-DURVODY5RXEtN
6HVWDYD3URVWčMRYD+XI±0Ui]HN+UiGHN+XVD
.UHMþt%ĜH]iN0XãND+DPUOtN±1RYiN&KOiQ7
-DQGXV±+UQtþNR5DþXNäiOþtN±0DFKDþ'LYtãHN
1RX]D±$QWRQtþHN0HLGO.QDS
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

-GHRGDOätWUHVWXKRGQë
YëSDGHN

 /DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42
'DOät YëVOHGN\ 21.kola 7ĝHEtÿ ² .DGDė 
    %UDQN\  %LWWQHU /Dã 1HGEDO 
9RGQê 6]DWKPiU\ 1HGYtGHN âĢRYtþHN 
%LWWQHU 1HGEDO 3VRWD/Dã 3VRWD 
âĢRYtþHN  0DOHF .RZDOF]\N 9iFODYHN  
0LFKiOHN 7DGHiã.UiO 9RGQê7DGHiã.UiO
0LFKiOHN.RZDOF]\N ±5LQGRã'LYiFL 1044
* 6RNRORY²-LKODYD  %UDQN\
*ULP âYHF ýHMND 75RKDQ ±6NRĜHSD
'.ROiĜýDFKRWVNê 7+DUNDEXV -3RKO 
3URWDVHQMD )URQN )URQN)URQN 3LHJO-
+ROê   6NRĜHSD ýDFKRWVNê -LUiQHN  'LYiFL
520 * %HQiWN\QDG-L]HURX²)UëGHN0tVWHN
    %UDQN\  &KUWHN 5\FKORYVNê
3DELãND $'ORXKê 3DELãND5\FKORYVNê 
âtU $'ORXKê ±.RIURĖ .DIND 'LYiFL 201 *
&KRPXWRY²+DYtĝRY  %UDQN\
 6WORXNDO 6FKDXV +ODYD   âDJiW 6FKDXV
Stloukal), 25. Hlava (Seemann) – 28. Kotala (E.
1ČPHF 'LYiFL 1812 * 9VHWtQ²3ĝHURY 
 %UDQN\'RVWiOHN %ĜH]LQD6PHWD
QD   5 9ODFK 5HKXã -RQiN  ±  +HMFPDQ
0RXþND ýtS   3ãXUQê 7 'ROHåDO 1DYUiWLO 
1DYUiWLO :HLQKROG 'LYiFL 3RUXED²
þHVNp%XGčMRYLFH  %UDQN\
.DQNR -.iĖD'.UHMþt ±='ROHåDO -.OR]
3êFKD 9HQNUEHF ='ROHåDO3êFKD $OOHQ
-.OR]='ROHåDO 3URNHã .DFK\ĖD5DãND
, 5DãND,-.OR] ='ROHåDO%DEND 
5DãND, .DUDEiþHN3URNHã 0LFKQiþ -9H
VHOê6XFKiQHN 'LYiFL 6ODYLD3UDKD²/L
WRPčĝLFH  %UDQN\â-HOtQHN
9ãHWHþND 9OþHN   9UGORYHF 9OþHN âWHLQHU 
.RK~W +HMGD%DUiN ±6WUHMþHN -tFKD0
.DGOHF   0 .DGOHF *DVSDU -tFKD   '
9RåHQtOHN .RUNLDNRVNL*DVSDU 0%HUDQ '
9RåHQtOHN-HEDYê 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

6RNRORY3URVWĨMRY3:5
(1:3, 0:0, 2:2)

%UDQN\  %HUþtN 5XOtN 3DĜt]HN   2VPtN
3ĜLQGLã 7XUHþHN   âYHF =DGUDåLO 3DĜt]HN 
±  1RX]D 7 -DQGXV   +UQtþNR 0XãND  
1RX]D 7-DQGXV.UHMþt 1RX]D 'LYtãHN 
+XVD 1RX]D+UQtþNR 5R]KRGÿt*UHFK-DURã±
âLPiQHN +RUDåćRYVNê 9\ORXÿHQt  9\XæLWt
1:1.9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD6RNRORYD%HGQiĜ±.DGHĜiYHN7XUHþHN
3ĜLQGLã 9RGLþND 3DĜt]HN 5XOtN ± ýHMND 5RKDQ
+RXãND±âYHF=DGUDåLO*ULP±8UEDQ8KOtN2V
PtN±6WHKOtN%HUþtN
7UHQpĝL.DUHO0OHMQHND3HWU+ROHMãRYVNê
6HVWDYD 3URVWčMRYD +XI ± 0Ui]HN +UiGHN
3ČQþtN .UHMþt +XVD 0XãND +DPUOtN %ĜH]iN ±
äiOþtN'LYtãHN+UQtþNR±7-DQGXV1RX]D1RYiN
±0DFKDþ0HLGO$QWRQtþHN±.QDS
7UHQpĝL
/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

7RKOHXWNiQtMVPHRGHKUiOL
]RGSRYčGQčMLD]YOiGOL
UR]KRGXMtFt]iYčU

 /DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42
'DOät YëVOHGN\ 2.kola .DGDė ² -LKODYD 
 %UDQN\7UHIQê .ĤV .ĤV
:RMQDU0=DEORXGLO ±3HNU $QGČO )URQN
6WDQČN   6NRĜHSD ýDFKRWVNê   3HNU
)URQN  'LYiFL   %HQiWN\ Q- ² 7ĝHEtÿ 
 %UDQN\42. Bittner (Psota, Padrnos).
'LYiFL 200 * ÓVWtQ/²)UëGHN0tVWHN 
   %UDQN\  .UOLã .RUGXOH 6HYHUD  
6YRERGD 7ĤPD 6HYHUD =XNDO ±+ODGRQLN
-0LFKiOHN56]WXUF 0DUW\QHN +UDFKRYVNê 
'LYiFL 512 * +DYtĝRY²þ%XGčMRYLFH 
 %UDQN\/%HGQiĜ )ULGULFK0DOLQD 
 0DUXQD 0DWDL .RWDOD  ±  0LFKQiþ 
9HQNUEHF +ROHF -9HVHOê 3êFKD(QGiO 
(QGiO 01RYiN6XFKiQHN 'LYiFL 3RUXED
²3ĝHURY  %UDQN\âSDþHN -
.iĖD 6LNRUD *ĜHã+XGHþHN *ĜHã +X
ViN+XGHþHN -.iĖD 7-iFK\P'.UHMþt 
.DQNR =GHQČN'.UHMþt -.iĖD 5XGO 
7RPDQ6ODYtN +XViN ±3ãXUQê =ERĜLO
Navrátil). 'LYiFL  9VHWtQ²/LWRPčĝLFH
  %UDQN\%ĜH]LQD 59ODFK

6ORYiþHN   *RUþtN 6ORYiþHN +XQNHV  
%ĜH]LQD 59ODFK'7ĤPD 59ODFK -RQiN
*RUþtN '7ĤPD %ĜH]LQD59ODFK *RUþtN
5HKXã ±.RUNLDNRVNL '9RåHQtOHN6WUHMþHN 
'6NOHQiĜ.RUNLDNRVNL .OHMQD%DOiå 
0DUFHO 0%HUDQ6WUHMþHN 'LYiFL 6ODYLD
3UDKD²&KRPXWRY  %UDQN\18.
-'ROHåDO %tOHN +HMGD âPHUKD.XĢiN 
5\]iN %tOHN ±3LWXOH +ODYD6FKDXV 6XFKê
âDJiW&KORXED &KORXED 6XFKê âDJiW
&KORXED6XFKê 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

3URVWĨMRY-LKODYD 2:5


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\ 3.kola 6RNRORY ² )UëGHN
0tVWHN      %UDQN\  âYHF
3ĜLQGLã2VPtN 30LFKiOHN 9RGLþND ±5
6]WXUF +UDFKRYVNê+ODGRQLN .DIND .DXNLþ
7RPL   +UDFKRYVNê 5 6]WXUF 0RWORFK  
.RIURĖ 0DUW\QHN%DUWNR +ODGRQLN +DPDQ
%DUWNR   0RWORFK 3U]\E\OD  'LYiFL 470 *
%HQiWN\Q-².DGDė  %UDQ
N\âHOLJD &KDUYiW'âSDþHN 'âSDþHN
%XFKWHOD$'ORXKê âHOLJD 'âSDþHN 
&KDUYiW %XFKWHOD'âSDþHN *DMGD &KUWHN
%XFKWHOD %|KP %XFKWHOD *DMGD &KDU
YiW%XFKWHOD ±:iJQHU '=HPDQ1HXåLO 
'LYiFL 7ĝHEtÿ²ÓVWtQDG/DEHP 
   %UDQN\  /Dã 3VRWD   3VRWD
 9RGQê 1HGYtGHN   %LWWQHU 3VRWD  
3DGUQRV 3VRWD%LWWQHU âĢRYtþHN 1HGYtGHN
6]DWKPiU\  ±  +DVPDQ 6YRERGD 6HYHUD 
 .RUGXOH 7ĤPD  'LYiFL   &KRPXWRY
² 9VHWtQ      %UDQN\  6XFKê
&KORXED/DQJ 5XGRYVNê 6XFKê&KORXED 
 6FKDXV 6WORXNDO +ODYD  ±  *RUþtN 
5HKXã -RQiN   6ORYiþHN +XQNHV %ĜH]LQD 
%ĜH]LQD .XGČOND '7ĤPD'LYiFL
*6ODYLD3UDKD²+DYtĝRY  %UDQ
N\âPHUKD -1RYiN %tOHN 9OþHN ±
2 3URFKi]ND 'DQLHOþiN &LKOiĜ   ) 6HPDQ
0DUXQD   'DQLHOþiN &LKOiĜ  'LYiFL  
/LWRPčĝLFH²3RUXED  %UDQN\
.RUNLDNRVNL .OHMQD0%HUDQ .DQJDV -t
FKD'6NOHQiĜ 0DUFHO -tFKD 0.DGOHF
.OLNRUNDâWRKDQ]O 0.DGOHF .RUNLDNRVNL0
%HUDQ -LQGUD .DQJDV0DUFHO ±6LNRUD
*ĜHã 5XGO   7 -iFK\P âSDþHN   5XGO
+XGHþHN 'LYiFL 3ĝHURY²þHVNp%XGč
MRYLFH  %UDQN\*RLã .ULVO 
+HMFPDQ =ERĜLO0RXþND ýtS =ERĜLO 
)'YRĜiN 1DYUiWLO3ãXUQê ±-9HVHOê (QGiO 
(QGiO /\WY\QRY01RYiN 'LYiFL 1848.
'DOätYëVOHGN\17.kola 3LUiWL&KRPXWRY²3R
UXED  %UDQN\/DQJ âWRFKO
-6YRERGD âDJiW /OHZHOO\Q +ODYD 5X
GRYVNê6FKDXV ±.DQNR 1HMH]FKOHE -
.iĖD 'XQGiþHNâSDþHN 'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 þ%XGčMRYLFH     
 3ĝHURY
     
 9VHWtQ
     
 &KRPXWRY      
 6ODYLD3UDKD      
 /LWRPčĝLFH      
 +DYtĝRY
     
 3RUXED
     
------------------------------------------------------------------- -LKODYD
     
 7ĝHEtÿ
     
 )UêGHN0tVWHN     
 3URVWčMRY      
 %HQiWN\Q-     
 ÒVWtQ/
     
 .DGDĖ
     
 6RNRORY
     

.$03ĜÌã7Č

'RKUiYNDNROD~WHUë~QRUDKRGLQ
%HQiWN\Q--LKODYD
NRORVWĝHGD~QRUDKRGLQ
-LKODYD±)UêGHN0tVWHN  .DGDė²3URVWčMRY,
6RNRORY±7ĜHEtþÒVWtQ/±%HQiWN\Q'RKUiYNDNRODÿWYUWHN~QRUDKR
GLQ 7ĜHEtþ)UêGHN0tVWHN
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
ÒVWtQ/.DGDĖ  %HQiWN\Q-±6RNRORY)Uë
GHN0tVWHN²3URVWčMRY7ĜHEtþ±-LKODYD  

TENIS
08å,
'HOUD\%HDFK$737RXU
'YRXKUD²NROR9HVHOê±1DNDãLPD 86$ 

.REOHQ]²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR 3DYOiVHN ± :HOWH
1ČPHFNR .RSĜLYD±*HQJHO
NROR.RSĜLYD±2WWH 1ČPHFNR 
NROR.RSĜLYD±0DFKiþ
%HUJDPR²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR .ROiĜ   ± 9DYDVVRUL
,WiOLH NROR.ROiĜ±$UQDEROGL
,WiOLH 
å(1<
'XEDM²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 6WUêFRYi  $QLVLPRYRYi
86$     0XFKRYi ± 6LQLDNRYi
    NROR .DUROtQD 3OtãNRYi  
0ODGHQRYLFRYi )UDQFLH 6WUêFRYi
0DUWLþRYi &KRUYDWVNR þWYUWÀQiOH
3OtãNRYi5\EDNLQRYi .D]DFKVWiQ 

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

%UDQN\ D QDKUiYN\ 8. Krul (Chmiel),
 .ULãþiN 5DV]ND   5DV]ND
.ULãþiN 0HQGOtN =HOLQD.ULãþiN 
 .XODZLDN 3OiQND âDUN|]\  ± 
3HWU  $ ýHUQê 3tFKDO   3tFKDO
9\URXEDO ) *U\F   0Ui]HN 9\URX
bal). 5R]KRGÿt1RYiN±0DOtN0DMHWQê
9\ORXÿHQt9\XæLWt 0:1. 'LYiFL 50.
.DUYLQi %LHUQDW  .UDMþLUtN  ±
*UHQG]LRN.XODZLDN'DEURZVNL3OiQND
+HF]NR=HOLQD±0HQGOtN+ODGLO5DV]ND
.UXO3DMRQN.ULãþiN&KPLHOâDUN|]\
7UHQpU Petr Bolek.
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± $ ýHUQê )RMW
9OþHN -LĜtþHN ) *U\F ± 7iERU 0Ui]HN
3tFKDO6KFKLSDNLQ3HWU9\URXEDO
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
NRORQDGVWDYE\/LJ\GRURVWX

.DUYLQ½3URVWÈMRY
5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

%UDQN\DQDKUiYN\9L]YiU\ 0HQG
OtN   9\GLROHN 9L]YiU\ 0DQGU\V] 
 0LNXOD 9\GLROHN +RURV   0L
NXOD %DUQRãiN   0UR]HN 3HNDOD 
±  â =DWORXNDO 6WORXNDO   7iERU
5ýHUQê)LOtSHN 5R]KRGÿtâNXWD±
0DMHWQê0DUHþHN9\ORXÿHQt%H]
Y\XåLWt'LYiFL 50.
.DUYLQi .RQLHF]Q\ ± .XNXF] =HOLQD
+HF]NR+RURV0XU]\Q±0LNXOD0HQGOtN
%DUQRãiN 2FKPDQ 5DV]ND 0DQGU\V]
3HNDOD 0UR]HN 9\GLROHN 9L]YiU\ 3DY
lovský.
7UHQpU9iFODYâWHYþHN
3URVWčMRY 'XEVNê ± 3ROFU 5 ýHUQê
+UXEDQ 7 +ROXE .ROiĜ +UDþRYi ± â
=DWORXNDO 6WORXNDO .RWOiQ 6KFKLSDNLQ
1DYUiWLO7RPiQHN7iERU$.RXWQê)LOt
SHN.DãSDU
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
NROR/LJ\VWz½NÕ%

3URVWÈMRY.RSÔLYQLFH
8:1 (6:0, 0:1, 2:0)

%UDQN\ D QDKUiYN\  - +R]PDQ 9
.RXWQê -+R]PDQ .XEtN -+R]
PDQ 9.RXWQê 1ČPHF â3DOiQHN 
09RUiþ -+R]PDQ .XEtN
0XGUOD +HMFPDQ .XEtN   - +R]PDQ
.XEtN ±9DOiãHN 5DãND 5R]KRGÿt
ěHKXOND ± =HGQtN .XåtOHN 9\ORXÿHQt
2:4. 9\XæLWt 0:1. 'LYiFL
3URVWčMRY .URXSD  %LVNXS  ± â 3D
OiQHN1ČPHFâDQGHUD0RMåtãHN09RUiþ
.XEtN ± 3HNU 0XGUOD âLQGOHU 3URFKi]ND
- +R]PDQ 9 .RXWQê +HMFPDQ ) +ROXE
%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
.RSĝLYQLFH-DGUQtþHN±%DGXUD2FiVHN
4XLWW ýHUYHQND ± 6WDQČN 6WUêþHN 'H
PHO0DUHMND5DãND7RPiã9DOiãHN2
0DFKiþ
7UHQpU5DGHN)RMWtN
NROR/LJ\POz½NÕ'

3URVWÈMRY.RSÔLYQLFH
2:4 (1:0, 0:0, 1:4)

%UDQN\ D QDKUiYN\  .XPVWiW 
7 +ROXE )LDOD  ±  9DQD  %tOHN
9UĤEHO .QiSHN 3ROiãHN 7RQþtN
3ROiãHN  5R]KRGÿt .XåtOHN ěHKXOND
9\ORXÿHQt 2:5. 9\XæLWt 1:1. 'LYiFL 55.
3URVWčMRY âWRXUDþ ± / +ROXE )U|PO
âSLþiN'+R]PDQ0DWČMND±73DOiQHN
3tWU'9RUiþ9LWiVHN)ORUêNRYi.DODELV
)LDOD.OtPD6WU\N.XPVWiW.RSHFNê
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
.RSĝLYQLFHäiþHN±â0DFKiþ.RQYLþND
9DQD.\MDQND3ROiãHN±.LMRQND7RQþtN
9UĤEHO .XFKDĜ %tOHN .QiSHN +\NHO
7UHQpU5DGHN)RMWtN

3ĜÉ7(/6.e87.É1Ì

6.3URVWčMRY²0).)UëGHN0tVWHN

3OD\PDNHUV3YðWHUQEHUN%

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

%UDQN\DâWHLJOD/XWRQVNêD6WiĖD
0DFK\QHN6WĜtå=DSOHWDO6ODPČQD'LYiFL 40.

6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\
VHVWDYD3URVWčMRYD
VHVWDYD)UëGNX0tVWNX
%UpGD  0XFKD  ± 0DFK\QHN  3HUQDWVN\L  &LXSD =RXKDU 7+DPPHU .HEtVHN /LW
3HUQDWVN\L  'LWWPHU  %LDOHN 6WĜtå  =DSOHWDO  HUiN'UR]G+DMQRã âRKDM 6NZDUF]HNäiN
±.RXGHOND .RYiĜ 3ROiN6ODPČQD .KUX 9\FKRGLO 9DUDGL %]LUVNê+\NHO -0LNX
OHQNR /XWRQVNê±âWHLJO6WiĖD 7UHQpU3DYHOâXVWU OHQND 5DDE +XUWD  7UHQpU0LFKDO+XEQtN

.OXFLKUiOLDæGRNRQFHVFKXWt
3DYHOâ8675WUHQpUHVNiþND
VWUDQD

ðXPSHUN.3URVWĨMRY

7:5 (2:3, 1:2, 2:2)

%UDQN\3URVWčMRYD7. Báthory (Elsner), 10.
3DĜHQLFD /DXUHQþtN 6PČãQê*UHSO
*RGOD (OVQHU âHYþtN 9\ORXÿHQt0:2,
9\XæLWt 1:0, 9RVODEHQt0:0.

.3URVWĨMRY-HVHQtN

13:2 (3:0, 6:1, 4:1)

%UDQN\ 3URVWčMRYD  *RGOD ýDMDQ  
*UHSO *RGOD $QGČO (OVQHU (OVQHU
%iWKRU\   ýDMDQ *RGOD   %iWKRU\
.RXĜLO   3DĜHQLFD $QGČO   3DĜHQLFD
/DXUHQþtN *RGOD âHYþtN %iWKRU\
(OVQHU   %iWKRU\ $QGČO   (OVQHU
âHYþtN $QGČO .RXĜLO 9\ORXÿHQt 0:1,
%H]Y\XåLWt
6HVWDYD . 3URVWčMRY 6StFKDO ± %iWKRU\
(OVQHU+XUGiOHN/DXUHQþtN*RGOD6PČãQê
ýDMDQ3DĜHQLFD$QGČO*UHSO9HVHOê.RXĜLO
âHYþtN
7UHQpU5DGHN3DĜHQLFD
'DOätYëVOHGN\NROD
)%. -HVHQtN ± )%& 9LNêĜRYLFH 
)%&9LNêĜRYLFH±)%&$VSHUâXPSHUN
 )%. -HVHQtN ± )%& $VSHU
âXPSHUN
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
âXPSHUN
 
.3URVWčMRY  
+UDQLFH
  
-HVHQtN
  
âWHUQEHUNÄ%³   
'URåGtQ
  
3OD\PDNHUV3Y  
9LNêĜRYLFH
  

 
 
 
 
 
 












KORFBAL
(;75$/,*$'263Č/ê&+þ5

NROR

Ġ%XGĨMRYLFH²3URVWĨMRY
20:18 (11:9)

5R]KRGÿt3D]RXUHND0LQDUþtN'LYiFL 50.
1HMYtFNRäĥþHVNëFK%XGčMRYLF3HãiN
.ODFNRYi%OiKDD.UHMþt
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD*DOtþHN/XåQê
+DYORYiâWHIiNRYi9\URXEDOâWHIiN
.ĜtåNRYi1/RUHQFRYi±$PEURVRYi0DUHN
7UHQpĝL'DYLG.RQHþQêD0DUWLQ8KHUND

$VSRėNERGXQiP
NRXVHNFK\EčO 'DYLG.21(ý1é


WUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 47

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

+-û"!-)1+

D9<+5$-

VWUDQD

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

0-" &)+¡-û"!0,21íÛ+¡#7"
HQWHP
6WDĖVHDERQ

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi  6WPSHORYi  =DWORXNDORYi 
1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi  OLEHUR
Slavíková. 6WĝtGDO\%DOiNRYi'YRĜiþNRYi
-XUþtNRYi%RXGRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
6HVWDYD2ORPRXFH
+RGDQRYi  7UQNRYi  2UYRãRYi 
0LFKDOtNRYi%H]KDQGROVND+DQGOH\
OLEHUR6WDYLQRKRYi6WĜtGDOD'XGRYi
7UHQpĝL Petr Zapletal

D/XNiã0LþHN



%UDQN\3URVWčMRYD=iYRGQê .UiO 1RYiN
9\ORXþHQt%H]Y\XåLWt

%UDQN\ 3URVWčMRYD  0UiþHN :LQG  
3ĤGD .UHMþt   6FKXVWHU 9\ORXÿHQt 1:0,
9\XæLWt 0:1.
6HVWDYD3OD\PDNHUV3URVWčMRY9DWWHU D
]iSDV.RQYLþND ±0UiþHN6RQQHYHQG=iYRG
Qê:LQG0LQ[2WiKDO±.UiO%XNRYDQ3ĤGD
±.UHMþt6FKXVWHU1RYiN±.DGOþtN0DUWLQHN
7UHQpĝL/XNiã%UXPOtN0DUWLQ3HNDĜ
'DOätYëVOHGN\NROD
âWHUQEHUN Ä%³ ± +UDQLFH  'URåGtQ ±
âWHUQEHUNÄ%³
NROR

15:25

Ä6RXSHĜE\OOHSãt]HMPpQDQDSĜLKUiYFH
DYREUDQČ³ /XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

3OD\PDNHUV3Y+UDQLFH
.DUYLQ½3URVWÈMRY
5:4 (2:3, 2:0, 1:1)

VHW

5R]KRGÿt +RUNê D 9DFKXWND þDV 1:12 hodiny.
'LYiNĥ

FLORBAL
3. liga juniorù skupina 7 „A“
NROR

3OD\PDNHUV3Y'URÿGtQ

NRORQDGVWDYE\/LJ\-XQLRUÕ

17:25


5

%URå ± 6WDQČN 3RKO %XNDþ .ROiĜ 3ĤåD 3LHJO +ROê ± =HPDQ 6NRĜHSD
ýDFKRWVNê ± 3HNU 3ROHWtQ$QGČO ± &KOXEQD )URQN -LUiQHN ± 3URWDVHQMD /L
FKDQHF+DUNDEXV
7UHQpĝL9LNWRU8MþtND.DUHO1HNYDVLO

&+$1&(/,*$

VHW
VHW

0
3
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YtFHQD
VWUDQČ

Foto: Michal Sobecký

VOLEJBAL

HÁZENÁ

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

/,*$08åĤ

NROR

NROR

3URVWĨMRY2ORPRXF0:3 %UQR%.RVWHOHFQ+


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD .3%UQRãWHUQEHUN
      1HMYtFH ERGĥ Pavlíková 20,
Uglenková 14, Kvapilová 11 - Látalová 15, Kofieová a
.DUDELQRYLþRYiSR 3ĝHURY)UëGHN0tVWHN
    1HMYtFH ERGĥ Kotlabová 18, Tinklová,
âiGNRYiD2HVWUHLFKRYiSR3OXKDĜRYiDâQHOO\RYi
SR-XUþtNRYiD+DGiþNRYiSR 2VWUDYD2O\PS
3UDKD  1HMYtFHERGĥ H.
.RMGRYi1HþDVRYiäDUQRYLFNiD:DQF]\NRYi
SR'HQ\VRYRYi.RPiUNRYiâLPiĖRYi

NROR

2VWUDYD²3URVWĨMRY 1:3
(-26,-17,15, -22)

5R]KRGÿt9DFKXWNDD,ãWYDQHFKþDV 1:44 hodiny.
'LYiNĥ 250.
6HVWDYD 2VWUDY\ Kojdová 18, Kalusková
 :DQF]\N  äDUQRYLFNi  1HþDVRYi 
3RVStãLORYi  OLEHUR &KHYDOLHURYi 6WĝtGDO\
.DãSDURYi  )DOWtQRYi  äROQHUþtNRYi  =HP
anová. 7UHQpĝL=GHQČN3RPPHUD)LOLS+DQiN
6HVWDYD 3URVWčMRYD )ULþRYi  6WPSHORYi 
=DWORXNDORYi 1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi 
libero Slavíková. 6WĝtGDO\ %DOiNRYi 'YRĜiþNRYi 
-XUþtNRYi7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

%\ORWRKRGQčY\URYQDQp
XWNiQtQDNRQHFMVPHKR
XWORXNOLSĝHGHYätPERMRYQRVWt


/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

STRANA 45
'DOätYëVOHGN\NROD 2ORPRXF/LEHUHF
 1HMYtFHERGĥ2UYRãRYi7UQNRYi
6WUXãNRYi6YRERGRYiâXOFRYiâRW
NRYVNi 2O\PS3UDKDãWHUQEHUN 
 1HMYtFHERGĥ'HQ\VRYRYi.RPiUNRYi
6WDĖNRYi.RILHRYi/iWDORYiâPtGRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR

 2ORPRXF

 3URVWčMRY 
 /LEHUHF

 2VWUDYD

 2O\PS3UDKD 
 .3%UQR

 âWHUQEHUN 
 )UêGHN0tVWHN
3ĜHURY


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

.$03ĜÌã7Č












NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
3URVWčMRY2O\PS3UDKD/LEHUHF2VWUDYD  
3ĜHURY2ORPRXF  .UiORYR3ROH%UQR9.
%UQR  âWHUQEHUN)UêGHN0tVWHN

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

36:33 (20:15)

5R]KRGÿt PernLþND D7ĤPD 9\ORXÿHQt 

6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFH EUDQHN %UQD % .XþHUD D 6WHLQ 
3ãHQLFD%XUJHW
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH0D\HU-*UXOLFK
±93UiãLO3RSHOND0*UXOLFK3RGKUi]VNê
9\PČWDO/9DUKDOtN.QiSHN'RVWiO
2ãþiGDO0*UHSO3DOLþND
STRANA 47

,YDQġLFH3URVWĨMRY

33:21 (15:10)

5R]KRGÿt 0DWXãND D âOH]LQJU 9\ORXÿHQt
7:7. þHUYHQi NDUWD  9 0LFND SR WĜHWtP
Y\ORXþHQt 6HGPLÿN\ 5/4:2/2. 'LYiFL 80.
1HMYtFH EUDQHN ,YDQÿLF 0LVVEDFK 
6ODQêD1HþDV
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD=0LFND/DP
SORWD±90LFND-*UHSO+DFXUD-XUtN
&K\WLOětKD01HYUOê0LNXOND-XUD.RVLQD
-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

Å+ODYQčYSUYQtPSRORÿDVHMVPH
GčODOLKRGQčWHFKQLFNëFKFK\E´


7RPiãý(51,Ëý(.WUHQpU3URVWČMRYD

STRANA 47
'DOätYëVOHGN\NROD0DORPČĜLFH%UQR%
6..XĜLP90H]LĜtþt7HOQLFH
ÒMH]GX%UQD%RKXQLFH
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 %RKXQLFH
 7HOQLFH
 ,YDQþLFH
 ÒMH]GX%UQD
 6RNRO90H]LĜtþt
 0DORPČĜLFH%
 .XĜLP
 %UQR%
 .RVWHOHFQ+
2ORPRXF
 3URVWčMRY









































































.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
,YDQþLFH  ÒMH]G X %UQD 3URVWčMRY  9
0H]Lĝtÿt6..XĜLP%RKXQLFH.RVWHOHFQ+
0DORPČĜLFH%  2ORPRXF
%UQR% 

BASKETBAL
NADSTAVBA KOOPERATIVA NBL

.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
Kolín - Brno (17:45), NH Ostrava - Hra. Králové
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
3DUGXELFH  2ORPRXFNR  , Opava USK Praha, Nymburk - Svitavy (28.2., 18:00),
ÒVWtQDG/DEHP'ČþtQ  
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOVFantastickouženumohliuplynuléúterýveSpolečenském EXKLUZIVNÍ
domě v Prostějově vidět zájemci z města i širokého okolí. Šlo o hru reporáž
Žižkovského divadla Járy Cimrmana podle předlohy jednoho z nejznámějších a nejplodnějších kanadských dramatiků Norma Fostera, pro Večerník
jenž za své hry získal nejednu cenu. Právě hra Fantastická žena, která
měla svou premiéru na americkém kontinentu v roce 2003, kde také Michal
sklidila velký úspěch, se své premiéry dočkala loni rovněž v České re- PELIKÁN
publice. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
V Prostějově se v hlavních rolích
představili Patricie Pagáčová jakožto
představitelka fantastické ženy Justýny
a Jarmil Škvrna, který si střihl roli Leona, úspěšného novináře, spisovatele,

a hlavně nejlepšího kamaráda statistika
přes hypotéky i finance Billa, jehož hrál
Václav Krátký. Ten byl pravým opakem svého kamaráda a dlouho ne a ne
si najít partnerku, která by splňovala

FOTOGALERIE +
VIDEO NA
FACEBOOKU

klikni na www.vecernikpv.cz

,WUVÚPCLCUP÷X[UX÷VNWLG$KNNQXKC.GQPQXKEQUGLÊPGNÊDÊ

představu jeho vysněné ženy. „Představení se velmi vydařilo a diváci byli
spokojeni. Herci byli také nadšení z reakcí publika. Myslím, že to byl vydařený večer plný smíchu,“ pochvalovala si

pořadatelka akce Lucie Dračková.
V celé hře neustále vystupovala na
povrch jedna otázka: kdo z vás někdy
nezkusil a nebo si alespoň nepohrával
s myšlenkou využít seznamku coby

aké bylo
byllo ddivadelní
ivaadeelníí představení…
přředdstavvenní…
…
" I NII L?? J I LNN ´ÛÛ jjaké
"INIL?JILN´Û

$KNNPGOčåGWX÷ąKVåG,WUVÚPCLGUMWVGéP¾PGDQPGPÊ"

<¾D÷TPCFKX¾M[CLGXKwV÷WRTQUVąGFRąGFUVCXGPÊ

saa
ZHQVQ/KEJCN2GNKM¾P

2Q RąGFUVCXGPÊ RTQD÷JNC CWVQITCOK¾FC C HQEGPÊ
URQNGéP÷UJGTEK

(QVQ/KEJCN2GNKM¾P

jednu, možná i poslední naději, která
vám najde partnera přesně podle vašich přání a požadavků? „Přijeli jsme
z Konice, jelikož u nás nic takového nemáme, a velice jsme si to užili,“ svěřili
se Večerníku dva kamarádi Láďa a Petr.
Úspěšný spisovatel Leon se už totiž
nemohl dívat na svého osamoceného
kamaráda Billa, a tak si pro něj připravil dárek v podobě formuláře pro
jednu speciální seznamku, který koupil jednoho dne od cikánky. Ta mu
zaručila, že jeho kamarád najde svou
fantastickou ženu a stačí k tomu jen
vyplnit deset vlastností, které by měl
mít ideální partner. Tento seznam
spolu ještě v den Billových narozenin
sepsali a Leon se vydal lehce omámený alkoholem se seznamem domů.
Bill nad seznamem přestal přemýšlet
a vyčerpaný usnul na psacím stole,
dokud ho ovšem neprobudil zvonek
u dveří. K jeho údivu do nich vtrhla

žena, kterou nikdy neviděl a neznal,
avšak ona se tvářila, jako by Billa znala
celý život a věděla přesně, po čem Bill
touží. Byl to jen vtípek jeho kamaráda
Leona? Nebo se v jeho bytě zjevila
fantastická žena?
Večerník se po představení dostal
do zákulisí i k hereckým hvězdám.
„Prostějovští diváci byli naprosto fantastičtí, až jsme kolikrát dělali blbosti,
utrhli se ze řetězu a nechali se unést
atmosférou. Museli jsme hrát na sto
padesát,“ smáli se Patricie Pagáčová
s Václavem Krátkým. Na což herec
Jarmil Škvrna s úsměvem odvětil, že
on si profesionální přístup zachoval...
Pohodová atmosféra z celého tria doslova jen čišela, legráckami se nešetřilo.
Videomomentku můžete shlédnout na našem Facebooku a exkluzivní rozhovor s Patricií Pagáčovou-Solaříkovou najdete v některém
z březnových čísel Večerníku.

