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PRVNÍ letošní
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æ(1$

Dokonáno jest! Senior z Bedihoště nakonec útok feťáka nepřežil,
když osudným se mu stal jeho úterní převoz z Fakultní nemocnice v Olomouci do prostějovského špitálu. Na druhý den oznámila policie jeho úmrtí, které
se neslavně zapisuje do statistik tohoto roku. ..................................................... str. 11
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SMRT!

Sobotní brzké ráno se stalo osudným pro šestadvacetiletého muže. Ten zřejmě chtěl přeběhnout dálnici, ale v tu
chvíli jej srazila dodávka. Chodec byl v tu ránu mrtev.
Co přesně a kde stalo? ........................................... str. 16
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Ale s náramkem na noze

Rok a tři měsíce strávil Lukáš Šindýlek z Prostějova ve
Vazební věznici v Olomouci.
Devětačtyřicetiletý obtloustlý
muž je obviněn z prodeje
drog a nelegálního držení střelné zbraně.
Před pár dny však byl
z vazby propuštěn…

DO STEHNA ............ str. 3
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............. str. 17

Nejen Němčicko zachvátil smutek. Velice nečekaně totiž tento svět opustil dlouholetý ředitel tamní Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Drahoš Kňourek.
Nadšený ekolog, milovník přírody a zvířat měl pouhých 66 let. Doteď se přitom
..................................................................... str. 28
neví, co se stalo
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Sledovali jsme další případ u prostějovského senátu, který doslova zatřásl nevelkou obcí v regionu. Bílovice-Lutotín se vyrovnávají s tragédií
z března loňského roku, kdy nešťastnou náhodou zemřela teprve sedmadvacetiletá
Zuzana. Příbuzní nyní ženou k odpovědnosti starostu obce a požadují odškodnění vyšší jak sedm milionů korun!
........................................................................ str. 5
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Bývala to každoroční oslava těch
nejlepších z nás. Tradiční udělování prestižních Cen města Prostějova se však letos konat nebude.
Prostě řečeno, nejsou lidi!
„Musím s politováním oznámit, že
v letošním roce nebudeme nikomu
udělovat Cenu města Prostějova.
Důvodem je, že na toto prestižní
ocenění nikdo nebyl nenavržen.
A pokud ano, šlo o hlupáky a idioty,“ nechal se bez okolků slyšet
primátor Prostějova Francimór
Kopačka. „Nějak nám došly osob-

nosti, které bychom mohli ocenit.
Všichni, kteří pro naše město v minulosti něco významného udělali,
už cenu dostali,“ pokrčila rameny
náměstkyně primátora pro kulturu
a medaile Miládka Bitva u Sokolova.
Agentuře Hóser se ale nezdá, že by
si nikdo z tolika Prostějovanů Cenu
města nezasloužil. Vždyť jen právě
v naší agentuře je spousta redaktorů, kteří by ocenění mohli převzít.
„Té vaší slovutné agentuře bychom
mohli dát tak akorát cenu zlatého
tlučhuby,“ snížila se k urážce náměstkyně Bitva u Sokolova.
Jak jsme se ovšem dozvěděli, na
radnici přece jen došly nějaké
nominace osob na možné uděle-

od něj distancuje.

Večerníku se

pravdivý a redakce

je smyšlený, nikterak

Text v této rubrice

několik let přeruší, než dozrají další osobnosti. Pak teprve dojde k nějaké slavnosti. Toho se ale zřejmě já
už nedožiju,“ posteskla si na závěr
další náměstkyně primátora Alena
Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

Otázkou je, proč muž navštívil bar s tak vysokou částkou
peněz a proč navíc peněženku
s tímto obnosem nechal trestuhodně ležet naprosto volně na
stole. Tuto navýsost obrovskou
neopatrnost si musí zdůvodnit sám. Pokud se policistům
podaří zjistit zloděje peněz
a mobilu, hrozí mu u soudu až
dvouletý kriminál.

40 000

Na návštěvu jednoho prostějovského baru by nyní nejraději hodně rychle zapomněl
jednatřicetiletý muž, kterého
dosud neznámý pachatel během zábavy „očesal“ o třiatřicet tisíc korun v hotovosti
a dále o mobilní telefon za
sedm tisícovek.

Ü½NGJ

6.3.

8.45-9.45
ANETA KOMÁRKOVÁ

se narodila 22. května 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 18. února 2020.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 42 do
45 let, měří mezi 160 až 170 centimetry,
má střední postavu, černé oči a černé
dlouhé vlasy.

MARIE MIKOVÁ

se narodila 16. srpna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 20. února 2020. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 29 do 30 let,
měří asi 174 centimetrů, má střední až
obézní postavu, modré oči a hnědé odbarvené vlasy. Na levé paži má tetování.

CO, KDY, KDE

Pátek

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.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

ní Ceny města Prostějova za rok
2019. „To ano, ale seznam těch
lidí mě docela rozesmál. Hořce
rozesmál. Jsou na nich kriminálníci, staré struktury a nepřátelé
sportu. To nemůžeme dopustit,
aby prestižní udělování cen takto
degenerovalo,“ vyjádřil se primátor
Kopačka.
Je pravda, že v historii udílení těchto cen byli vyznamenání už snad
všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na proslavení Prostějova. „Naopak jsou tady osoby,
které Prostějov jen haní a chtějí ho
zničit. A těm rozhodně žádné medaile dávat nebudeme! Udělování
Cen města Prostějova se prostě na
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POÈASÍ v regionu

Sochař a architekt Miloš Karásek
si při svých cestách všiml, že prostějovský rodák je za hranicemi
známější než doma

„V ZAHRANIČÍ JE
I NA TRIČKÁCH.
HUSSERL JE
TAM PROSTĚ
SUPERSTAR!“

ZASLECHLI JSME…

Společně se Zdeňkem Maryškou
a dalšími herci z Divadla na Fidlovačce účinkoval před zaplněným
hledištěm na prknech Městského
divadla v Prostějově ve hře Cizinec.

Foto: internet

MARTIN PÍSAŘÍK

ZAUJAL NÁS...

Tři čtvrtiny století výročí svého
vzniku slaví fenomenální Národopisný soubor Mánes. V rámci
oslav vystoupil v pátek v prostějovském divadle dospělý i dětský
soubor.

75

ZACHYTILI JSME

Dokonaná vražda. Případ brutálního napadení v Bedihošti ze soboty 1. února má nakonec bohužel
tragickou dohru. Devětašedesátiletý majitel domu, kterého napadl
mladý feťák a sekáčkem na maso
jej těžce zranil na hlavě a ruce, minulý týden zemřel v prostějovské
nemocnici. Policie tak čin překvalifikovala na vraždu.

CO NÁS UDIVILO…

Podezřelí nejsou. Hrozba nákazy
koronavirem se šíří z Číny do Evropy a pomalu se projevuje i v České
republice. V Prostějově je naštěstí
klid, nemocnice prozatím neeviduje ani jeden případ této záhadné
choroby, s níž zápasí pomalu celý
svět. Není tak tedy ani důvod zavírat některá oddělení, jak se začalo
po městě spekulovat.

CO NÁS 3OTħðILO...
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•• Pondělí ••
Manželství je zdatný optik. „Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak,“
konstatoval trefně francouzský dramatik a romanopisec Georges Courteline. Potvrdit by to určitě mohli i hrdinové snímku Scény z manželského
života. S inscenací vzniklou na podkladě slavného filmu do Prostějova zavítalo pražské Švandovo divadlo.
•• Úterý ••
Neštěstí u soudu. „Čím hůře, tím lépe,“ tvrdí divadelník Jiří Suchý, který se
v životě musel potýkat s mnoha ranami osudu. O tom, že neštěstí nechodí
po horách, ale po lidech, se mohli přesvědčit také v Bílovicích, kde loni zemřela mladá žena. Prostějovský soud se pokusil hledat odpověď na otázku,
kdo je vlastně za její smrt odpovědný.
•• Středa ••
Pravdivé fámy. „Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě
jsou pravdivé,“ žertoval svého času prezident Miloš Zeman. Jak se vyznat
v záplavě informací a jak rozpoznat pravdivé od falešných? I o tom v prostějovské knihovně hovořil Jaroslav Valůch.
•• Čtvrtek ••
Ptáci v trní. „Jaký je rozdíl mezi učitelem a pedofilem? Pedofil má děti
rád...“ V prostějovském kině Metro 70 byl k vidění snímek V síti, který se
snaží být co nejvěrnějším odrazem toho, co se v dětských pokojících děje
čím dál častěji. Hraný dokument o dětech a sexuálních predátorech, kteří
se seznamují na internetu, už sklidil nejedno uznání.
•• Pátek ••
Hanáci forever. „Hanák tade bode do skonáni světa, tento staré zámek dyl
o štere leta,“ píše se ozdobným písmem na fasádě prostějovského zámku.
Aby tomu tak skutečně i bylo, dopomáhá k tomu také národopisný soubor
Mánes. Ten s velkou parádou oslavil v prostějovském divadle 75. výročí
svého vzniku.
•• Sobota ••
Kytary, pivo, holky. „Celá rocková hudba je o tom, jak přesvědčit holky,
aby si platily za to, že můžou být ve vaší blízkosti,“ poznamenal americký
zpěvák Richard Hell. Některým hudebníkům v historii se podařilo dosáhnout tohoto cíle více, jiným méně. Všichni fanoušci poctivé muziky z Prostějovska se však sešli na Rockovém bálu v Žárovicích.
•• Neděle ••
Oscar ve foyer. Všechno je jednou poprvé… Jako první v historii vyhrál
Oscara v kategorii nejlepší snímek cizojazyčný film. Stal se jím Parazit jihokorejského režiséra Pon Džun-hoa. Diváci si ho po nečekaném zisku
legendární trofeje mohli připomenout ve foyer kina Metro 70.
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) – Demolice bývalého železničního depa za místním nádražím, o kterém Večerník informoval
v minulém vydání, straší čím dál tím víc
bezdomovce, kteří zchátralé budovy
využívali. „Kam teď složíme hlavu? Do
azyláku nejdeme ani náhodou, takže
si musíme najít jiné bydlení. Asi pod
mostem...,“ svěřil se Večerníku před
místním nádražím jeden z mužů, který si přišel pro teplou polévku.
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Foto: Michal Sobecký
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Olomoucký kraj (red) – Minulou
středu zasedl krajský krizový štáb.
Kvůli aktuální situaci ohledně šíření koronaviru ho svolal hejtman
Ladislav Okleštěk. „V žádném případě nechceme šířit paniku. Současnou situaci ale nemůžeme podceňovat. S ostatními členy štábu si
proto předáme informace, které
jsou v tuto chvíli k dispozici, a dohodneme se na dalším postupu,“
řekl hejtman těsně před jednáním
krizového štábu. Kromě pracovníků složek integrovaného záchranného systému, armády a krajské
hygienické stanice se jednání zúčastnili také zástupci infekčního
oddělení prostějovské nemocnice.