Michal Dlouhý vystaví je na zámku
opìt v divadle

Město koupilo tři podařené obrazy,

PROSTĚJOV Prostějov není nudné město! Lze v něm objevit tisíce různých zákoutí, na něž se dá podívat milionem různých způsobů. Jasně to dokazuje i stále se
rozrůstající městská sbírka, do níž aktuálně přibydou tři obrazy s motivem našeho
manželského páru, jehož problémy města. Jeden z nich vytvořil talentovaný
jednoho dne prorazí křehkou skořáp- žák slavného expresionisty Oskara Koku jejich dlouholetého vztahu. Rozpad koschky.
manželství uvede Johana a Marianne
na cestu vzdalování se a opětovného
bouřlivého setkávání. Nemohou žít
bez sebe, ale ani spolu. Příběh vyjadřuje myšlenku, že ti, co spolu strávili
mnoho let společného života, se nemohou nikdy stát naprostými cizinci.
(ans)

A tentokrát s Badinkovou!
PROSTĚJOV Brilantní herec Michal
Dlouhý se vrací do Městského divadla
v Prostějově, aby po boku Michaely
Badinkové exceloval v představení
s názvem Scény z manželského života.
To se uskuteční již dnes, tj. v pondělí
24. února, od 19:00 hodin a ukáže, že
milostné vztahy procházejí nejrůznějšími fázemi.
Jeden z nejupřímnějších milostných
příběhů ukazuje život dokonalého

.URNGRQH]Q¿PD

Díla ze své sbírky, která dlouho ležela ukryta zrakům veřejnosti, již město nějaký čas vystavuje v zámecké galerii na Pernštýnském náměstí. „Věříme,
že nákup dalších děl, tentokrát obrazů, ocení milovníci umění a přijdou se na ně podívat,“ vzkazuje primátor statutárního města Prostějova František Jura.
Nákup dalších děl do sbírek radním doporučili
členové Komise pro nákup uměleckých děl při
svém jednání na konci měsíce ledna 2020. Jejich

(TCPVKwGM6ąÊUMCt2TQUV÷LQXQNGLPCRN¾VP÷ZEO
DG\T¾OWEGPC-é

celková hodnota je 118 000 korun. „Pořízení
uměleckých děl se bude financovat z rozpočtu
města Prostějova,“ doplnil náměstek primátora
Jan Krchňavý.
Jednoznačně nejvýraznějším obrazem v celém
triu je expresivní dílo zachycující pohled na prostějovský kostel a muzeum. Jeho autorem je rakouský malíř Franz Widmar, jehož ve Vídni učil
slavný Oskar Kokoschka.
(mls)

(TCP\9KFOCTt5VCTÆO÷UVQXO÷UÊéPÊOUXKVW 5VCPKUNCX5GFN¾éGMt2TQUV÷LQXtRQJNGF\I[OP¾
\KCCMT[NZEOEGPC-é
QNGLPCFąGX÷ZEOEGPC-é

Filmoví nadšenci

„Jiřího Wolkera není nikdy dost,“

půjdou naslepo

říká náměstkyněprimátora

PROSTĚJOV Nevšední zážitek
slibuje úterní návštěva kina. Jeho
osazenstvo si totiž pro diváky přichystalo Kino naslepo. Filmoví diváci tak tentokrát půjdou do neznáma:
dopředu se totiž nedozví, co je v sále
bude čekat.
„Je to koncept, který jsme odkoukali z jiných kin v České republice. Funguje to
tak, že do kina přijdete, nic neplatíte, my
něco vám pustíme. Při východu bude
kasička na dobrovolné vstupné, naopak
pokud se vám do vkusu netrefíme, můžete do patnácti minut sál opustit bez
placení,“ objasnila záměr na mimořádný
večer ředitelka kina Metro 70 Barbora

pro kulturu Milada Sokolová

Kucsa Prágerová. Slibuje si přitom, že do
kina tato akce přitáhne lidi, kteří sem často nechodí. „Bude tam prvek nejistoty, či
dokonce dobrodružství. I pro nás je to
taková neznámá, ale věříme, že přijdou
lidé, kteří jinak příliš na normální filmy
nechodí,“ potvrdila ředitelka.
Z pochopitelných důvodů tak neprozradila, o jaký snímek se jedná ani jeho žánr.
„Můžu akorát říct, že téma, kterému se
film věnuje, je velice aktuální. Víc ale
skutečně neprozradím,“ řekla s úsmě(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
vem Barbora Kucsa Prágerová.
Metro 70 koncept Kino naslepo vyzkou- PROSTĚJOV Jak jsme informoší poprvé. Pokud se ale setká s úspě- vali v minulém vydání Večerníchem, určitě ne naposledy.
(sob) ku, statutární město Prostějov

se rozhodlo významnou částkou
podpořit vznik nové publikace Jiří
Wolker – Dílo. V posledních letech
nejde zdaleka o první podporu
a vzpomínku na slavného básníka.
V krátkém rozhovoru vysvětlila
náměstkyně primátora Milada Sokolová, proč se radní rozhodli podpořit vznik publikace

si zaslouží naši pozornost o další vydání, protože to poslední proběhlo
před desítkami let. Konkrétně to bylo
v roce 1940. Tehdy vyšlo téměř kompletní vydání jeho básní. V osmdesátých letech pak publikace Jiří Wolker
pracujícím.“
ƔƔ Co vlastně tato publikace bude
obsahovat?
„Jiří Wolker – Dílo bude obsahovat
Michal KADLEC
básně i prózu. Půjde o souborné dílo,
ƔƔ Co stálo za rozhodnutím pod- které však v tomto případě neznapořit publikaci?
mená kompletní, nepůjde ale ani jen
„Máme za to, že dílo Jiřího Wolkera o fragmenty. Slavnostní křest publi-

kace proběhne již pátého března od
sedmnácti hodin v Městské knihovně
Prostějov. Právě při příležitosti 120.
výročí narození Jiřího Wolkera bude
veřejnosti představena tato čtyřdílná
publikace. Členové souboru Divadla Point uvedou zhudebněné básně
a zazní i úryvky z nové knihy.“
ƔƔV posledních letech je Jiří Wolker
zviditelňován ve městě poměrně
hodně. Je to podle vás dobře?
„Jiří Wolker je naším významným
rodákem a osobně si myslím, že právě
jeho není nikdy dost!“

zpravodajství
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Foto: Michal Sobecký

Zatímco do té doby byl řezník Krkovička představen obecenstvu, nyní
nastala jeho chvíle. Krátce po návratu
průvodu před muzeum totiž začalo to,
co na masopust chybět nemůže: a sice
věšení prasete a následné porcování řezníkem. Společně se dvěma pomocníky
čuníka pověsili, aby dostal své jméno.
Oproti dřívějším letům, kdy lidé později ochutnali dobroty z Pepy, tentokrát
byl na náměstí pověšený Kubíček. „Ale
pozor, nevíme, jestli to náhodou nebyla
Kubička. To už nepoznáme,“ poznamenal řezník Krkovička, v „civilu“ Jaroslav
Nitka. Ale děti řekly, děti zkrátka udělaly z prasátka Kubíčka. Následně se za
komentování dostal k samotnému porcování prasete. Postupně se jím propracovával, až z něj za nějakých 20 minut
zbylo jen torzo. Zato v blízkém okolí,
tam se pomalu začala šířit vůně zpracovávaného vepřového. Lidé se měli na co
těšit: jelítka, jitrnice, ale také zabijačková polévka, to vše na ně čekalo. Stejně
jako „polévka za kačku“, na kterou si ale
museli počkat až do patnácté hodiny.

9`Y]dWxYO
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ƔƔ Jak vás potěšil zájem a velké
chutě návštěvníků prostějovského
masopustu?
„Mám za to, že každým rokem chodí
více a více lidí. Je znát, že nejen masopustní veselí jako takové, ale i k němu
patřící zabijačka lidi láká a zajímá je.
Tradice se prostě vrací zpět. Jsme
pyšní a hrdí, že tu s naší zabijačkovou
partou můžeme opět být. Pamatuji si
na naše zdejší poprvé, kdy jsme sem
přivezli na ochutnávku jednu bedýnku jitrnic a jednu bedýnku jelit. Dnes
počítáme jelita a jitrnice, které si sebou
z naší zabijačky lidé odnáší na dvacet,
pětadvacet beden jitrnic, jelit, tlačenky
a klobás. Návštěvnost roste.“

PROSTĚJOV Masopust, to jsou
masky, veselí, ale také zabijačka.
Své o tom ví i v Prostějově, kde
uplynulou sobotu nemohla chybět
celá parta řezníků. Velel jim tradičně Jaroslav Nitka alias řezník Krkovička (na snímku), který se řezničině věnuje už desítky let. A za ty čtyři
roky, co se v Prostějově koná obnovená tradice masopustní, se stal neodmyslitelnou postavou slavnosti,
kterou Večerník vždy požádá o interview.

ƔƔ Jde to zkrátka nahoru.
„Jde to zkrátka a dobře nahoru.
(úsměv) Hlavně, a především, na zabijačku samotnou. I když začíná už
v deset hodin odpoledne, tak lidé za
jakéhokoli počasí přijdou. A krásné na
tom je, že se jedná o průřez všemi generacemi, tedy od těch lidí, co už něco
hodně pamatují, až po jejich vnoučata
a pravnoučata.“

Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Jak dlouho už se vy osobně věnujete zabijačkám?
„Jsem řezníkem z Frýdeckomístecka
a řeznickému řemeslu se věnuji už
coby čtvrtá generace. Vlastně můj
praděd se řezničinou zabýval už za
císaře pána, kdy během první světové
války na italské frontě porážel raněné
koně, osly, soumary a zpracovával je
pro rakousko-uherskou armádu pří-

mo na bitevním poli. A já jsem své
první prase zabil v patnácti letech. Je
mi pětačtyřicet a dělám teď nějakých
šedesátzabijaček ročně.“
ƔƔ A zdejší prasátko dalo zabrat?
„Patřilo do kategorie, řekněme, takzvaných šunkových prasátek. Prostě
do sta kilogramů živé váhy. Dnes už
se málo chovají prasata těžká 200, 300
i více kilogramů. Největší prase, co
jsem kdy zabil, mělo 526 kilogramů.
Byla to čtyři roky stará svině, která byla
určena na vynošení selat. Ale teď už to
rozhodně zvykem není, spíše se chovají prasátka z kategorie šunkových,
kdy ta ekonomická výtěžnost zastoupená v mase, ne v tuku. Když vejdete
do domácností, tak možná v jedné
z deseti najdete kamenáč sádla, i když
se spíše používají jiné nádoby. Vrací se
to, a jsem za to rád.“
ƔƔ A co tedy dělat, aby se ty tradice jako masopust nejen udržely, ale
aby se vracely a posilovaly?
„Myslím si, že by bylo lépe méně
sledovat dění u celebrit či dalších povrchností v médiích, a spíše se zabývat tím, co dělávali naši dědové, pradědové, odkud jsme přišli, co umíme
a kým jsme. A nikdy tím neuděláme
chybu!“
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PROSTĚJOV Marek Tichý? Pro nejednoho Prostějovana nejspíš ne zcela známé jméno. Pokud by ale měli
hádat podle obličeje, byla by řada
obyvatel města moudřejší. Alespoň
těch, co pravidelně chodí na masopusty. Právě Marek Tichý (na snímku) totiž pravidelně jde v čele masopustního
průvodu a zároveň se ujímá také role
moderátora. Výrazným zjevem pak
dokresluje svou nezapomenutelnost.
Co prozradil v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník?
ƔƔ Jak letošek hodnotíte po návštěvnické stránce? Lidí dorazilo více.
„Tradici je třeba vybudovat. Myslím, že
zdejší vedení města je si toho vědomo.
Tak, jak jsme začínali před těmi čtyřmi
lety, kdy sem opravdu přišlo pár lidí, tak
si myslím, že budeme pokračovat dál.
Náměstí je tady krásné a myslím, že může

být celé jedním velkým jarmarkem.“
ƔƔ Je to doména jen Prostějova?
Nebo se i v jiných městech vrací k podobným slavnostem a akcím?
„Ne, ne. Zhruba po tom roce 2000,
kdy města měla za sebou elektrifikaci,
plynofikaci a opravu veřejných budov
pochopila, že zábavu pro lidi je skutečně
potřeba uspořádat. Od té doby je vidět,
že magistráty a úřady dělají tradiční
slavnosti, a to nejenom velikonoční či
vánoční. A to je fajn.“
ƔƔ Co vy osobně máte na masopustu
nejradši?
„Já mám rád, když se sejde spousta lidí,
kteří jsou spolu schopní se bavit. Viděl
jste to sám. Byly zde rodiny, podívají
se na představeníčko, koupí si něco
dobrého k jídlu a pití. Asi nejpěknější
na tom je, že jsou stále ochotni se sejít
a netrávit místo toho čas na internetu.“

ochotni se sejít“

že lidé jsou

vzpomnìl øezník „Krkovièka“ „Nejpěknější je,
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soubor ukrajinská ranařka Karyna
Denysova (smeč) coby nejčastěji
skórující plejerka extraligy. Základní
sestavu trenéra Stanislava Mitáče dotváří univerzálka Romana Staňková,
střeďačka Pavlína Šimáňová, smečařka Anna Komárková a libero Veronika Pešková.
„Olymp má kvalitu a zlepšuje se, což
potvrdil jak ve finálovém turnaji poháru, tak v uplynulých týdnech ligy.

Těží z útočné údernosti Ukrajinky
Denysove, výborného podání všech
hráček i velice dobré obrany celého
týmu. Přesto věřím, že pokud navážeme na bojovný výkon z Ostravy, tak
můžeme Pražanky poprvé v tomto
soutěžním ročníku porazit. Každopádně se holky nesmí zbytečně stresovat bojem o třetí místo v tabulce, spíš
je potřeba se soustředit na vlastní hru,“
poukázal před sobotním střetem

vs.

kro

chodí přes kůly. A to si kvalitní tým
jako Olomouc umí obranou pohlídat.“
ƔƔ Měly jste i přesto na zisk alespoň jedné sady?
„To jo, první dva sety byly vyrovnané
a hlavně ten druhý rozhodovala až
těsná koncovka. Škoda, že se nám ho
nepodařilo urvat, třeba pak mohl další vývoj utkání vypadat jinak.“
ƔƔ Jak už zaznělo, z vékáčka hostujete v druholigovém TJ OP Prostějov a v sobotu vás čeká derby proti
VK Prostějov B. Těšíte se?
„Na podzim jsme oba vzájemné zápasy venku vyhrály, asi docela nečekaně. (směje se) Doma budeme chtít
určitě taky zabojovat o vítězství, ale
záleží, v jaké sestavě nastoupíme my
i posílené béčko VK. V našem případě se sestava poslední dobou dost
protáčela podle toho, kdo byl zrovna
nemocný nebo na dovolené lyžovat
a podobně. I proto míváme střídavé
výkony, většinou spíš horší výsledky.
Poslední tři zápasy nám však vyšly
skvěle, jednou jsme porazily Frýdek-Místek B a dvakrát jasně vyhrály
v Odrách. Věřím, že nás tyhle získané
body nakopnou jak do derby, tak do
celého zbytku sezóny. Abychom se ve
druhé lize udržely a zase nesestoupily.“
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Prostějov (son) - Dva týdny na přelomu ledna a února strávil lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil
na exotické dovolené v Austrálii.
Procestoval nemalou část tohoto
nejmenšího světadílu planety Země,
potápěl se v oceánu, proletěl vrtulníkem a vyfotil se pod slavným mostem Harbour Bridge, u vyhlášené
opery v Sydney, s koalou, kasuárem
i místními domorodci neboli Aboridžinci. Po návratu domů se znovu
připojil k vékáčku, zároveň stihl absolvovat v roli týmového doktora
ještě další ze série soustředění fotbalové reprezentace dorostenek České
republiky U19. Tentokrát od 10. do
13. února v Benešově.

Navrátil byl v Austrálii
a opìt s repre fotbalistek
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Prostějov (son) - Jak už jsme informovali, Národní sportovní centrum
Prostějov se začátkem května (1. až
3. 5.) stane dějištěm závěrečné fáze
kvalifikace o postup na volejbalové
Mistrovství Evropy kadetek 2020.
Dívčí reprezentace České republiky
U17 do té doby absolvuje celou řadu
soustředění, tréninkových kempů
i kontrolních srazů, většinu z nich
právě v moderní prostějovské hale. Ve
dnech 16. a 17. února si tu dal dostaveníčko omezený počet členek kadetského nároďáku v rámci individuálního kempu, mezi účastnicemi logicky
nechyběly dvě zástupkyně domácího
VK Prostějov: smečařka Simona Marešová i libero Andrea Píchalová.

Kadetky ÈR mìly
soustøedìní v Prostìjovì

1:3

OSTRAVA, PROSTĚJOV První ze tří
zápasů pravdy proti přímým konkurentům v boji o třetí příčku po nadstavbové části UNIQA extraligy přinesl prostějovským volejbalistkám
tolik potřebný vítězný impuls. Ve
24. kole soutěže dokázaly vyhrát
na horké ostravské palubovce, díky
týmově kvalitnímu výkonu odvezly
kompletní bodový zisk vysoké ceny!
Stejně jako v předchozích dvou utkáních
vékáčka se opakovala divoká houpačka
v průběhu jednotlivých sad i celého duelu.
Zahajovací dějství Hanačky slibně načaly
(z 5:4 na 5:8), jenže pak soupeřky získaly
šest výměn za sebou z 9:11 na 15:11 a směřovaly k dílčímu vedení. Hostující kolektiv
tažený zejména dvojicí Kopáčová - Nová
ale příkladně zabojoval, v koncovce nejprve vyrovnal (z 23:20 na 23:23), následně

TJ OV
VK PV

Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:2, 5:4,
5:8, 6:9, 9:9, 9:11, 15:11, 16:12, 16:15,
B Y L I 19:18,
J S M E 21:18, 23:20, 23:23, 24:23,
19:15,
U TOHO
25:24, 25:26, 26:28. Druhý set: 0:2, 1:6,
4:6, 6:7, 9:10, 9:12, 11:12, 11:15, 14:17,
14:20, 16:20, 17:21, 17:25. Třetí set: 3:0,
3:2, 5:2, 7:3, 7:5, 9:5, 9:8, 10:11, 12:11,
12:13, 13:14, 23:14, 25:15. Čtvrtý set:
1:2, 3:2, 7:3, 12:4, 13:5, 13:10, 14:12,
18:15, 18:20, 20:21, 20:24, 22:25.
odvrátil dva setboly. A vzápětí proměnil
svůj druhý – 26:28 a 0:1!
Těžce vydřený závěr Prostějovanky zdravě
nakopnul do úvodu druhé části (1:6), leč
stačil chvilkový výpadek a domácí družstvo v čele s Kojdovou se rychle dotáhlo na
nejtěsnější rozdíl - 6:7. Kam se bitva bude
dál ubírat zůstávalo na vážkách do stavu
11:12, kdy nezvykle dobře přihrávající
mančaft VK znovu odskočil do většího
náskoku 11:15, jenž poté bezpečně kontroloval. A finální šňůra čtyř bodů v řadě
ze 17:21 dostala Petrášovu družinu do

jak se utkání vyvíjelo...

dílu. Naopak výběr TJ se zde euforicky
rozpumpoval a vzhledem ke skóre 12:4
se zdálo, že vše dospěje až do tiebreaku.
Chyba lávky. Hanácká parta náhle utnula
své dočasné trápení, zvedla týmový výkon
o dvě stě procent, nejčastěji skórující Kopáčovou i Novou doplnily jejich kolegyně - 14:12. Rozhodující ofenzivu přitom
holky spustily od stále nepříznivého skóre
18:15, které nový vydařený úsek razantně
změnil na 18:20. O pár minut později světelná tabule ukazovala již 20:24, načež byl
po dávce závěrečných nervů využit třetí
mečbol – 22:25 a 1:3.
(son)

Zdenìk POMMER – TJ Ostrava
„Z naší strany absolutně podceněný výkon od všech hráček, trestuhodně nedohraná koncovka prvního setu a nedůraz ve všech činnostech, především na útoku.“
Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
„Bylo to hodně vyrovnané utkání, čísla mluví za vše. Na útoku i přihrávce vyšly oba týmy
podobně. My jsme se dostali do krize během třetího setu v útočné činnosti, kde jsme složili pouze osm balónů. Těší mě ale, že jsme pak dokázali otočit čtvrtou sadu a bojovností
zápas nakonec utloukli.“
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komfortní situace – 17:25 a 0:2.
Zkraje třetího dějství sice víc zabraly Severomoravanky (3:0, 7:3), ovšem jakmile
obhájkyně ligového stříbra obrátily z 9:5
na 10:11, vypadalo to na nečekaně rychlý
konec střetnutí. Leč uprostřed setu přišel
obří zlom. Při účinném servisu Kašparové
dala oživená ostravská ekipa málokdy vídaných deset míčů bez přerušení (z 13:14 na
23:14!) a dramatický boj nahoru dolů tedy
pokračoval – 25:15 a 1:2.
Částečně prostřídaná sestava PV se v téhle
fázi dostala do hlubokého ponoru, což
dokládal i nezvládnutý vstup do čtvrtého

Rozšířená marodka přiměla kormidelníka prostějovských volejbalistek Lubomíra Petráše povolat do ženského A-týmu mladou
odchovankyni klubu a členku juniorského výběru VK Adrianu
Jurčíkovou. Teprve sedmnáctiletá smečařka absolvovala zápasovou premiéru v UNIQA extralize dospělých při derby s Olomoucí,
do kterého naskočila jako střídající z lavičky na několik výměn.
Totéž si pak zopakovala i během následného duelu v Ostravě.

Extraligový debut Adriany Jurčíkové!

Foto:
Marek
Sonnevend
Foto:
Marek
Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

OBRAZEM
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ƔƔ Jak vlastně vznikla varianta vaƔ
šeho zařazení na libero?
„Pan trenér za mnou přišel někdy před
dvěma týdny s tím, že by mě chtěl zkusit jako druhé libero. Odtrénovala jsem
tak už celý minulý týden, ale v Brně
na Šelmách to Slavče docela šlo a do
utkání jsem proto nenaskočila. Před
tímto zápasem jsem přijela ze školy na
poslední chvíli, bylo to z mé strany dost
nervózní. Což asi šlo vidět...“
ƔƔ Vy jste měla místo Terky Slavíkové naskočit ve chvíli, kdy víc znejistí
na příjmu?
„Nevím přesně, jak to měl pan trenér
vymyšlené, ani mi nepřipadalo, že by

Slavča hrála nějak hůř nebo se dokonce trápila. Ale ve druhém setu se prostě
rozhodl mě poslat na hřiště, tak jsem to
šla zkusit.“
ƔƔ Asi vám nepřidala zkažená přihrávka hned po úvodním servisu na
vás, že?
„Přesně tak. Od starších žaček jsem
zvyklá hrávat na účku a nepřihrávám,
to jen letos ve druhé lize žen za OP,
což je však oproti extralize samozřejmě jiná úroveň i mnohem menší psychický tlak. Proto byla moje nervozita
velká a ten první špatný příjem ji ještě
umocnil. V tu chvíli jsem si říkala: teď
už mám jen jeden život.“ (smích)
ƔƔ Druhou přihrávku jste ovšem
dala a pak to již bylo trochu lepší, ne?
„Povedlo se mi několik balónů, zvedla jsem něco v poli, jistota šla postupně nahoru. Ale místy se mi dařilo líp
a pak třeba vůbec, podobně jako celému našemu týmu.“
ƔƔ Srážely vás nejvíc laciné nevynucené chyby?
„Určitě. V každém setu jsme ze začátku vedly, ve druhém fakt hodně. Potom však soupeřky vždycky zvýšily
tlak podáním, my jsme zachybovaly
na přihrávce, potom i v útoku a postupně ve všem. S horším příjmem
nemůžeme útočit tolik středem, vše
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PROSTĚJOV
K zajímavému tahu ssáhl kouč vékáčka Lubomír
Petráš. Vzhledem k přetrvávajíPet
cím problémům na přihrávce
se rozhodl univerzální hráčku
Terezu Balákovou (na snímku)
Te
dočasně přesunout na libero,
do
kde už občas nastupovala během
minulého ročníku. Ve druhé sadě
minu
čtvrtečního derby s Olomoucí „Balča“
čtvrtečníh
na hřiště místo své kamarádky
naskočila n
odchovankyně Terezy
a rovněž klubové
k
Slavíkové, načež v utkání setrvala až do
smutného kkonce.
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chtěl zkusit trenér!“

ƔƔ Máte za sebou extraligové střetnutí s osobně dosud nejvyšším herním vytížením v kariéře?
„Nevím, ale asi jo. V žádném jiném zápase extraligy jsem nejspíš tolik prostoru ještě nedostala.“ (úsměv)

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍÍ
ROZHOVOR

Foto: Marek Sonnevend

pro Večerník

Pražský výběr pak v pohárovém Final
al
Four málem porazil i favorizovanouu
Olomouc, poslední dobou šel vý-konnostně nahoru, v ligovém pořadíí
poskočil se ziskem 40 bodů na čtvrtéé
místo. Hanačky se však také chytily
triumfem v Ostravě, dosud nasbíraly
o čtyři body více a drží třetí příčku.
Pokud by uspěly i v sobotní bitvě
proti tabulkovému sousedovi, nejlepší možné výchozí postavení pro
play off by takřka s jistotou uhájily
definitivně.
Půjde však o nelehký úkol nejen
vzhledem ke zmíněné vzájemné bilanci. PVK má totiž mnohem zkušenější kádr opírající se o bývalé repreB Y L I J S MLucii
E
zentantky
Smutnou (nahrávka)
U TOHO
a Barboru Purchartovou (blok), přičemž bodově táhne celý kompaktní

Tereza Baláková: „Na liberu

Družstvo z české metropole bude mít
psychickou výhodu v tom, že vyhrálo
všechny tři vzájemné duely během aktuální sezóny. Nejprve na svém hřišti
hladce 3:0, poté v srdci Moravy po velkém boji 3:2 a nakonec v neutrálním
prostředí brněnského dějiště Final
Four ČP poměrem 3:1.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Už jen tři kola zbývají
do konce dlouhodobé části UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 a ve
25. pokračování soutěže čeká prostějovské volejbalistky další ze série
těžkých utkání proti kvalitním soupeřům. Tentokrát narazí doma na
Olymp Praha, který v hale Sportcentra DDM nastoupí v sobotu 29.
února od 17.00 hodin.
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v sobotu na horké půdě Ostravy. Tentokrát z ní však vyšly vítězně, když
u nadmíru důležité bylo otočení hned
y úvodní části z 19:15 a 23:20 na 26:28
po odvrácení dvou setbolů. Ve druhém dílu Kopáčová a spol. neustále
vedly a měly jej pod kontrolou 17:25,
naopak ve třetím je pohřbil obří zásek
TJ v podobě deseti získaných výměn
za sebou (13:14 – 23:14). Zle pro
hostující partu vypadalo i čtvrté
pokračování, nicméně tam se od
hrozivého stavu 13:5 parádně zved/CUQRWUV\CJ¾LKNC/KNCFC5QMQNQX¾URQNGéP÷UGZRTKO¾VQTla a díky závěrečné obrátce na 22:25
MQW#NGPQW4CwMQXQW
Foto: Michal Sobecký
oslavila důležitý triumf.
„První dva sety jsme velmi dobře přiv hrávali i útočili, důležitá samozřejmě
byla vydřená koncovka úvodní sady.
9][SRWO\bW^ÂWdShZW
Od třetího setu šlo ale naše zakončení
Yt`ca[QVc
společně s příjmem výrazně dolů, až
Během dne se pak lidé dále mohli těšit hned do půlky čtvrtého jsme se pak moc
na několik příjemných zpestření. Jedním trápili a rozjetý soupeř nás přehrával.
byla například hra na dudy, hrála i historická Potom však holky zase zabraly, dokáhudba, která společně s uniformami dodala zaly se hodně zlepšit. Prostě do toho
městu nádech minulosti. Stejně jako obleče- odvážně šly, zatlačily servisem i útoní dvojice bavičů, Komediantů na káře, jak siy kem, maximálně bojovaly. A celkově
říkají. Ti dostali naopak do kolen hlavně děti. vyrovnané utkání urvaly v náš proKolem dua se jich shlukly desítky a brzy jim spěch,“ těšilo kouče VK.
tekly slzy smíchu. Komedianti totiž předvá- Tříbodového zisku ze severu Moraděli nejen žonglování s kuželkami či noži, vy si náležitě považoval. „Ostrava je
ale také doslova zaplavovali diváky vtípky doma silná, hraje se u ní těžko a složitě se tam vítězí. Nám se to tentokrát
povedlo, po sérii porážek jde o velice
důležitou výhru. Dorazit do zdárného
konce těžký zápas proti kvalitnímu
soupeři jsme opravdu potřebovali a tři
body přivezené z venku mají momentálně velkou cenu. I když se situace
v ligové tabulce na třetím až šestém
místě může v posledních třech kolech
ještě dost zamotat,“ upozornil Petráš,
že aktuální náskok na pronásledovatele (3. Prostějov 44, 4. Olymp Praha
40, 5. Liberec 39, 6. Ostrava 39) pořád
nic neznamená.

„První prase jsem zabil v patnácti,“ Marek Tichý:

Jak to vidí
KAPITÁNKA

&WQ MQOGFKCPVč RQV÷wKNQ FKX¾M[ HÐTM[ CNG VCMÆ
åQPINÆTUMÚOKUEJQRPQUVK Foto: Michal Sobecký

smrt, kozlík, medvěd, cikánská tanečnice
ani další tradiční součásti masopustu. Průvod si to vyrazil k radnici přímo středem
náměstí za velkého zájmu lidí, kteří v závěsu následovali. Přesně před radnicí se
pak lidé zastavili, udělali půlkruh a Marek
Tichý masopust zahájil po svém, s pomocí
hromového hlasu a bubnu. „Ušetříme kozlíka?“ zeptal se obecenstva, když byl kozlík
předveden před řezníka Krkovičku, který

v rakouské, prvoválečné uniformě. Násled- už si nebožáka zálibně prohlížel. A jen zklaně připomněl, že Prostějov letos slaví kula- maně poznamenal „to už můžu jít rovnou
domů…“, když obecenstvo kozlíka zachrátiny v podobě 630 let od založení města.
nilo před seknutím.
Už tehdy masky vyvolaly řadu úsměvů a projev Marka Tichého několikrát
;Oa]^cab\^`×d]R
i smích. A v tom duchu se nesl také průdgd]ZOZdSaSZ
vod, který se mezitím zvětšil o zvědavce
Záhy po jeho slovech vyrazilo několik a vrátil se na plochu před muzeum. Zde
desítek masek na pouť. Nechyběl nikdo: už čekalo na lidi moře zábavy. Nejen
k vidění byla řada stánků, pro děti krásný
dřevěný kolotoč a samozřejmě masky.
„Teď jsme přišli, takže jsme zatím nic nevyzkoušeli. Ale chodíme sem každý rok.
Láká nás obnovená tradice,“ poznamenala k průběhu akce Ludmila Zelinková.
Některým pak pohled na masky přivolal
JUNIORKY
vzpomínky z dřívějška.
„Někdy si říkám,
že bych se k nim přidala. Já už jsem ze staraneb názor
ší generace a tehdy na vesnici tyto tradice
Michaela Zatloukalová
žily. Mně se to strašně líbilo,“ těšila se Mar.KFÆ UK PC OCUQRWUV PCwNK EGUVW 0CXwGEJP[ é¾UVKCMEG ta Burgetová, další z účastnic masopustníRąKwN[FCX[PCLÊFNQUGUV¾NCHTQPVC Foto: Michal Sobecký
ho veselí.

P ě ký M
Prostějovský
Masopust začal
č l těsně
ě ě před
řd
desátou hodinou dopoledne v sobotu.
Přítomné přivítali na náměstí nejvyšší
představitelé města. Nechyběla například
náměstkyně primátora pro oblast kultury
Milada Sokolová. Ta lidem připomněla
důvod masopustu a samozřejmě to, že
končí až o Velikonocích. Na závěr svého
projevu ale přešla na optimističtější notu.
„Přeju vám všem příjemný den. A nacpěte
si bříška!“ doporučila návštěvníkům, kterých se už v tu chvíli v prostoru před muzeem shluklo několik stovek.
Marek Tichý za organizátorskou skupinu
Gryff, která už počtvrté masopustní program v Prostějově připravila, pak odmítl
jeden stereotyp: nejlepším přítelem člověka není pes, ale vepř. „To je on,“ ukázal na
řezníka Krkovičku. Ten přivlekl největšího
kamaráda člověka, jenž se jmenuje vepř,
vepřík, prasátko, zkrátka všemi to krásnými
názvy. „Nebo i jelítko, jitrnička a ovárek, i to
je podoba našeho prasátka,“ připomněl
Marek Tichý se zástěrou a zároveň oděn

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

PROSTĚJOV Rok se s rokem sešel a v centru Prostějova opět propuklo bujaré veselí. Ne ledajaké, ale nýbrž rovnou masopustní!
Lidé se uplynulou sobotu sešli na náměstí T. G. Masaryka hned
dopoledne ve velkém počtu. Někteří, aby se podívali na průvod,
jiní, další aby si dali něco dobrého. A byli tací, co si chtěli zavzpomínat na staré časy, které trávili na venkově a masopustní tradice
tam jen kvetla. Jedno však měla drtivá většina návštěvníků společné: dobře se bavili.
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padáku, pak nespočívalo v původně
ohlášeném větším odpočinku zklamaných svěřenkyň. Právě naopak,
Petráš se jim po hlubším zvážení veškerých okolností rozhodl tréninkově
ještě víc naložit. Příprava vékáčka tak
od nevydařeného víkendu v Králově
Poli probíhá v mnohem vyšší náročnosti, ačkoliv ani předtím se Hanačky
zdaleka neflákaly.
Efekt tyhle volby přinesly okamžitý
a jasně viditelný. U Šelem Brno, proti Olomouci i v Ostravě předvedly
prostějovské volejbalistky výborné
pasáže, jen doplácely na přetrvávající
herní kolísavost s náhlými propady
výkonu. Což dva největší favorité logicky potrestali, ovšem na třetí pokus
to v severomoravském teritoriu klaplo už i výsledkově. A to je super, neboť bez ohledu na Petrášova taktická
slova hodně záleží na každém jednotlivém utkání. Skončit co nejvýše po
nadstavbě je totiž stěžejní z hlediska
konečného umístění v elitní soutěži
ČR, ať vyřazovací boje dopadnou
jakkoliv.
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Ženy VK Prostějov před nedávnem
selhaly ve Final Four Českého poháru, když prohrály oba nejdůležitější
zápasy dosavadního průběhu sezóny
2019/20 – a druhý navíc nepříjemně
drtivým způsobem. Na jejich kouči
Lubomíru Petrášovi pak bylo hned
vidět, jak okamžitě vymýšlí další postup potřebného vybřednutí z náhlé
krize: čím svůj tým ochránit před
psychickými následky i nasměrovat
zpátky k hernímu zlepšení.
Jedním z kroků se stala jasně rozpoznatelná snaha ulevit hráčkám od
mentálního tlaku, kterému v rámci
vyvrcholení ČP s ohledem na své
mládí a chybějící zkušenosti evidentně podlehly. Proto přemýšlivý trenér
začal zdůrazňovat, že mnohem důležitější než boj o vysoké umístění ve
zbytku extraligové nadstavby je připravit družstvo co nejlépe na závěrečné play off. Holky tím pádem nemusí
řešit nutnost vyhrát za každou cenu
další nejbližší mač, byť vítězit samozřejmě chtějí pořád.
Druhé opatření, jak ven z dílčího pro-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek Tichý:

0:3

Úvodní sada čtvrtečního souboje byla
plná delších i kratších bodových sérií. Záležely na tom, komu zrovna šel
lépe servis v návaznosti na přihrávku,
komu následně fungoval úspěšněji
útok proti obraně. Dlouho měl navrch domácí tým, který víc tlačil a držel soupeře pod sebou - 7:3 a 11:7.
Za stavu 14:11 však přišla na podání

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hanácké derby mezi
volejbalistkami Prostějova a Olomouce, které bylo šlágrem programu 23. kola UNIQA extraligy, dlouho nebylo natolik jednostranné, jak
napovídá konečný výsledek. Hostitelky lépe rozjely všechny tři sety,
jenže ani jednou nevydržely. A vždy
se postupně projevila herní síla favorizovaných protivnic, které s výjimkou jedné těsné koncovky dostaly
zápas plně pod svou kontrolu.
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že lidé jsou
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ochotni se sejít“

dující mistryně republiky šest výměn a neprodukovalo tolik nevynucených
za sebou - 16:14. Tím se nastartovaly, zaváhání, místy až minel. No a pokud
7:3, 7:6, 9:6, 11:7, 11:10, 13:10, 14:11, dalším soustředěným náporem vyrov- se přece jen dostalo do úzkých, ne14:15, 15:18, 17:19, 17:25. Druhý set: naly - 18:18. A v dramatické koncovce trvalo to tak dlouho, jako na opačné
2:0, 3:2, 6:2, 7:5, 9:5, 12:6, 13:8, 16:8, od nepříznivého stavu 22:20 vývoj straně sítě. Zkrátka se projevil vyšší
16:14, 17:16, 18:18, 20:20, 22:20,
22:22, 23:25. Třetí set: 0:2, 5:2, 5:4, znovu zkušeně otočily – 23:25 a 0:2. volejbalový level Olomouce, což po6:7, 7:9, 10:10, 12:12, 12:16, 13:18, Začátek třetí části zase patřil Petrášo- stupem času platilo i pro díl číslo tři.
vým svěřenkyním (z 0:2 na 5:2), leč Hostující kolektiv odskočil z 12:12
14:23, 15:25.
tady jim pohoda vydržela ještě kratší na 12:16 a už se neohlížel zpět, jeho
Trnková, načež nastal klíčový zvrat. dobu - 6:7. Zapletalovo družstvo bylo finiš byl drtivý – 15:25 a 0:3.
Statistiky z utkání najdete
Mnohem četnější chybovost zejména v důležitých momentech včetně rozna straně 26
na příjmu a v zakončení se přesunula hodujících viditelně kompaktnější
na stranu vékáčka, zatímco výběr UP
si pomohl výrazně zkvalitněnou defenzivou jak blokařskou, tak v poli.
A favoritky najednou suverénně do7,6.29&(
minovaly – 17:25 a 0:1.
Během pauzy mezi sety se ProstěLubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
jovanky vzpamatovaly z hlubokého „Dva sety jsme vyrovnaně bojovali a myslím, že na zisk druhého i měli. Což ale nic nemění
útlumu, aby do druhého dějství opět na tom, že soupeř byl celkově lepší. Zejména na přihrávce a v obraně, také prokázal větší
v mezihře. My jsme dobře začali každou sadu, hlavně ve druhé měli už velký
vtrhly výborně - 6:2. Tentokrát na- šikovnost
náskok. Potom se to však vždycky zlomilo v jednom nebo dvou postaveních, přestala nám
víc dokázaly udržet vysokou úroveň jít přihrávka a následně i útok, často jsme chybovali. A soupeř nás převálcoval.“
hry trvaleji, naopak rivalky pomohly
Petr ZAPLETAL – UP Olomouc
několika nevynucenými hrubkami.
„Připadalo mi to z obou stran takové bez šťávy, nevím proč... My jsme museli otáčet nepříZe 7:5 tudíž skóre bleskově poskoči- znivý průběh všech tří setů, z nichž nejtěžší i nejdůležitější byl ten druhý zvládnutý až ve
lo na 12:6, zanedlouho dokonce na vyrovnané koncovce. V závěru utkání pak domácí tým nekladl už žádný odpor. Podstatné
16:8. Leč i takhle velký náskok se záhy pro výsledek bylo, že jsme po špatných úvodech pokaždé přitlačili na podání, zlepšili útok
téměř rozplynul, když při účinném i celkově náš výkon. Zkušenostmi pomohla střídající nahrávačka Katka Dudová, která
servisu Orvošové zaznamenaly úřa- mančaft uklidnila.“

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

+ODGNiSRUiÿNDYGHUE\GREUĄYVWXSYpNiġNDGRYñHFK
„Nejpěknější je,
VHW÷QHY\GUÿHO2ORPRXFDOHSRNDÿGp]DEUDODDRWRġLOD

„Jak už jsem říkal po minulých vzájemných utkáních, Olomouc je v mládeži
vlastně béčkem Šternberka. Proto bylo
dopředu jasné, že s naším posíleným týmem musíme zvítězit, což se bez problémů povedlo,“ spokojeně konstatoval šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
1. liga juniorek ČR, nadstavbová
skupina III 2019/20 – pořadí po 28.
JUNIORKY
kole: 1. VK Prostějov 38, 2. Zlín 36, 3.
VK Prostějov – Olomouc 3:0 (18, 10, Nový Jičín 30, 4. Šlapanice 17, 5. Ostra16) a 3:0 (19, 14, 13)
va B 14, 6. Olomouc 9.
Díky domluvě se soupeřem o prohození pořadatelství měly Prostějovanky
67$5h©l.<1¨
ve čtvrtém dvoukole jedné z finálových
skupin 1. ligy juniorek výhodu domácí- Na programu bylo druhé ze tří fináloho prostředí. Využily ji dokonale, protiv- vých kol Českého poháru dívek U15.
nice v obou derby jednoznačně přehrály. Prostějovské starší žákyně odcestova-

části extraligy o úvodním březnovém
víkendu, prvoligové juniorky vékáčka bez přestávky drtí zápasy stejné
fáze ve své soutěži. A tentokrát byly
v plné permanenci rovněž prostějovské starší žákyně prostřednictvím důležitých bojů ČP.

2TčXQFOCUGMQUNQXKNąCFWRąÊVQOPÚEJ
\PKEJåP÷MVGąÊUGKRąKFCNK
Foto: Michal Sobecký
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ƔƔ Vrátím se na závěr k pozvánce na květnové slavnosti založení
města Prostějova. Co byste vypíchl
z programu, na co byste nejraději
pozval?
„Je moc fajn, že město vzpomíná na
své kořeny. Jošt Moravský je poněkud
zapomenutá postava dějin, přitom byl
výraznou postavou zde na Moravě.
Podobě jako mělo výraznou zdejší stopu období husitství. Je fajn, že lidé si je
uvědomují dneska tak romanticky. Historie je v tom pěkná, že je za námi a my
můžeme jen pohádkově koukat, co naši
předkové zažili. Na co bych ale pozval
nejvíc? Já si myslím, že celý den bude
bohatý. Bude zde spousta a spousta
souborů z celé republiky, šermířských,
kejklířských, komediantských. Večer
završíme koncertem kapely Glamoris,
která má ale spíše rockovější nádech.“

Foto: Michal Sobecký

Milada SOKOLOVÁ,
náměstkyně primátora pro oblast kultury

JAK SE VÁM LÍBIL
LETOŠNÍ
MASOPUST?

ANKETA
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Uplynulou sobotu se v Přemyslovicích
sešlo 25 masek, které za doprovodu muzikantů vyrazily na průvod obcí. „Dříve
jsme mívali téměř dvojnásobnou účast.
Chodilo víc dětí i dospělých. Možná za
to může také chřipka. Každopádně i dnes
projdeme celou vesnicí. Díky tomu, že
je nás míň, nám to jde rychleji,“ nastínil
Jaroslav Oščádal z místního sokola, který
akci pořádal. Po masopustním průvodu
masek si v obci uspořádali ostatkový ples
s výtečnou domácí kuchyní a půlnočním
pochováváním basy.

Martin ZAORAL

PŘEMYSLOVICE Oslavy masopustu
každoročně rozdělují vesnice v regionu na ty veselé a pospolné a ty ostatní.
Mezi ty první již řadu let patří také Přemyslovice.

chovávání basy v kulturním domě,“ prozradila nám Marcela Dostálová.
O tom, že rozhodování nebude určitě
snadné, svědčil i fakt, že v průvodu bylo
mimo mnoha jiného možné spatřit
skvěle propracovanou skupinku krotitelů duchů a snad ještě lépe vyzbrojeného
krotitele puchů…

2TčXQFWX2ąGO[UNQXKEÊEJOKOQLKPÆXÆXQFKN[V[VQUMX÷NÆOCUM[åQNÊMQXÚEJMCTGVFoto: Martin Zaoral

QHPĚO\FK\EX

RYäHPQĚNWHUp

Martin ZAORAL

nulou sobotu, když tam zavítal Ve- navíc. „Každoročně u nás vyhlašujeme
nejlepší masku. Měli jsme putovní cenu
černík.
kostlivce, ale jeden z účastníků pro letošek navíc nechal v Domově u rybníka ve
V Březsku se v nápaditosti i manuál- Víceměřicích vyrobit krásné keramické
ní zručnosti při výrobě masek někteří ceny andělů v maskách se štíty v podobě
z místních skutečně překonávají. A od našeho znaku. Ty dostanou autoři třech
letošního roku k tomu měli o důvod nejlepších masek, a to na večerním po-

8PGXGNMÆO$ąG\UMWUGPCRQWċRQXGUPKEKX[FCNQ\JTWDCRCFGU¾VOCUGM$[NQLKEJVQNKMåGUGP÷MVGTÆPC
URQNGéPQWHQVQITCHKKCPKPGXNG\N[
Foto: Martin Zaoral

vs.

9Å3ŐHPNiFK´MASEK UBYLO,

BŘEZSKO V Březsku to skutečně
žije! Relativně malá vesnice nedaleko Konice se může každoročně
pochlubit nejen neskutečně zábavným silvestrovským divadlem,
veselá kreativita jejich obyvatel
každoročně vytryskne také při masopustu. Nejinak tomu bylo i uply-

BYLI JSME
U TOHO
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V Březsku

Pondělí 24. února 2020

Michal PELIKÁN

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Krokodýl, kůň, ale hlavně medvěd, který
hlídal celý průvod, se vydali napříč Nezamyslicemi a rozdávali radost i veselou
náladu. To vše s hudebním doprovodem, a tak nikomu zdejšímu nemohlo

PELIKÁN

=$=1÷/2 Michal

našlo se snad jediné auto, které vesnicí
projíždělo, na němž by si poručík Fčela
nevšiml něčeho, co by neporušovalo zákon. Samozřejmě se nejednalo o opravdové pokuty, a i když někdo dostal vypsaný bloček, mohl libovolnou částkou
přispět do kasičky průvodu a ještě si
z pleteného košíku vybrat takzvané štěstíčko.
Průvod bavil všechny místní i ty, které po
A viděl, že největší pozornost na sebe cestě potkal a jak už tomu bývá, všem po
strhnul kostým strážníka zákona, který cestě pořádně vyhládlo a na konci je čekahlídal bezpečnost celého průvodu a ne- la zasloužená odměna.

VÍCEMĚŘICE Každoroční masopustová sezóna je v plném proudu a jinak tomu nebylo ani ve Víceměřicích.
V sobotu 22. února procházel touto
obcí od ranních hodin masopustový
průvod plný masek, ve kterém samozřejmě nemohl chybět obrovský medvěd. Večerník se zajel podívat.

5RQNGéPÆHQEGPÊXwGEJ\×éCUVP÷PÚEJRąK
RTčXQFWOCUQRWUVW(QVQ/KEJCN2GNKM¾P
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NEZAMYSLICE Celý víkend patřil na Prostějovsku ostatkům a ani
v Nezamyslicích nic nepodcenili.
Ostatkový průvod, který proběhl
v sobotu 22. února začal už od
osmé hodiny ranní, kdy se všichni
účastníci v maskách sešli u místního úřadu. Ihned bylo jasné, že
bude celým průvodem panovat
skvělá nálada… A u toho prostě
Večerník nemohl chybět.

5RQNGéPÆ HQEGPÊ XwGEJ OCUGM RąGF \Cé¾VMGO
PG\CO[UNKEMÆJQRTčXQFW (QVQ/KEJCN2GNKM¾P
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lo jen pro účastníky průvodu, ale pro
všechny, kteří na tento slavnostní den
čekali už od minulého roku, nebo jen šli
zrovna okolo.
„Na ostatky se těším každým rokem a delší fronta mi nevadí, jelikož to čekaní stojí
opravdu za to. Kdo by si nevychutnal vynikající čerstvou tlačenku,“ sdělil Večerníku jeden z místních obyvatelů Jirka.

OBRAZEM

uniknout, co se právě děje. Chvilku po
jedenácté hodině se všichni v pořádku
a ve zdraví, avšak hladoví a žízniví, vrátili
k úřadu a hned o kousek dál, u hasičské
zbrojnice na všechny čekal obrovský
stan plný specialit, jako jsou například
tlačenka, škvarky, nebo třeba sekaná
v bránici. Na tyto speciality se stála dlouhá fronta, jelikož jídlo samozřejmě neby-

1DVYpVLSŐLäOLLWLFRVHQH~ÿDVWQLOLSRFKRGX
ZAUJALO NÁS -

9ËFHPøĆLFHPLMVWHEH]SRNXW\QHSURMHOL OSTATKY V NEZAMYSLICÍCH:

„Lidem se zjevně masopust líbí, chodí
jich na něj stále více. Agentura Gryff už
čtvrtý rok tuto akci uspořádala skvěle
a jsem ráda, že spolupracujeme. Vždy je
při nich to, co na náměstí má být, i když
je akce pokaždé trochu jiná: nechybí při
ní masky, radost... Hodnotím tak i tento
ročník velmi pozitivně.“

Martina DRMOLOVÁ,
produkční Kulturního klubu Duha

„Jsem hlavně rád, že kultura, a hlavně magistrát, s takovými akcemi pokračuje. Protože nejsou to jenom koncerty populární
hudby, co dostanou lidi do ulic. Ale právě
i takovéto jarmarky, kde se lidé, měšťané
spolu setkají. Nemusí sem přijet ani žádné
hvězdy, zkrátka jen komedianti a příjemné
prostředí, aby se tu spolu lidé mohli bavit.
Jak jste viděl, napříč věkem od nejmladšího
po nejstaršího si to zde lidé užili, což nás těší.

„Jsem velmi ráda, že masopust, který je již
tradiční akcí a konal se již počtvrté, je hojně
navštěvovanou akcí. Jak jsem již slíbila, magistrát bude pokračovat v dalších ročnících
této oblíbené události a věřím, že se lidem
program líbil alespoň tak, jako v minulých
letech.“
Marek TICHÝ,
za organizátora Gryff

yS:;BC:^D: y
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CENNÝ ÚSPÌCH
hem krátké chvíle prudce dolů, rychle
a moudry. Navíc jednu menší divačku, VaV OSTRAVÌ
nastává trápení. A silní soupeři jako
Šelmy nebo Olomouc tohle dokážou Ještě vydatnější bodovou houpačku nessu, si vytáhli k bicím, aby jim dirigovala
plnou zvratů si Prostějovanky užily tempo žonglování. A nejen slečna z toho
potrestat,“ věděl Petráš.
měla zážitek na dlouhé měsíce dopředu.
Když už je řeč o zážitcích, těch masopust
přinesl požehnaně. Ať už divadelních, hudebních nebo také chuťových. Ve stáncích,
které obsypaly náměstí, si lidé mohli koupit
kukuřici, bramborák, uzeniny nebo žebra,
či třeba sladké indiánky nebo obří plněné
brambory. Kdo vydržel do samého závěru,
ten se dočkal i dobrot z Kubíčka. Hlavně na
polévku se stály obrovské fronty. „Chodíme
ly do Prahy s cílem obsadit ve druhé výsledky VK Prostějov: Přerov 2:0 sem každý rok a líbí se nám to. Přišli jsme
výkonnostní osmičce jedno ze dvou (20, 17), Rtyně 2:0 (19, 2), Plzeň 2:0 kvůli atmosféře a perfektnímu programu.
prvních míst a tím postoupit zpátky do (22, 18), Břeclav 0:2 (-18, -16), Jirkov A taky si koupit nějaké zabijačkové dobroty,“
nejvyšší skupiny, neboť jedině tak moh- 0:2 (-24, -16), Orion Praha 1:2 (19, potvrdila návštěvnice Ludmila. Právě závěrečná zabijačka nalákala spoustu lidí, starších
ly udržet šanci na účast při letošním -21, -4), Chodov 1:2 (-20, 20, -6).
Nadstavbová skupina II (Praha) – i mladších.
mistrovství republiky.
Zpočátku se vše vyvíjelo slibně, neboť pořadí: 1. Chodov 19, 2. Břeclav 17, Nakonec tak odcházeli z centra Prostějova
Hanačky přesvědčivě porazily Přerov, 3. Jirkov 16, 4. VK Prostějov 11, 5. spokojení nejen místní, ale také pořadatelé.
Rtyni i Plzeň. Následně však prohrály Orion Praha 7, 6. Plzeň 6, 7. Přerov 4, Jedním z nich byl také Innocenc Ševčík.
„Příjemný to bylo, žádní prudiči se neobjevivšechny čtyři zbývající duely, obsadily 8. Rtyně 4.
čtvrtou pozici a se startem na MČR se Průběžné pořadí po 2. kole finálové li,“ usmál se při žádosti Večerníku o hodnomusí rozloučit. Pro závěrečné dějství části ČP: 1. Liberec 130, 2. Kralupy cení. „Lidi jsou příjemní, vyšlo počasí, když
ČP totiž zůstaly v béčku, průběžné 127, 3. Hradec Králové 126, 4. Olymp nepršelo, ani nemrzlo. Ale mohlo být více
pořadí soutěže je registruje na desáté Praha 125, 5. KP Brno 122, 6. Frýdek- slunce, je zima na ručičky,“ podotkl.
příčce, na osmý post (poslední postu- -Místek 118, 7. Ostrava 116, 8. Hlincov- Masopust na náměstí zkrátka ukázal, že
pový) se nemohou reálně posunout ka 116, 9. Chodov 116, 10. VK Prostě- tradice žijí. I když je někdy třeba pracně je
a na tuzemském šampionátu tak budou jov 112, 11. Jirkov 110, 12. Břeclav 109, obnovovat.
13. Plzeň 106, 14. Orion Praha 105, 15.
chybět.
Český pohár starších žákyň Přerov 100, 16. Uherské Hradiště 99, 17.
2019/2020, 2. kolo finálové části, Rtyně 98, 18. Znojmo 94, 19. Ústí 93,
(son)
nadstavbová skupina II (Praha) – 20. České Budějovice 91 atd.
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Juniorky VK nedaly šanci Olomouci a vedou nadstavbu,
VWDUåtçiN\QęVNRQĀLO\YHGUXKpSRKiURYpRVPLĀFHĀWYUWp

Ve čtvrtek se hrálo vždy prestižní derby proti olomouckým rivalkám, které
v hale Sportcentra DDM zkraje všech
tří sad zaostávaly. Skvěle zahajující vékáčko nad nimi vedlo 14:11, dokonce 16:8
a 5:2, jenže pak pokaždé následovala
hostující ofenziva provázená domácím
propadem. A výběr UP průběh kompletně otočil na 17:25, 23:25, 15:25.

PROMARNÌNÉ ŠANCE
S OLOMOUCÍ

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
ství
pro Večerník

„Je potřeba uznat, že soupeř byl celkově o dost lepší. Sice jsme ve všech
setech měli zpočátku navrch a druhý
mohli i měli získat, ale silný tým Olomouce v rozhodujících momentech
vždycky přitlačil, načež jsme my chybovali. Kvalitativní rozdíl ve prospěch
hostů byl vidět u všech činností, proto
je jejich vítězství zasloužené. My jsme
nemuseli podlehnout tak vysoko,“
hodnotil hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Scénář výsledkových obratů se vlastně
podobal předchozímu střetnutí u Šelem Brno, kde jeho kolektiv zanechal
ještě příznivější dojem a získal aspoň
jedno dějství. „My dokážeme hrát výborný volejbal, ale nevydržíme to trvale. Pod tlakem protivníka jdeme bě-

PROSTĚJOV Přes veškeré peripetie, dílčí propady i nepříjemné
porážky volejbalistky VK Prostějov stále drží vynikající průběžné
postavení v UNIQA extralize žen ČR 2019/20. Dva týdny a tři duely před koncem nadstavbové části ještě víc upevnily svou třetí
příčku, k jejímuž definitivnímu uhájení jsou velice blízko!

PO NADSTAVBĚ!

ŽENY VK MAJÍ NA DOSAH TŘETÍ

Po lednové sérii sedmi výsledkových triumfů táhly volejbalistky
vékáčka během února naopak
negativní šňůru porážek. Postupně se nakupily čtyři: ve Final Four Českého poháru 1:3
s Olympem Praha a 0:3 s Libercem, v UNIQA extralize 1:3 na
Šelmách Brno a 0:3 s Olomoucí. PROSTĚJOV Zatímco volejbalové A díky tomu udržely tabulkové vedení
Než přišel sobotní triumf na seve- kadetky VK Prostějov se pilně připra- před dotírajícím Zlínem i třetím Novým
ru Moravy.
vují na domácí turnaj nadstavbové Jičínem.

„Ve čtvrtek jsme derby dlouho nehrály nijak špatně, ale při vyšším vedení jako bychom se vždy lekly, že můžeme zvítězit. Zasekneme se v některém postavení, náskok
ztratíme, soupeřky se chytí. A pak už je to proti týmům kvalit Olomouce těžké. Mrzela hlavně ztráta vysokého vedení 16:8 ve druhém setu, který jsme pak ztratily až
v těsné koncovce. Každopádně se i přes porážku 0:3 potvrdilo, že od nepovedeného Final Four poháru jsme šly výkonnostně nahoru, což se podařilo naplno ukázat
v sobotu v Ostravě. Byl to pěkný zápas s obětavými výměnami, rozhodla koncovka
prvního setu. V utkání nám pomohla střídání, holky z lavičky se chytily a dobře to
zvládly. Získaly jsme tak důležité tři body a zůstaly třetí v extraligové tabulce. Tohle
výborné postavení bychom rády udržely až do konce dlouhodobé části, i když rozhodovat o úspěchu se bude až v následném play off. Teď k nám přijede Olymp a ten
určitě chceme poprvé v sezóně porazit.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Volejbalistky VK Prostějov sice nepostihla žádná zdravotní kalamita, ale
při jejich úzkém kádru jsou i současné potíže několika hráček současně
dost nepříjemným faktorem.
Rekonvalescence po operaci kolene
nadále probíhá u dlouhodobě marodící smečařky Lenky Knorové. „Sice
se už zapojila do přípravy, ale trénuje
většinou individuálně, občas jde opatrně na přihrávku, na podání či do
pole. Skákat začne podle stavu nohy
nejdřív až někdy během března,“ prozradil kouč Hanaček Lubomír Petráš.
V obou duelech minulého týdne absentovala další mladá smečařka Aneta Weidenthalerová. „Namohla si stehenní sval a musela vysadit ze zátěže.
Pokud vše dobře půjde, bude možná
k dispozici už v sobotu na Olymp,“
odtušil Petráš. Do derby s Olomoucí
si navíc nesly menší trable i univerzálka Gabriela Kopáčová a libero Tereza
Slavíková. Obě však své zdravotní
omezení rychle překonaly, aby v Ostravě svorně vystřihly kvalitní výkon.

Weidenthalerovou
vyøadilo stehno

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Po dlouhém zimním spánku se jarně probouzí a opět
ých soupeřek. Ve
se začíná stávat postrachem extraligových
čtvrtečním derby proti Olomouci sice „Kopy“ neza4 dosaženými
hrála nijak skvěle, ale přesto byla se 14
órující hráčkou
body včetně 2 bloků jasně nejčastěji skórující
p nadomácího týmu. O dva dny později v Ostravě pak
no, když tento
podobila svůj super výkon z Šelem Brno,
tento-krát nasázela 26 bodů, z toho 3 bloky a 1 eso při solidní
úspěšnosti útoku 43 procent a celkové užitečnosti +20!
Právě prostějovská univerzálka měla tudíž zásadní
podíl na cenně důležitém vítězství 3:1.

Gabriela KOPÁÈOVÁ
OVÁ
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a oblékají se podle posledních trendů.
Šaty nosí ovšem výjimečně, a tak jsme
ji tedy při výběru outfitků ukázali, jak
moc jí tento elegantní styl módy sluší.
A jak se cítila před začátkem proměny? Byla velice dochvilná a na místo
setkání dorazila jako úplně první. Nebyla ani nervózní, spíše zvědavá, jak to
celé dopadne. „Těším se, jaké to bude,
ale pamatuji si, jako by tomu bylo včera, když přišla moje sestra z Proměny
image, nemohla jsem ji vůbec poznat,
vypadala úžasně, neměli jsme slov.
Vím tedy, že jsem v dobrých rukou
a těším se na výsledek,“ sdělila těsně
před startem druhého letošního dílu.
Únorová PROMĚNA IMAGE se
odehrávala v sobotu 22. února od
brzkého rána. Na náměstí bylo rušno
a veselo, protože se konal Masopust, a
stejně tak bylo veselo i po celý průběh
dvaapadesátého dílu. Ten se tak nesl v
duchu přátelské a pozitivní atmosféry.
A jak to vše probíhalo? Na to se pojďme již společně podívat...

6÷wÊOUGPCVKUMQXMW

Renata Havlíčková je již třetí ve své
rodině, které se podařilo vyhrát některý z dílů seriálu PROMĚNA IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Naší změnou vizáže už totiž prošla její
maminka i sestra. Představme si nyní
vítězku, která opanovala únor 2020.
Paní Renata má třicet let a dvouletou
dcerku, takže je momentálně na mateřské dovolené. Do Proměny se nechala doslova přesvědčit a dle svých
slov doufá, že z ní bude mít radost a
bude to nový start do další etapy života. Jak nám prozradila, kdysi se věnovala kulturistice, a to v Brně, Praze a ve
Vídni, tudíž při pohledu na její tehdejší figuru nám všem z týmu spadla brada. Klobouk dolů před tím, co dokázala. Nyní si však užívá roli maminky a
ve svém volném čase se věnuje hlavně
své dceři, ráda chodí do kina, na plesy,
ale nezanevřela ani na sport. Pokud jí
to čas dovolí, tak ráda běhá, chodí do
fitka nebo cvičí doma. Renata patří
mezi ženy, které o sebe pečují, líčí se

ZAUJALO NÁS

Dvaapadesátý díl seriálu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku byl opět něčím výjimečný, když poprvé změnil už
třetí dámu z jednoho rodu. Sportovní terminologií řečeno, hattrick slavilo něžnější pohlaví od Havlíčků. Tentokrát se „Paní
štěstěna“ usmála na třicetiletou Renatu.
Než se pustíme do díla, připomeňme si, že od dubna 2015 jsme
změnili image a udělali radost již dvaapadesáti vítězkám či vítězům, mezi nimiž byli mladinké či vyzrálé ženy, ale i muži a dokonce jeden celý pár. Každý měsíc bez ustání a se vší vervou pracujeme na tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Vždy je
to tak den jako z pohádky, který se do paměti vryje na celý život.
Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt těší velkému zájmu a můžeme pracovat na něčem, co má smysl, a to mnohdy větší, než se
na první pohled může zdát. Měníme totiž nejen vizáž, ale děláme
i radost, vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenost
a snažíme se dodat kousek sebevědomí, zahřát u srdce a u mnohých i nastartovat novou životní etapu. Těší nás i fakt, že je tento
projekt natolik úspěšný, že za námi dokonce jezdí lidé z celé republiky nebo i ze Slovenska. Před sebou nyní máme únorový díl,
který pro sebe uzmula Renata Havlíčková z Bedihoště.

Aneta
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Texty
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Celý den probíhal v plném nasazení redakčního týmu. Od rána jsme tedy změnili oblečení, dodali brýle, opečovávali i nalíčili pleť a nakonec změnili účes. Pak už nic
nebránilo tomu, aby mohlo přijít na řadu odhalení nové vizáže. Renata Havlíčková byla lehce nervózní, měla mírné obavy z toho, aby ji poznala především její dvouletá
dcerka. Výsledek však stál za to, což potvrdila i sama únorová vítězka po tom, co se uviděla v zrcadle. Následně probíhalo focení a natáčení. Tentokrát v okolí zámku a
kašny na Pernštýnském náměstí a hlavně v nádherných prostorách nové vinárny Original Wines, která se nachází přímo v prostějovském zámku.