6HvHOVHNUL]RYÙvW½E

Prostějov (mik) – Začátek osmého
kalendářního týdne přinesl pozitivní zprávu od hygieniků. Počet lidí
nemocných chřipkou i v Prostějově
výrazně poklesl a dostal se hluboko
pod hranici dvou tisíc osob s respiračními problémy v přepočtu na sto
tisíc obyvatel. „V pondělí 24. února
jsme v okrese Prostějov registrovali
1 571 osob postižených chřipkovým
onemocněním, což je pokles o bezmála 800 osob oproti předešlému
týdnu. Aktuálně však ještě v rámci
Olomouckého kraje evidujeme 16
případů chřipky s klinicky závažným
průběhem,“ uvedla Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení pobočky KHS v Prostějově.

Chøipka ustupuje

Dlouhá cesta
ku FOTO
I3
na skládku? V E È E R N ÍK U
Nikdy více...

rychlý
9HĀHUQtN
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www.vecernikpv.cz

PIŠTE 582 333 433,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

KDE SE
CO DÌJE?

pátek 6. března
16.00 VK Prostějov – Šternberk (2. turnajové kolo Extraligy kadetek nadstavbové
části-1. zápas, Národní sportovní centrum
Prostějov)
sobota 7. března
10.00 VK Prostějov – České Budějovice
(2. turnajové kolo Extraligy kadetek nadstavbové části-2. zápas, Národní sportovní
centrum Prostějov)
14.30 VK Prostějov – TJ Kralupy nad Vltavou (úvodní část kvalifikace o extraligu
juniorek ČR 2020/2021-1. zápas, Národní sportovní centrum PV)
neděle 8. března
13.00 VK Prostějov – Plzeň (2. turnajové
kolo Extraligy kadetek nadstavbové části-3. zápas, letní hala u velodromu Za Kosteleckou ulicí, Prostějov)
9.00 VK Prostějov – TJ Kralupy nad Vltavou (úvodní část kvalifikace o extraligu
juniorek ČR 2020/2021-2. zápas, Národní sportovní centrum PV)

VOLEJBAL

neděle 8. března
12:15 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(7. kolo 2 část ligy starších a mladších žáků,
Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ

sobota 7. března
18.00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk (21. kolo extraligy juniorů, Sportcentrum-DDM Prostějov)
10.00 a 12.00 BCM Orli Prostějov – TJ
Slavia Kroměříž (minižáci U 13, Národní
sportovní centrum Prostějov)
K2 Prostějov – Basketbal Sokol Horní
Počernice (9. kolo extraligy starších žákyň
U15, Sportcentrum-DDM Prostějov)
neděle 8. března
10.00 BCM Orli Prostějov – USK Praha
(22. kolo extraligy juniorů, Sportcentrum-DDM Prostějov)
K2 Prostějov – ŠBK P-H Sadská (10. kolo
extraligy starších žákyň U15, Sportcentrum-DDM Prostějov)

BASKETBAL

Padesátka cen čeká
právě
na vás! strana 24

SOUTĚŽ JE TADY!
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ

Pondělí 2. března 2020

ředitel Městské knihovny Prostějov Aleš
Procházka.
Akce je určena široké veřejnosti a slavnostního aktu se zúčastní představitelé Olomouckého kraje, statutárního města Prostějov
i členové odborné veřejnosti. Jeho součástí
jsou i doprovodné akce jako znalostní soutěž, dětská literární soutěž a výstava panelů
s informacemi o Jiřím Wolkerovi a jeho díle.
Dále také průběžně probíhají besedy pro
střední a základní školy.
„Mám za to, že dílo Jiřího Wolkera si zaslouží naši pozornost a další vydání, které

naposledy proběhlo před desítkami let.
Konkrétně to bylo v roce 1940. Tehdy vyšlo téměř komplet. V osmdesátých letech
minulého stoletá to pak byla publikace Jiří
Wolker pracujícím,“ uvedla náměstkyně
primátora Milada Sokolová. „Olomoucký
kraj na vznik knihy přispěl částkou ve výši
190 tisíc korun. Rada města Prostějova ji
podpořila částkou 200 tisíc korun,“ doplnil primátor František Jura.
Přijďte se podívat na slavnostní akci
a připomenout si prostějovského velikána!

SSoleÄenskÙ GÕm

DUHA

ZLATÁ
BRÁNA

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
čtvrtek 5. března
do 9. března
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
vernisáž výstavy tavené skleněné plastiky ZELENÁJETRÁVA–FOTBALTOJEHRA
výstava
o historii prostějovské kopané
Jaroslava Proška

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Knihovna

www.
vecernikpv.cz

Třebízského 1, Prostějov
úterý 3. března
17:00 XI. KLUBOVÁ VÝSTAVA
vernisáž Fotoklubu Prostějov

Státní
okresní archív

Komenského 6, Prostějov
Skálovo nám.6, Prostějov
sobota 7. března
pondělí 2. března
20:00 BRATŘI EBENOVÉ
koncert známé kapely a dalších předních 9:00 KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou kničeských hudebníků
hovničku? Je vám líto vyhodit knížky,
které již nepotřebujete? Navštivte knižSokolovna
ní bazar, který bude probíhat až do
30. března. Můžete přinést vaše knihy, kteSkálovo nám. 4, Prostějov
ré budou zdarma k dispozici ostatním čteneděle 8. března
nářům, a sami si můžete odnést všechny
14:00 a 16:00 O HASTRMANOVI
publikace, které vás zaujmou.
loutkové divadlo
úterý 3. března
9:30 ETIKA JAKO VÝCHODISKO
Galerie umìní
Z KRIZE SPOLEČNOSTI
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
pravidelné setkání účastníků
do 29. května
Virtuální Univerzity třetího věku
PETRA VOLTA & JAN DEMERCI – IDA
(podkrovní sál)
výstava obrazů: slovo a kresba
9:30 POHÁDKOVÉ ČTENÍ
PRO NEJMENŠÍ
Čtete svým dětem? A chcete získat tipy
Zámek Prostìjov
na knížky, které se jim budou líbit? Přijďte
čtvrtek 5. března
si poslechnout čtení určené těm nejmenČEŠI ODJINUD
ším. Na akci je nutné se předem přihlásit,
vernisáž výstavy Pavlíny Novotné
počet míst je omezen.
do 31. května
(Knihovna pro děti a mládež)
KRAJINA NA PROSTĚJOVSKU
čtvrtek 5. února
výstava obrazů
15:00 PORADNA SOS
(Městská galerie Prostějov) Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Kino klub
s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
(učebna)
Školní 4, Prostějov
17:00KŘESTKNIHYJIŘÍHOWOLKERA
středa 4. března
při příležitosti 120. výročí narození Jiřího
14:00 LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT Wolkera bude veřejnosti představena čtyřčeský dokument
dílná publikace Wolkerovy poezie a próz
sobota 7. března
(podkrovní sál)
15:00 KOCOUREK MŇOUK
pásmo pohádek ČR
ŠPALÍÈEK
17:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
animovaná komedie USA
Uprkova 18, Prostějov
20:00 PANSTVÍ DOWNTON
do 19. dubna
drama Velká Británie
PRŮŘEZ TVORBOU
výstava Markéty Zlesákové

Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
Zámek Konice
VÝSTAVA
pátek 6. března
Tomáš Pekař aneb absolventi ZUŠ
se představují
(Galerie Linka) 17:00 JAN ČÍŽEK
vernisáž výstavy fotografií