¸67<
5. krok – odhalení a fotografování

Vrchol naší PROMĚNY IMAGE se již od prvopočátku odehrává v kadeřnictví, kde mnohdy probíhají nejrůznější čáry a
máry. Není výjimkou, že na závěr tohoto kroku si často někteří mysleli, že se na místě ocitla zcela jiná žena. Jako již po několik
desítek dílů, i tentokrát začala kouzlit Andrea Furiaková, majitelka Vlassalonu. „Vlasy byly hodně jemné a konečky velice
tenké. Nebylo vhodné vzhledem k drobnosti postavy zásadně zkracovat, takže jsem je jen lehce zastřihla. Paní Renata navíc
říkala, že by si ráda vlasy nechala dorůst, protože dřív byla zvyklá na delší vlasy, a chtěla by se k nim opět vrátit. Vlasy jsem
poté sjednotila jedním odstínem v tónu módní duhové barvy, takže se prolíná růžová, fialková a přírodní,“ popsala svůj počin. „Tento odstín barvy není pro každou ženu, ale paní Renatě typově vyloženě sedl. Na závěrečný styling jsem vlasy mírně
provlnila, aby byl účes bohatší a přidalo mu to na objemu. Stačí v tomto použít lehký lak a jako pravidelnou péči by měla používat objemovou pečující řadu na vlasy,
aby neztěžkly a nebyly mdlé,“ vysvětlila celý postup Andrea Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Studio H v ulici Rejskova 30 bylo naší další zastávkou, kde se o paní Renatu starala vždy vstřícná a milá Hana Ondrejová. „Sympatická
třicetiletá dáma má smíšenou pleť, která byla malinko dehydrovaná. Tak jsme probraly, jak se paní o svoji pleť stará a co by měla ve své
starostlivosti doplnit,“ podotkla úvodem na adresu únorové vítězky kosmetička.
Tak jako vždy vše začalo povrchovým čištěním třífázovou pěnou. „Pak jsme navázali ultrazvukovým ošetřením, tj. hloubkovým
čištěním a peelingem. Následně přišla na řadu hydratace a po ní jsme mohli přejít k líčení,“ popsala své kroky Hana Ondrejová a
pokračovala: „Nanesla jsem make-up ve světlejším odstínu. Na oči jsem na celé víčko růžovo-béžový stín, do vnitřního koutka bílý
pro rozjasnění, pak jsem pohyblivé víčko vystínovala třemi odstíny růžovo hnědého stínu. Oko jsem zvýraznila měkkou linkou a nakonec řasenkou. Obočí se nejdříve muselo trochu upravit a orámovat do tvaru, který obličeji dodal nový pohled, následně zvýraznit
světle hnědým stínem. Na tváře jsem použila středně tmavou růžovou tvářenku. A nakonec jsem vše zafixovala světlým minerálním
pudrem a na rty nanesla tělovou rtěnku,“ zakončila celý popis oblíbená kosmetička

3. krok: líèení

Vkusné outfity byly vybrány a my se tak mohli přemístit do Optiky Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla, v místě
bývalého Tria. Jako vždy na nás již čekal usměvavý tým Radka Wagnera, a tak jsme se mohli bez skrupulí vrhnout na výběr
z mnoha a mnoha brýlí, až přecházel zrak. „Na vybraných brýlích je stále vidět současný trend kovových prvků z růžového
zlata a barev, které elegantní brýle udělají ještě zajímavější a krásnější. Také je zcela patrný vliv kulatějších tvarů, ale to je
samozřejmě také dáno tvarem obličeje, obočí a velikostí hlavy,“ objasnil majitel optiky Radek Wagner. „Nicméně i extravagance se stále nosí a barevné úlety k volnočasovým brýlím prostě patří, tak jak se můžete při této Proměně přesvědčit.“
Volba to byla dobrá. „Paní Renatě skvěle sedly oba dva typy, jak elegantní, tak extravagantní, a to z brýlí měla původně
obavy, protože má za to, že v brýlích nevypadá dobře, což ale nebyla vůbec pravda. A protože nám začalo jaro a s ním vykukuje i slunce, dovolili jsme si přidat klipovou
dioptrickou obrubu, která jako ‚dvě v jednom‘ poslouží jak k ostrému a pěknému vidění, tak i jako sluneční dioptrické brýle,“ popsal s úsměvem majitel prodejny
Radek Wagner.

Marek
SONNEVEND

Naše únorová PROMĚNA IMAGE probíhala v sobotu 24. února od sedmé hodiny ranní
až do odpoledne. Počasí
BYLI JSME
U TOHO
přálo, všichni byli natěšení, a tak mohl začít celoživotní zážitek pro paní Renatu. Jako první
jsme začali výběrem outfitů. Po kratší přestávce jsme se opět vrátili do prodejny RV Fashion na Plumlovské ulici, kde nás přivítal tým Reného
Volka. „V této proměně jsme měli možnost ukázat první ochutnávku nové kolekce jaro 2020. Paní Renata je křehká
dáma, která se nebojí experimentovat. Jarní plášť v modré barvě s volány je naprosto trendový a únorová vítězka v něm
působila nenuceně a velmi elegantně,“ sdělil spokojeně majitel René Volek. „Romantická vlna provází celou kolekci,
proto šaty v barvě pařížské modré s volánem právem patří do této kolekce. Naopak pouzdrové šaty bez rukávů ze lněného materiálu s elastanem dávají vyniknout městskému stylu, s důrazem na eleganci a zároveň na pohodlí nositelky.
Barevná kombinace modro-fialové a tyrkysové je naprosto dokonalá. Dalším modelem je spojení jarní tuniky a sukně,
dávající dohromady typy šatů, které jsou rafinovaně kombinovatelné, a nositelka těchto šatů může měnit střih podle momentální příležitosti a nálady,“ popsal
výběr Volek. „Paní Renatě všechny modely sedly vskutku bezvadně. Myslím si, že není vyhraněný barevný typ a vůbec se nemusí bát elegantní módy s prvky
ženskosti v romantickém stylu, z její proměny mám opravdu radost,“ podotkl na závěr módní expert.

1. krok – volba obleèení

RENATA HAVLÍČKOVÁ SE PROMĚNILA V OKOUZLUJÍCÍ ŽENU

Místo vítězné jízdy prostějovští Jestřábi porazili jen Sokolov,
naopak padli v Ústí i s Jihlavou. A víra v play off pohasla
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středeční duel v Sokolově, čtvrteční dohrávku s Frýdkem
a sobotní derby proti Jihlavě (ta už má
postup de facto v kapse).
Kupeckými počty se dá jednoduše
zjistit, že pokud Horácká Slavia získá ze svých tří nejbližších utkání víc

bodů než Jestřábi ze svých dvou
zápasů, budou mít Prostějované již
o nadcházejícím víkendu nepříjemnou jistotu. Jakou? Že se s vrcholícím
soutěžním ročníkem rozloučí 7. břez- Tenhle zřetelně nastávající scénář by
na po 58. dějství dlouhodobé fáze, zrušila pouze neuvěřitelná souhra
okolností, k níž určitě nedojde.
tedy zatraceně brzy...

vs.
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„Věřím, že se v příští
sezóně zvedneme,
budeme hrát líp.
Vstaneme z popela.“

Výrok:
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Na takovém počtu příznivců se poslední dobou ustálily divácké návštěvy při domácích utkáních Jestřábů.
Někdejší fanouškovská bašta se tím
nebezpečně přiblížila dvěma dlouhodobě nejhorším zimním stadiónům
v Chance lize po stránce (ne)zájmu diváků, Kadani a Benátkám nad Jizerou.

Pondělí 24. února 2020

yy Jak hodnotíte utkání s Jihlavou?
„Myslím si, že jsme začali dobře.
První třetina byla přesně taková, jakou jsme chtěli hrát. Za mě
možná byla úplně nejlepší, kterou si tady pamatuji. I když jsme
prohrávali, tak jsme si vytvářeli
šance. Bohužel druhou část jsme

hráli furt v oslabení. Soupeř využil přesilovky, které jsme my nevyužili. Ve třetí
dvacetiminutovce jsme bojovali, ale bohužel nám to nelepilo a prohráli jsme.“
yy V čem vám soupeř dělal největší
problém?
„To bych neřekl, že problém. Byla škoda,
že jsme své šance neproměnili a oni ano.
Jak jsem říkal, první třetina byla za mě
dobrá. Měli jsme tam přesilovku, ve
které jsme mohli ještě dát branku. Naopak jsme dostali dva nešťastné góly.
Rozdíl byl za mě ve využívání přesilových
her.“
yy Dnes jste měl na prsou poprvé
kapitánské „céčko“. Proběhla nějaká
změna kapitána v kabině?

„No, to to bych asi úplně nekomentoval… Je to spíše otázka na vedení. Něco
proběhlo, nějak to bylo a nějak to je.
Osobně bych se v tom nějak nepáral.“
yy Uplynulý týden jste prožili jako
na horské dráze. Prohra v Ústí, výhra v Sokolově a dnes prohra s Jihlavou. Co s tím?
„To nevím... My prostě vždycky vidíme
nějakou malinkatou vidinu toho, že
se do předkola můžeme ještě dostat,
ale pak to pokazíme. Přitom bychom
museli všechno vyhrávat a na to ale
úplně přesně nemáme, abychom si to
zvládli sami uhrát. My spoléháme na
ty ostatní týmy okolo, a to je potom
těžké. Je to škoda. Tato sezóna prostě
není dobrá. Musíme si to asi vyžrat až
do konce.“
yy Máte stále nějakou vidinu předkola?
„Půjdeme prostě do každého zápasu
a na konci uvidíme, jestli jsme to před-

kolo udělali nebo ne. Jsme na tom ale
hodně špatně. Já to osobně ani nějak
moc nesleduji, vždycky jen někdo
v kabině řekne, že někdo prohrál, neboť my jsme odkázáni na ostatní. Budeme se snažit vyhrát co nejvíce těch
posledních zápasů a pak nám řeknou.
Doufám, že budeme dobře hrát v každém zápasu.“
yy Ve středu vás čeká Kadaň. Jak na
ni?
„No, to se vyloženě těším do Kadaně…
Budeme dvanáct hodin v autobuse, tak
jak se připravit? Musíme tam prostě
vyhrát. Zrovna tyto zápasy s Kadaní
a Sokolovem, které jsme prohráli, nám
teď chybí. Připravíme se úplně stejně,
jak na ty ostatní. Myslím si, že když
budeme hrát, tak jak proti Jihlavě, tak
bychom měli vyhrát. Určitě to bude
těžké. Každý zápas je pro nás úplně
jiný. Nevím, čím to je, že nedokážeme
hrát dobře měsíc v kuse.“

2:5

PROSTĚJOV Tak trochu symbolika
vystihující celou zpackanou sezónu
2019/20 zafungovala v případě sobotního duelu hokejistů LHK Prostějov s jihlavskou Duklou. Dílčí vzepětí z úvodu zápasu 23. kola skupiny
o účast v předkole play off Chance
ligy k ničemu významnějšímu nevedlo, načež soupeř dostal vývoj mače
pod svou kontrolu a Jestřábi končili
další ztracenou bitvu v tradičním hlubokém zmaru.
Přitom start měli Hanáci raketový,
podobně jako ve většině předchozích
utkání. Hned ve 2. minutě při přesilov-

LHK PV
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ce Divíšek nabil od zadního mantinelu
Žálčíkovi sjíždějícímu před bránu a kanonýr zblízka trefil k pravé tyči – 1:0. Další
nebezpečné rány brzy vyslali Divíšek
s Novákem, poté zahrozili i hosté neproměněnými šancemi Lichance + Pohla.
V 8. podnikl individuální průnik včetně
krásné stahovačky Žálčík, ovšem jeho
perfektní blafák zastavila horní tyčka.
K ničemu nevedla následná početní převaha LHK, a tak Horáci trestali. Notně
jim k tomu pomohl gólman Štůrala, který
nezastavil určitě chytatelné pokusy Koláře od modré k pravé tyči a Anděla z vrcholu kruhů po ledě na opačnou stranu – 1:2.
Dvěma lacinými zásahy tedy draví ptáci
od 12. minuty ztráceli, aby v dalším průběhu promarnili řadu obřích možností
převalit skóre zpět ve svůj prospěch. Například mezi 15. a 16. doslova promrhali

devadesát sekund trvající dvojnásobnou
přesilovku, vzápětí už v klasické početní
převaze Nouza orazítkoval zprava břevno,
neujala se žádná z mnoha málo důrazných střel a novou loženku Žálčíka zase
vychytal skvělý Brož.
Mohutný nápor prostějovských borců
pokračoval i zkraje druhé třetiny, ale překonat Brože pro ně byl neřešitelný problém. Fantóm ve svatyni HC zlikvidoval
vše včetně přesilovkové bomby Mrázka,
velké příležitosti Janduse i slibné možnosti Divíška. Potom domácí opakovaně faulovali a tím pádem se permanentně bránili v oslabeních. Dlouho
úspěšně, ovšem ve 36. minutě šel celek
z Vysočiny na čtyřiašedesát vteřin do
pěti proti třem, čehož využil. Pekr si
najel na pravý kruh a dělovkou vymetl
bližší šibenici – 1:3.

Nedlouho po druhém návratu z kabin
na led mohl vykřesat naději Machač, jehož jedovka z levé strany nadělala Brožovi dost starostí. O chvíli později měli
Jihlavští další znásobenou přesilovou
hru, kterou opět nepohrdli zásluhou
Pekrova švihu z mezikruží k pravé tyčce – 1:4. To jestřábí hejno naložilo se
stejnou výhodou kratšího trvání prachmizerně, jednotliví Lubinovi svěřenci se předháněli v marnosti slabého zakončení. A tak favorit přidal pátou ránu
do vazu, když v 54. odražené nahození
pohodlně doklepl do odkryté klece
Skořepa – 1:5. Ještě během téže minuty
sice Račuk zkorigoval úspěšnou exekucí trestného střílení – 2:5. Nicméně
následná snaha elhákáčka závěr ještě
víc zdramatizovat vyzněla do ztracena
a vojáci odvezli bezpečný triumf.

Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžnou tabulku

s dalším programem najdete
na straně 26

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Myslím si, že jsme odehráli nejlepší třetinu za mého působení v Prostějově.
Náš výkon měl kvalitu, nasazení i všechno ostatní, jen škoda, že jsme po první
části přesto prohrávali 1:2. Ve druhé třetině jsme se začali dopouštět zbytečně
nesmyslných faulů, hodně času v kuse strávili v oslabeních. Což nás stálo celý
zápas, soupeř tam rozhodl. Pozitivní bylo, že i za rozhodnutého stavu 1:5
kluci bojovali až do konce a nic nezabalili.“
Viktor UJÈÍK – HC Dukla Jihlava
„Prostějov má kvalitní tým, který však nepotvrzuje papírové předpoklady,
v boji o předkolo play off musel zvítězit. My jsme se i vinou častých oslabení
dostali od úvodu pod tlak a rychle inkasovali, pak nás podržel výborně chytající brankář Brož. Načež jsme trochu paradoxně otočili na 1:2, když domácí
byli lepší. Od druhé třetiny už jsme však utkání kontrolovali, nastříleli další
góly, celkově odvedli slušný výkon a zaslouženě vyhráli.“
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Útočník Tomáš Divišek (na snímku) patří k největším oporám hanáckého celku. Z 32 odehraných zápasů má
celkem 36 bodů za 13 branek a 23 asistencí. V sobotním utkání
proti jihlavské Dukle naskočil poprvé v této sezóně s kapitánským céčkem na prsou.

Tomáš Divíšek

posteskl si nový kapitán

„Musíme si to asi vyžrat až do konce,“

Hanáci jsou totiž dvanáctí, na desáté
místo ještě znamenající účast v předkole play off ztrácejí propastných
devět bodů. Během tohoto týdne
nastoupí dvakrát venku: ve středu
26. února od 18.00 hodin na kluzišti
Kadaně a v sobotu 29. února od 17.00
hodin na ledě Frýdku-Místku. Za33. Což s největší pravděpodobností tímco desátá Třebíč má na programu
znamená, že o nepostupu rozklížené jestřábí ekipy do vyřazovacích bojů bude
rozhodnuto nejpozději týden před koncem dlouhodobé části. „Po dnešku je
vymalováno, šanci na play off už bohužel nemáme,“ nedělal si Ladislav Lubina
žádné iluze.
Ano, protrápená sezóna dopadne výsledným krachem…

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dva týdny obsahující závěrečných pět kol zbývají do
uplynutí nadstavbové části Chance
ligy mužů ČR 2019/2020. Vzhledem k pokračujícímu klopýtání
prostějovských hokejistů to však
vypadá, že na definitivu rýsujícího
se brzkého konce sezóny bez plánovaného průniku do vyřazovacích
bojů nebudou muset čekat ani zdaleka tak dlouho.
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

-

Během sezóny už muži LHK padli
dvakrát s Kadaní a jednou se Sokolovem, teď do téhle skupiny ostudných
porážek přidali další v Ústí nad Labem. Severočeši sice rozprodali své
tahouny a táhli šňůru devíti porážek,
přesto odevzdané Hanáky přejeli 4:1.
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Ústecké
selhání

Proti Dukle Jestřábi skutečně vysekli
výbornou první třetinu a ještě půlku
druhé, do 30. minuty šlo z jejich strany o jeden z nejlepších výkonů tohoto
ročníku. Zoufale však chybělo kvalitnější zakončení, navíc gólman Štůrala
pustil dva laciné fíky. A místo výrazného vedení tak panoval stav 1:2.

Hernì skvìlá
pùlhodina

!&҃ ࡡ

Mezi hokejovými mantinely

Top kanonýr Chance ligy 2019/2020
Lukáš Žálčík měl v sobotním podvečeru na osobním kontě už jeden vstřelený gól, když v 8. minutě předvedl
působivý individuální průnik. Ve
středním pásmu převzal přihrávku,
nabral rychlost, nádherně přelstil
obránce efektní stahovačkou a na
brankáře vyzrál perfektním blafákem. Bohužel puk jen cinknul
o horní tyčku, místo zvýšení na 2:0
zůstalo v platnosti těsné vedení. Načež Horáci vývoj nemilosrdně otočili.

akce

Nejkrásnější

-

4:1

3. krok: líèení

tině za dobu mého působení tady v Prostějově ztrácíme jeden gól,“ posteskl si
Lubina. Na přímý dotaz, jestli obě inkasované trefy z 1:0 na 1:2 nebyly až příliš
laciné a daly se brankářem chytat, odpovědět odmítl. „Tohle nechci vůbec komentovat.“ Jiná zásadní potíž spočívala
ve slabém zakončení. „Chyběl nám větší
důraz před bránou v šancích, kterých
jsme měli opravdu hodně. Několikrát

klikni na

jsme nastřelili tyč, tím pádem scházela
i trocha štěstí. Každopádně nás Dukla
v produktivitě vysoce předčila,“ uznal
hlavní trenér ptačí letky.
Pět kol před koncem nadstavby vypadá pořadí spodní prvoligové skupiny
následovně: 9. Jihlava 96 (1), 10. Třebíč 88 (1), 11. Frýdek-Místek 83 (1),
12. Prostějov 79, 13. Benátky 63 (1),
14. Ústí 46, 15. Kadaň 42, 16. Sokolov

www.vecernikpv.cz

chytal ho ale Stahl a Jandusovu dorážku za- v tutovce těsně přestřelil. Na opačném kon- neprosadil, stejně jako vzápětí Jandus. V 50.
blokoval Brož. V 8. předvedl Stahl jiný dob- ci kluziště mohl dvakrát snížit Žálčík, jenže ujeli do sóla na jedné straně aktivní Žálčík
rý zákrok, když vykopl pravým betonem první loženku poslal mimo a druhou mu a na druhé Krliš, oba neuspěli. S přibývapokus Antoníčka. Podobně si vedl o pět super zákrokem vychytal Stahl.
jícím časem byla na Prostějovanech vidět
minut později, tentokrát si na něm vylámal Jestřábi mohli opět trestat hned na startu velká frustrace, z čehož plynula i dvojnáÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV zuby Žálčík. V závěru úvodní třetiny byli Se- třetí části, ale Novák netrefil. Ve 43. předvedl sobná početní výhoda HC s nevyužitými
A už zase! Co? Nové fatální selhání pro- veročeši na dlouhou dobu usazeni v útoč- Machač nepěkný zákrok, když sekl jedno- možnostmi Svobody a Bláhy. V 57. minutě
stějovských hokejistů proti jednomu ném pásmu a vytvořili si řadu dobrých ho z ústeckých obránců do slabin. Oslabení odvolali ptačí dravci brankáře, načež Brož
z nejslabších mužstev Chance ligy. V 51. příležitostí. Dvakrát to zkoušel Svoboda, leč šlo ovšem LHK dobře, bohužel Žálčík se při jejich power play těsně před koncem
dějství soutěže Jestřábi místo povinné- štěstí bylo na straně Hufa. V 19. ho Hes už ani v dalších dvou pokusech proti Stahlovi pečetil do opuštěné svatyně – 4:1. (son)
ho vítězství přivezli z ledu tabulkově překonal, nicméně gólovou radost překazil
předposledního Ústí nad Labem šoku- skvělým obranným zákrokem Mrázek.
jící hladkou porážku, soupeři bez něko- Zkraje druhé periody dostali domácí další
lika opor puštěných do jiných klubů do- příležitost v podobě přesilovky, ani tentoTomáš MAREŠ – HC Slovan Ústí nad Labem:
volili vyhrát po sérii devíti předchozích krát ovšem neuspěli. Následně Huf zlikvi- „Chtěli jsme si pohlídat začátek zápasu, ale po hrubce inkasovali už za osmnáct vteřin. Celá
porážek! Sami sobě tím zatloukli další doval šance Svobody i Tůmy, avšak v polo- první třetina byla z naší strany bez pohybu, bez soubojů. O přestávce jsme museli hodně
hřeb do již téměř hotové rakve s názvem vině utkání už rostoucímu tlaku neodolal. zvýšit hlas a asi to pomohlo. Najednou jsme dělali věci, které jsme dělat chtěli, a výsledkem
nepostup do play-off…
Běžela 30. minuta, když nenápadnou střelu byly tři vstřelené góly v rozmezí dvou minut. V poslední třetině nám paradoxně ublížila
Od úvodního vhazování uplynulo pou- z nulového úhlu vyslal Bláha a srovnal – 1:1. pětiminutová přesilovka, kdy soupeř třikrát ujel sám na bránu. Hlavně tady, ale i v celém
ze osmnáct vteřin a Hanáci šli do vedení. Sedmnáct vteřin nato šli Ústečtí do vedení, utkání nás neskutečně držel David Stahl. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili.“
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov:
Po chybě domácích v rozehrávce se puku neboť ve zmatku před bránou se nejlépe
chopil Chlán, aby
trefil přesně mezi betony zorientoval Mrňa a zametl kotouč za Hufa „Z naší strany to byl další z mnoha případů, jak se dá nesmyslně ztratit dobře rozjetý
,WHQWRNU½WMVPHYvH]QRYXSHÄOLYÈPRQLWRURYDOLFRQHQDMGHWH]GHWXGÉz
Stahla – 0:1. NaXYLGÉWHNG\zQDYvWÉYÉWHLQWHUQHWRYÅVWU½QN\ZZZYHFHUQLNSYF]¤HNDMÉWDP
druhé straně mohl brzy – 2:1. Hned v další minutě po krásné při- zápas. Opět jsme rychle vedli, měli řadu dalších šancí a zdánlivě všechno pod kontrolou. Načež v polovině utkání přijde náš absolutní zkrat, dostat během dvou minut
vyrovnat Kordule,
ten však svojí kličkou ne- hrávce od Bláhy trefil odkrytou klec Severa, tři branky je prostě hrůza. Ve zbytku času se pak marně snažíme výsledek zachraňovat,
QDY½VREV½KO½IRWRJDOHULHDYLGHR]ÖQRURYÅKRNROD3520¨1<,0$*(
uspěl. Pak Slovan předvedl další mizernou čímž byl dokonale bleskový obrat skóre neproměníme hromadu vyložených příležitostí. Pro tuhle naši porážku není žádná om1DMGHWHWDPLUR]V½KOÙDUFKLYYvHFKSÔHGFK½]HMÉFÉFKHSL]RGVHUL½OX
rozehrávku a opět mohl trestat Chlán, vy- dokonán – 3:1! Navíc zanedlouho Vágner luva, jde o další trestuhodný výpadek.“

HC ÚST
LHK PV
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posledního Sokolova hráli jeho svěřenci
trochu lépe, jenže v nástupu do závěrečné třetiny rychle přišli o dvoubrankové
vedení. Teprve dokonání hattricku veteránem Tomášem Nouzou přineslo
upachtěné vítězství 5:3. „Z naší strany
zodpovědnější výkon, ani tak jsme se ale
nevyvarovali obvyklých chyb i problémů. Tentokrát se je podařilo překonat,“
odfukoval Lubina.
Po sobotním podlehnutí Jihlavě 2:5
v domácím prostředí už zbyly celému
prostějovskému táboru jen oči pro pláč.
Co naplat, že Hanáci byli v úvodní půlce
zápasu jasně lepší a měli hromadu vyložených příležitostí? Stejně prohrávali
1:2, načež je vyspělejší sok během druhé
poloviny souboje hravě vyškolil.
„Je velká škoda, že po herně nejlepší tře-

1. krok – volba obleèení

PROSTĚJOV Tomuhle obrázku nastavenému zrcadlem posledních tří duelů uplynulého týdne už hokejisté Prostějova
neutečou. Věděli, že v aspoň trochu reálné hře o postup do
předkola play off Chance ligy mužů ČR 2019/2020 je udrží
pouze samá vítězství, reálně však dokázali jen horkotěžko
udolat poslední celek tabulky. A další dvě porážky poslaly jejich
marnou snahu mimo uskutečnitelnou budoucnost. Teoreticky
ještě rozhodnuto není, prakticky již ano.

Místo vítězné jízdy prostějovští Jestřábi porazili jen Sokolov,
naopak padli v Ústí i s Jihlavou. A víra v play off pohasla

otázky pro ženu,
co se změnila...

ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Všichni byli překvapení a chválili mě,
měli radost zároveň se mnou. Trochu
jsem měla obavy, zda mě pozná dcerka,
ale poznala, takže to dopadlo dobře.“
(směje se)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Přihlášení do této Proměny je vážně
úžasné, to prostě člověk neuvěří, pokud
to nezkusí. Nebojte se toho! Opravdu!
Děkuji celému týmu za tuto jedinečnou
možnost, nikdy na to nezapomenu. Přeji
tento zážitek i vám všem.“

ÚNOROVÁ PROMĚNA IMAGE

ƔƔ Renato, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Musím říci, že se cítím šťastně a mám velkou radost. Je to
krásný pocit, cítit se šťastně,
člověk už ani někdy neví, jaké
to je, a díky dnešní Proměně
image mě to zase nakoplo. Děkuji všem, co se o mě starali, za
tento pocit, nesmírně si toho
vážím.“
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Asi všechno! (úsměv) Znala
jsem seriál z doslechu, z fotek
a videa, ale na místě to je pak
úplně něco jiného. Je to velký zážitek, všichni se o vás
celý den starají a vy nemusíte
vůbec nic dělat. Jde vidět, že
jsou to všichni lidé na svém
místě, každý z nich ví velice
dobře, co dělá a jak to udělat
k výsledné spokojenosti. A to
se mezi sebou ani nijak nekontaktují, ale přitom všichni smýšlejí snad stejně. Jsem
nadšená z kosmetiky, z nových vlasů a vůbec ze všeho,
co proběhlo. A dokonce jsem
si i moc užila focení.“
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„Ačkoliv by se na první pohled mohla paní Renata jevit jako drobná, jemná a křehká
žena, ve skutečnosti je to silná osobnost, která si ve svém věku prošla již těžkými životními
situacemi. Má můj obdiv. Je dobře, že ji osud poslal k nám do Proměny image, protože
si změnu k lepšímu víc než zaslouží. Je chvályhodné, že tento projekt opravdu slouží
svému účelu a až na výjimky se hlásily opravdu ženy, které to neměly v životě vůbec
jednoduché. Mám tedy opět velkou radost, že jsme právě paní Renatě mohli dodat
novou energii, jiskru, trošku sebevědomí a nové nadšení do života. Po proměně úplně
zářila, nejeden muž by se za ní ohlédl. Z tohoto dílu mám pocit, že patřila mezi
ty, co mají hlubší význam než jen změnu vizáže. Srdečně děkuji celému týmu za
jejich bezmeznou ochotu, naše úsilí má větší hodnotu, než se může zdát. Pánové a
dámy, závěrem bych vás ráda pozvala do dalšího dílu naší Proměny image, čeká
vás nezapomenutelný zážitek.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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SOKOLOV, PROSTĚJOV Podruhé
ve třech dnech nastoupili hokejoví
Jestřábi k prvoligovému zápasu venku na kluzišti outsidera. Po ostudné
pondělní porážce v Ústí nad Labem
neprožívali ani ve středu v Sokolově
žádnou idylu, byť většinu střetnutí 22.
kola skupiny o účast v předkole play
off Chance ligy u posledního celku tabulky vedli. Během závěrečné třetiny
však o náskok přišli a teprve pak dokázali povinnou výhru urvat.
Hostujícímu týmu se vydařil vstup do
utkání. Pár vteřin po úvodním vhazování
se nadvakrát pokoušel prosadit Hrníčko,
ale oběma pokusům Bednář odolal. V 5.
minutě už to ale LHK vyšlo, když dostal
výborně nabito do mezikruží Nouza,
který pohotovou střelou propálil gólmana – 0:1. Baník se snažil okamžitě odpovědět, jenže hosté si dobře hlídali vlastní
obrannou třetinu. Přesto se v 8. skrze
beky prosmýkl Berčík, jenž ranou k pravé tyči srovnal skóre – 1:1. Ovšem hned

B SOK
LHK PV

za dvě minuty si z levého kruhu dobře
vybruslil Hrníčko a našel skulinku mezi
Bednářovými betony – 1:2. O čtyřicet
sedm vteřin později se objevil přes sokolím maskovaným mužem znovu Nouza
a vymetl zbytek pavučin v pravé šibenici
– 1:3. Odpovědět se snažil Čejka jedovkou z ostrého úhlu, kterou si Huf pohlídal. Následně se pokusil snížit Berčík, leč
puk se otřel o levou tyčku. Ve 14. pálil
z mezikruží Grim a prostějovský brankář předvedl pohotový beton.
Po čtyřiceti sekundách druhé části minul ve velké šanci Zadražil. Ve 27. minutě se do přečíslení dvou na jednoho
dostali právě Zadražil se Švecem, který
zvolil raději ránu místo přihrávky a kotouč neprošel až k Hufovi. V polovině
duelu unikl hostujícím zadákům Grim,
jehož bekhendový blafák skončil na tyči.
V 37. se Hrníčko těžko sbíral z ledu po
srážce s pukem, který zavítal do jeho dutiny ústní, útočník posbíral chrup z hrací
plochy a zamířil do kabiny. V závěru
prostřední periody vysekl Bednář fenomenální zákrok, když na poslední chvíli
zastavil poskakující kotouč na brankové
čáře. Těsně před odchodem do kabin se
strhla potyčka mezi Berčíkem a Jandu-

vedení zpět, když Nouza se štěstím propálil Bednáře a završil tím svůj hattrick
– 3:4. V 50. mohlo být opět vyrovnáno,
protože ptačí dravci zapomněli na Zadražila, který zůstal sám mezi kruhy, naštěstí jeho projektil vyrazil Huf maskou
až do ochranné sítě. V zápasovém finiši
zkoušeli Severočeši power play, načež si
k domácí svatyni dojel pro touš Husa, aby
definitivně rozhodl o výsledkovém úspěchu Prostějova – 3:5.
(son)

„Po neúspěšném pondělním výjezdu jsme do tohoto utkání šli trochu s obavami. Což nám
ale možná pomohlo k tomu, že jsme byli schopni hrát zodpovědněji. Bylo pozitivní, že
jsme se dostali do vedení a po soupeřově srovnání pak odskočili na rozdíl dvou gólů. Ve
druhé třetině jsme vedení udrželi, když bylo hodně vyloučených a hrálo se nahoru – dolů.
Bohužel jsme se nevyvarovali slabé chvilky v úvodu třetí části, kdy jsme inkasovali v oslabení
a následně při dalším střídání na 3:3. Naštěstí se nám poté podařilo skórovat v přesilovce
i při závěrečné power play domácích šest na čtyři, což mohlo skončit na obě strany.“

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Neměli jsme dobrý vstup do utkání, což se bohužel opakuje. Na druhé straně musím
říct, že ve druhé třetině jsme určité momenty zvládali velice dobře. Na poslední část
jsme se důkladně připravili a důkazem toho byla naše třetí branka znamenající rychlé vyrovnání. Bohužel jsme pak zápas prohráli velmi nešťastně inkasovaným gólem. Troufám
si říct, že za padesát minut hry si naše mužstvo zasloužilo bodovat. Neříkám, že jsme byli
lepší a měli získat všechny tři body, ale aspoň jeden nebo dva ano.“

Karel MLEJNEK – HC Baník Sokolov
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sem, oba inkasovali dvouminutový trest
za hrubost.
Brzy po startu třetího dílu vychytal Uhlíkovo sólo perfektní Huf. Ve 46. minutě
však tečoval Přindišovu střelu od modré
čáry před svatyní clonící Osmík naprosto přesně – 2:3. A po dalších jednadvaceti sekundách bylo vyrovnáno, neboť Zadražil zadržel puk za bránou, nabil před
ni volnému Švecovi a ten hbitě zavěsil –
3:3. O tři minuty později si Hanáci vzali
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Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky! Nejdříve
vám vybereme oblečení na míru,
posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu 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 H studia,
výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou
tečkou pak bude taktéž profesionální focení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také
nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava)
na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také svůj věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny
hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický
kontakt. Hlásit se můžete do 16. března 2020. Těšíme se na spolupráci
s vámi!
Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář
a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na
jedničku
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získat
NOVOU IMAGE a také nezapomenutelné zážitky!
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5. krok – odhalení a fotografování

4. krok – barvení, støíhání a styling

Další ostuda: jasná porážka u oslabeného Ústí
HOKEJOVÉ

zákrok hostů na domácího obránce Jaroslava Mrázka nechali bez
povšimnutí. Zkušený bek se pak asi minutu svíjel v bolestech na ledě, leč nakonec ztěžka vstal a střetnutí následně dohrál.

www.vecernikpv.cz

/+<'405'<°0#5/öĄ7,'-'-10'è0¦/7 -4#%*7
H;ÍLI>HIOJă>O

Svou deziluzi Jestřábi prohloubili v pondělí na ledě Ústí nad Labem. Protivník
sice nedávno pustil několik největších
opor do jiných klubů a před tímto vzájemným střetnutím prohrál devětkrát za
sebou, přesto však letargické hosty pohodlně smetl 4:1. „Nemám slov. Bylo to
další z našich mnoha selhání s papírově
nejslabšími soupeři, které se dá jen těžFoto: Marek Sonnevend
ko skousnout,“ netajil rozhořčení kouč
Rozhodčí sobotní bitvy mezi Prostějovem a Jihlavou sice rozdali LHK Ladislav Lubina.
devět dvouminutových trestů na každé straně, ale jeden nešetrný O dva dny později na kluzišti tabulkově

Mrázek v bolestech

ZAUJALO NÁS

Zkušenému útočníkovi vyšel jediný zápas prostějovských
hokejistů ze tří, které hráli minulý týden. Což
přesto stačilo na naše ocenění, neboť dva
ztracené duely stály z týmového hlediska za
starou belu výsledkově a převážně i po herní
stránce. Tomáš Nouza alespoň zazářil ve
středu na ledě Sokolova, kde třemi gólovými
trefami dosáhl hattricku a navíc ještě asistoval u pečetící branky na 5:3. Osobní bilanci
3+1 sice v Ústí ani proti Jihlavě nerozhojnil,
ale žádný z parťáků se k němu bodovým příspěvkem ani zdaleka nepřiblížil.

TOMÁŠ NOUZA

VEČERNÍKU SEZÓNA 2019-2020
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí profesionální a komplexní
ošetření pleti, ale
také klid a relaxaci,
celkové uvolnění
a individuální přístup. Za pomoci
přírodní kosmetiky a nejmodernější
technologie bude vaše pleť
prvotřídně hýčkána. Poskytujeme
Mesobotox, což je účinná redukce
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický
peeling, ultrazvukové hloubkové
čištění, prodlužování řas, líčení, kosmetické čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
i duši. Těšíme se na viděnou.

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

RV FASHION je oděvní firma, která
se zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak
v klasickém, tak volnočasovém stylu.
Výrobky značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází
v Plumlovské ulici 28, kde se můžete
setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu a
nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel
již delší dobu a
nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Renata
Havlíčková
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KOSTELEC NA HANÉ Premiéra,
a hned grandiózní! To byl Městský
ples v Kostelci na Hané. S velkým
očekáváním se čekalo, jak akce pořádaná během uplynulého pátku
v nově opravené sokolovně dopadne. Nakonec organizátoři mohli být
navýsost spokojení: dorazili stovky
lidí, navíc se ukázalo, že byl velký
zájem i o tombolu - jak ze strany
plesajících, tak od sponzorů. Hlavním tahákem večera však byla jednoznačně zpěvačka Olga Lounová
a její kapela. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

neskončí. Naopak, zájem o účast byl
ohromný. „Ples se povedl, byl velký zájem o lístky, během čtrnácti dnů bylo
vyprodáno. S atmosférou a průběhem
jsme spokojení,“ mnul si ruce spokojeností starosta města František Horák.
Na místě přitom byly i obavy. Není to
ani měsíc, co Kostelec na Hané uspořádal košt, o který naopak lidé větší zájem
neprojevili. Tentokrát se ale organizá-

28. února Ples školy

SOŠp a SOUs Prostějov
28. února Hanácký bál

FOTOGALERIE

Národní dům Prostějov
Národopisný soubor Mánes

klikni na

www.vecernikpv.cz

Společenský dům Prostějov

BYLI JSME
U TOHO

28. února Hasičský ples

restaurace „U Toma“

29. února Hasičský ples

sál v Kobeřicích

29. února Hasičský ples

prostory OÚ Hluchov

SDH Kelčice
SDH Kobeřice
SDH v Hluchově
29. února Rockový bál

kulturní dům v Žárovicích
Spolek plumlovských nadšenců

0GLX÷VwÊVCJ¾MRNGUW"0GRQEJ[DP÷X[UVQWRGPÊ\R÷XCéM[1NI[.QWPQXÆ
Foto: Michal Sobecký

města s manželkou, a ještě další pár. „Je Ta pak od dvaadvacáté hodiny udělala
krásný, moc hezký. Pan starosta ukázal, z bálu načas koncert. Před pódium se
že umí i dobře tancovat. Navíc má na tak shlukl dav, který ji uvítal potleskem
a nadšenými výkřiky, které v průběhu
koncertu nabraly na síle.
Celkově pak ples vzbudil
úspěch, který dává tušit, že
první ročník nebude ročníkem posledním. „Řekl
EXKLUZIVNÍ
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zátoři si dali s přípravami
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ecký tombola. Jediné, co by příští
Michal SOBECKÝ
a přísálí ale také balkón nad vchodem v podobě chlebíčků a dalších příjemrok určitě nemělo chybět, je
Už delší dobu před začátkem plesu toři trefili do černého. Sokolovna se do sálu. Snad lidé přišli na Olgu Lou- ností, snad kvůli tanci. Nebo možná to i figuru,“ ocenila ples i snahu první- bečka piva,“ poznamenal dvacetiletý
bylo jasné, že propadákem rozhodně naplnila k prasknutí, a nejen hlavní sál novou s kapelou, snad na dobré jídlo na předtančení, které obstaral starosta ho páru Olga Lounová.
návštěvník plesu Michal.

THE PLES MUST GO ON! NADŠENCI POZVALI KRÁLE FREDDYHO
Vyhlášený bál opět zcela vyprodal kulturák v Žárovicích

PROSTĚJOV„Je to skutečný život, nebo je to jen fantazie?“ ptá se
na začátku slavné Bohemian Rhapsody zpěvák Freddy Mercury.
Ples Plumlovských nadšenců už řadu let spojuje obojí: klasický
bál je totiž okořeněný o vystoupení členů i členek věhlasného
spolku založených na jejich kreativitě, vtipu i fantazii. Nesmírně
populární Žárovice Rhapsody uplynulou sobotu napsala svůj
třináctý díl, který si nemohl nechat ujít ani frontman legendární
kapely Queen a s ním i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Jak už jsme loni avizovali, letos poprvé
ve své historii se musel ples obejít bez
Čiperných babiček, jimž každoročně
patřil první výstup. Tentokrát je nahradilo předtančení v latinskoamerických rytmech v podání Karla Vlacha
a jeho partnerky.
Jako druzí vystoupili spolkoví muži.
Obdobně jako v minulosti i tentokrát byste v jejich představení silnější
dávku testosteronu hledali marně.
Na parket totiž vyběhla družina rozdováděných roztleskávaček, která by

do varu jistě dostala i vyprodanou
halu při zápase basketbalové NBA.
„Letos bylo na vystoupení vidět, že
kluci opravdu poctivě nacvičovali. Je
to ale trošku nespravedlivé: chlapy se
převlečou za ženské a mají polovinu
úspěchu u publika zajištěno. Děvčata
to mají těžší, opačně to totiž tak dobře
nefunguje,“ poznamenala jedna z divaček.
Půlnoc i tentokrát patřila Veselým
kravičkám, které v minulosti předváděly skutečně propracovaná epická
vystoupení. V posledních letech se
pak spíše přiklonily k více tanečním
číslům. V sobotu propojily obojí, když
ukázaly, jak jde spojit hudbu kapely
Queen s domácím úklidem. Součástí jejich stáda se pak nově stal i jeden
„bejk“, jímž nemohl být nikdo jiný než

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

(TGFF[/GTEWT[D÷JGOFQM¾\CNTQ\RCT¾FKVPGLGP8GUGNÆMTCXKéM[

Foto: Martin Zaoral
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reinkarnovaný Freddy Mercury.
Všem tanečníkům i tentokrát hrála
více než osvědčená kapela Black
Rose, při jejichž písních se taneční
parket zaplnil opravdu velmi rychle.
Velký zájem byl také o lístky do tomboly, v níž se sešlo hodně přes dvě
stovky často velmi hodnotných cen
včetně chytrých hodinek, sekačky
na trávu, lístků na koncert skupiny
Kryštof, selete či spousty kvalitního
alkoholu.
„Vystoupení byla moc fajn, líbila se
mi o něco více jako ta loňská. Jako

každý rok bylo dobré občerstvení
i hudba. Jen jsme si letos s partnerem zatancovali méně než loni. Potkali jsme tu totiž tolik známých, které jsme dlouho neviděli. Než jsme
probrali, co všechno se událo, byl
najednou konec,“ zhodnotila jedna
z přítomných.
Kulturák v Žárovicích na dlouhou
dobu neosiří. Už nadcházející sobotu se v něm bude konat Rockový bál,
na němž vystoupí kapely Kapriola,
Nightwish a Metallica revival a samozřejmě také Quercus.

jjaký
aký byl
byl ples
plees spolku
spolkku plumlovských
pluumloovskýýchh nadšenců...
nadššenncůů....

3x foto: Martin Zaoral
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Zemìdìlci vzali parket v „Kasku“ zteèí

PROSTĚJOV Ač se únor blíží ke
svému konci, plesové sezóně ještě
zdaleka není konec. Své o tom ví třeba v prostějovském Společenském
domě. Tentokrát si zde v sobotu dali
dostaveníčko zemědělci. A to nejen
z regionu, ale i ze širokého okolí. Ti
domácí ovšem pochopitelně převládali a kdo v oboru podniká nebo
pracuje, ten by zde našel nejednoho
známého. Řada lidí pak na ples chodí
pravidelně. „Manžel dělá v zemědělství, proto jsme sem přišli. A abychom
se pobavili, zatím je to tady úžasné.
Chodíme každý rok,“ svěřila se jedna

z návštěvnic Ivana Dopitová Večerník přispěly,“ uvedla za organizátory Eva Soldánová.
sledoval vše pěkně zblízka.
se ukázalo během večera, i zemědělMichal SOBECKÝ Jak
ci jsou lidi, co se umí pobavit. Parket byl
Lidé na plese mohli ocenit celou řadu pravidelně obsazený, a právě za tancem
věcí: jednak jí byla skupina Romantica, někteří z účastníků přišli nejvíce. „Chokterá zahrála spíše pomalejší písničky díme sem celkem pravidelně, pobavit se
a z velké části české. Nebo pohostinnost sem. Člověk si tu dobře zatančí. Není to
v podobě koláčků a zákusků na stolech, tu vše obsazené, ale mě to třeba nijak nena nichž nechyběla ani jablka. Lidi pak vadí,“ prozradila paní Jitka.
čekala také bohatá tombola. Zeměděl- V přestávkách mezi hudbou si lidé mohli
sky laděná, jak taky jinak. „Ceny jsou odskočit na salát coleslaw nebo na řízek
všechny zemědělské. Od fůry hnoje přes s bramborovým salátem. Případně na
obilí, makety traktorů, cibule, mák, víno. něco ostřejšího. „Zkoušíme novou caProstě co zemědělské podniky mají, tím teringovou společnost, mívali jsme Ná-

rodní dům, teď je to restaurace U Tří bříz.
Tak uvidíme, jak se osvědčí,“ prozradila
Eva Soldánová.
Lidé se dobře bavili, parket plný, kapela
hrála. Přesto jedna věc musela organizátory trochu trápit: řada neobsazených
stolů. Jak se navíc ukázalo, cestu na ples
si našla zejména starší generace. Jak
FOTOGALERIE
tedy dostat na dostaveníčko zemědělců
klikni na
i mladé tváře? „To je problém zemědělBYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
ství celkově. Dostat sem nějakou nižší vě&QDT¾\¾DCXCRąÊLGOPÆRTQUVąGFÊCNGVCMÆXQNPÆUVQN[6QD[N\GO÷F÷NUMQ
kovou hranici je těžké, nikdo se do zeměRQVTCXKP¾ąUMÚRNGUX2TQUV÷LQX÷
Foto: Michal Sobecký
dělství nehrne. Málokdy se pak stane, že
si někdo vychová nástupce,“ pohovořila zemědělství není jen špinavým oborem, ní technologie, používají se zde drony
k tomu smutně Eva Soldánová. „Přitom jak se někdy říká. Jsou zde nové, moder- i GPS,“ připomněla Soldánová.
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DANIEL BABOR STARTUJE NA DRÁHOVÉM MS!
Judita LORENCOVÁ
PROSTĚJOV Dva čeští reprezentanti budou na následujícím mistrovství světa v Berlíně startovat ve
stíhacích disciplínách a jedním z nich je prostějovský talent Daniel Babor. Věkem ještě stále spadá
do kategorie mužů do 23 let, přesto si vybojoval místo na startovní listině scratche v rámci elitního
světového šampionátu!
Scratch je Baborovou parádní disciplínou, na kontě má juniorský světový titul a stříbro z loňského mistrovství Evropy do 23 let. Na elitním
šampionátu by tak mohl kromě sbírání zkušeností zaznamenat také
umístění v popředí.
„Dan je na šampionát dobře připravený, jede tam v dobré formě. Uvidíme, jak se s tím popere a jak mu to v ten den sedne. Bude závodit
pouze v jedné disciplíně, proto musí vsadit všechno na jednu kartu. Na

rychlý
9HĀHUQtN
93LYÉQÈURVWHFKXy
Pivín (jaf) – Jeden s aspirantů na
postup z I.B třídy Olomouckého
KFS se poctivě chystá na jarní boje.
Do přípravy dávají všichni hráči sto
procent a je vidět, a jak přiznává
lodivod Pivína Jaroslav Svozil hráči
mají opravdu chuť. „Navíc se nám
podařilo zvýšit konkurenci, vrátí se
nám Ježek z prostějovského dorostu a do ofenzívy jsme získali Konupku z Vrchoslavic. Jsem rád, že
hráči k tomu přistupují jako k boji
o základní sestavu,“ prozradil spokojený trenér Svozil. Příští týden
se hráči poprvé představí v přátelském utkání s Protivanovem.

Mostkovice nabírají
kondici
Mostkovice (jaf) – Těžké jaro čeká
na fotbalisty z Mostkovic. Pro udržení v I.A třídě Olomouckého KFS
budou muset ukázat zcela jinou
tvář než na podzim. V domácím
prostředí zatím nabírají především
fyzickou kondici, která bude v tuhých bojích potřeba. Už také zvládli
odehrát dva přátelské zápasy. „Se
Slatinicemi jsme nakonec prohráli,
ale minimálně první půle nám ukázala, na čem stavět. V sobotu jsme se
utkali s Plumlovem a dokázali jsme
uhrát remízu, i když jsme po poločase prohrávali dva nula. Věřím, že i takový přátelák nám může psychicky
pomoct,“ doufá v lepší zítřky trenér
Mostkovic Ivo Kroupa.

621'$
MARKA
6211(9(1'$

druhou stranu není kam spěchat, všechno má ještě před sebou,
osobně si ale myslím, že rozhodně může překvapit,“ poznamenal sportovní ředitel týmu TUFO PARDUS Prostějov a trenér
v jedné osobě Michal Mráček.
Scratch mužů figuruje spolu s dalšími disciplínami na programu tento čtvrtek 27. února od 18:30, živý přenos na ČT4 Sport
začne v 18:55.

Foto: internet

RAÈUK
SESAZEN!
Došlo ke změně kapitána Jestřábů
PROSTĚJOV Zajímavé okolnosti
provázely zápasy Jestřábů během
minulého týdne. V pondělí ostudně padli 1:4 v Ústí nad Labem. Ve
středu při vítězství 5:3 v Sokolově
nenastoupil kapitán Marek Račuk, podle našich informací nikoliv ze zdravotních důvodů. A v sobotu pro domácí utkání s Jihlavou
(2:5) už kapitánem nebyl.
Céčko dostal na dres místo něho
matador a nejstarší hráč prostějovského týmu Tomáš Divíšek. „Proč
jsem já nový kapitán? Na to se musíte zeptat lidí z vedení klubu, kteří
takhle rozhodli,“ nechtěl dané téma
nijak rozebírat samotný „Divoch“.
Podobně reagoval na dotaz Večerníku ohledně důvodů této změny
i kouč LHK. „Nějak se to řešilo
a rozhodlo v průběhu týdne, víc to
ale nechci komentovat,“ držel bobříka mlčení také Ladislav Lubina.
Více snad prozradí oddílový šéf
a majitel v jedné osobě Jaroslav Luňák na plánované tiskové konferenci, která by měla proběhnout v brzké
době.
(son)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Tohle by byla bomba! Možný
záblesk lepších časů se rýsuje v prostějovském hokeji. Vedení SK 1913
totiž
našlo azyl pro svoji budouct
nost,
kterou má zlepšit znovuobn
novení
hokejových tříd. Dnes už je
n
asi
a každému jasné, že rušení základních
n kamenů je největší příčinou
nelichotivého
stavu nejpopulárnějn
šího
š sportu ve městě.
DEBAKL:
Prohra házenkářů TJ Sokol II
P
Prostějov v úvodním utkání jarní
P
ččásti 2. ligy mužů se čekala. Ostatnně ani dvanáctigólový interes není
úúplně nejhorším vysvědčením, ale
ddvouciferný rozdíl ve výkonnosti je
pprostě chtě nechtě nepříjemným.
A přesně tento pocit museli skousnnout svěřenci kouče Černíčka ba
ppůdě v Ivančicích.
ĠÌ6/2
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Foto: Marek Sonnevend

OMLUVA

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tímto omlouvá hokejovému brankáři Radku Haasovi za neúmyslné spletení jeho jména. V čísle
5 letošního roku byl omylem označen za Marka Haase. Ve stejném vydání pak došlo k podobné chybě také na straně 41. Zde byl
v článku věnovaném bývalému hokejovému útočníkovi Jaroslavu Palatému tento muž omylem přejmenován na Luboše Palatého. Za tyto chyby se oběma mužům i všem čtenářům omlouváme.
(sob)
0ħ672632578"',9É&.<1(
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Bývaly doby, kdy na basketbal i volejbal v Prostějově vcelku pravidelně chodily tisícové návštěvy diváků, na nejatraktivnější zápasy se
hala Sportcentra DDM zaplnila takřka úplně.
Podobně táhnul ve městě také fotbal, o ledním
hokeji coby místním sportu číslo jedna ani nemluvě. Na zimním stadionu neznamenalo víc
tisícovek fanoušků při utkáních žádnou výjimku. A když se uskutečnila nějaká jednorázová
akce s účastí různých sportovních hvězd, mohli
jste si vsadit tutovku, že se na ni pohrnou početné zástupy zvědavců.
Současná realita? Hokej spadl (nejen) vinou
mizérie Jestřábů do situace, že se člověk v hledišti s trochou nadsázky málem bojí samoty. To
ženy VK PV i muži BK Olomoucko sice hrají
převážně dobře, ale víc než pár stovek věrných
to stejně nepřiláká. Podobně jako druholigové snažení fotbalového eskáčka. A jakmile do
Prostějova dorazí opravdová top událost, ani tu
se nepodaří divácky vyprodat, někdy dokonce
dopadne návštěvnickým fiaskem. O důvodech
můžeme dlouze polemizovat, ale městem sportu z hlediska fandovství již skutečně nejsme.

Házená v regionu sice poslední dobou spíš strádá
(v porovnání s minulostí), přesto jsme startu jarní části 2. ligy mužů věnovali ve Večerníku hodně
prostoru na celé dvoustraně. Potěšilo mě, když na
ni reagoval Jiří Grepl jakožto házenkářský odborník a známá postava tohoto sportu z Kostelce na
Hané.
Ve svém obsáhlém názoru se zaměřil hlavně na
moji úvahu o tom, že by nebylo špatné sloučit právě kostelecký oddíl s prostějovským v zájmu vytvoření jednoho klubu silnějšího. Někdejší dlouholetý
hráč, poté úspěšný trenér i funkcionář sice vyjádřil
přesně opačné mínění než já, ale věřte nebo ne –
i za tohle jsem byl rád.
Ego či ješitnost musejí v takových případech jít
stranou. Zvlášť pokud vím, že já sám házené nerozumím zdaleka tolik jako člověk, který se v ní
pohybuje celý život a je jeho velkou vášní. Naopak
bych osobně moc uvítal, kdyby i další erudovaní
odborníci z jiných sportovních odvětví alespoň občas vyjádřili svůj fundovaný názor na různá aktuální
témata. Za každý takový originální příspěvek budeme rádi a na stránkách Večerníku jej můžeme otisknout. Ten od pana Grepla najdete v příštím čísle.

Po loňském získání bronzu se basketbalisté BK
Olomoucko snažili ze všech sil o co nejlepší výsledky i v probíhající sezóně. Jejich boj v Kooperativa NBL byl navzdory výkyvům dlouho spíš
úspěšný, než nedávno dostal dvě vážné personální trhliny. Nejprve Hanákům „utekl“ největší tahoun Javonte Douglas, poté se vážně zranila další
americká opora Malik Morgan.
Za dané situace klubové vedení prostě muselo
doplnit hráčský kádr. V ideálním případě tak, že
přivede dvě posily srovnatelné kvality. Ovšem
kde brát? Naštěstí se ukázalo, že v USA je tolik
plejerů odpovídajících svou úrovní potřebám
české ligové špičky, že vyztužení soupisky uprostřed rozjetého ročníku nepředstavuje nepřekonatelnou překážku.
Nováčci Duke Shelton a L. J. Rose poprvé naskočili doma proti Děčínu, aby svou působivou
palbou hned mančaftu pomohli k přestřílení
Severočechů. Nyní jde však o to, aby podobně
výborné výkony (nebo aspoň téměř takové) byli
schopni pravidelně opakovat. Teprve potom půjde definitivně říct, že generalita békáčka měla při
vynuceném posílení týmu šťastnou ruku.

K se daří, tak se daří. Prostějovští
Když
ffotbalisté smázli v přípravě na jarní
ččást Fortuna:Národní ligy dalšího
ssoupeře. Tentokrát eskáčko nasázelo populární desítku Frýdku-Místku, který patří k lídrům MSFL.
9ă52.

„VSTANEME
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Dvojnásobný mistr světa Jiří VYKOUKAL nazul brusle a ve 48 letech ukázal, že ze svých kvalit pranic neztratil,
aby po utkání s Jihlavou nešetřil k jestřábí budoucnosti optimismem.
.20(7$

MOJMÍRCHYTIL

Foto: internet

Prostějovský rodák prožil báječný týden. Nejprve spojil svou budoucnost
se Sigmou Olomouc, když prodloužil
smlouvu do 30. 6. 2023, aby v neděli
skolil jedinou brankou utkání pražskou Spartu! Pro dvacetiletého útočníka to navíc byla premiérová trefa
v nejvyšší soutěži.
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Boxeři DTJ jsou o krůček
blíž k extraligovému zlatu
PROSTĚJOV Rohovníci BC DTJ
Prostějov teď sice mají dlouhé
zápasové volno, přesto se o malý
kousek přiblížili k zisku dalšího
mistrovského titulu. V dohrávce
1. kola extraligy družstev mužů
ČR 2019/2020 totiž nováček Pablo Boxing Plzeň remizoval s BC
Armex Děčín 8:8 a tabulkovému
pronásledovateli vedoucího PV
tím sebral jeden bod.
Hanáci tak zůstali v čele průběž-

ného pořadí právě o jediný bodík,
přičemž do konce soutěže jim zbývají poslední dva duely: 11. nebo 12.
dubna hostí doma Ústí nad Labem,
30. nebo 31. května je čeká venku
Plzeň. Děčínský konkurent ještě přivítá Plzeň a zajíždí do Ústí, v případě
konečné bodové rovnosti rozhoduje
o pořadí bilance vzájemných utkání.
A tu mají lepší prostějovští borci,
kteří dosáhli s Armexem na výsledky
6:10 a 12:4.
(son)
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PROSTĚJOV Hned dvě akce mají po
předminulém víkendu za sebou krasojezdci z Němčic nad Hanou. Jediný oddíl
tohoto sportovního odvětví v regionu
nejprve uspořádal Český pohár, v neděli
pak také mistrovství Olomouckého kraje,
které bylo poněkud menšího rozsahu.
„Jsme prostě jediný klub v kraji,“ poznamenal předseda oddílu TJ Stavební stroje
Němčice nad Hanou Jiří Vosička.

Michal SOBECKÝ

Naopak Český pohár už byl prestižním závodem. „Byl to jeden z pěti dílů dlouhodobého
seriálu. S organizací panuje spokojenost, ostatní jezdci alespoň říkají, že se k nám rádi vrací,
k pořádání podobných závodů máme navíc
dobré zázemí,“ poznamenal Vosička.

Spokojený mohl být také s výsledky, prakticky nikdo nezklamal, naopak se domácí jezdci
předvedli ve skvělém světle. „Dalo se předpokládat, že pojedou na úrovni. Žačka Kateřina
Vosičková podala asi nejlepší výkon, zajela si
osobní rekord. Z juniorek se velmi dobře ukázala Alena Florová, naopak Martinu Kouřilovi
se jízda příliš nepovedla,“ prozradil předseda
němčického klubu.
Nedělní závody pak opět ukázaly kvalitu Kateřiny Vosičkové a Aleny Florové. „Obě si zkusily
svá maxima. A také Adéla Přibylová zajela přinejmenším na hranici svého osobního rekordu,“
poznamenal Jiří Vosička s tím, že další účastníci
vesměs potvrdili svůj standard. „Nikdo vyloženě nepropadl, žádný propadák nebyl,“ dodal pro
Večerník.
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Prostějovští cyklisté zanechali na berlínském oválu

při prestižní akci Six Days hodně výraznou stopu!
BERLÍN, PROSTĚJOV Závodníci cyklistického oddílu Tufo-Pardus Prostějov
se vydali na prestižní dráhovou show Six
Days, kterou tentokrát hostil německý
Berlín. Kromě elitní dvojice ve složení
Luděk Lichnovský, Denis Rugovac (který byl členem hanáckého týmu v minulé
sezóně) se na start postavila také mládež
– a ve všech věkových kategoriích přitom
byl důvod k radosti!
Z mládežníků se představili čtyři kadeti
a jedna kadetka. Konkrétně v házené bodovačce a madisonu bojovaly dvojice Matyáš
Koblížek, Radovan Štec a Vojtěch Koblížek,
Pavel Novák, v omniu reprezentovala Patricie Müllerová. „V kadetském pelotonu se na
start postavilo šestnáct dvojic. Díky kvalitě
účastníků se jelo ve skupině, stejně jako na
velkých akcích typu mistrovství Evropy a světa ve starších kategoriích, což bohužel v českých podmínkách natrénovat nejde. Naši
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zástupci se ale nezalekli a předvedli opravdu
skvělé výkony, když dokázali uspět například
druhým místem v házené bodovačce. Koblížek se Štecem pak dlouho usilovali o pódium
v celkovém hodnocení, kvůli jedné chybě
v posledním závodě se však bohužel propadli
na konečnou sedmou příčku. Koblížek s Novákem také předvedli skvělý výkon a skončili
osmí, což bylo milé překvapení,“ zhodnotil
trenér Martin Cetkovský. „Patricie Müllerová skončila celkově na senzační čtvrté pozici
a nelze jí nic vytknout, vždyť je navíc kadetkou teprve prvním rokem. Přitom na závody
jsme se nijak speciálně nepřipravovali, aktuálně procházíme přípravným obdobím. Přesto
naši mladí potvrdili, že si drží vysoký výkonnostní standard,“ potěšilo Cetkovského.
Nad očekávání se dařilo také prostějovské
elitní dvojici. Hned v první den borci vybojovali čtvrté místo v madisonu a průběžně figurovali na pátém postu ve společnosti nejlep-

ších dráhařů z celého světa. Šlo jim to i nadále
a nejvýraznější úspěch přišel během čtvrtého
dne, kdy se povedlo vyhrát jeden ze závodů
dvojic! „Byl to úžasný pocit ukázat se před
plnou halou na vyhlášení vítězů. Náš cíl byl
pak jasný: neztratit kolo na ostatní týmy, které nám byly blízko v pořadí,“ sděloval dojmy
Luděk Lichnovský, který se na několik chvil
stal hlavní hvězdou Eurosportu vysílajícího
na svém druhém kanálu přímý přenos berlínského podniku.
České duo ale ve dvou závěrečných dnech
zdolaly dva britské páry a v poslední disciplíně ještě i Němci, což v konečném pořadí
znamenalo odsun na osmou příčku. „Přesto
hodnotím tohle umístění jako velice dobré,
je to doposud můj nejlepší výsledek v rámci
Six Days. Teď se připravuji na další díl série
v Kodani, kde chceme s Denisem opět útočit
na co nejlepší výsledek,“ dodal Lichnovský.
(jl, son)

Cyklistické
novinky
BOXER JÍLEK
TRIUMFOVAL V NITŘE

PROSTĚJOV Od pátku 28. února do neděle 1. března se v Novém Strašecí uskuteční mistrovství republiky juniorů a juniorek
v boxu 2020. Na šampionát se
vydá jediný zástupce DTJ Prostějov, konkrétně Vladimír Skalský
(do 69 kilogramů).

Marek SONNEVEND
V rámci přípravy na MČR všech
mládežnických kategorií absolvovaly naděje hanáckého oddílu několik
akcí. Například kadetka Pavlína Jančiová vyrazila s národním výběrem
na reprezentační soustředění v Dolním Prysku, jehož úroveň si moc
pochvalovala.
Největšího úspěchu dosáhl kadet
Filip Jílek triumfem na Mezinárodní
lize boxu v Nitře. Na Slovensku nejprve v semifinále vybodoval kvalitního Pidhorodského z Ukrajiny a poté
si ve finále znovu přesvědčivě poradil na body s domácím Melicherem.
Markus Šandor v Nitře prohrál r.s.c.
se zkušeným protivníkem z Polska,
Pavlína Jančiová zamakala v rámci
několika sparingů.
Další soustředění proběhlo v Roštíně, tentokrát šlo o kemp pořádaný
Sportovním centrem mládeže Jihomoravské oblasti. Z prostějovských
talentů nabírali formu Pavlína Jančiová, Barbora Mahrová, Markus
Šandor, Filip Jílek, Dorian Kropog
a Vladimír Skalský. Ještě víc boxerských talentů BC DTJ se poté vydalo
do Znojma na tamní sparingy mezi
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členy řady klubů z celé Moravy.
Také už odstartovala druhá polovina Oblastní soutěže. V Kroměříži
bojovalo šest mladých Prostějovanů, z nichž dva oslavili výhru. Dorian Kropog vybodoval Harasníka
z Mistřína a Markus Šandor uspěl
rovněž na body nad znojemským
Hrdličkou. Naopak Pavlína Jančiová,
Barbora Mahrová, Vladimír Skalský

i Petr Cetkovský svým soupeřkám či
soupeřům podlehli.
Zapomenout nesmíme ještě na
boxerský galavečer ve Vsetíně, kde
détéjéčko reprezentoval muž Pavel
Zajíc. S domácím Holcem svedl
vyrovnanou bitvu plnou tvrdých
výměn a byť nakonec padl na body,
tak se za svůj dobrý výkon nemusel
vůbec stydět.

Tufo-Pardus ze zahraničí
PROSTĚJOV Na dvě různá místa v cizině se během uplynulých
týdnů vydali cyklisté Tufo-Pardus Prostějov. V prvním případě šlo
o dráhové závody na chladném severu Evropy, v případě druhém
o přípravu v teplých jižních končinách.

+$1&.¥'829.2'$1,
Nedlouho po účasti na prestižním
podniku Six Days v Berlíně reprezentovali prostějovští jezdci při jiné akci
dráhařů mezinárodního významu. Šlo
o třídenní mítink v dánské Kodani,
odkud dva zástupci hanáckého klubu
přivezli dvanácté a třinácté místo.
Luděk Lichnovský startoval stejně jako
předtím v Německu ve dvojici s Denisem Rugovacem, bývalým členem Tufo-Pardus. Wojciecha Pszczolarského
doplnil holandský reprezentant Wim
Stroetinga.
„Od prvního startu v madisonu to
byl velmi těžký závod a bylo jasné,
že se bude soutěžit na maximum až
do konce. Nasvědčoval tomu i fakt,
že právě úvodní madison vyhrála
jedna z nejlepších dvojic světa Havik, Van Schip pouze s jedním kolem
náskoku na peloton. Útoků i pokusů
o vybudování odstupu přitom bylo
hodně, ale vysoké tempo jich většinu zlikvidovalo,“ popisoval Luděk
Lichnovský.