ZUŠ V. Ambrose

Školní 1, Prostějov
pondělí 2. března
17:30 VLASTNÍCI
česko-slovenská komedie
20:00 IXCANUL
drama Francie/Guatemala
úterý 3. března
15:00 KRÁLÍČEK JOJO
válečná komedie USA/ČR/Nový Zéland
17:30 V SÍTI
český dokument
20:00 MODELÁŘ
komedie/drama ČR
středa 4. března
17:30 1917
válečné drama USA/Velká Británie
20:00 CHVĚNÍ
dramaFrancie/Guatemala/Lucembursko
čtvrtek 5. března
17:30 V SÍTI
20:30 NEVIDITELNÝ
americký horor
pátek 6. března
15:00 FRČÍME
animovaná komedie USA
17:30 V SÍTI
20:00 NEVIDITELNÝ
sobota 7. března
15:00 FRČÍME
17:30 V SÍTI
20:00 NEVIDITELNÝ
neděle 8. března
10:30 FRČÍME
15:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
speciální verze dokumentu
17:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
17:45 OSCARS 2020: BÍDNÍCI
thriller Francie
20:00 1917

Kino METRO 70
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Kdo by neznal nejslavnějšího prostějovského rodáka Jiřího Wolkera?
Známý básník by v letošním roce, konkrétně 29. března, oslavil kulaté 120.
narozeniny a právě při této příležitosti
proběhne křest čtyřdílné publikace
jeho poezie i próz. Soubor nese název
Dílo.
„Při příležitosti 120. výročí narození Jiřího Wolkera bude veřejnosti představena
čtyřdílná publikace. Členové souboru
Divadla Point uvedou zhudebněné básně
a zazní i úryvky z nové knihy,“ nastínil akci

KDY: ÈTVRTEK 5. BØEZNA, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÁ KNIHOVNA, SKÁLOVO NÁM. 6, PROSTÌJOV
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zveme vás...

6.3.

8.45-9.45

Svaz tělesně postižený, m.o. pořádá zájezd 11.
března na výstavu kamélií v Rájeckém zámku,
dále jeskyně Výstupek a kostel Křtiny. Informace na tel. čísle 588 008 095, 724 706 773.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

RÙZNÉ...

Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 4. března se od 10:10 hodin
uskuteční vycházka nejen pro seniory
„ZA LESNÍMI STUDÁNKAMI“, ráno
společný odjezd autobusem v 10:10 z aut.
nádraží v Prostějově, návrat kolem 16:30
hodin

Ekocentrum Iris

Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 3. března od 17:00 proběhne seminář dětské psycholožky na téma „SOUROZENECKÁ RIVALITA“

Akademie seniorů pořádá akci HRÁTKY
S PAMĚTÍ, která proběhne v úterý
3. března od 14:00 hodin v LIPKA, z.s.,
Tetín 1. Procvičit si můžete mozkové závity
nejen při zajímavých hrách, ale trošku oslavíte i výročí povýšení Prostějova na město.

poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při
vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDO- sociální péče. Konzultační hodiny na SvatoSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. plukové ulici 15: pondělí 9.00-12:00 a 14.00Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 16:30, čtvrtek 9-12:00 hodin.
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).
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- Prostějovská odbočka Sjednocené organiMultikulturní centrum Mozaika Svaz
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení zace nevidomých a slabozrakých (SONS)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Pátek

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Sbor dobrovolných hasičů v Určicích pořádá
X. maškarní bál, který se bude konat v sobotu
7. března od 20:00 hodin v místní sokolovně.
K tanci a poslechu hraje skupina Quercus, připravena bude bohatá tombola, občerstvení a vyhlášení nejlepší masky pro jednotlivce i skupiny. Jelikož
je ples jubilejní, čeká návštěvníky i překvapení.

Maškarní bál v Určicích

Město Němčice a kino OKO v rámci tradičních
Divadelních pátků zvou 6. března v 19:30 hodin
na mini muzikál Vrabčák Edith. Divadlo Silesia
Ostrava představí hru českého dramatika Karla
Hofmana. Podtitul hry zní: hraní si a povídání si
o tématech ze života slavné francouzské šansoniérky Edith Piaf. Celá hra je provázena interpretací
šansonů slavných francouzských interpretů. Jedná se tedy o minimuzikál z francouzských šansonů pro dva herce a jednoho klavíristu.

Vrabčák Edith
v Němčicích

akce v regionu...

našeho města,“ představil další
bod programu Šulda.
Jelikož v následujícím týdnu po
návštěvě uběhne sto dvacet let od
narození básníka Jiřího Wolkera,
uctí zástupce kubánského lidu
památku tohoto významného
prostějovského rodáka. V závěru
návštěvy se šéf ambasády Alonso
Mederos setká s občany Prostějova.
(tok)

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

sehrál jednoznačně alkohol. „Oba
aktéři se podrobili dechovým zkouškám. Sedmatřicetiletý poškozený
nadýchal 2,71 promile a sedmadvacetiletá žena 0,78 promile alkoholu
v dechu,“ konstatoval Kořínek s tím,
že přesné příčiny a okolnosti incidentu jsou předmětem dalšího
šetření.
(pk)
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Po dopoledním přijetí u hejtmana
Ladislava Oklešťka se v pondělí
16. března velvyslanec přesune do
Prostějova. Zde bude besedovat
se studenty Obchodní akademie
a navštíví významný prostějovský
podnik. „Když jsme přemýšleli,
kam tak významnou návštěvu zavést, padl návrh na Palírnu U Zeleného stromu. Tato starobylá firma je jednou z výkladních skříní

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

V dubnu bude Prostějov hostit událost, jaká
se u nás ještě neuskutečnila. Proběhne u nás
dvoudenní konference věnovaná fenomenologii. Není náhodou, že začne v den narození zakladatele tohoto filozofického směru Edmunda Husserla. Husserl se totiž narodil 8. dubna
v roce 1859 v prostějovském židovském ghettu.
Naše město tím vzdá hold slavnému rodákovi,
který je dodnes známý a uznávaný po celém
světě. Rádi jsme proto pro účely dvoudenní
akce pořadatelům nabídli obřadní síň naší
radnice. S nádhernými prostorami se tak prostřednictvím vysílání na internetu budou moci
seznámit lidé ze všech koutů planety. Edmund
Husserl je mimořádně slavný prostějovský rodák, ale není rozhodně jediný. Rádi bychom si
osobnosti spojené s naším městem v budoucnu
více připomínali.
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Zatímco i česká média se předhánějí
v hrůzostrašných předpovědích a mezi
našincem už částečně také propuká
panika, v Prostějově je stále ještě poměrně klid. „Během týdne jsme zaznamenali, že někteří naši zákazníci
skupují ve větším množství základní
potraviny a vodu. Největší nápor byl

Michal KADLEC
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Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Primátor statutárního města Prostějova František Jura společně s Milošem Karáskem
představili na tiskové konferenci doprovodné akce k mezinárodnímu setkání světových filozofů
v Prostějově a rovněž oznámili realizaci pamětní desky slavnému rodákovi Edmundu Husserlovi.

o

hejtm
an
L. Ok
leštì
k

mají dělat dál,“ vzkazuje Okleštěk.
Lidé by také měli zvážit výjezdy do
oblastí, v nichž už byla nemoc prokázána. Hejtmanství navíc v současné době pracuje na zajištění dostatečného množství ochranných
pomůcek, které v případě potřeby
rozdá složkám integrovaného zá-

chranného systému, aby mohly
účinně pomáhat. „Už v lednu jsem
také prověřil, jak je na situaci připraveno jediné infekční oddělení v kraji,
které sídlí v prostějovské nemocnici.
A byl jsem ujištěn, že lůžek je tu dost
a kapacitu lze ještě rozšířit,“ poznamenal hejtman.

/KPWNQWUVąGFW\CUGFNC$G\RGéPQUVPÊTCFC1NQOQWEMÆJQMTCLGMVGT¾UG\CDÚXCNCRąKRTCXGPQUVÊTGIKQPWPCOQåPQUVP¾MC\[
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Foto: Olomoucký kraj

Bezpečnostní rada Olomouckého
kraje přijala několik preventivních
opatření. „Nejdůležitější je, aby
lidé, kteří se domnívají, že mohou
být koronavirem nakaženi, telefonicky kontaktovali svého obvodního lékaře a o této skutečnosti jej
informovali. Lékař jim poradí, co

lkrov
o
W hází i

ve středu a ve čtvrtek, v pátek se situace v tomto ohledu uklidnila,“ svěřila
se Večerníku jedna z pokladních v prodejně Lidl v Prostějově.
Celou situaci mírní mluvčí společnosti
Agel, která provozuje prostějovskou
nemocnici. „V tuto chvíli není hospitalizován žádný pacient s podezřením na
onemocnění koronavirem,“ prozradila
Radka Miloševská.

PROSTĚJOV Obávaným koronavirem je ve světě nakaženo už
přes 85 tisíc lidí, obětí viru pak podlehlo bezmála na tři tisíce osob.
A nákaza se bleskurychle přibližovala k českým hranicím, aby je
o víkendu prorazila – ANO, JETADY! Máme se tedy hrozby koronaviru obávat i v Prostějově? Mluvčí nemocnice Večerníku uplynulý
pátek sdělila, že na zdejším infekčním oddělení nehospitalizovali zatím ani jednoho pacienta, byť jen s podezřením na nákazu.
Znovu ovšem zasedl krizový štáb Olomouckého kraje.