Prostějované o sobě dali během tří dnů
několikrát vědět v dílčích disciplínách,
nakonec to však v nebývale nabité konkurenci nestačilo v případě Lichnovského s Rugovacem na lepší než dvanáctou
pozici. A Pszczolarski skončil po nepříjemné nemoci se svým kolegou ještě
o příčku za nimi. Nyní se polský borec
připravuje na dráhové mistrovství světa,
zatímco Lichnovského čeká další díl Six
Days v anglickém Manchesteru.
7¹0293´©35$9$9,7/,,
Tradiční destinací cyklistického týmu
Tufo-Pardus pro jarní soustředění se
v posledních letech stalo slunné Toskánsko. Letos do Itálie kromě elitních závodníků odcestovala také část mládežníků
včetně členů prostějovského Střediska
vrcholového sportu mládeže.
Celý kemp probíhal podle plánu, který
závodníci plnili na sto procent. Vzhledem k velikosti tréninkové skupiny byli
rozděleni do skupin dle výkonnosti. „Sezóna bude dlouhá, proto není zejména
u mladých kam spěchat. Trénink jsme
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měli poskládaný tak, aby účastníci také
kvalitně regenerovali a jejich výkonnost
vzrůstala,“ okomentoval sportovní ředitel Tomáš Konečný. „Je dobře, že se
k elitnímu týmu letos připojili nejen junioři, ale rovněž naděje z dalších věkových
kategorií. Mohou se od starších parťáků
učit a získávat zkušenosti.“
K hanácké výpravě se připojil i nadmíru
talentovaný Mathias Vacek, který jezdí
za italský klub, současně je však členem
SVSM Prostějov. „Mathias podával
velmi dobré výkony. Sice je brzy, ale
věřím, že v letošním roce bude patřit
k nejlepším juniorům a na mistrovství
světa v Aigle zabojuje o nejvyšší příčky,“
připojil Konečný.
Sportovní ředitel Michal Mráček k tréninkovému kempu pod italským sluncem doplnil: „Z mladých závodníků se
jevil dobře také Radovan Štec, věkem
ještě kadet. Toskánsko má stabilní počasí a tím pádem ideální podmínky pro
jarní soustředění. Měli jsme tam dobré
zázemí i skvělou náladu v kolektivu,
hodně rychle to uteklo. Všichni udělali
kus práce a teď už se těší na první závody. Muži je absolvují na Rhodosu, kam
odlétají v nejbližším týdnu a kde budou
usilovat o první letošní body do žebříčku UCI.“
(son)
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LUKÁŠ Michal
RAAB SOBECKÝ
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&QO¾EÊRTGOKÆTC
Prostějov (jaf) – Poprvé v letošním
kalendářním roce se eskáčko představilo svým fanouškům. Stejně tak letos poprvé vyběhli na zápas na přírodním trávníku, a ten jim dnes očividně vyhovoval.

2TQVKdUXÚOq
Prostějov (jaf) – Za prostějovské
eskáčko nastoupil na pozici stopera
Bialek, který se tak postavil proti svému
bývalému klubu. Zatímco na podzim ještě válel na opačné straně, v sobotu se s bývalým zaměstnavatelem vůbec nepáral.
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MOMENT
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Tři. Takový je zatím počet posil
fotbalistů Prostějova pro jarní část
Fortuna:Národní ligy 2019/2020.
K záložníkovi či obránci Michal Střížovi a stoperovi Danielu Bialkovi se
přidal také ofenzivně laděný Bronislav
Stáňa. Jeho příchod se datuje dva týdny zpátky, za tu dobu exbaníkovec zasáhl do utkání se Skalicí a s Frýdkem-Místkem. Nyní si vysloužil kontrakt.
„Všichni tři hráči budou u nás formou

2CXGNi75645-2TQUV÷LQX

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

hostování. Mají totiž ještě ve svých klubech platné smlouvy. Se všemi počítáme, jejich příchody jsou dotažené,“
potvrdil nové přírůstky Jura.
Tým tak získal posilu do středové
řady, dozadu i do útoku. Například
rolí Daniela Bialka by mělo být, aby
postupně převzal úlohu od starších
hráčů, navíc také vyplnil místo Tomáše Janíčka, který musel ukončit kvůli
zdraví kariéru.
Podobně pozitivní zprávou pak nepochybně je návrat některých hráčů
po zraněních či nemocech. Na hřišti
tak byl uplynulou sobotu vidět po
delší pauze například Pašek. Další ale
na marodce ještě zůstávají. „Čekáme,
že dva, tři hráči se zapojí, aby byli na-

chystaní do prvního utkání. Naopak
například Rolinc se určitě nestihne na
první zápas připravit,“ prozradil František Jura. Eskáčko marodka trápila
během přípravy opakovaně, a například Jakub Teplý a Dmytro Zhykol
na zdravotní stav doplatili nejhůře:
v týmu skončili.
Šustrův tým má za sebou aktuálně
předposlední přípravný zápas, který ovládl vysokým skóre 10:0. „Sice
soupeři odešli nějací hráči, ale pořád
hraje na špici třetí ligy a je to tým
s ambicemi. Výsledek mě tak docela
překvapil,“ uvedl František Jura a neopomněl pochválit trenéra i hráče za
dobrou práci. „Ve hře se objevovaly
věci, co trénují, to je velmi pozitivní.

Na druhou stranu, příprav už jsem zažil hodně, stojím tedy pevně nohama
na zemi,“ nepřeceňuje bláznivě vypadající výsledek.
1. SK Prostějov má za sebou aktuálně 8 přípravných zápasů, z nichž ve
čtyřech vyhrál, ve dvou remizoval
a dva zápasy prohrál. Nejvyšší výhru
si dosud Prostějov připsal proti Skašticím (13:0), nejhůře se naopak vedlo
s Pohroniem (1:3).
Nyní už na eskáčko čeká poslední
přípravné utkání s Blanskem naplánované na tuto sobotu od 11 hodin
na půdě soupeře. Velmi akutně se
už blíží také první mistrovské utkání, ve kterém 7. března bude eskáčko
hostit Ústí nad Labem.

Jan FREHAR

našel nádherným pasem na čtyřicet metrů Lutonského, který byl
u míče rychleji než vybíhající brankář a s přehledem míč uklidil do
prázdné branky – 2:0. Za pět minut
mohlo být ještě veseleji. Koudelka
vystihl chybující rozehrávku frýdecko-místecké obrany a řítil se do
situace tři na dva. Jeho pokus srazil
stoper pouze ke Stáňovi, ten vyslal
tvrdou střelu na bližší tyč, ale brankář Ciupa předvedl kvalitní zákrok.
Třetí branka tak padla až o pár minut později. Hosté se dostávali do
brejku, z kterého nakonec vzniklo
přečíslení na druhé straně. Koudelka poslal za obranu Lutonského,
který narazil Šteiglovi o hrudník vyběhnutého brankáře, a ten ho přeloboval – 3:0. Frýdek-Místek cítil, že
v utkání je pouze v roli sparingpartnera a poslední minuty druhé půle
se snažil především udržet skóre
o tři branky.
Do druhého poločasu nastoupilo
eskáčko stejně dominantně jako
v první půli. Navíc k tomu přidali
zlepšenou finální přihrávku a skóre
narůstalo. Po šesti minutách druhé
půle dostal míč po lajně Koudelka,
ten nádhernou přihrávkou na velké

vápno vybídl Stáňu, který míč zkušeně uklidil za tyč – 4:0. To však
Prostějovu nestačilo a pokračoval
ve velmi dobrém výkonu. Pětapadesátá minuta a Polák poslal stejně
pohledný míč jako u druhé branky
za obranu. Tentokrát vybídl ke gólu
Stříže – 5:0. Ani ne po minutě přišla šestá branka. Lutonský vybojoval míč u soupeřova vápna, předal
ho Stáňovi, který si krásně poradil
s obráncem a brankáře obstřelil na
zadní tyč – 6:0. Sedmý zásah si připsal znovu útočník Šteigl. Situaci tři
na dva vyřešil samostatně a trefil se
povedeně za tyč – 7:0. A galapředstavení nekončilo. V 81. minutě využil nahrávku Lutonského Michal
Zapletal, který se trefil k tyči a bylo
to 8:0. V 85. minutě se naopak Lutonský stal znovu střelcem, když
utekl soupeřům a chladnokrevně
zakončil – 9:0. Účet zápasu uzavřel
ale až Slaměna, který z voleje trefil
centr Koudelky – 10:0. Frýdek-Místek se měl velký problém udržet vůbec na polovině Prostějova.
Při počtu šancí by se dala „desítka“
považovat možní i za mírnou.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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PROSTĚJOV První přípravný zápas na domácí půdě mají za sebou
fotbalisté 1.SK Prostějov. V mládežnickém centru Za olympijskou ulicí
přivítali soupeře ze špičky třetí nejvyšší soutěže Frýdek-Místek. Zápas,
který proběhl v sobotním dopoledni, byl až překvapivě jednoznačnou
záležitostí. Od první do poslední minuty na hřišti eskáčko dominovalo.
Konečný výsledek deset nula je tedy
opravdu vypovídající k dění na hřišti. Nutno samozřejmě podotknout,
že Severomoravanům odešla řada
opor, ale na kvalitním představení
domácích to nic nemění.

Počasí vyšlo podle představ, a tak se
mohlo eskáčko poprvé představit
před svými příznivci. A parta okolo nového kouče Šustra očividně
měla velkou motivaci se předvést
v nejlepším možném světle. Od
první minuty na hřišti byl jediný
tým. Domácí na soupeře vletěli od
prvních minut. Z prvního závaru
před brankou hostů byl rohový kop.
Slaměna našel hlavu Machynka na
malém vápně, a ten se nemýlil – 1:0.
Po první brance nastala klidnější
desetiminutovka. Prostějov svého
soupeře tlačil, ale chyběla přesnost
ve finální fází. Po necelých dvaceti
minutách se diváci dočkali druhého přesného zásahu. Kapitán Polák

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
„Kluci hráli až do konce s chutí. Co jsme si před zápasem řekli, to jsme do hry dostali. Nejčastěji pak rychlou kombinaci,
náběhy za obranu. Myslím si, že i góly padaly vesměs po hezkých akcích. Spokojení jsme určitě s výkonem i výsledkem.
Zároveň si ale uvědomujeme, že druhá liga je o něčem jiném.
Takže tohle vítězství nijak nepřeceňujeme.“

FOTOGALERIE

Trio podpisů uzavřel Bronislav Stáňa

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

ÎÎ®VOR

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

DALŠÍ ZNIČENÍ SOUPEŘE, VRACEJÍ SE MARODI
PROSTĚJOV Člověk se ani nenadál a jarní část fotbalových
soutěží už je za dveřmi. Platí to také pro eskáčko, které má za
sebou náročnou zimní přípravu, jejíž konec už je v dohledu.
Tým má před sebou poslední přípravný zápas s Blanskem,
ostatní soupeře (vyjma zrušených utkání se Senicí a následně
s Kroměříží) už má úspěšně za sebou. Tým se tak už dává dohromady zejména zdravotně a trenér Pavel Šustr společně s vedením klubu provádí poslední úpravy na soupisce předtím, než
nastoupí hráči do prvního mistrovského utkání. „Prvního a velmi důležitého utkání,“ zdůrazňuje předseda klubu František
Jura před duelem proti Ústí nad Labem v sobotu 7. března.

Zkušený středopolař, který v sobotu navlékl kapitánskou
ou pásku,,
předvedl velice dobrý výkon. Všechny své spoluhráče z pozice
máhat.
defenzivního štítu skvěle dirigoval a snažil se jim pomáhat.
V soubojích byl po celý zápas bezchybný, a i díky němu
mu se
hostující hráči měli velký problém vůbec dostat před branku
domácích.
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Pondělí 24. února 2020
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„Těžko se mi takový zápas hodnotí... To si vyřešíme s hráči za chvilku v kabině. Prostě se nesmí
stávat, aby to hráči, kteří bojují o místo v týmu, takto vypustili. Mám chuť některé hráče vyhodit
kompletně z kádru! Takhle se fotbal hrát nedá, nasazení nic, zodpovědnost za něco… těm hráčům bylo úplně jedno, jestli to skončí deset, dvacet. Prostějov nás v náběhu a v rychlosti převyšoval, o tom se nemá cenu bavit, máme tady kluky, které zkoušíme z divize, další mladé z dorostu,
takže aspoň viděli, jaký fotbal je. Pro ně je to určitá facka, aby viděli, na čem musí ještě zapracovat.“

„Hlavní pozitivum zápasu?
1HKUiOLMVPHQDXPěOFH´
Bronislav Stáňa hodnotí utkání s Frýdkem-Místkem i začátky u eskáčka

PROSTĚJOV Stejně jako v zápase se Skalicí byl i proti FrýdkuMístku hodně vidět. Přestože Prostějov odehrál dva zcela rozdílné mače, v obou případech se Bronislav Stáňa (na snímku)
ukázal v dobrém světle. Nejnovější posila eskáčka si nahlas
říká o spolupráci s klubem, předvádí zejména dobré držení
míče a schopnost dostávat sebe i druhé do šancí.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník
k

hráli utkání na přírodní trávě, což pro
nás všechny je dobrá zpráva, že nám
vyšlo počasí.“
yy Konečně bez umělé trávy, hraMichal
jete na povrchu, jako v lize…
SOBECKÝ
„Přesně tak. Máme tady kluky, co
yy Jak hodnotíte dnešní utkání jsou v rekonvalescenci, doléčují zras Frýdkem-Místkem?
nění a ta umělá tráva nikomu nepro„Hlavním pozitivem je, že jsme ode- spívá. To je velké pozitivum, že jsme

tady mohli hrát.“
yy Vyhrát 10:0, to je celkem překvapivý výsledek...
„Nechci soupeře nijak podceňovat,
nám se ale dařilo plnit to, co po nás
trenér chtěl, tedy hrát útočnou hru
nahoře, zavírat oba stopery a mít presink co nejvýš. A to se nám podařilo.
Právě výsledek hovoří myslím si za
vše.“
yy Co se týká branek, tak ty vám
určitě pomůžou se sebevědomím?
Proti Skalici jste měl taky šance,
ale nevyužil jste je...
„No, je pravdou, že i proti Skalici
jsem měl taky šance, dokonce z váp-

na a z metru jsem nastřelil gólmana.
a.
Pak jsem ještě měl další šance. Jsem
m
rád, že teď mi to tam spadlo. Hlavněě
sale věřím, že hru přeneseme do mistrovského utkání.“
yy Jak se vám povedla aklimatizaace v Prostějově?
u(úsměv) „Kluci mě přijali úplně suoper. Trenér mě taky zná, sice je takoíš
vý impulzivnější a já jsem takový spíš
klidnější. Doufám, že trenér ze měě
že
vymáčkne, co ve mně je, a pomůže
to týmu.“
yy Už vám řekl, jakou od vás čeká
ká
roli?
e„Zkouší mě na kraji zálohy, přede-

vším na jejím pravém kraji. V prvním
poločase se Skalicí mě zkoušel v útoku a máme dvě rozestavení, takže
také na podhrotovém útočníkovi
a teď to samé. Dal jsem dva góly,
yy,,
mohl jsem další dva, tři
přidat. Škoda, nevyšlo to. Snad se
zadaří příště.“

Foto: Michal Sobecký
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2 – Tomáš Matocha a Radek Dohnal (Doloplazy), dalších 17 hráčů
po jedné včetně Přemysla Gottwalda,
Martina Vernera a Ladislava Kišky
(všichni Smržice), Martina Koláře
a Radovana Světlíka (oba Haná Prostějov), Bronislava Buriana ( Jesenec-Dzbel).

¤HUYHQÅNDUW\

1295 – Adam Kollmann (Smržice), 1281 – Zdeněk Šemro (Slatinice), Michal Janák (Velký Týnec), 1280 – Nikos Malinovský, Jan
Mužátko a Petr Pohanka (všichni
Moravský Beroun), 1278 – Jan Lošťák a Jan Wenzel (Velká Bystřice),
1277 – Jan Marák a Michal Trnavský
(Haná Prostějov).

1HMYÉFH
RGHKUDQÙFKPLQXW

25 – Josef Šátek (Dub nad Moravou),
19 – David Lacman (Moravský Beroun), 17 – Štefan Danis (Slatinice),
David Lošťák (Velká Bystřice), 15 – Jaromír Pospíšil (Velký Týnec), Vojtěch
Kniefel (Loštice), 12 – Martin Thomas
(Kožušany), 11 – Tomáš Cibulec (Haná
Prostějov), Michal Dostál (Slatinice), 10
– Patrik Gábor (Haná Prostějov).
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7 – Jiří Schmidt (Velká Bystřice), Karel Žváček (Leština), 6 – David Lacman
(Moravský Beroun), 5 – Petr Novotný
(Velká Bystřice), Jakub Zábranský (Doloplazy), Nikos Malinovský (Moravský
Beroun), Radek Dohnal (Doloplazy),
4 – Martin Laštůvka (Jesenec-Dzbel),
Patrik Gábor (Haná Prostějov), Martin
Luža (Smržice).

lOXWÅNDUW\

5 – Josef Šálek (Dub), Vojtěch Kneifel
(Loštice), 2 – Jaromír Pospíšil (Velký
Týnec), Štefan Danis (Slatinice), David
Lacman (Moravský Beroun), 1 – Petr Tichý a Jiří Tichý (oba Jesenec-Dzbel), Martin
Thomas a Tomáš Řehák (Kožušany),
Radek Zubal a Jan Pazdera (oba Dub),
Ivo Zbožínek a Martin Luža (oba Smržice), Martin Puchr a Radek Kuhndel
(oba Leština), Matěj Holub a Jan Šulc
(oba Hněvotín), Tomáš Ehrenberger
(Velký Týnec), Petr Pohanka (Moravský
Beroun), David Lošťák (Velká Bystřice),
Patrik Gábor (Haná Prostějov).

+DWWULFN\

5 – Patrik Gábor (Haná Prostějov)
4 – Josef Šálek (Dub), Jaromír Pospíšil
(Velký Týnec), David Lacman (Moravský Beroun), Vojtěch Kneifel (Loštice).

branek v zápase
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Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Už to bude nějaký pátek, co zazněly
poslední hvizdy píšťalek a dění na fotbalových trávnících
Prostějovska pro sezónu 2019/2020 na čas utichlo.
Podzimním bojům byl nenávratně konec a bezvýhradně
tak nastal čas bilancování. Jak se týmům dařilo a jak plnily očekávání? A co za změny a kouzla na vylepšení svých
pozic chystají do jarních odvet? Na tyto a další otázky se
v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku tradičně zaměřujeme každou
přestávku mezi půlsezónami, nejinak je tomu i během této
dlouhé zimní přestávky.
První dvě čísla bezprostředně po skončení první poloviny
soutěžního ročníku vám přinesla tradiční předkrm v podobě
shrnutí soutěží dospělých, po nichž následovaly mládežnické
kategorie. V dalších dvou vydáních jsme se věnovali uplynulému dění v prostějovském eskáčku. Nejprve to bylo
ryze ohlédnutí za první polovinou ve Fortuna:Národní lize,
druhá část patřila jednak hodnocení hráčů, ale i žhavému
aktuálnímu dění. Po vánoční a novoroční pauze se seriál
vrátil na svá místa monitoringem krajských soutěží, v nichž
bohužel většina týmů z Prostějovska nijak zvlášť nezářila.
Postupně jsme se ohlédli za účinkováním regionálních
týmů v krajském přeboru, následně přišla na řadu I.A třída
a momentálně procházíme děním I.B třídy. Zatímco ve
skupině A má Prostějovsko silné zastoupení půltuctu
mužstev, skupina „B“ čítá tři regionální želízka. Jako vždy si
rozebereme dění na trávnících s trenéry, nabízíme redakční
pohled a nechybí pochopitelně tabulky a statistiky.
V dalších týdnech budeme pokračovat drobnohledy do
soutěží Okresního fotbalového svazu Prostějov, nezapomeneme ani na ženy a mládež.

Druhá grupa nejnižší krajské soutěže a trio zástupců Prostějovska
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Trenér: Ivo Zbožínek
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Patrik Doseděl
Martin Luža
Miroslav Martinák
Štěpán Pleva
Štěpán Verner
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Lukáš Augustin
Přemysl Gottwald
Tomáš Procházka
Marek Studený
Aleš Studený
Jonáš Tomiga
Michael Vařeka
Ivo Zbožínek
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Hodně divoký fotbalový podzim se
tentokrát odehrával v I.B třídě Olomouckého KFS a konkrétně skupině
B. A byly u toho i tři kluby z regionu – TJ Haná Prostějov, TJ Smržice
a Jesenec-Dzbel. Předchozí sezónu
zakončovaly různě: Smržice se taktak
udržely, rozhodlo až poslední kolo. Jesenečtí se protrápili k horšímu středu
tabulky, Haná válela. Jak se oddílům
vedlo v první polovině stávajícího ročníku 2019/2020?
Prakticky se dá říct, že kde mužstva
v červnu 2019 skončila, tam o dva
měsíce později začala. Prostějovská
Haná tak dál bořila soupeře jak kuželky, střelecky znovu zářili Cibulec
a Gábor, tedy útočné duo, jehož věkový rozdíl čítá neuvěřitelných 19 let.
Týmu se zejména dařilo právě střelecky, nakonec ve vyrovnaném vrchu tabulky obsadil čtvrté místo. Haná i přes
poměrně vysoký věkový průměr hráčů
prostě jede. Nejsmutnější zpráva pro
klub tak přišla až dlouho po podzimní
části. Jak totiž v posledním čísle Večerník informoval, zemřel aktivní člen
klubu Ivo Rek.
Jiná situace panuje ve zbylých dvou
klubech. Jesenec-Dzbel je aktuálně

ƔƔ Při pohledu zpět, co na podzimní části hodnotíte kladně a co vás naopak nepotěšilo?
„Ke spokojenosti mi chybí tři čtyři body.
Měli jsme je získat s týmy, které jsou buď
pod námi, nebo v tabulce okolo nás.
Měli jsme k tomu venkovní zápasy se
Šternberkem, Velkým Týncem nebo
s Doloplazy. Ty jsme ale nezvládli.
V tomhle směru je to pro mě neúspěch a zklamání. Naopak jsme se
oproti minulým ročníkům vyvarovali větších výkyvů. I prohrané zápasy
tak snesly nějaká měřítka.“
ƔƔ Podařilo se vám nějaké zápasy vyhrát v penaltách, případně jen na jeden
dva góly. To asi pomohlo, že?
„To je rozhodně pozitivní. V minulosti jsme
penalty ani mockrát nekopali. Bod
navíc se přitom počítá a určitě
prospívá psychice. Je na
čem stavět.“
ƔƔ Naopak ofenziva
Smržic patřila k nejméně efektivním.
Co s tím?
„Je třeba trénovat,
aby si kluci začali více
věřit. Šance jsme totiž
měli. A často jsme je

neproměnili v momentě, kdy se zápas lámal. Kdybychom se
naopak prosadili, vypadala by některá utkání jinak. Máte ale
pravdu, že na to, kolikrát jsme se v šancích ocitli, jsme dali málo
gólů. Naopak jsme branky dostávali ze všeho, to často ani nebyly šance.“
ƔƔ Jak to aktuálně vypadá s příchody a odchody pro jarní
část sezóny?
„Pohyb tu je, někteří kluci se chtějí věnovat jiným věcem,
mají rodiny nebo třeba staví. Budeme spolu ještě mluvit.
Tým se samozřejmě snažíme oživit, tam ale nebude moc
velký pohyb.“
ƔƔ Jaká je situace s možným odchodem Martina Luži?
„Jsme domluvení, že si zkusí přípravu v Čechovicích. Ale myslím si, že zůstane ve Smržicích. Pokud by odešel, šlo by o velké
oslabení. Sice hodně šancí v zápasech spálil, měl jich ale také
zároveň nejvíc. Doufám, že zůstane, vím, že je o něj zájem i z jiných klubů než z Čechovic.“
ƔƔ Jak to se Smržicemi bude vypadat na konci sezóny?
Budou až do jejího závěru hájit příslušnost v soutěži?
„Samozřejmě netuším, jak to bude vypadat. (smích) Snad
se ale minulá a předminulá sezóna, kdy jsme se zachraňovali v posledním kole, nebude opakovat. Pro nás jsou nyní
důležité zápasy s týmy, které se nachází okolo nás v tabulce.
Tam se bude rozhodovat. Výhodou je, že je hrajeme doma.
Pokud je zvládneme, můžeme být klidnější. Pokud ne,
může být problém. Přál bych si samozřejmě klidnější závěr
sezóny. Už ale víme, že jsme schopni závěrečné drama zvládat. Takže víme, že se nemáme čeho bát.“ (smích)

Těžký podzim mají za sebou fotbalové Smržice. Během čtrnácti utkání vydolovaly pouhých 13 bodů,
což stačilo na dvanácté místo s náskokem jen čtyři bodíků od poslední příčky. Sestupová hrozba je tedy
velice blízko. Především v útoku to Smržicím příliš nelepilo, oproti předchozímu ročníku ale zlepšily
obranu. S hodnocením první poloviny sezóny se Večerník obrátil na člověka nejpovolanějšího, a sice na
trenéra TJ Smržice a donedávna také aktivního hráče Ivo Zbožínka (na snímku).

ƔƔ Jak hodnotíte podzimní část sezóny?
„Kladně. (úsměv) Podařilo se nám navázat na, z naší strany, výbornou jarní část
předchozí sezóny. Zisk bodů z prvních
utkání této sezóny nás uklidnil a my si
poté celou podzimní část užili. A protože naprostá většina hráčů si také pamatuje náš nepovedený podzim z minulé
sezóny, vážíme si současné situace o to
více. K mínusům můžeme počítat snad
jen to, že se nám nepodařilo bodovat
s žádným ze tří týmů, které jsou v průběžné tabulce před námi. Ale je třeba
uznat, že jsme ani na jeden z nich v onen
konkrétní čas prostě sportovně neměli.“
ƔƔPřekvapil vás někdo z hráčů?
„Velice dobře mezi nás zapadl a na hřišti pomohl Honza Typner, který nás
v létě posílil z Brodku u Prostějova,
ale nepovažoval bych to za nějaké pře-

volit hrát mnohem otevřenější fotbal než
dřív. Tomu odpovídá i relativně vysoký
počet vstřelených gólů. Souvisí s tím
ale bohužel i na můj vkus vysoký počet
inkasovaných gólů a s tímto se budeme
snažit ve druhé části sezóny něco udělat.“
ƔƔ Stojí za úspěchem skutečnost, že
se pod branky nově nepodepisují ve
větším počtu jen Tomáš Cibulec a Patrik Gábor?
„Oba výše jmenovaní kluci jsou důležitými články našeho týmu. Patří k nejnebezpečnějším útočníkům soutěže. S tím ale
souvisí i zvýšená pozornost soupeřových
obránců na ně. Poté je důležité, aby se dokázali prosadit i jiní, a to se nám naštěstí
v podzimní části soutěže celkem dařilo.“
ƔƔ Jaké jsou cíle do jarní části? Co
byste chtěl na hře Hané zlepšit?
„Jak už jsem naznačil výše, rádi bychom
zlepšili obrannou fázi hry, ale aby to sou-

časně nebylo na úkor fáze útočné. Chtěli
bychom zase hodně vyhrávat a pokusit
se porazit také některé z týmů, které jsou
zatím před námi.“
ƔƔ Pokukujete případně po postupu?
„Objektivně musíme říct, že týmy
před námi byly na podzim lepší než
my. Neznám ale jejich současnou
situaci. My se každopádně budeme
soustředit na sebe, budeme se snažit
podávat co nejlepší výkony, bavit se
fotbalem a necháme se překvapit, na
jaké místo v tabulce to bude v konečném zúčtování stačit.“
ƔƔ Jak to vypadá s některými staršími hráči, jako jsou třeba Ivan Jančiar?
Neplánují konec kariéry?
„Nemám informaci, že by chtěl někdo ze starších opor končit. A doufám, že to samé budu moci říct

Všude dobře, doma nejlíp. Tohle na
podzim pro Jesenec-Dzbel platilo dokonale. Ne že by v tabulkách pořadí
zápasů u soupeřů a na svém hřišti byl
takový rozdíl, kdy tým doma byl desátý v pořadí a venku devátý, nicméně
zatímco před svými příznivci měl skóre 19:15, z výjezdů si přivezl poměr
14:40. Mužstvu se celkově nedařilo
v obraně, když postrádalo načas například služby zkušeného brankáře.
A nejen to: tým již tradičně bojoval
se zraněními a absencemi, nastupovali proto i starší hráči nebo navrátilci
k fotbalu. „Jak jsme někdy museli hrát,
to jsem ještě nezažil,“ posteskl si trenér
týmu Petr Tichý.
Co tím myslí? Zejména látání týmu
a zdravotní stav lidí ze základní sestavy.

„Hrávali často zranění, třeba Horák s meniskem. Pomáhali kluci, co léta nehráli,
dorazili třeba Tyl a Prokeš,“ uvedl Tichý.
Ve zlém vzpomíná na zápas s Velkou Bystřicí, po níž se značně rozšířila marodka.
„Přišel jsem tam o tři lidi, třeba o Zdenu
Horáka, který pak hrál se zraněním. I kvůli takovým zápasům se stalo, že vypadla
celá středová řada. Nakonec jsem nemohl
počítat třeba s Čížkem, Ullmannem nebo
Burianem. Takže klobouk dolů, že máme
nakonec alespoň patnáct bodů,“ poznamenal jesenecký lodivod. Marodka pak
podle něj do značné míry mohla i za nejvyšší počet obdržených branek v soutěži.
„Ano, defenziva byla hodně divoká. Hráli
ji záložníci, co předtím nikdy v obraně
nebyli. Postupně vypadla celá osa hráčů,“
posteskl si.

Podzimní část hodnotí trenér Jesence-Dzbelu jako nepovedený. Ovšem ne až
tak po herní stránce. „Určitě bylo lepší
předchozí jaro. Tahle sezóna byla zatím
nejtragičtější po zdravotní stránce. Zatím
jen tím, herně to není špatné. Někteří
naši borci hrávali I.A třídu nebo krajský
přebor, máme kvalitní chlapy, takže když
jsme se sešli, tak to klapalo,“ uvedl Petr
Tichý na adresu svého mančaftu. Zmiňovaná zranění si však vybírala svou daň nejen na hráčích, ale také na konečných výsledcích zápasů. „Měli jsme špatné konce
zápasů, nedotahovali jsme je a stejně tak
se kvůli zraněním, a tudíž malému počtu
hráčů na trénincích, nedařilo trénovat
standardky, ve kterých jsme bývali dobří,“
vzpomněl na problémy týmu kouč. Pozitivní stránkou se stala například sehra-

sčítal zraněné i vstřelené branky
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Jan Burget
Antonín Hradil
Josef Konečný
Martin Laštůvka
Miloš Navrátil
Roman Prokeš
Vojtěch Svoboda
Petr Ullmann
Petr Tichý
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Bronislav Burian 5 399
Vladimír Čížek
5 83
Michal Drešr
1 90 1
Zdeněk Horák
6 559
Adam Ošlejšek
13 880
Tomáš Trnka
11 885
Erik Tyl
9 814
Jan Zajíček
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Jaroslav Žouželka 12 1111
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Roman Burget
David Hensl
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JESENEC-DZBEL

i v letní přestávce. Co se týká Ivana
Jančiara, tak je opravdu úctyhodné,
že je stále schopen být plnohodnotným členem kádru a že zahájí v plné
síle i svoji, tuším, padesátou zimní
přípravu. (úsměv) Ale je třeba říct,
že Ivan to nemá rozhodně zadarmo
a jeho tréninková píle a starost o jeho
tělo i kondici během celého roku jsou
příkladné.“
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1135
1203
8

322
1066
125
449
1153
87
7
65
1118
90
186

nost. „Kolektiv si sedl, hraje spolu už asi sedm
let,“ pochvaluje si Petr Tichý.
¶WRÄQÉFL
Celkově je spíše spokojený, navíc má i další
Zbyněk Poles 13 1194 10 0 0
důvody, proč se na jarní část dívat optimiJiří Tichý
7 612 7 0 0
sticky. Kromě vysokého počtu nastříle5HDOL]DÄQÉWÙP
ných branek jsou to návraty. „Měl by hrát
Trenér:
Petr
Tichý
st.
opět Peťa Ullmann, dále by se měl vrátit
Broňa Burian a rovněž Zdeněk Horák. Pomáhat by nám měl opět třeba Prokeš s tím,
že by vypomohl třeba na dvacet minut,“ věří
v lepší zítřky trenér.
Jesenec-Dzbel se zkrátka opět může udržet
v horším středu tabulky. I když nadále nemá
jistou ani záchranu. Jarní část tak může pro tým
z Konicka dopadnout skutečně různorodě. Zda
bude nakonec ročník úspěšný, nebo nikoliv, mohou naznačit dva plánované přípravné zápasy a herní
soustředění. Ještě víc ale první
utkání jarní části. To sehraje
mužstvo 29. března doma
,GUGPGEMÚMQWé2GVT6KEJÚ\čUV¾X¾QRVKOKUVQW#MVW¾NP÷O¾PCUQWRKUEGJT¾
s Kožušany, třetím celkem
éčCP÷MVGąÊJN¾UÊP¾XTCV
tabulky.

Můžeme být rádi“ Jesenec-Dzbel
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Trenér: Daniel Kolář
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Michal Bartoš
Tomáš Cibulec
Patrik Gábor
Daniel Kolář
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Pavel Entner
Martin Hladký
Dominik Holomek
Ivan Jančiar
Jiří Krupička
Jiří Novák
Michal Ondráček
David Strouhal
Jan Typner
Marek Vyskočil
Marek Zatloukal
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kvapení, protože Honzu známe a již
nějakou dobu jsme usilovali o jeho příchod. Jinak bych rád pochválil všechny
naše starší hráče za to, že se snaží držet
s mladšími soupeři krok a většinou se
jim to, i za cenu krušných pozápasových dnů, daří. A pak všem našim mladým hráčům za to, jak se jim do našeho
týmu podařilo zapadnout a že díky jejich nasazení a rychlosti může náš klub
dál hrát fotbal na této úrovni.“
ƔƔ Tým nastřílel poměrně hodně
gólů, čím to, že se vám střelecky tak
dařilo?
„Každý chce vyhrávat a snaží se najít ten
nejlepší způsob hry, který k tomu povede. (pousměje se) V Hané jsme roky
sázeli spíše na propracovanou defenzivu
a produktivitu v zakončení. Díky současné skladbě mužstva i množství a kvalitě
ofenzivních hráčů si nyní můžeme do-

Velká očekávání přetavená v zasloužené
úspěchy. Tak by se dal v kostce shrnout
fotbalový podzim pro prostějovskou
Hanou. Ze tří regionálních zástupců
ve skupině B I.B třídy Olomouckého
KFS se právě tomuto celku daří jednoznačně nejlépe, když se aktuálně
vyhřívá na čtvrtém místě tabulky.
Prostějov dokázal navázat na velmi povedené loňské jaro, během
kterého se z jednoho z adeptů na
sestup stal černým koněm soutěže.
Jak nejen tuto roli hodnotí předseda
klubu a zároveň trenér Daniel Kolář
(na snímku)? To jsme zjišťovali
v obsáhlém rozhovoru.
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Michal Čermák
Zdeněk Kaprál
Martin Kolář
Milan Macourek
Karel Makowski
Petr Ohlídal
Radovan Světlík
Michal Trnavský
Jakub Vybíral
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Jan Marák

299
51
822
839
590
541
984
1277
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Petr Tichý: „Patnáct bodů?

kouč Smržic Ivo Zbožínek

i z nešancí,“ posteskl si

„Dostávali jsme góly

desátý s náskokem šesti bodů na poslední tým tabulky. I tak se ale dá říct,
že rozhodně tento tým nezklamal, naopak: v některých zápasech se uskutečnil brankostroj, například 13. a 20.
října tým dvakrát shodně vyhrál 5:4,
z toho dokonce jednou venku. Na druhou stranu má sloučený výběr dvou
přilehlých obcí vůbec nejhůře bránící
tým v soutěži, navíc se mu nepodařilo
září, během kterého čtyřikrát v řadě
prohrál. Přesto se dá říct, že tým vypadá o něco lépe než v minulé sezóně.
A na rozdíl od Smržic nebude mít se
záchranou nejspíš výraznější starosti.
Právě Smržice jsou na tom naopak opět
bledě. Podzimní část sice začaly výhrou
a zakončily dvoubodovým ziskem, mezitím se jim ale příliš nevedlo. Často nedávaly více než jeden gól, celkově mají
druhou nejslabší produktivitu soutěže.
Kariéru navíc ze zdravotních důvodů
&GTD[RTQUV÷LQXUMÆ*CPÆC5OTåKEUGRQRąGUWPWRTXPÊJQ\VÚOčFQUMWRKP[d$qUVCNQXÊVCPÚO\RGUVąGPÊOUQWV÷åG
musel ukončit Ivo Zbožínek, jehož góly
(v prvním utkání ročníku dal mimoUž znovu tak bohužel musí zaznít se bez větších potíží udrží. U Smržic
chodem hattrick) i zkušenosti hráčům
otázka kdo s koho? Jinými slovy, kdo naopak panují pochybnosti. Doposud
na hřišti chybí. Co hůř, z opor týmu se
.20(17´ se udrží v soutěži a kdo naopak pad- vše nasvědčuje tomu, že budou opět
hovoří o přesunu snajpra Martina Luži
ne? Jesenec-Dzbel má zatím, zdá se, sezónu zachraňovat na poslední chvído Čechovic. Zatím je tam na přípravu,
spíše klid. Pokud zapracuje na obraně li. Otázka je, co to udělá s psychikou
i proto, že se však v zápase uvedl pěti že se přesune i na sezónu. Takže další a nepřijde v průběhu jara o brankáře hráčů. A zda se pak někteří nebudou
brankami, je docela pravděpodobné, velká rána pro tým.
(který část sezóny týmu chyběl), tak rozhlížet po jiném angažmá.
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Někdejší špičkový parašutista Dukly Prostějov Ivan Hovorka je nyní trenérem reprezentace ČR
PROSTĚJOV Prošel podobnou
životní cestou jako spousta jiných
mužů před ním i po něm, kteří
spojili svůj život s klasickým parašutismem v Armádním sportovním oddílu Dukla Prostějov.
Také Ivan Hovorka (na snímku)
přišel v mládí na Hanou z úplně
jiného a dost vzdáleného koutu
České republiky, aby se tu usadil
pro zbytek života a stal se jedním
z nejlepších parašutistů na světě.
Po skončení aktivní kariéry dělá
už deset let reprezentačního trenéra mužů národního výběru.
A my jsme s ním zavzpomínali,
jaké to v tradičním prostějovském
sportu bylo kdysi, i rozebrali současnou situaci.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

MAREK
SONNEVEND

19120511473

yy Je pro začínajícího parašutistu výhodou všeobecná sportovní
průprava a pohybový talent?
„Určitě ano. Třeba já jsem už od pěti
let hrál hokej za Lovosice, k tomu rád
plaval a pro zábavu dělal i řadu dalších
sportů jako většina tehdejších dětí.
Navíc jsem odmala pořád byl na letišti, protože můj otec se závodně věnoval klasickému parašutismu. A vzhledem k tomu, že jej měl pouze coby
koníček bez reprezentačních ambicí,
byl hodně dobrý. Dokonce na mistrovstvích republiky někdy porážel
i členy nároďáku.“ (úsměv)
yy Lední hokej vám šel?
„Docela jo, s Lovosicemi jsme v sedmdesátých letech minulého století
hrávali nejvyšší mládežnické soutěže
včetně dorostenecké extraligy. Pravidelně jsem byl vybírán i do krajského
výběru a v utkáních proti jiným krajům narážel na zajímavé soupeře. Třeba na Vladimíra Růžičku, Jiřího Hrdinu, Miloslava Hořavu a další borce,
kteří se pak proslavili. Byli samozřejmě mnohem lepší než já. Například
na ´Růžu´ jsme se vždycky strašně
chystali, že ho musíme ubránit, a on
pak stejně projížděl sám celým kluzištěm a nastřílel nám pokaždé hromadu gólů.“ (směje se)
yy Jak jste se dostal k parašutismu?
„Jak už jsem řekl, dost vášnivě se mu
věnoval můj táta a navíc i brácha, takže jsem nemohl uniknout ani já. Nejdřív to začalo čtyřbojem tehdejšího
Svazarmu, kde se soutěžilo v běhu,
plavání, střelbě ze vzduchovky
a gymnastice. Taková branná zdat-

nost. V šestnácti letech jsem s otcem i slabší stránky a co i jak potřebuju tréabsolvoval první seskok, každý na novat, abych se ještě zlepšoval. Napřísvém padáku, tenkrát tandemy ješ- klad mi nikdy moc nešla akrobacie,
tě neexistovaly. Dlouho jsem byl
v pohodě, ale pak se táta dostal pode
mě, udělalo se mi špatně a pozvracel jsem mu seshora padák.
(se smíchem) Vzpomínku
na první let vzduchem
mám tedy zajímavou.“
yy V kolika letech
došlo k vašemu přesunu ze severních
Čech na Hanou?
„Po tom úvodním seskoku jsem začal chodit
do parašutistické juniorky
v Dukle Příbram a zároveň
dál hrál hokej. Postupně mi
však bylo jasné, že dělat oba
sporty na vyšší úrovni nezvládnu, proto jsem si musel vybrat.
A vyhrálo skákání. V základech
parašutismu se mi dařilo rychle zlepšovat, a když jsem v roce 1980 šel na
vojnu, vzali mě do Dukly Prostějov,
kam byl tehdy hrozný nával. Chtěl
sem každý mladý parašutista, oni si
vybírali jen ty největší talenty.“
yy Jak se tenkrát trénovalo?
„Řekl bych, že hodně
a všechno. Technika
i fyzička, seskoky se
vcelku rovnoměrně
rozdělovaly mezi
přesnost, individuální i skupinovou
akrobacii. Zatímco
dnes kluci dost posilují a nedělají žádná
cvičení takzvaně na
suchu, my jsme se často věnovali gymnastice
a určitě nám to pomáhalo. I když musím
říct, že mně nejvíc ze
všeho pomohlo, jak
jsem si na spoustu
tréninkových věcí
přišel já sám.“
yy Co tím myslíte?

Vzpomínku na první let vzduchem mám fakt
zajímavou. V šestnácti letech jsem s otcem
absolvoval první seskok, každý na svém padáku,
tenkrát tandemy ještě neexistovaly. Dlouho jsem
byl v pohodě, ale pak se táta dostal pode mě, udělalo
se mi špatně a pozvracel jsem mu seshora padák...

+XCP*QXQTMC XRTCXQ UGUXÚOKUX÷ąGPEKRQLGFPQO\OPQJC×UR÷EJčPCEKXKN
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„V podstatě individuální přípravu,
která je v současném sportu čím dál
důležitější, bez níž se teď málokdo
dostane do absolutní špičky. Já jsem
s přibývajícím věkem postupně přicházel na to, v čem jsou moje silné

tak jsem pořád vymýšlel a zkoušel, až
se mi povedlo touhle osobní cestou
propracovat aspoň za ty nejlepší na
světě. Proto si strašně cením čtvrtého
místa ze Světového poháru v individuální akrobacii, možná víc než řady

medailí z mistrovství světa i Evropy
včetně několika titulů v soutěžích
družstev, na kterých jsem se podílel
jako člen týmu. Podle mého názoru
je teď individuální přístup k přípravě
nezbytnost, což vidím třeba i v případě prostějovských hokejistů, na které
se chodím pravidelně dívat. Spousta
z nich viditelně potřebuje pracovat
na herních věcech, co jim na první
pohled nejdou, ale pochybuju, že by
to navíc po normálních trénincích
dělali. Možná někteří.“
yy Pojďme zpět k parašutismu. Zažil jste někdy při seskoku vyloženě
horkou chvíli včetně ohrožení života?
„Několik kritických momentů tam
bylo, tomu se ve vzduchu asi nevyhne
nikdo. Vždycky jsem však problém dokázal rychle vyřešit tak, že jsem vlastně
nikdy nemusel použít záložní padák.
Což třeba můj syn, který dělá instruktora ve Španělsku, musel při svém mládí už dvakrát. Je to hodně o přístupu,
schopnostech i zkušenostech. Musím
se smát, když v televizi během nějaké
reportáže řeknou, že šlo o zkušeného
parašutistu se dvěma stovkami seskoků. Já jich mám okolo patnácti tisíc
a stejně jsem i na sklonku aktivní kariéry cítil, že se mám stále co učit.“

yy Jak jste se dostal k vedení národní reprezentace?
„Během sezóny 2010 jsem ještě
pokračoval v závodní kariéře a současně vzal místo trenéra českého
nároďáku. Ale bylo toho po pravdě
moc, nezvládal jsem oboje na potřebné úrovni. Vše se na konci toho
roku vyřešilo tím, že mi ukončili
smlouvu v Dukle Prostějov. Od té
doby pokračuju u reprezentace,
vlastně už deset let. Byť poslední
roky mám čím dál častěji myšlenky,
že s tím seknu...“
yy Proč?
„Já si v žádném případě nechci stěžovat, jsem v podstatě spokojený člověk
a teď už navíc v důchodu. (smích) Vést
reprezentaci je však de facto dobrovolná práce, kterou se nedají vydělat
žádné slušné peníze. Dlouho jsem
nedostával skoro nic, poslední roky
aspoň nějakou odměnu. Pro finance
to ale každopádně nedělám ani v nejmenším. Parašutismus je vedle rodiny

prostě můj život, pořád mě strašně
baví pohybovat se v něm a jsem rád,
že zůstávám jeho součástí. Na druhou
stranu nejde o olympijský sport, mimo
armádu na něj není zrovna moc peněz
a pořád je horko těžko shánět, aby reprezentace fungovala na odpovídající
úrovni, mě po pravdě zmáhá.“
yy Vydržíte ještě?
„Uvidíme, snad jo. (pousměje se)
Z čeho mám ohromnou radost je,
když se klukům snažím pomoct
radami, někteří poslechnou. A pak
se díky tomu opravdu zlepší. Navíc
jako Češi máme v porovnání s parašutisty jiných zemí výbornou partu,
přes osobní odlišnosti i vzájemnou
rivalitu víc držíme při sobě a dokážeme se výrazněji podpořit, takzvaně
semknout. Tohle všechno mě nabíjí,
chlapi taky díky tomu patří k nejlepším na světě a hodně se jim daří. Jde
však o to, aby za současných podmínek v absolutní mezinárodní špičce
dál vydrželi.“

vizitka
IVAN HOVORKA
✓ narodil se 28. září 1961 v Ústí nad Labem
✓ pochází z Lovosic a od svých devatenácti let žije
v Prostějově
✓ bývalý špičkový parašutista ASO Dukla Prostějov,
nyní trenér reprezentace mužů České republiky
✓ v dětství a mládí se věnoval především lednímu hokeji (od 5 do 17 let),
za Lovosice hrával nejvyšší mládežnické soutěže ČR včetně dorostenecké
extraligy
✓ od 16 let současně chodil do parašutistické juniorky Dukly Příbram
✓ v 17 letech si vybral klasický parašutismus, kterému se naplno věnoval
od roku 1980 po narukování do Dukly Prostějov
✓ během aktivní kariéry se podílel na zisku řady medailí z MS i ME
v soutěži družstev, a to včetně několika titulů
✓ individuálně se nejvýš dostal při mistrovství světa na 4. místo v přesnosti
přistání, ve Světovém poháru dokázal vyhrát čtyři závody na přesnost přistání
✓ se závoděním skončil po sezóně 2010, od té doby až dosud dělá
reprezentačního trenéra klasických parašutistů ČR, přitom je svým
statusem už důchodce
✓ je ženatý a má dvě děti (dospělé dceru i syna) plus jednoho vnuka
zajímavost: v mládí se společně s parťáky z Dukly Prostějov stali
průkopníky paraglidingu

Pondělí 24. února 2020
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PROSTĚJOV, PŘEROV Už tento čtvrtek 27. února se lidé dozvědí jména nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2019.
Prestižní ocenění v podobě skleněné trofeje se znakem hejtmanství převezmou vítězové letošního devatenáctého ročníku oblíbené ankety tentokrát v Městském domě v Přerově, kam se
akce stěhuje z Prostějova. Nejcennější triumfy obhajují prostějovský parašutista Jiří Gečnuk a extraligové volejbalistky zdejšího
VK. Kdo vystoupá na trůn letos? Anketu každoročně vyhlašuje
Olomoucký kraj a marketingová společnost TK PLUS.

JAK TO DOPADLO LONI?
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Olomouckému kraji tak teprve potřetí
v historii nevládl tenista či tenistka. Na
cyklistku Janu Horákovou a veslařku
Pavlínu Žižkovou navázal za rok 2018
Jiří Gečnuk, který po desetiletce přerušil nadvládu vítězů z prostředí bílého
sportu. Rekordmanem ankety je Tomáš Berdych, dlouholetá česká tenisová
jednička vyhrála ve své kategorii sedmkrát. Třikrát se radovala Petra Kvitová
a Jiří Novák, kterému patřily všechny
tři první ročníky. Za rok 2015 a 2017
si pro cenu přišla Lucie Šafářová. Mezi
týmy kralují volejbalistky Prostějova,

2ąGF OÆFKC RąGFUVQWRKNK OCPCåGT OCTMGVKPIQXÆ URQNGéPQUVK 6- 2.75 &CXKF
.GP\ PCUPÊOMWXNGXQ CJGLVOCP1NQOQWEMÆJQMTCLG.CFKUNCX1MNGwV÷M
Foto: www.olkraj.cz
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Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK

BYLI JSME
U TOHO

pětinásobné vítězky. Stíhat je může
v tuto chvíli hned trio olomouckých
týmů - fotbalisté Sigmy, hokejisté HC
a házenkářky Zory.
„Olomoucký kraj byl prvním regionem,
který tuto anketu zavedl. Téměř dvě
desítky let jejího trvání svědčí o tom, že
stále máme spoustu výborných sportovců, kteří podávají výkony na nejlepší
úrovni, a skvěle tak reprezentují zdejší
území,“ řekl na tiskové konferenci, která
se konala uplynulou středu přímo v sídle
Olomouckého kraje jeho hejtman Ladislav Okleštěk. „V příštím roce budeme
hostit letní Olympiádu dětí a mládeže
a já zde vidím spojení. Jsme přesvědčení,
že mladí sportovci, kteří se v jejím průběhu představí, za několik let budou vyhrávat v naší anketě,“ přidal Okleštěk.
Také letos budou v rámci ankety
oceněni sportovci, které vybrala
hodnotící komise v celkem osmi
kategoriích. Kromě prvních tří v nejsledovanější části „Nejlepší sportovec“ a „Nejlepší junior“ budou
oceněny také Nejlepší družstvo, Nejlepší juniorský tým, Nejlepší trenér
i Nejlepší handicapovaný sportovec
a sportovkyně. Chybět nebude ani
Čestná cena plus Cena Olomouckého kraje.
O konečném pořadí rozhodovali jako
tradičně svými hlasy sportovní odborníci, novináři i zástupci hejtmanství.
A jejich posuzování bylo také v případě devatenáctého ročníku ankety hodně obtížné. Skvělých výsledků totiž dosáhla řada sportovců. „Rozhodování
bylo opravdu těžké. Ale třeba v kategorii týmů si troufnu tipnout, že vysoko
budou mladí tenisté Prostějova, kteří
v loňském roce získali tituly v soutěžích družstev ve všech kategoriích,“
prozradil svůj tip na jednoho možného
vítěze hejtman Olomouckého kraje.
„Rád bych vyzdvihnul fakt, že hlavně
mezi mladými sportovci máme řadu

výjimečných talentů, kteří si ocenění
bezpochyby zaslouží,“ doplnil za pořádající agenturu TK PLUS Prostějov
manažer David Lenz. „Posuzovanými
kritérii byly sportovní výkon dosažený v minulém roce a příslušnost ke
klubu, který je registrovaný na území
kraje,“ dodal.
V hlavní kategorii jednotlivců bylo
do první řady nominováno pětadvacet kandidátů na ocenění mezi
seniory. V tomto výčtu nechybí například světová šampionka na horských
kolech Romana Labounková, aspirant
na olympijskou nominaci šermíř Jakub
Jurka, tenisová kometa Karolína Muchová nebo basketbalový reprezentant
a člen šestého týmu z mistrovství světa
v Číně Lukáš Palyza. „Nejraději bych
ocenil všechny, protože jejich výkony
byly v loňském roce skvělé. Poháry dostanou pouze někteří, uznání si ale zaslouží každý nominovaný,“ poznamenal
hejtman Okleštěk.
Po několika letech se vyhlašování ankety
vrací se slavnostním večerem do Přerova
a v rotování pořadatelských měst bude
s největší pravděpodobností hejtmanství
pokračovat. „V Přerově je celá řada sportovců na skvělé úrovni. Zaslouží si, aby
slavnostní večer byl právě v jejich města. Města, ve kterých bude vyhlašování
probíhat budeme měnit častěji,“ potvrdil
Okleštěk, kterého těší, že anketa má již
pevné místo v kalendáři. „Běží nepřetržitě, každoročně je koho oceňovat, a to je
nejdůležitější.“
Nové vítěze a vítězky tedy poznáme ve
čtvrtek 27. února v Městském domě
v Přerově. Slavnostní program začne
o půl osmé večer. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který je každoroční mediálním partnerem ankety, u toho nebude
ani tentokrát chybět. V příštím vydání
se tak budete moct těšit nejen na reportáž z dnešního večera, ale i kompletní
výsledky a ohlasy zainteresovaných.

FOTOSOUTĚŽ SPORTOVNÍ KOMISE

RADY MĚSTA PROSTĚJOVA
PROSTĚJOV Sportovní komise
Rady města Prostějova vyhlásila
v letošním roce čtvrtý ročník dlouhodobé soutěže na téma „Sportovní fotografie prostějovského
sportu“. Jak již Večerník informoval, klání probíhá na internetových
stránkách sportovní komise - www.
skmpv.cz. Cílem je nejen podpořit

spojení kultury a sportu, ale i prezentace fotografií lidí, jejichž tvorba podporuje sport v Prostějově.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie,
přičemž sám autor si zvolí, do jaké
kategorie zařadí svoji fotografii. Maximální počet fotografií od jednoho
autora jsou dvě fotografie do jedné
kategorie.

První kategorie je „Umělecká
sportovní fotografie“
V této skupině by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce
z prostředí sportovního výkonu,
kde barvy a stíny převažují nad
složkou – sportovním výkonem.
Mohou to být i hrátky s úpravou
fotografie.

Druhá kategorie je „Sportovní fotografie“
V této grupě by měly být fotografie,
kde je zachycen sportovní výkon
nebo emoce, jako jsou například
radost i smutek ze sportovního výkonu.
Hlasování veřejnosti probíhá
prostřednictvím internetových

stránek www.skmpv.cz do 1. března 2020.
Slavnostní vyhodnocení bude vyhlášeno na akci Sportovec města
Prostějova 2019, které je plánováno na březen 2020. Vítězné
fotografie budou umístěny na galerii sportovní haly Sportcentra –
DDM.
(red)
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PROSTĚJOV Provozují je v nedalekém Přerově, provozovat se
znovu budou i v Prostějově. Řeč je o specializovaných hokejových třídách. Pro děti z mládežnického oddílu SK Prostějov 1913
vzniknou na Základní škole Dr. Horáka.
Hokejové třídy nejsou v prostějovském prostředí žádnou novinkou.
Dříve je pro mladé prostějovské
hráče nabízeli na Základní škole
Melantrichova. Ta se nachází jen asi
patnáct minut chůze od Víceúčelové
haly-zimního stadionu.
Hokejistů však postupem času ve
třídách ubývalo, až zanikly. „Škola
nemohla čekat, jestli tam někdo
pošle jednoho, dva nebo patnáct
hokejistů. Nebylo dost dětí, takže
třídy ‚vymřely po meči‘. Je to obrovská škoda, protože teď chybí,“ mrzí
někdejšího prostějovského brankáře Adama Švacha, otce osmiletého
Adama. Ten v mládežnickém SK
Prostějov 1913 patří mezi útočníky
třetí třídy. Jako žák druhého ročníku navštěvuje právě základní školu
v Melantrichově ulici. „O hokejové
třídě jsme uvažovali, když se jako
téma řešila před rokem nebo dvěma. Tím, že teď je kluk už druhák,
jsme o ní uvažovat přestali,“ přiznal
jeho rodič.

potvrzuje i člověk, se často dostává
do kontaktu – předseda SK Prostějov 1913 Marek Černošek. „Hlavní
výhodu tříd představuje spojení
studia a sportu. Jako klub díky tomu
na zimním stadionu obsadíme hodiny, které jinak využít nejde, protože
děti chodí na různé školy a rodiče
je mnohdy na tréninky nestihnou
vozit,“ vyzdvihl. „Rodičům ubydou
starosti s dopravou dětí tam a zpět i
třeba s obědem,“ doplnil. O znovuotevření tříd na ZŠ Melantrichova se
v prostějovském hokeji uvažovalo.
„Bylo by to ideální, na stadion je to
ze školy kousek. Zásadní problém
byl však v kapacitě. Škola se bohužel
nafouknout nedá,“ vysvětlil Černošek. Proto se s kolegy z vedení klubu
musel poohlédnout po jiné škole.
Stěžejním kritériem pro hledání byl
právě počet dětí, který by dokázala
pojmout. „Potřebovali jsme školu,
která nám řekne: ‚Ano, máme možnost otevřít sportovní třídu. Děti se
nám sem vejdou.‘,“ přiblížil.

ráka v jižní části města. Proto se pustili do jednání s její ředitelkou Petrou
Rubáčovou. „Škola má navíc kromě
tělocvičny ve svém areálu i bazén, což
je přidaná hodnota,“ zmínil Marek
Černošek, bývalý obránce extraligové
Sparty, Litvínova či Kladna a dvojnásobný mistr České republiky.
SK Prostějov 1913 by podle jeho
slov uvítal, kdyby vznikl první a

druhý ročník hokejových tříd. Záviset bude především na rodičích
malých hokejistů. Celý projekt jim
klub plánuje představit ve středu
4. března od 18.00 hodin v Národním sportovním centru. Na setkání přijdou zástupci klubu i školy.
„Zodpovíme všechny dotazy, které
na nás rodiče budou mít,“ slíbil Černošek.
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„Město hokejové třídy rozhodně podporuje“

PROSTĚJOV Bez podpory města
by se mládežnický hokej v Prostějově nemohl rozvíjet. Vznik hokejových tříd na Základní škole Dr.
Horáka radnice podle slov náměstka
primátora pro sport Jana Krchňavého vítá.
yy Jak se město Prostějov podílí na
založení hokejových tříd na ZŠ Dr.
Horáka?
„Magistrát už delší dobu hledá kontinuitu při zajišťování fungování sportovních tříd se zaměřením na lední hokej.
Hledali jsme po příkladu Přerova tu nejlepší variantu, jak ucelit a propojit školní
1RT¾wGPÊRčXQFPÊJQ
5GVM¾PÊOG\KMNWDGO
výuku s tréninky malých hokejistů. Ve
OQFGNWRCFNQ
TQFKéKCwMQNQW
hře byla i možnost nadstavby Základní
školy Melantrichova a rozšíření a komNa speciální třídy určené hokejistům Po dvouletém úsilí hokejisté konečně pletace hokejových tříd na této škole.
nicméně nezanevřel a jejich obnove- uspěli. Dozvěděli se, že jejich poža- Tato varianta však záhy padla. Aktivita
ní považuje za krok dopředu. Totéž davky splňuje Základní škola Dr. Ho- směrem k fungování hokejových tříd

„Hlavní výhodou je
propojení studia
a sportu,“ hlásí

vzešla od vedení SK Prostějov 1913
a to směrem k jediné škole s kapacitou,
která není na hraně s možností navýšení
počtu tříd. Tou je ZŠ Dr. Horáka. Město
Prostějov má zájem na tom, aby se mládežnický hokej ve městě rozvíjel. Myšlenku koncepčního rozvoje a fungování
hokejových tříd v podobném modelu,
jako je v Přerově, rozhodně podporuje.
yy Jak dlouho dopředu s vámi SK
Prostějov 1913 tento krok probíral,
konzultoval?
„S panem Markem Černoškem jsme se
na téma hokejových tříd bavili mnohokrát už v předloňském roce. Konkrétní
snaha o vznik hokejových tříd na Základní škole Dr. Horáka je mi známa od
začátku letošního roku.“
yy Co si od tohoto kroku jako čelný
představitel poměrně velkého města
slibujete?

„Jak už jsem uvedl, vytvořme co nejlepší podmínky pro mladé hokejisty tak,
aby to vyhovovalo dětem, rodičům
i trenérům. Tím samozřejmě zvýšíme
kvalitu sportovní přípravy, zlepší se
efektivita využívání už tak přeplněné
ledové plochy. Organizačně by to bylo
pro všechny aktéry snazší a lepší.“
yy Sám jste zkušený pedagog, jak se
na nové hokejové třídy díváte učitelskýma očima?
„Sportovní třídy, a je jedno, na jaký sport
jsou zaměřeny, mají své nezastupitelné
místo v přípravě mládeže. Jednoznačně
měly a mají vliv i na daný sport. Já tuto
myšlenku trvale podporuji. A jsem rád,
že třeba na Základní škole Jana Železného jsme před lety ustáli hektický
proces rušení sportovních tříd a tradici
kvalitního fungování atletických tříd
udržujeme.“

0¾O÷UVGM RTQUV÷LQXUMÆJQ RTKO¾VQTC
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yy Co byste hokejovým třídám na
Základní škole Dr. Horáka popřál?
„Co více popřát, než ať se myšlenka a snaha všech, kteří o to upřímně a s nasazením usilují, podaří. A pro vedení a učitele
na škole, ať se trochu obrní vetší tolerancí
a pochopením směrem k mladým sportovcům. Bude to pro dobrou věc.“

pøedseda SK 1913

Èernošek

PROSTĚJOV Své první sportovní
třídy se chystá otevřít mládežnický
hokejový klub SK Prostějov 1913.
Nevzniknou ale na Základní škole
Melantrichova, která se nachází blízko Víceúčelové haly-zimního stadionu a kde je dříve měli Jestřábi, ale
alí hokejisté budou docházet na ZŠ
Dr. Horáka. Jak potvrdil předseda
klubu Marek Černošek (na snímku),
umožňuje to její kapacita. „Bohužel,
´Melantriška´se nafouknout nedá.
Potřebovali jsme školu, která nám
řekne, že si z hlediska kapacity může
dovolit sportovní třídu otevřít. Na
Dr. Horáka je navíc i vlastní bazén,“
vysvětlil volbu někdejší dlouholetý
hráč extraligy a český reprezentant.
yy Z jakého důvodu jste se rozhodli založit hokejové třídy na ZŠ
Dr. Horáka?
„O znovuzaložení sportovních tříd se
snažíme už druhým rokem. Důvod,
proč právě tato škola, byl víceméně
náhodný. Dozvěděli jsme se, že má
volnou kapacitu. Proto jsme se spojili
s paní ředitelkou Rubáčovou, dohodli
si schůzku a začala jednání.“
yy V minulosti tyto třídy fungovaly na Základní škole Melantrichova, která se nachází kousek od Víceúčelové haly-zimního stadionu.
Proč jste je pouze neobnovili tam?
„Důvodem je právě kapacita školy. Je
pravdou, že Melantrichova škola v mi-

To, že základní škola Dr. Horáka má ve
svém areálu vedle tělocvičny i bazén, je
jen přidanou hodnotou.“
yy Kolik hokejových tříd vznikne
a kolik do nich bude docházet dětí?
„Byli bychom rádi, kdyby vznikla první
a druhá třída. Kolik dětí nastoupí, závisí
do značné míry na rodičích. Celý projekt jim chceme představit ve středu
čtvrtého března od osmnácti hodin
v Národním sportovním centru. Setkání se budou účastnit zástupci školy
i klubu. Zodpovíme tam všechny dotazy, které na nás rodiče budou mít.“
yy Jak se tyto třídy budou lišit od
klasických tříd?
„Hlavní rozdíl spočívá v denním režimu dětí. Rodiče je ráno přivezou do

školy a ony pak kro- mě klasické
výuky stihnou v upraveném rozvrhu
ještě odtrénovat. Také se naobědvají
a následně počkají v družině, než si je
rodiče odpoledne opět vyzvednou.“
yy Jak hokejové třídy klubu pomohou?
„Výhod je hodně, hlavní ale představuje propojení studia a sportu. Jako
klub díky tomu na zimním stadionu
obsadíme hodiny, které jinak využít
nejde, protože děti chodí na různé
školy a rodiče je mnohdy na tréninky nestihnou vozit. Těm pak ubydou
starosti, jak děti na zimák ze školy dostat, aby se stačily naobědvat, a jak je
potom zase na stadionu vyzvednout.“
(pousměje se)

2002210315

Marek

nulosti takto fungovala.
Ideální by to vzhledem
k vzdálenosti mezi školou a zimním stadionem
bylo i teď. Bohužel, nafouknout se nedá. Nezbylo
nám nic jiného než hledat
jinde.“
yy Podle čeho jste vlastně vybírali školu, kde hokejové třídy vzniknou?
„Jak jsem již zmiňoval,
problémem v celém projektu je kapacita škol. Ta
byla prvním kritériem.
Potřebovali jsme školu, která nám řekne:
‚Ano, máme možnost otevřít sportovní třídu. Děti se
nám sem vejdou.‘

lední hokej

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Už před časem Večerník informoval o tom, že se dost možná
blíží krátkodobý návrat Jiřího Vykoukala k aktivní hráčské kariéře. A v sobotu 22. února 2020 se tenhle předpoklad stal skutečností, když sportovní manažer prostějovských hokejistů naskočil do prvoligového střetnutí
s Jihlavou jako člen základní sestavy Jestřábů!