Kvůli aktuální situaci ohledně šíření
koronaviru zasedla ve středu 26. února Bezpečnostní rada Olomouckého
kraje. V čele s hejtmanem Ladislavem
Oklešťkem se její zástupci zabývali
připraveností regionu na případný boj
s nebezpečnou nákazou. „V první řadě
chci všechny obyvatele kraje požádat,
aby zbytečně nepodléhali panice. Žádný výskyt koronaviru v České republice
zatím nebyl potvrzen,“ uvedl hejtman
těsně po jednání bezpečnostní rady.
Jenže, o víkendu už bylo vše jinak! Nákaza Covid-19, způsobená
novým koronavirem, se objevila
poprvé v Česku. Nakažen je jeden
muž plus jedna mladá žena v pražské Nemocnici na Bulovce a další
muž v Ústí nad Labem. Zatímco
v případě něžnějšího ohlaví jde
o Američanku, další dva jsou Češi.
Všichni tři byli nedávno v Itálii.
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Spor ukončila žena,

PROSTĚJOV Teklo z něj jako
z vola! Že není někdy soužití
v páru jednoduché, ví každý z nás,
ale abychom v hádce na svoji drahou polovičku brali nůž, to už je
přece jen silná káva. Jenže, právě
tohoto zkratu se dopustila sedmadvacetiletá žena, která uchopila
kuchyňský nůž a o deset let staršího milého bodla do stehna, navíc
mu způsobila i další zranění!
Vše se událo uplynulou sobotu 29.
února v jednom z bytů v ulici A.
Krále v Prostějově, kde došlo k incidentu mezi partnery. Na začátku byl
spor slovní, který následně přešel ve
fyzický.
„Žena uchopila kuchyňský nůž,
partnera bodla do stehna a způsobila
mu i další zranění. Muž byl k ošetření převezen do prostějovské nemocnice,“ prozradil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Pole lékaře si doba léčení vyžádá přibližně jeden týden. A jak se ukázalo,
svoji nepochybnou roli při útoku

zpravodajství
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PROSTĚJOV V polovině března
bude přivítána další z významných mezinárodních návštěv.
V rámci oficiální návštěvy Olomouckého kraje přijede také
do Prostějova velvyslanec Kubánské republiky Danilo Alonso Mederos. „A připraven má
nabitý program,“ avizuje krajský
zastupitel Ludvík Šulda, který
celou návštěvu organizuje.
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DRAHANY
Y Poslední úno
úno-rový den loňského roku došlo
k loupežnému přepadení pošty
v Drahanech. Policie následně vyy
hlásila pátrání po přibližně 25 let
starém muži střední postavy s vystouplým menším břichem a černými vlasy. Večerník zajímalo, jak
to celé dopadlo?
„Naval prachy!“. S těmito slovy
a s pistolí v ruce vtrhl ve čtvrtek 28.
února na poštu v Drahanech ozbrojený lupič. Přítomná zaměstnankyně však navzdory leknutí zachovala
chladnou hlavu a vysvětlila mu, že
k penězům se jen tak snadno nedo-

Napsáno
pred
à

1. 3. 2010

stane. On následně schoval pistoli a začal se odmaskovávat
s tím, že celá akce je pouze testování
zaměstnanců, zda reagují správně
na krizovou situaci. Když mu na to
paní řekla, že o ničem podobném
nikdy neslyšela, tak jí odvětil, ať se
podívá na americké filmy. Poté utekl. Netrvalo dlouho a rozběhlo se
policejní pátrání, které však dosud
nebylo úspěšné.
„Věc je ještě ve stádiu prověřování
a po podezřelém stále pátráme,“
reagoval na přímý dotaz František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Nic nového jsme se nedozvěděli ani od jinak dobře informovaných zdrojů z podsvětí. Že by se neúspěšný zlodějíček vypařil? (mls)

ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle byl obzvláště otřesný případ! Koncem loňského února bylo v jednom
z domů v Ponikvi nedaleko Konice objeveno 18 vychrtlých a zcela dehydrovaných psů živících se pouze masem či kostmi svých uhynulých druhů. Všem
se v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem dostalo
potřebné péče a postupně se daří nacházet jim nový
domov. V útulku už nyní zbývají poslední dva, kteří
však mají četné šrámy na duši.
Na otřesný případ týrání psů, kteří se v uzavřeném prostoru pojídali navzájem, se přišlo poté, co byl holandský
majitel domu Johann V. H. (63) odvezen v kritickém stavu do nemocnice. Tam zanedlouho zemřel. Ochránce
zvířat do Ponikve zavolal jeho bratr. „Jeho chování bylo 8×VWNMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO\čUV¾XCLÊ\VÚTCPÚEJRUčQFGDTCPÚEJX2QPKMXKWåLGP/CZKOC-CéMC 2x foto: www.vorisek.org
neskutečně arogantní, další osud psů mu byl naprosto
lhostejný. Šlo asi o to nejhorší, co jsme v tomto ohledu
zažili, a to jsme toho už zažili docela dost,“ zavzpomínal pro Večerník vedoucí útulku Voříšek Leopold Dostál, který se v průběhu uplynulého roku s dalším vynuceným odebráním psů na Prostějovsku nesetkal.
Z týraných psů objevených v domě v Ponikvi žijí v útulku v Čechách pod Kosířem už pouze fenka Kačka a pes
Maxim. „Jedná se o psy, kteří byli ve smečce na úplně
nejnižších stupních. Obzvláště Maxim byl ostatními
hodně utlačovaný, málem to nepřežil. Oba na tom také
byli nejen fyzicky, ale i psychicky ze všech psů nejhůře.
Proto potřebují pánečka s velkou trpělivosti. Mají sice
už lidi, kteří je chodí pravidelně venčit, ale najít pro ně
nový domov stále není snadné,“ konstatoval Dostál.
Podívat se na Maxima s Kačkou a další obyvatele psího koncem května případně v červnu. Proběhne buď příútulku v Čechách pod Kosířem budou zájemci i letos mo v Čechách pod Kosířem, nebo v sousedních Stařemoci na chystané Voříškiádě. „Akce by se měla konat chovicích,“ prozradil vedoucí útulku.
(mls)

2QEGNÆOO÷UV÷EJQFÊOGXJQXe
Tak to je hnus, dámy a pánové!
Ale hnus nás všech, lépe řečeno
všech majitelů psů. Kam ve městě v těchto dnech šlápneme, tam
je doslova a do písmene lejno!
Jakmile totiž v minulých dnech
roztál sníh, náměstí a parky odhalily neuvěřitelné množství psích
exkrementů. Co s tím?
Problém, který neušel ani zrakům
představitelů naší radnice. „Dlouhodobě patřím ke kritikům podobných nepořádků. Pokud v této
republice platí zákony či vyhlášky,
které se mají dodržovat a nedodržu-

jí, je to obrovský problém celé společnosti. Druhá věc je ale problém
s vymahatelností práva. Zákony jsou
totiž tak benevolentní, že městská
policie jen těžko může perzekuovat majitele psů, i když strážníci
přímo vidí, jak pejsek kálí v parku,
dokonce i na chodníku či na ploše náměstí a jeho páníček po něm
neuklidí. Ten se ale při správním
řízení může na základě kliček v zákonech z přestupku vykroutit. A to
je špatně,“ říká místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil. „Neustále
jsme občany kritizováni za to, že

zvyšujeme poplatky za psy nebo je
nutíme k čipování. Ale už se nikdo
z těchto kritiků nestará o to, kolik
městskou pokladnu stojí například
jen úklid psích exkrementů,“ dodává místostarosta.
Už v pondělí se společnost A.S.A.
Technické služby pustí do úklidu psích výkalů po celém městě.
„V loňském roce jsme z městských
parků, ulic a náměstí odklidili přes
dvě a půl tuny psích exkrementů.
Stálo to zhruba 310 tisíc korun,“ podotkl Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti A.S.A. v Prostějově.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Situace v Prostějově se za posledních deset let zlepšila se v tomto ohledu nezlepšila. Statistická čísla svědčí o tom, že ročně vynaloží magistrát za úklid a likvidaci psích exkrementů více peněz. Věc má ale dvě roviny. Jednak se zlepšily legislativní podmínky, které lépe dokáží usvědčit, a následně pokutovat majitele
psů, kteří nechají své čtyřnohé miláčky „kadit“ na veřejných prostranstvích. Na
druhé straně od roku 2010 rapidně vzrostl počet psů, které chováme a máme je
za členy rodiny. Tím samozřejmě přibývá i počet venčených zvířat a rizika, že jejich nesvědomití páníčci po nich nechají bez povšimnutí výkaly ať už v parcích,
nebo na chodnících. Bohužel dodnes se s tímto problémem nedokáže nikdo plně
vyrovnat, a tak určitě i letos dá sběr psích exkrementů zabrat. Pracovníkům
technických služeb i městské pokladně.
(mik)
p

jak šel čas Prostějovem ...
XOLFHýHVNRVORYHQVNpKRDUPiGQtKRVERUX
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Příště: Jezdecká ulice
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Zloděj měl asi hlad
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Po deváté hodině ranní ve středu 26.
února bylo přijato oznámení na linku
156 o drobné krádeži v centru města.
Hlídka na místě zjistila od ostrahy
obchodního domu, že dvacetiletý
mladík si na prodejně vzal z regálu
několik druhů zboží. Následně se
vyhnul pokladní zóně a z prodejny
chtěl odejít vstupem. Tam byl zastaven ochrankou a předán strážníkům.
Ti u pachatele nalezli odcizené potraviny v celkové hodnotě 167 korun.
U správního orgánu mu hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Pacientku
snesli ze 6. patra
V dopoledních hodinách předminulé
soboty 22. února bylo přijato z operačního střediska HZS Olomouckého kraje oznámení o výjezdu hasičů
ke zraněné osobě v bytě v Kostelecké
ulici. Na místo byla vyslána hlídka,
načež po otevření bytu byla uvnitř
nalezena šestasedmdesátiletá žena se
zdravotními komplikacemi. Přivolaný
lékař rozhodl o převozu pacientky do
nemocnice. Hasiči ve spolupráci se
strážníky ženu snesli ze šestého poschodí do sanitky.

Opilí bezdomovci
Během dvou hodin skončily v sobotu 22. února na záchytce hned tři osoby. Prvního opilce, ležícího na zemi
v ulici Západní, nahlásila prostřednictvím linky 156 kolemjdoucí žena.
Čtyřiačtyřicetiletý bezdomovec byl
ve stavu, kdy nekontroloval své jednání a nedokázal se udržet na nohou.
Při orientační dechové zkoušce bylo
u něj změřeno 3,63 promile. Druhým nahlášeným opilcem byla sedmdesátiletá bezdomovkyně,která
se nacházela na lavičce v centru města. Žena byla ve stavu, kdy nekontrolovala své jednání a sama se o sebe
nedokázala postarat. Nadýchala 1,98
promile. Třetí opilec byl nahlášen
na linku 156 v prostorách hlavního
vlakového nádraží. Hlídkou byl na
místě zjištěn klečící jednašedesátiletý
muž. Dotyčný vlivem požitého alkoholu nebyl schopen samostatného
pohybu. Postavit na nohy se nedokázal ani za pomoci hlídky. Dechovou
zkoušku se pro jeho stav nepodařilo
provést. Všechny tři osoby putovaly
na záchytku a jejich přestupky projedná správní orgán.

Záleželo mu na sousedovi

Ve středu 26. února těsně před polednem se obrátil se žádostí o pomoc na linku 156 všímavý soused.
Viděl na ulici pobíhat psa, který patří jednomu staršímu pánovi bydlícímu ve společném domě, načež dále
uvedl, že se ještě nikdy nestalo, aby
pes byl na volno bez svého majitele,
který si jej totiž vždy pečlivě hlídá.
Proto oznamovatel pojal podezření,
zdali se náhodou sousedovi něco
nestalo. Vyslaná hlídka na místo se
snažila kontaktovat staršího muže
u něj doma, ale nikdo na zvonění
a volání nereagoval. Ostatní sousedé také staršího muže neviděli. Při
zjišťování, kde by se mohl nacházet,
se majitel psa dostavil do místa svého bydliště. Strážníkům uvedl, že si
šel pouze nakoupit a svého čtyřnohého kamaráda uvázal u obchodu.
Vodítko se zřejmě uvolnilo a pes
odběhl domů. Vše nakonec dobře
dopadlo a sedmdesátiletý muž byl
v naprostém pořádku.

nepřeposílejte,“ alarmuje policie
PROSTĚJOV Během úvodu tohoto roku
se s podobnými případy v Prostějově roztrhl pytel. Policisté registrují další oznámení,
kdy tentokrát přes sociální sítě sedla na lep
podvodníkovi teprve čtrnáctiletá dívka. Ta
pod smyšlenou legendou přeposlala přes
Facebook neznámému darebákovi svůj
PIN kód, a to celkem jedenáctkrát. Rodiče
stála důvěřivost dcery 6 600 korun...
Policisté v souvislosti s tímto podvodem
vydali další důrazné varování.

policisté obvodního oddělení Prostějov 1. Obětí se
tentokrát stala čtrnáctiletá dívka z Prostějova, která svému domnělému známému přeposlala všech jedenáct
SMS zpráv s PIN kódem, o které ji požádal. Každá taková zpráva její rodiče vyšla na 600 korun a způsobená
škoda tak dosáhla celkové částky 6 600 korun. Policisté
věc šetří pro podezření z přečinu podvodu. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jelikož se jedná o další z mnoha podvodů podobných
jako vejce vejci, vydali prostějovští policisté další varování. „V souvislosti s tímto případem znovu důrazně
apelujeme na veřejnost, aby všichni byli při komuniMichal KADLEC
kaci přes sociální média opatrní a dbali vysoké obe„Oznámení o dalším podvodném jednání, ke kterému zřetnosti. Po každé netypické žádosti by mělo dojít
mělo dojít koncem měsíce ledna tohoto roku, přijali k ověření, že pochází opravdu od známého. Podvrh-

Před vězením zase kradl
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nout psanou zprávu není tak těžké. Proto by ověření
mělo proběhnout jiným způsobem, nejlépe osobně
nebo telefonicky. Protože se nejedná o žádnou vysoce
sofistikovanou kriminalitu, k ubránění se takovému
útoku mnohdy stačí použít selský rozum. To, že mě
někdo v online prostředí vyzve, abych něco udělal,
přece neznamená, že to udělat musím! Nebuďte hloupí a žádné PIN kódy nepřeposílejte,“ vzkazuje veřejnosti tiskový mluvčí František Kořínek.

Do baru šel s 33 tisíci korunami... Zloděj mu peníze sebral!
PROSTĚJOV Tak za to snad může
nadávat jen sám sobě! Obrovské
neopatrnosti a ledabylosti se dopustil muž, který se přišel bavit do
jednoho z prostějovských barů.
S sebou si ale přinesl značnou finanční hotovost, o kterou vzápětí

přišel. A nejen to, zloděj mu kromě
peněz ukradl i mobil.
„V úterý pětadvacátého února v době
od půlnoci do 3.30 hodin měl dosud
nezjištěný pachatel využít nepozornosti jednatřicetiletého muže a z volně
odložené peněženky mu v jednom

z prostějovských barů měl odcizit třiatřicet tisíc korun. K tomu měl poškozený přijít i o mobilní telefon a celková
výše způsobené škody tak dosáhla
bezmála čtyřiceti tisíc korun,“ potvrdil případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Policisté věc šetří pro
podezření z přečinu krádeže. Za ten
pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Z přečinu krádeže podezírají prostějovští policisté devětadvacetiletého muže ze Žďáru nad Sázavou.
Tohoto skutku se měl dopustit
v neděli 9. února tohoto roku tím,
že v jednom z prostějovských supermarketů přes pokladní zónu
bez zaplacení pronesl 9 čokolád,
5 rybích konzerv a 2 vlasové šampony. Kdyby se mu s odcizeným
zbožím podařilo odejít, způsobil
by tím prodejně škodu vyčíslenou
na 1 034 korun. Za pokladní zónou byl však zadržen pracovníkem
ostrahy a zboží bylo vráceno do
prodeje. Tohoto jednání se muž
dopustil přesto, že byl v nedávné
době za majetkovou trestnou činnost dvakrát pravomocně odsouzen. Poslední rozsudek znějící na
20 měsíců nepodmíněného odnětí
svobody nabyl právní moci jen necelé dva týdny před krádeží. Vzhledem k uvedené recidivě podezřelému muži za přečin krádeže hrozí
další trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky.

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ
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MOHL STAROSTA BÍLOVIC
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Kabinu vůbe
vůbec nehlídal

ZA SMRT MLADÉ ŽENY?
Zuzana V. se loni zabila po pádu do sklepa!
5RGLQDFKFHSRREFLSŐHVPLOLRQŢNRUXQ

PROSTĚJOV Někdy se ví, co Bůh chystá. Jindy však zásah osudu přijdee jako rána z čistého nebe... To byl
přesně případ smrti Zuzany V., která se loni v březnu zabila po pádu do sklepa v objektu historického žudru
v Bílovicích-Lutotíně. Za její smrtí stál fakt, že si během společenské akce
ce spletla sousedící dveře a místo na
záchod vstoupila na nebezpečné schodiště vedoucí do kotelny. Objekt
kt patří obci, která ho pro podobné
akce už řadu let pronajímá. A právě jejího starostu viní rodina ze smrti své
é dcery, vnučky, sestry a přítelkyně.
Přitom stačilo tak málo: aby dveře do kotelny někdo pořádně zamkl, jakk to vždy bývalo zvykem. Celá
věc tak doputovala až před trestní senát prostějovského soudu.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Shoda nešťastných náhod, které nemohl nikdo ovlivnit, nebo spíš důkaz
platnosti hesla o tom, že tak dlouho
se chodí se džbánem pro vodu, až se
ucho utrhne? Prostějovský soud začal v minulé úterý rozplétat zapeklitý
případ, na jehož začátku byla smrt
sedmadvacetileté Zuzany V., která
zemřela při společenské akci konané
v sobotu 16. března 2019. Za její smrtí stál zdánlivě banální, ale v konečném důsledku fatální omyl: místo na
záchod vstoupila do vedlejších bohužel nezamčených dveří vedoucích na
nebezpečné schodiště.