PŮVODNÍ
zpravodajství

3")"1" %

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vykoukal se narodil 11. března 1971,
už brzy tedy oslaví 49. narozeniny.
Naposledy hrál v sezoně 2011/2012
za Plzeň. Dvojnásobný mistr světa tak
absolvoval soutěžní duel po dlouhých
sedmi letech, přičemž sám bude mít
zanedlouho už devětačtyřicet roků.
Nastoupil ve třetí obranné dvojici,
na ledě strávil podobnou porci minut jako ostatní beci LHK a dokonce
chodil i na přesilovky. Celkově potvrdil dojem z tréninků v poslední době,
které jsme občas sledovali: že výkonnostně na druhou nejvyšší soutěž ČR
bez výraznějších problémů stačí.
Největší zbraní ostříleného zadáka
s přezdívkou „Bača“ logicky byl přehled ve hře včetně pozičního bránění,
mezi nejlepší patřil rozehrávkou. Ani
fyzicky nijak viditelně nezaostával jak
bruslením, tak co se týče osobních

,KąÊ8[MQWMCNXJT¾éUMÆCMEKD÷JGOUQDQVPÊJQFWGNW Foto: Marek Sonnevend

soubojů. Jen u střelby se dal vypozorovat určitý ústup z někdejších schopností. Gól či asistenci nezaznamenal,
naopak z přesilovky po jeho faulu
vstřelili hosté vítěznou branku na 1:3.

Přesto se Vykoukal dočkal během
utkání i po jeho konci skandování
hrstky hlasitějších fanoušků na svou
osobu. A slova chvály pro svého
„svěřence“ měl rovněž kouč Jestřá-

bů. „Všichni mohli být překvapení,
jaký výkon Jirka po sedmileté pauze
předvedl. Za mě perfektní a klobouk
dolů, v rozehrávce patřil určitě k nejlepším,“ usmíval se Ladislav Lubina,

„Na svůj věk jsem se cítil jakž takž,

který jinak moc důvodů k radosti
v sobotním večeru neměl.
Po konci kariéry se Vykoukal zapojil
do dění v prostějovském klubu. Nejprve dělal mentálního kouče, potom

asistenta trenéra a následně přesedlal do pozice sportovního manažera,
kterým je dodnes. Až do října byl
současně i hlavním koučem, než ho
vystřídal právě Lubina.

Hokej v číslech:

v zásadě to snad ušlo,“ Jak vypadal

usmíval se navrátilec
comeback
JIŘÍ VYKOUKAL
podle statistik?
PROSTĚJOV Tak přece jen! Už to vypadalo, že uvažovaný návrat bývalé hokejové hvězdy a momentálně manažera - donedávna i kouče - Jiřího Vykoukala (na snímku) na dráhu aktivního hráče
zapadne v marasmu prošustrované sezóny Jestřábů. V třiapadesátém kole Chance ligy však do
toho slavný veterán přece jen šel, aby proti Jihlavě odehrál velice slušný mač. Po jeho skončení
byl o comeback legendy logický zájem médií, interview jsme s„Bačou“ pořídil i Večerník.

Marek SONNEVEND
yy Jak se zrodil váš nápad skočit znovu na led?
„Jakmile jsem na podzim skončil jako trenér
Prostějova, měl jsem trochu víc času. A říkal si,
že když se bude sezóna vyvíjet dobře ohledně
postupu do play off, tak bych si v závěru nadstavby zahrál některý zápas. Nakonec nastaly během
druhé části soutěže jiné okolnosti, ale přesto jsem
se rozhodl to zkusit. Třeba tím i dát mužstvu nějaký impuls.“
yy Jak jste se během střetnutí cítil?
„Nehrál jsem sedm let, musím se podívat na video. Nevím, jak můj výkon vypadal seshora z hlediště, ale mrzí mě vyloučení, co jsem zbytečně
udělal. Jinak si myslím, že to v zásadě možná ušlo.
Na svůj věk jsem se cítil jakž takž, nějak jsem to
ubruslil. Víc musí zhodnotit jiní.“
yy Nastoupíte i do dalších duelů?
„Nevím. Ještě hrajeme doma dva zápasy, tak uvidíme i po poradě s trenéry.“
yy Co říct k nezvládnutému souboji z týmového hlediska?
„První třetinu jsme odehráli výborně, i když stav
byl po ní nepříznivý 1:2. Ve druhé části jsme
bohužel udělali spoustu zbytečných faulů, jeden
z nich já. A během série našich oslabení soupeř
rozhodl, zatímco my jsme kromě první přesilovky žádnou z řady dalších nevyužili. Celkově jsme
zahodili hromadu vyložených šancí, sami pak inkasovali po tradičních chybách. Což bylo stejné,
jako celou tuhle sezónu.“
yy Překonal jste Jaromíra Jágra coby nejstarší
hráč v českých profesionálních soutěžích. Co
vy na to?

„Nic. Prostě jsem nastoupil a nebyl to snad žádný propadák. Samozřejmě mě mrzí, že jsme
nevyhráli, protože vítězství bylo hodně
potřeba. Bohužel se to nepovedlo.“
yy S týmem jste trénoval na ledě
už delší dobu. Myšlenka na ligový
start vás držela hned od začátku?
„Ano. Věřil jsem, že si vybudujeme
bodový náskok, abych při jistotě
postupu do play off mohl naskočit
do sestavy. Dopadlo to úplně jinak,
ale protože už jsem byl nějakým
způsobem připravený a na zápas
se těšil, tak jsem do toho
dneska šel.“
yy Teď už vypadá definitivně, že aktuální ročník
skončí pro LHK špatně.
Kde vidíte hlavní příčiny?
„Důvodů je určitě hodně.
Jedním z největších jsou porážky, které jsme utrpěli od Sokolova a Kadaně hned ze začátku
druhé části soutěže, potom se to nabalovalo. Celkově je letošní sezóna divoká
a nevydařená, ve sportu to takhle někdy
chodí. I když nám to nešlo a Prostějov
jsme nereprezentovali, jak bychom si
všichni přáli, tak musíme moc poděkovat vedení statutárního města za
obrovskou podporu našeho hokejového klubu. A věřím, že v příštím ročníku – ať bude složení týmu jakékoliv
– se opět zvedneme, zahrajeme lépe.
Vstaneme z popela.“

PROSTĚJOV Tohle se nevidí
moc často. Pokud se to tedy nestalo úplně poprvé v české hokejové
historii... Jiří Vykoukal naskočil
do zápasu profesionální soutěže dva týdny před 49. narozeninami! A rozhodně nešlo o symbolický start, na
ledě strávil 17 minut a 43
vteřin. Z prostějovských
obránců měli vyšší ice
time pouze Jakub Husa
a Jaroslav Mrázek.
Vykoukalovo vytížení navíc rostlo každou třetinou.
Tu první dokončil s časem
4:41, další s hodnotou 5:22
a v poslední části už měl ice
time 7:40. Postupně zjistil,
že když je na ledě, Prostějov
rozhodně nehoří. Zjistil, že
na to pořád má a nemusí se
bát ostudy. Vykoukal poctivě střídal. Neprodlužoval si
zbytečně svoje šichty, aby se

nezavařil – ve druhé třetině trvalo
jeho střídání průměrně jen 32 vteřin.
Zato hrál ve velmi slušném tempu
A ukázal, že po konci kariéry rozhodně nelení. Fyzicky je skvěle připravený, což napověděly už kondiční
testy před začátkem sezony, které
absolvoval se svými svěřenci. Patřil
v nich údajně k nejlepším.
Vykoukal proti Jihlavě nejprve nastupoval pouze při hře v rovnovážném počtu. Když se ale zápas začal
vyvíjet lépe pro Duklu, začal chodit
i na oslabení (celkem v zápase 2:50)
a do přesilovek (3:00). Měl celkem
dvě střely na branku, trefil dokonce
tyčku. Ve statistice +/- skončil na
-1. Celkově byl u dvou obdržených
branek (a u žádné vstřelené). Zblokoval jednu střelu a jednou šel na
trestnou na dvě minuty za faul kolenem. V následné přesilovce potom
Dukla odskočila na 3:1 a vedení už
nepustila.
s využitím www.hokej.cz

www.vecernikpv.cz
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HRÁČ

VEČERNÍKU AMERIČANÉ SE SROVNÁVAJÍ S HERNÍM

STYLEM

JIØÍ DEDEK

S velkou chutí si proti Hradci Králové zahrál hbitý
basketbalista a téměř maximálně využil osmadvacet minut na palubovce. S devatenácti body
byl nejlepším střelcem týmu a proměnil pět
z devíti střeleckých pokusů za tři body. Platný
byl i na doskoku, kde získal pět míčů. Vyprodukoval jedinou ztrátu, kterou kompenzoval
ziskem a jednou asistencí. Navíc hrál čistě a měl
pouze dva fauly.

L. B.
ROSE

Pondělí 24. února 2020
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Podkošový basketbalista Duke Shelton okamžitě ukázal, že umí hrát zády ke koši, je platný
na doskoku a dokáže na sebe navázat obránce
soupeře. Několikrát se divil, jak byly posouzené souboje pod košem, o pár míčů přišel
kvůli porušenému pravidlu o krocích, což
ovšem není nic neobvyklého. „V každé lize se
PROSTĚJOV V prvním mistrovské utkápíská trošku jinak. Záleží na inteligenci hráče,
ní za BK Olomoucko se Duke Shelton
jak rychle se s tím vyrovná. Oba kluci jsou ale
dopustil sedmi ztrát a Lynden Rose
chytří. Už proti Hradci bylo vidět, že některé
netrefil ani jednu střelu za dva boodlišnosti pochopili, a věříme, že to bude lepší
dy. Už v dalším, byť pouze přípravs každým zápasem i tréninkem,“ předpokládá
ném utkání byly jejich statistiky
sportovní manažer hanáckého klubu Michal
v jednotlivých ukazatelích lepší.
Pekárek.
Nové americké posily si rychle zvySpokojenost panuje i s Rosem na rozehrávce,
kají na český basketbal a styl týmu
který už má dostatek zkušeností a umí je prodat.
sídlícího v Prostějově.
Prakticky z voleje vystřihl devět asistencí při své
premiéře,
dalších deset přidal proti Sokolům.
Původní zpravodajství
S
novými parťáky našel rychle společnou řeč.
pro Večerník &WMG5JGNVQPC.[PFGP4QUGOCLÊ\CEGNKVOG\GTWRQJX÷
\F¾EJ&QWINCUQXKC/QTICPQXK ZHQVQ4CFGM8¾ÿC „Ukazuje se, že jde o týmového hráče. Jeho pasy
Ladislav VALNÝ
mají oči. Přihrávky jsou rychlé a přesné. Do za„Důležité, možná až klíčové bylo, že přišli bez vý- který přicestoval úplně bez fyzičky a přes půl roku končení se nehrne za každou cenu, když je to ale
raznějšího herního výpadku a v dobré kondici. Je to nehrál zápas,“ upozorňuje na stěžejní rozdíly u testo- možné, míč klidně zvedne i z velké dálky,“ těší
úplně jiná situace než u předtím zkoušeného Drye, vaných basketbalistů trenér Predrag Benáček.
Pekárka.

1

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Druhá pøíprava s Brnem
Prostějov (lv) – Ani ve druhém
týdnu ligové přestávky nebudou
hráči Olomoucka jenom trénovat.
Čeká je přípravné střetnutí s dalším týmem nadstavbové skupiny
A2 Kooperativa NBL. Po Hradci
Králové dorazí do haly Sportcentra
DDM Brno. Hrát se bude 26. února od 17:00 hodin. „Pro oba týmy
to bude dobrá prověrka před pokračováním mistrovských zápasů.
Oboustranně jsme si vyšli vstříc,
utkání je prospěšné pro Brno i náš
tým,“ míní sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.

2SURGORXzHQÉVÅULH
Y3DUGXELFÉFK
Prostějov (lv) - Po reprezentační
přestávce bude nadstavbová část
Kooperativa NBL pokračovat
svým čtvrtým kolem a reprezentant Olomouckého kraje v nejvyšší
soutěži se představí v Pardubicích.
Utkání s tradičním protivníkem se
bude hrát v sobotu 29. února od
17:30 hodin. „V tabulce jsme sice
o kousek nad Pardubicemi, to ale
neznamená, že jsme nějaký favorit
zápasu. Ligové týmy jsou hodně
vyrovnané, o vítězi jednotlivých
duelů rozhodují maličkosti. Tentokrát bude důležité i to, jak se soupeři vyrovnaní s herní přestávkou.
Chceme hrát aktivně, nepustit domácí do nějakého trháku. Věřím,
že odehrajeme dobré střetnutí.
Když se to povede, můžeme vyhrát,“ míní kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.

získejte
YÙKRGQÈMvÉ
SÔHGSODWQÅ

GÁÜÁN@UµK<NTQ,GJHJP>D#<I?JQ½=P?JPHÁO<POJ=PN
PROSTĚJOV, OLOMOUC V rámci 5. a 6. kola nadstavbové části Kooperativa NBL zavítá špičkový basketbal do Olomouce. V Čajkaréně
nastoupí hráči BK Olomoucko
4. března proti Opavě a 7. března
dorazí mistr z Nymburka. V obou
případech budou zápasy začínat
v 18:00 hodin.
„Reprezentujeme celý region, proto
každoročně hrajeme některé zápasy
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Reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina má navíc skvělou formu a pravidelně baví basketbalové diváky svým
uměním. „Zápasy s Opavou vždy
mají nádech derby. Je to souboj dvou
nejlepších moravských týmů. Utkání
mají velký náboj, bude to velká bitva.
Půjde o skvělé basketbalové představení,“ míní Tomajko.
Nymburk je základnou národního
týmu. V Číně se do šampionátu za-

pojilo hned pět jeho hráčů – Pavel
Pumprla, Jaromír Bohačík, Vojtěch
Hruban, Martin Kříž a Martin Peterka. Navíc tým z Polabí zdobí také velice kvalitní zahraniční posily. Tomu
odpovídá také výsledek českého mistra v probíhajícím ročníku Ligy mistrů. Nymburk postoupil do play-off,
když vyhrál svoji osmičlennou skupinu s bilancí dvanácti výher a dvou
porážek. „Lepší zápas do Olomou-

ce přivést nemůžeme. Nymburk je
v současné době klubem evropského
formátu. Čajkarénu čeká basketbalový svátek,“ říká šéf BK Olomoucko.
O zápasy nepřijdou ani prostějovští fanoušci, pro které klub vypraví
autobus do Olomouce. „Odjíždět
se bude vždy hodinu před zápasem od Hotelu Tennis Club,“ uvedl
sportovní manažer Hanáků Michal
Pekárek.
(lv)

Sokoli byli v přípravě kvalitním soupeřem
BK OL
KS HK

84:72

PROSTĚJOV Bez zraněného Radovana Kouřila, který sledoval zápas a současně ledoval pochroumaný kotník, reprezentanta Lukáše
Palyzy a nemocného Adama Gogy
absolvovali hráči BK Olomoucko
přípravné utkání proti Hradci Králové. Sokoli byli minulou středu na
palubovce prostějovského Sportcentra-DDM kvalitním protivníkem. Hanáci vyhráli 84:72 až po
obranu v poslední čtvrtině.
První koše přinesly dalekonosné
střely Váni a Sehnala, které zajistily
domácímu výběru příjemné vedení.

Hosté se navíc nedokázali dlouho
prosadit, minuli i z trestných hodů
a poprvé bodovali až v polovině páté
minuty po trefě Lošonského za stavu
8:0. Pak ale zlepšili koncovku a druhou pětiminutovku vyhráli o jedenáct bodů, a proto nakonec i celou
čtvrtinu v poměru 19:17.
Sokoli pak přidali ještě další koš, jejich náskok ale čtyřmi body v řadě
vymazal Norwa, a když se v 15. minutě trefil Dedek, opět vedli - 24:23.
Obrany pochopitelně nebyly nějak
přehnaně důrazné, proto skóre na
obou stranách narůstalo a v 18. minutě bylo vyrovnané 35:35. Dlouhé
minuty přitom na hřišti strávili mladíci Štěpán a Klepač a ukazovali, že
mají ligovou kvalitu. Poločas skončil
z domácího pohledu 35:37.

&2=$=1÷/2

Především novým hráčům utkání
NA TISKOVCE...
posloužilo k tomu, aby si ve vysokém tempu zvykali na herní systémy
i na způsob bránění českých týmů.
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
Sehranější Hradec ve 23. minutě „Reprezentační přestávka je příliš dlouhá. Nemůžeme jenom trénovat, proto jsem
vedl o sedm bodů 44:37. Domácí se rád, že se podařilo domluvit utkání s kvalitním soupeřem. Hradec Králové nás propak několikrát přiblížili na rozdíl čtyř věřil. Především noví hráči dostali další možnost, aby si zvykali na styl, jakým se
hraje naše liga. Prostor navíc dostali mladí kluci a také další hráči z rotace. Chyb
bodů, Východočeši však dokázali bylo hodně, ale od toho přípravné zápasy jsou. Zkusit si některé věci a zjistit, jestli
pokaždé odpovědět a deset minut fungují, nebo ne.“
.WDQOÊT2'6'4-#t*TCFGE-T¾NQXÆ
před koncem střetnutí vstupovali do
poslední periody za příznivého stavu „Měli jsme k dispozici omezenou sestavu, přesto jsme si dokázali dlouho na palubovce vyhovět a dostávali se do slibných střeleckých pozic. Šlo sice pouze o příprav54:48.
ný zápas, hlavně v poslední čtvrtině jsme se ale nechali zbytečně zatlačit. Nebyli
V závěrečné pasáži Olomoucko jsme důrazní, hráči nedokázali v obraně přitvrdit. V posledních deseti minutách
přidalo v obraně a ve 34. minutě jsme udělali jenom jeden faul, to v mistrovském utkání nemůžeme opakovat.“
Rose po průniku pod koš vyrovnal na 60:60, načež vzápětí Dedek dal další trojky Rose a koncovka
otočil skóre. Stejný hráč pak po- díky tomu proběhla v naprostém
trestal hradeckou ztrátu trojkou klidu.
(lv)
a tři minuty před koncem upravil
Statistiky z utkání
na 70:67 pro domácí. V závěru přinajdete na straně 26
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SRFKYDOXMHVL-LĆË'HGHN
PROSTĚJOV Basketbalista BK Olomoucko Jiří Dedek (na snímku) vždy platil za pro soupeře
nepříjemného protivníka, který neúnavně napadá při bránění, je rychlý a navíc umí v útoku
přesně vystřelit z dálky. Pravidelně mu sedí druhá část sezony. V klíčových zápasech jde jeho výkon nahoru, což ukázal i v posledním ligovém duelu s Děčínem, v němž proměnil dvě
trojky v důležitých okamžicích. „Doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si Dedek.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

VWUDQD

také v krajském městě. I tentokrát
budou duely v Čajkaréně hodně
atraktivní. Na palubovce se představí
celá řada reprezentantů, kteří na mistrovství světa v Číně obsadili senzační
šesté místo. Věřím, že bude plno,“ zve
diváky do olomoucké haly šéf hanáckého klubu Dušan Tomajko.
Opava v minulé sezoně hrála evropskou Ligu mistrů, ve svém středu má
celou řadu skvělých střelců z dálky.

ƔƔ Kromě Děčína jste si pěkně
zastřílel také v přípravě s Hradcem
Králové. Čím to je, že vám v novém
roce stoupá forma?
„Snad to tak bude, vůbec bych se
nezlobil. V minulých letech to tak
bylo, pokud se to zopakuje, jedině
dobře.“

ƔƔ Olomoucko je zatím v tabulce
skupiny A1 čtvrté se ztrátou dvou
výher na svitavské Tury. Existuje
možnost, že by se mohlo podařit
poskočit na třetí příčku?
„Pevně věřím, že ano. Škoda, že nedávno Opava na svitavské půdě prohrála
až po druhém prodloužení. Mohlo
to být o jednu výhru a tu jsme mohli
získat ve vzájemném zápase. Do konce
nadstavby se ale hraje ještě hodně zápasů, tabulka se určitě zamotá.“

ƔƔ Tým v průběhu sezony provází
častá zranění. Sestava se v posledních týdnech hodně změnila. Jak je
těžké se s tím vyrovnat?
„Myslím si, že je to individuální. Někoho to sváže, jiný to bere jako výzvu,
což je můj případ. Teď navíc přišli noví
kluci a jsou skvělí. Ve chvíli, kdy budeme kompletní, z nás může mít každý
strach.“
ƔƔ Od začátku nadstavby hrajete
s větším nasazením, ještě více tý-

mově. Semkly vás zdravotní problémy v kabině?
„Je to tak. Třeba v posledním zápase
s Děčínem musel odstoupit Radovan Kouřil. Říkali jsme si, že
musíme vyhrát i bez něj a pak to
společně v kabině oslavíme. Je
to často o vůli, o tom, kdo chce
vyhrát víc. To v sobě máme.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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A v sobotu si proti sobě střihnou v Letní hale další derby!
PROSTĚJOV Únik volejbalistek
VK Prostějov B i TJ OP Prostějov
ze sestupových pozic ve 2. lize žen
ČR 2019/2020 zdárně pokračuje.
O uplynulém víkendu přibyl na
konto obou družstev další bodový zisk a nejbližší sobotu si to dva
mančafty z jednoho města rozdají
spolu v historicky druhém derby
dvojutkání!

C Frýdek-Místek B. Šlo o důležité
souboje, neboť Severomoravanky
figurují až na deváté příčce, ze které
by se na konci sezóny mělo padat
dolů. Proto potěšilo, že hanácký tým
ve výhradně juniorské sestavě zvládl
vítězně jako úvodní mač 3:0 (20, 17,
21), tak odvetu 3:2 (22, -8, -17, 18,
12). A upevnil tím své šesté místo
v průběžném pořadí.
„Pojali jsme to jako ideální přípravu
PŮVODNÍ
na klíčové zápasy juniorek s Novým
ZPRAVODAJSTVÍ
Jičínem, proto nastoupily pouze
mladé holky. V prvním utkání ješpro Večerník
tě vypomohla Klárka Dvořáčková
Marek
z áčka žen a vyhráli jsme jasněji, ve
druhém už jsme se museli obejít bez
SONNEVEND
ní a boj tak byl mnohem vyrovnanějRezerva vékáčka přivítala v patnác- ší i těsnější,“ okomentoval šéftrenér
tém dvoukole druholigové skupiny mládeže VK Aleš Novák.

Výběr OP cestoval na palubovku
třetího Bílovce, kde svedl s papírově
silnějším soupeřem dvě rovnocenné
bitvy. Nejprve uspěli domácí díky
lépe doraženým koncovkám 3:0
(22, 17, 26), načež se svěřenkyně
Ladislava Sypka příkladně vyburcovaly a z odvety vydolovaly cenné
dva body za výsledek 2:3 (-17, 22,
-25, 20, -13). Ten je v tabulce udržel
na osmé pozici kousek před béčkem
Frýdku a nedaleko za Kylešovicemi.

dy), kvalitní doskakovač Petr Šnajdr
(nemoc) i spolehlivá navrátilkyně
Aneta Lešanská (trenérské povinnosti u české žákovské reprezentace).
Naopak po delší době naplno nastoupila elitní střelkyně Renata Havlová,
nicméně i tak bylo oslabení patrné.
Přesto hosté odstartovali báječně
a po deseti minutách vedli 5:1. Poté
jim však přestala fungovat ofenziva,
zatímco Jihočeši v kompletním složení zabrali, aby razantním obratem
na přelomu obou poločasů nasadili
k rozhodujícímu trháku 14:9 zkraje
druhé půle. Ve zbytku mače se ergéčko s nejčastěji skórujícími Havlovou
(6 košů) + Alexandrem Vyroubalem
(5) několikrát přiblížilo na rozdíl

jediné trefy, ovšem vyrovnat již nedokázalo.
„Měli jsme výborný vstup do utkání, náš výkon byl ze začátku hodně
kvalitní. Pak se nám ale přestalo dařit
v útoku, soupeř dobře bránil a vývoj
úplně otočil. My jsme se následně opět
zlepšili, závěr byl z naší strany už zase
dobrý. Aspoň k bodu však kousek
chyběl,“ popsal dramatický souboj
trenér SK David Konečný.
Navzdory nepříznivému výsledku
nepociťoval přehnané zklamání.
„Jednak jsme nastoupili bez tří opor
a navíc tréninky vinou četných absencí nestály poslední dobou za moc.
Proto beru výkon mančaftu i konečný výsledek objektivně, zvlášť když

BYLI JSME
U TOHO

'UXK½OLJDzHQ¤5VNXSLQD&
SRÔDGÉSRNROH

1. Opava 80, 2. Nový Jičín 70, 3. Bílovec 55, 4. Ostrava B 53, 5. Vsetín
46, 6. VK Prostějov B 39, 7. Kylešovice 31, 8. OP Prostějov 29, 9.
Frýdek-Místek B 28, 10. Odry 19.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

/QOGPVMC\XÊV÷\PÆJQUQDQVPÊJQFWGNWXQNGLDCNKUVGM8-

Foto: Marek Sonnevend

.RUIEDOLVWpWĨVQĨSRGOHKOLY%XGĨMRYLFtFKSíHVWR Dubaj bez českého
MVRXEOt]NRNHGUXKpPXPtVWXSR]iNODGQtġiVWL tenisového úspěchu
KCC ČB
RG PV 20:18
ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV První ze dvou pokusů
uspět na hřišti KCC Sokol České
Budějovice korfbalistům SK RG
Prostějov nevyšel. V sobotní dohrávce 4. kola extraligy dospělých
ČR 2019/2020 podlehli na jihu
Čech těsně 18:20 (9:11), čímž se
jim protivník přiblížil v průběžné
tabulce na pouhé dva body.
Hanákům chyběli hned tři členové
obvyklé základní sestavy: nejlepší
kanonýr Jan Tichý (rodinné důvo-

Silné Ivančice nedaly Sokolu II

Budějky daly dohromady fakt silnou
sestavu,“ pravil Konečný smířlivě.
Kromě toho prostějovští přemožitelé hned druhý den bez několika
tahounů padli ve Znojmě vysoko
18:27 a kolektiv RG tak druhou
příčku po základní části velmi pravděpodobně udrží. „Vlastně nám
stačí bod ze dvou zbývajících zápasů, což věřím, že bez problémů získáme,“ nadhodil Konečný směrem
k druhé bitvě v Českých Budějovicích (neděle 1. března, 16.20 hodin)
a poslednímu duelu dlouhodobé fáze
doma s Náchodem (sobota 7. března,
14.30 hodin).
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 26

DUBAJ, PROSTĚJOV Čtvrtfinále Karolíny Plíškové bylo českým
maximem na tradičně skvěle obsazeném ženském podniku v Dubaji.
Turnajová dvojka v něm vypadla s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Neuspěly ani další hráčky s klubovou příslušností TK Agrofert či
prostějovským původem.
„Myslím, že jsem dobře chodila do jejího druhého servisu, ale dokázala
přijít s dobrými údery. Je mladá, šla do toho. Myslím, že jsem neudělala
moc věcí špatně, soupeřka prostě hrála výborně,“ uvedla Plíšková.
V 1. kole skončila Karolína Muchová, když nestačila na Kateřinu Siniakovou. Muchová již byla bez trenéra Emila Miškeho, se kterým ukončila spolupráci. „Díky, kouči, že jste po dobu naší spolupráce stál vždy při mně a pomáhal mi najít správnou cestu od malých turnajů až po ty největší. Doufám,
že se vám bude dařit i nadále,“ děkovala Miškemu Muchová.
O kolo později vypadla Barbora Strýcová po porážce s Chorvatkou Petrou
Maričovou. „V každém setu byla o kousek lepší, neměla jsem příliš šancí,“
uznala kvalitu soupeřky česká tenistka.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

8DTP÷PUMÆRąGUVąGNEG

šanci na překvapení -QUVGNGE\CQUVCNQVąKMWU[
HK IVA
S II PV

33:21

IVANČICE,
PROSTĚJOV
Úvod jarní části 2. ligy mužů ČR
2019/2020 proběhl ze strany házenkářů TJ Sokol II Prostějov dle
očekávání. Ve 12. kole třetí nejvyšší soutěže na palubovce favorizovaných Ivančic tahali celý duel za
kratší konec výsledkového provazu, až je třetí celek tabulky porazil
jasně 33:21 (15:10).
Jihomoravané šli od začátku do vedení, které navyšovali postupně a rovnoměrně po celý zápas. Do přestávky

získali pětigólový náskok, nakonec
zvítězili o dvanáct branek. Hanáci
jako momentálně nejslabší družstvo
skupiny Jižní Morava přitom dělali
co mohli, leč na lepší rezultát to nestačilo.
„Potvrdilo se postavení obou celků
v tabulce a byl naplněn předpokládaný scénář. I přes naši velkou snahu šlo
o jednoznačné utkání bez jakýchkoliv
zvratů, domácí si to bezpečně pohlídali. My v současnosti na takhle kvalitní tým herně nemáme,“ konstatoval
trenér „dvojky“ Tomáš Černíček.
„Hlavně v prvním poločase jsme dělali hodně technických chyb, často
ztráceli míče v útoku a soupeř trestal
z rychlých trháků. Celkově jsme však

nedopustili žádný velký debakl, byť
jednadvacet nastřílených gólů je na
dnešní házenou opravdu málo. Kromě našich obvyklých kanonýrů Jirky
Kosiny a Davida Jurečky se nikdo
další není schopen častěji prosazovat,
taková je prostě realita. Za pozitivum
ale považuji, že celou druhou půli solidně odchytal mladý brankář Patrik
Lamplota,“ shrnul Černíček.
V sobotu 29. února od 17.00 hodin
prostějovští muži přivítají v hale
RG a ZŠ města Prostějov ve Studentské ulici kolektiv Velkého Meziříčí.
(son)
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku druholigové soutěže
najdete na straně 26

HP BRN
HK KOS

36:33

BRNO, PROSTĚJOV Po podzimu až devátí házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK měli
v jarní premiéře 2. ligy mužů ČR
2019/2020 ideální příležitost
přeskočit SKKP Brno B coby svého tabulkového souseda na osmé
pozici. Leč nepovedlo se, ofenzivní duel v nedělním večeru patřil
domácímu Handballu poměrem
36:33 (20:15).

Jihomoravané jsou pověstní tím,
že si moc nelámou hlavu bráněním
a všechny síly pokaždé vrhají do
útoku. Hosté se tomuhle trendu přizpůsobili, tím pádem se od začátku
až do konce pořádaly oboustranně
výživné střelecké hody.
Domácí béčko tradičně posílilo několik pendlů z extraligového A-týmu (Stein, Kučera ad.), a právě tihle
elitní borci táhli brněnskou rezervu
za vítězstvím. Hanáci do přestávky
inkasovali hrozivých dvacet gólů,
proto nabrali větší manko. Po změně stran defenzivu aspoň částečně
vylepšili a ztrátu pomalu dotahovali,

ovšem úplně ji nezlikvidovali.
Nejlepším střelcem zápasu se stal
desetigólový mladík Filip Havlík,
který navázal na svou vysokou produktivitu z první poloviny soutěžního ročníku. Talentovaného parťáka
vydatně podpořili ještě David Palička (7), Marek Dostál (6) i Rostislav
Podhrázský (5), na bodový zisk to
však bohužel nestačilo.
V neděli 1. března od 10.30 hodin
hostí kostelecký mančaft v tamní
Městské sportovní hale Maloměřice B.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26

Veselý na triumf v Americe 0-" &)+¡-û"!0,21íÛ+¡#7"
DELRAY BEACH, PROSTĚJOV
Na titul v indickém Puné nedokázal navázat Jiří Veselý na turnaji
v americkém Delray Beach. Vypadl dokonce hned v 1. kole s domácím debutantem na okruhu
ATP Brandonem Nakashimou.
Proti soupeři, který je na žebříčku
o více než 200 míst níž, nestačilo
české jedničce ani 12 es.
„První set byl ještě v pořádku, pak
už byl soupeř lepší. V poslední době
jsem toho hodně nacestoval, přelety

nenavázal
z Asie do Evropy a pak do Spojených
států byly náročné. Když se ale naskytla šance hrát turnaj ATP, využil
jsem ji. Nevyšlo to, přijdou ale další
příležitosti,“ uvedl Veselý.
Prostějovským hráčům se příliš nedařilo ani na turnajích kategorie challenger.
Adam Pavlásek vypadl v Koblenzi hned

v 1. kole, Vít Kopřiva ale postoupil až
do třetího a v něm prohrál s Tomášem
Macháčem. Do osmifinále v Bergamu
prošel také Zdeněk Kolář. Jako jedenáctý nasazený pak nestačil na domácího
Andreu Arnaboldiho.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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