0ČODSĜHGVYDWERX
Objekt historického žudru pro společenské akce pronajímá obec Bílovice-Lutotín. A právě její starosta Miroslav Hochvald, který ji v majetkových
záležitostech výhradně zastupoval, je
nyní viněn z usmrcení z nedbalosti.
Obžaloba tvrdí, že v prostoru kotelny nechala obec bez stavebního
povolení zbudovat schodiště, které
nebylo zkolaudováno a neodpovídalo technickým požadavkům.
Přesto objekt obec dál pronajímala pro společenské akce. Během
jedné z nich došlo k úmrtí Zuzany
V. Tato smrt její nejbližší přirozeně
velmi bolestně zasáhla, ostatně mladá
žena se v létě měla vdávat a udržovala dobré vztahy se svými sourozenci

i dědečkem, o něhož se jako pečovatelka starala. Dle slov svého otce
pak byla duší celé rodiny. „Mám dvě
dcery, které jsou vrstevnice zemřelé
Zuzany, a dokážu si představit, jakou
její smrt způsobila bolest,“ vyjádřil lítost Miroslav Hochvald, který se však
společně s dalšími zastupiteli rozhodl
rodinu zemřelé dále nekontaktovat,
aby předešel jejich negativním reakcím.

0LOLRQ\]DVPUW
Těsně před zahájením hlavního líčení
s ambiciózním nárokem na náhradu škody za zmařený život vystoupil
právní zástupce rodiny, který pro
pozůstalé požadoval celkovou částku
7,25 milionu korun. Trestní soud jej
však upozornil, že podobný požadavek lze vznést pouze vůči obci, kterou
v tomto případě starosta zastupoval.
„Lze tak učinit prostřednictvím civilního soudu. Teprve širší vedení obce
by pak případně mohlo peníze požadovat po starostovi opět prostřednictvím občanskoprávní žaloby. Jedná se
o všeobecně známou věc,“ upozornil
mladého advokáta soudce Petr Vrtěl.

2VXGRYêåXGU
Objekt historického žudru pochází
z 18. století, dlouho byl v soukromém
vlastnictví. Později přešel na obec.
Nebyl v nejlepším stavu, a tak na něm
proběhly drobné opravy, které neměly
mít vliv na provoz v budově. I proto se
objekt odhadem dvacet let několikrát
do roka pronajímal pro svatby a další
společenské události. Na celkovou
opravu si obec nechala zpracovat pro-

jekt a zažádala
ažádala o dotace. Opravy rozdělené na několik etap se sice již
rozběhly,
y, zatím však nebyy
ly dokončeny.
nčeny.
5VCTQUVC QDEG $ÊNQXKEGt.WVQVÊP /KTQUNCX *QEJXCNF UVCPWN RąGF 1MTGUPÊO UQWFGO
X2TQUV÷LQX÷1DåCNQDCLGLXKPÊ\VQJQåGMXčNKLGJQ×FCLPÆPGFDCNQUVK\GOąGNC<W\CPC8UGFOCFXCEGVKNGV¾P¾XwV÷XPKEGURQNGéGPUMÆCMEG
(QVQ/CTVKP<CQTCNN

U soudu se obšírněji probíralo zejména nebezpečné schodiště, které
vedlo do kotelny a nebylo opatřeno
zábradlím. „Schodiště bylo vybudováno ještě předtím, než jsem nastoupil
do funkce, my jsme ho nechali pouze
částečně opravit,“ tvrdil u soudu Miroslav Hochvald. Jeho slova potvrdil také
současný místostarosta, naopak předchozí starosta obce uvedl, že za něj
schodiště neexistovalo a do kotelny se
vstupovalo po žebříku.

6RXGFH
VWDURVWXQHãHWĜLO
„Jak jste mohli ke společenským
událostem pronajímat stavbu, kde
bylo nebezpečné schodiště, které
navíc nebylo zkolaudované?“ udeřil
na Miroslava Hochvalda předseda
senátu Petr Vrtěl. „Objekt byl původně určen k bydlení, později proběhla
změna účelu stavby. Pronajímal se
několik desetiletí, minimálně dvacet
let,“ reagoval pokorně obžalovaný,
jemuž však soudce ani poté nic nedaroval a zasypal jej celou řadou dotazů.
„Jak jste zabezpečili, aby lidé na toto
schodiště nevstupovali? Bylo na dveřích nějaké upozornění?“ byl Vrtěl
zvědavý. „To nebylo. Předpokládali
jsme, že dveře budou zamčené, což
také obvykle byly. Klíče od nich jsme
předávali vždy nájemci, aby si mohl
zatopit tehdy, kdy sám uzná za

vhodné, což je běžná praxe. Zároveň
jsme jej poučili o tom, že je schodiště nebezpečné a dveře by měly být
zamčené. Co se ke mně doneslo, tak
zamčené byly i ten večer. Bohužel ten,
kdo je zamykal, je pořádně nedovřel,
takže zámek nezapadl do zárubně
a dveře tak zůstaly otevřené,“ hájil se
Miroslav Hochvald.

2EHFSURYHGOD~SUDY\
GDOãtVHFK\VWDMt
U soudu byla slyšena i žena, která si
měla objekt na onu oslavu pronajmout. „Na žádné riziko, co se týče
schodiště, jsem při předání klíčů
upozorněna nebyla,“ prohlásila Ivana
T., která byla pravidelnou účastníci
akcí konaných v žudru. Navíc si jednou objekt k podobnému účelu už
pronajímala. „To bylo ovšem v létě,
takže jsme kotelnu neřešili,“ dodala.
I po tragédii obec žudr nadále pronajímá, u schodiště však nechala
vybudovat zábradlí a také zajistila výměnu dveří. Z chodby již místo kliky
je koule, takže je nelze otevřít, i když
nejsou třeba zamčené. Stavební úřad
pak zahájil řízení o odstranění stavby
schodiště. Celou věc by měla řešit
kompletní rekonstrukce objektu, která postupně probíhá.
Ani po celodenním dokazování
rozsudek nepadl, hlavní líčení tak
bylo odročeno.

Před osmnáctou hodinou ve
využil dosud nestředu 26. února vy
zjištěný pachatel hrubé
neopatrh
dvaašedesátiletého muže,
nosti dvaašedesá
který v Jezdecké
Jezdeck ulici v Prostějově vykládal zboží ze zavadodávky.
zadlového prostoru
pros
neuzamčené kaZ nehlídané a n
biny vozidla tak měl příležitost
sedadle spolujezdce
odcizit na sedad
položené dva ttablety, mobilní
powerbanku a tankotelefon, power
věcí tím
vací kartu. Majiteli
M
škodu vyčíslenou
způsobil ško
korun. Policisté
na 8 500 ko
zahájili úkony trestve věci zaháj
ního řízení pro podezření
z přečinu kkrádeže. Za ten
pachateli v případě dodva roky
padení hrozí
h
vězení.

Nadýchal
Na
téměř 3 promile
I cyklista je podle zákona
o silničním
il ič í provozu řidič,
a tak pro něj platí povinnosti
řidiče v tomto zákoně uvedené.
Mezi jinými také to, že nesmí řídit
pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Že řídit pod vlivem zakázaných látek je problém,
se na vlastní kůži přesvědčil a ještě
přesvědčí také osmačtyřicetiletý
muž, který ve čtvrtek 27. února
ve tři odpoledne po pěti pivech
a čtyřech rumech usedl za řídítka
a vyrazil do ulic. Svou nápadnou
jízdou v Žitné ulici v Prostějově
– Čechovicích k sobě přitáhl pozornost policistů, kteří jej tak museli zastavit. Zcela zjevně opilého
muže vyzvali k podrobení se dechové zkoušce, kterou změřili 2,82
promile alkoholu v dechu. Muži
nezbylo, než se k užití alkoholu
před jízdou přiznat. Další jízdu
mu policisté zakázali a věc bude
k dořešení postoupena příslušnému správnímu orgánu. Tam bude
muži za to, že porušením zákona
ohrožoval sebe i ostatní účastníky
silničního provozu, uložena sankce až do 50 000 korun.
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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!

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Agáta JERMAK
23. 2. 2020 49 cm 3,45 kg
Prostějov

Viktorie NEDOMOVÁ
23. 2. 2020 50 cm 3,25 kg
Přemyslovice

Klára DOSTÁLOVÁ
24. 2. 2020 54 cm 3,90 kg
Alojzov

Sofie PALÍKOVÁ
24. 2. 2020 50 cm 3,10 kg
Nezamyslice

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.

Martin BOHÁČ
23. 2. 2020 45 cm 2,60 kg
Dobrochov

Z

NEMOCNICE

Lubomír BERÁNEK
24. 2. 2020 49 cm 2,90 kg
Kostelec na Hané

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

...

Den prevence zeleného zákalu
Už tento pátek a bezplatně!

(QVQCTEJÊX0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

kteří si ze zvědavosti chtějí ověřit kvalitu svého zraku, ale
také těm, které trápí jakékoliv potíže se zrakem a kteří návštěvu lékaře zatím odkládali. „Kontrola zraku je zcela zásadní pro zdravý stav očí a prevenci proti očním vadám a
zákalům. Denně své oči namáháme častým používáním
notebooků a mobilních telefonů. Oči vystavujeme modrému světlu, nutíme je neustále zaostřovat na pixely a díváme se celé hodiny do jednoho bodu ve stále stejné vzdálenosti,“ vysvětluje MUDr. Petr Frgál a dodává, že včasné
odhalení zákalu či jiných vad má obrovský vliv na budoucí
kvalitu života jedince.
Nejrozšířenější je glaukom s otevřeným úhlem, který obyčejně začíná ve věku 40 – 45 let a může se projevit občasným zamlženým viděním, pocitem tlaku v oku nebo větší
zrakovou únavou. Ke vzniku glaukomu však může dojít
také po úrazech, lécích a zánětech.

2002241036
20022410361
61

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel) Až osmdesát procent informací vnímá člověk zrakem, proto by se měl každý preventivně
zajímat o to, zda jsou jeho oči zdravé. Nechat si vyšetřit
nitrooční tlak v rámci Dne prevence zeleného zákalu
mohou návštěvníci Dne otevřených dveří, který se
koná v pátek 6. března od 10.00 do 14.00 hodin na Očním oddělení Nemocnice Prostějov. Oftalmologové
nechají zájemce nahlédnout na oddělení, zkonzultují
s nimi oční problémy a poradí vhodné kapky na zvláčnění oka.
Lidé mohou využít příležitosti Celosvětového týdne
glaukomu a podstoupit bezplatné vyšetření bez žádanek
a předchozího objednání. Stačí přijít do bloku F prostějovské nemocnice. „Vyšetření nitroočního tlaku, který
je jedním z rizikových faktorů glaukomu, lidově řečeno
zeleného zákalu, je bezbolestné, velmi rychlé, nenáročné
pro pacienta. Vyšetřujeme jej bezdotykovou metodou,
kdy speciální vzduchový tonometr foukne proud vzduchu
proti oku. Ten svým tlakem oplošťuje rohovku a podle
naměřených parametrů přístroj určí hodnotu nitroočního
tlaku, přičemž čím vyšší je hodnota, tím vyšší je nitrooční
tlak,“ popisuje MUDr. Petr Frgál, primář očního oddělení
Nemocnice Prostějov s tím, že při pozitivním nálezu zeleného zákalu objednají dotyčného k odbornému vyšetření.
Preventivní akce je určena široké veřejnosti. Jednak těm,

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

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.

MAXIM

LG wGUVKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ X\TčUVW
,G D¾\NKX÷LwÊ U N¾UMQW C VTR÷NKXQUVÊ F÷N¾ XGNMÆ RQMTQM[
8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCV
PGUG
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XGUGNÚRGLUGMURą¾VGNUMQWRQXCJQW'PGTIKGO¾UV¾NGPC
TQ\F¾X¾PÊ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

publicistika

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. března 2020

7

.OMENTÁì VEĠE5NÌ.U
Michal SOBECKÝ

Øeditel? Ne, zde povìøenec
pro kontrolu osobních údajù…
GDPR. Skoro to vypadá jako nějaká
zkratka speciální armádní jednotky.
Kdo však sleduje dění, už samozřejmě dávno ví, že se jedná o zkrácení
názvu General data protection regulation. Jinými slovy jde o evropskou regulaci, která od roku 2018
má chránit a pomáhat. Ovšem jinak
než republiková policie: GDPR má
za úkol chránit ne naše zdraví nebo
majetek, ale osobní údaje.
Ve skutečnosti však tato regulace
o zdraví někdy lidem usiluje. Považte sami, kde všude se jí s větším či
menším úspěchem museli přizpůso-

bit: ve školách, školkách, na úřadech,
v soukromých firmách i veřejném
sektoru, dále také ve sportovních
klubech i v zapsaných spolcích. Tedy
prakticky všude, kam se jen podíváme: na kulturních akcích se div nerozdávají formuláře o tom, že „ano/
ne souhlasím“ s focením sebe nebo
svých blízkých...
Zejména však přibyly starosti školám. Najednou jim například vyvstala otázka, jak řešit třeba fotky
na svých webových stránkách nebo
jak písemnosti s citlivými i prakticky
všemi jinými údaji skladovat.

Měli jsme však tu čest se už setkat
i s bizarními případy: například že
děti už nepodepisují své obrázky
nebo že si v případu, který dokumentoval server aktuálně.cz, nechali
ve školce omluvenky podepisovat
prasátkem či ovečkou – tedy označením dítek. Vrcholem všeho a poměrně častým jevem pak je, že na internetových stránkách škol sice najdete
mobil na pověřence pro kontrolu či
ochranu (jak chcete) osobních údajů. Už zde ale není uveden kontakt
(případně jen jako pevná linka) na
ředitele či ředitelku, do jídelny, do

V době, kdy obecně jazyk český dostává v běžné mluvě, ale
bohužel i při projevech státníků a v médiích tak řečeno „na
zadek“, je důležité připomenout si člověka, který se jazykem
zabýval celý život a pozvedl ho svou činností na úroveň, která
by mu měla náležet i dnes, kdyby nebyl současnými trendy
„przněn“. Jde mi o Doc. PhDr. Františka Kopečného, DrSc., rodáka z Určic, který zemřel před třiceti lety 27. března 1990 ve
Vrahovicích.

– Slova gramatická a zájmena. Sv. 1,
Předložky. Koncové partikule, 1973
Průvodce našimi jmény, 1974, Etymologický slovník slovanských jazyků – Slova gramatická a zájmena. Sv.
2, Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia, 1980, Základní všeslovanská slovní zásoba, 1981, Jména
obcí a osad prostějovského okresu,
1985, Čtení o jménech, 1988.
a závěr si dovolím odcitovat
slova Vladimíra Hraběte, který o Kopečném napsal v roce 1979
v časopise Slovo a slovesnost, když
tento slavil své sedmdesátiny, toto:
„Svá bádání historickosrovnávací
a indoevropeistická opírá jubilant
o důkladnou znalost několika jazyků starověku. Je též vysoce vzdělaným germanistou. Připomeňme
však ještě vzácné osobní vlastnosti
F. Kopečného, zvláště jeho velkou
pracovitost, cílevědomost a dobrotu srdce. Známý je jeho krásný
lidský vztah ke spolupracovníkům
a k vážným zájemcům o lingvistiku
z řad mladší generace, se kterými
se ochotně a nezištně dělí o své poznatky a pracovní zkušenosti. To se
projevuje i v obětavém recenzování
kandidátských a habilitačních prací,
které posuzuje s takovým zaujetím
a podnětností, že se jeho postup
stává pro autory skutečnou školou.
Pro mladší lingvisty je F. Kopečný
velkým vzorem, a to jak svým pronikavým pohledem na fakta současné-

F

rantišek Kopečný byl český
bohemista a slavista. Zabýval se etymologií a dialektologií.
Narodil se v říjnu 1909 v Určicích,
ovšem po několika letech se s rodiči přestěhoval do Vrahovic. Studoval na prostějovském gymnáziu
a od roku 1929 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
obor čeština a němčina. Mezi jeho
pedagogy patřil třeba germanista
Antonín Beer, bohemista František
Trávníček, případně Oldřich Hujer,
specialista na indoevropskou srovnávací jazykovědu. Nemalou měrou
se na jeho rozvoji podílel i Bohuslav
Havránek, profesor srovnávací slovanské filologie. Kopečný se během
studií dostal i na studijní pobyt do
Krakova.
oktorát filozofie dostal v roce
1935. Dostal možnost pracovat v Kanceláři Slovníku jazyka českého, ale nabídku nepřijal a putoval
do Prostějova, kde nastoupil jako
středoškolský profesor. Práci v Kanceláři mu nabídli znovu r. 1945, kde
krátce působil, aby v roce 1947 zís-

D

kal docenturu a šel učit na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci. Ovšem jako věřící křesťan musel roku 1949 Univerzitu Palackého opustit. Od tohoto roku působiů na Staroslověnském slovníku.
Roku 1952 odchází do Slovanského
ústavu ČSAV, kde píše Etymologický slovník. Podařilo se mu ale také
externě působit jako bohemista
opět na Univerzitě Palackého a také
na Masarykově univerzitě v Brně.
V listopadu 1970 obdržel Plaketu J.
Dobrovského a šest let nato odešel
do důchodu.
o se týká jeho odborné publikační činnosti, potřebovali bychom na to asi speciální stranu a tak
vyberme jen pár děl z jeho širokého
portfolia. Například Úvod do studia
jazyka českého, 1947–1948, Jazyk
český a slovenský, 1948, Základy
české skladby, 1952, Etymologický
slovník jazyka českého, 1952, Nářečí Určic a okolí – Prostějovský úsek
hanáckého nářečí centrálního, 1957,
Slovesný vid v češtině, 1962, Etymologický slovník slovanských jazyků

C

družiny. Chcete tedy vyzvednout
své dítko o půl hodiny dřív? Zavolejte si pověřenci, jestli můžete...
Jak už to tedy tak bývá, z (možná)
dobře myšleného zlepšováku se stal
v českých luzích a hájích paskvil,
který se stal terčem vtipů – třeba na
Facebooku, kde dokonce funguje
skupina GDPR vtipy. A člověk by
se i zasmál, než si uvědomí, že se
ho regulace také dotýká. Co naplat,
GDPR ukazuje, že i jedno rozhodnutí a na to navazující papíry vydají
za po zuby ozbrojenou vojenskou
jednotku...

N

ANALÝZA
MA5TINA
MO.5OðE
ho jazyka, tak i šíří a hloubkou svého
historickosrovnávacího a slavistického vzdělání. Do dalších let přejeme
jubilantovi hodně zdraví, životní pohody a badatelských úspěchů.“
O Františku Kopečném se můžete
dočíst i v knize Osobnosti Prostějovska z roku 2012, kde se mu
podrobně věnuje pracovnice místního archivu Romana Němcová,
kterou jsem si též dovolil částečně
odcitovat, snad ji tím jako bývalou spolužačku potěším.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ
Arogance ze strany mìsta
Vìtšina míøí za nákupy
Naprosto chápu, že komunikace mezi garážemi v Močidýlkách je účelová Zcela se přikláním k názorům, že severní obchvat města není všelék pro
a není v majetku města. Ano, majitelé garáží už delší čas plánují její opravu dopravu v centru Prostějova, hlavně co se týká provozu v Olomoucké ulici.
a hodlají se na ni složit. Bouříme se ale kvůli aroganci vedení města, které odmí- Zabývá se vůbec někdo faktem, že drtivá většina vozidel míří nikoliv do
tá zodpovědnost za to, že těžká nákladní vozidla při revitalizaci pravého břehu Olomouce nebo z Olomouce na Prostějov či Kostelce na Hané, ale jen a jen
říčky Hloučely nám tuto komunikaci ještě více zničila. Ano, při revitalizaci, kte- čistě do obchodní zóny v Držovicích a v Konečné ulici v Prostějově? Rodirou provádělo město Prostějov! Nečekám, že by radnice investovala do celkové nám mířícím za nákupy bude nějaký obchvat úplně ukradený, protože ho
rekonstrukce již naprosto zdevastované komunikace mezi garážemi v Moči- vůbec potřebovat nebudou. Naopak se budou vracet zpět na Olomouckou
dýlkách, ale majitelům by mohla přispět alespoň nějakou korunou. Vždyť na ulici a do centra města. Podle mého názoru by daleko více prospělo zvýšit
zničení cesty má také svůj podíl. Místo toho dělá magistrát mrtvého brouka kapacitu Olomoucké ulice, například dvojpruhem ve směru do centra.
Miloš Doseděl, Prostějov
a majitelům vzkazuje, že si ji mají opravit sami.
P. V., Prostějov
Zcela zbyteèné kolony
Doprava v Olomoucké ulici by byla mnohem plynulejší a silnice propustnější, kdyby na železničním přejezdu fungovaly správně jak závory, tak světelné
zabezpečení. Jak je proboha možné, aby se závory spustily už ve chvíli, kdy vlak přijíždí od Kostelce na Hané na místní nádraží. Pak tam vlak teprve
zastaví, čeká na nástup cestujících a znovu se rozjede až po pěti či šesti minutách! A celou tuto dobu je železniční přejezd v Olomoucké uzavřen a tvoří
se v ní dlouhé kolony vozidel. Podotýkám, že zcela zbytečně...
Petr Nádvorník, Prostějov

20022610332

20010910034

Vìtve padaly, lidé se smáli...
Během vichřice, která před třemi týdny zasáhla i Prostějov, nechalo město správně uzavřít všechny parky v Prostějově. Bohužel se většinou dělo jen to, že
strážníci nechali mezi stromy natáhnout pásky s výstrahou. Možná by mnohem účinnější bylo, kdyby během dvou dnů hlídkovali u parků. Bydlím v blízkosti Kolářových sadů a viděl jsem, jak si mnozí z pásek vůbec nic nedělají a nereagují ani na upozornění jiných Prostějovanů, že park je z bezpečnostních
důvodů uzavřen. Viděl jsem i velké skupinky osob, které se i ve chvíli nejsilnějšího vichru v klidu procházely po Kolářových sadech. Větve padaly na zem
a procházející lidé se tomu ještě smáli. Považuji to za naprostou nezodpovědnost.
Milan Novotný, Prostějov

ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϱϬ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϴ ůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ

…a totálně opilého!

20022810347

ƚǀƌƚŝŶĂ ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚ
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽďǇ ƐĞ
ŽĚǀĄǎŝůĂƐĂŵĂƐƉƌĂǀŝƚ

ƐƚƎĞĐŚƵ͘
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Střecha by se měla kontrolovat dvakrát ročně, a to především před a po
zimě, kdy by mohl střešní krytinu
i izolaci poškodit sníh. Pravidelně se
mají také vyčistit střešní okapy, které
obvykle bývají zanesené různými nečistotami. Pokud se vám přihodí, že
na střeše objevíte různé mechy a další zeleň, odstraňte nánosy pomocí
chemických prostředků. Mechanické odstranění by mohlo situaci vyřešit jen na chvíli. Čím lépe o svou střechu budete pečovat, tím déle vám
bude sloužit.

O co Me
GoEré peġovaW

Zatímco dříve se pod střechou ještě
ukrývala půda, v současnosti střechy
většiny novostaveb i zrekonstruovaných domů kryjí přímo obytné prostory. Z toho také ale plyne, že nyní
mají střechy a jejich izolace mnohem
důležitější funkce. Pokud se pod střechou nachází půda, která je dobře
odvětrávaná, nějaká kapka se v tomto prostoru dokáže rychle vypařit
a nezpůsobí problémy. Střecha přímo nad obytným prostorem musí ale
tepelně izolovat i odvádět vlhkost.
U těchto střech je nutné myslet i na 5ekonVWrukcL raGĨML
poVvĨWLW na ~íaGĨ
odvětrávací mezery, aby bez problémů proudil vzduch mezi krytinou Když nebude zasahovat do konstrukce střechy a nezmění se ani
a izolací po celé střeše.
střešní krytina či její barva, tak na
D÷leÿLWoVW
příslušném stavebním úřadu nemuVvĨWla
síte hlásit vůbec nic. V dalších přípaPokud se již rozhodnete pro větší dech je ale potřeba nahlásit opravy
opravu střechy, popřemýšlejte i nad a rekonstrukce, které budou více mětím, zda by nebylo vhodné pustit nit střechu nad hlavou. Rozhodně je
střechou trochu toho sluníčka, které tedy lepší zajít na úřad při jakékoliv
nám dodává energii. V případě střeš- rekonstrukci a alespoň se ujistit, zda
ních oken je rozhodně lepší pořídit tuto událost musíme nějakým způsokvalitní za vyšší cenu, aby dokázala bem hlásit.

MnoheP G÷leÿLWĨMñt
WĨVnoVW

Stavíte, rekonstruujete a přemýšlíte, jakou střechu si pořídit a která
kritéria a podmínky byste neměli
opomenout? Možná vám s výběrem pomůže několik tipů či rad,
ať už obecně známých, či třeba pro
vás ryze šokujících.

×MNKFCWVQDWUQXÚEJ\CUV¾XGM

dostatečně tepelně izolovat. A pokud
víte, že tímto oknem bude proudit
slunečné záření celý den, je vhodné
umístit také stínění. Venkovní pak
bývá kvalitnější.

éKwV÷PÊFGwċQXÚEJXRWUVÊ

×MNKFMTCLUMÚEJMQOWPKMCEÊ

MTQRGPÊMQOWPKMCEÊ

X[UCXCéPC×MNKF

EJGOKEMÆéKwV÷PÊ

TQ\XQ\FQRTCXPÊJQ\PCéGPÊ

TWéPÊéKwV÷PÊ

UVTQLPÊéKwV÷PÊ

Raději zainvestovat než ušetřit pár korun za odfláknutou práci. Tato jednoduchá poučka platí ovšem na všechny
odborné práce, kterých potřebujete
využít. Nenechat se uchlácholit nižší
cenou na úkor kvality. Naprosto nejlepším řešením je poptat se známých,
kteří mají podobné zkušenosti s rekonstrukcí. Doporučení od kamarádů
či rodinných příslušníků je to nejlepší,
co vás může potkat. I na internetu se
totiž mohou objevit rozporuplné a zaplacené recenze.

ìtGLW Ve GoErĄPL
recenzePL

Pokud sami vnímáte, že je se střechou
něco v nepořádku, nepanikařte. Dokud vám střecha nepadá na hlavu, tak
se v drtivé většina bude jednat o relativně malý problém, který dokáže vyřešit cílená oprava.

NepanLkaíLW

Jak na odolnou a krásnou

NKMXKFCEGUOGVMč

KĚǀĄǎŝůŝďǇƐƚĞƐŝƐĂŵŝ
ƐƉƌĂǀŝƚ ƐƚƎĞĐŚƵ͍

20022810349

„Málokdo si uvědomuje, jak je čistota drahá,“
říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil

X[UCXCéPCRUÊGZMTGOGPV[

Bez střechy nad hlavou se rozhodně žít nedá, je jedním ze základních kamenů
pohodlného bydlení. Jenže drtivá většina z nás nejvyšší část domu často
zanedbává. Přitom právě tato část domu by se rozhodně měla pravidelně
kontrolovat, než nastanou daleko větší problémy. Střecha by se měla kontrolovat dvakrát ročně, nebo alespoň jednou pravidelně po zimě. Pokud se
objeví nějaké nedostatky snažit se je okamžitě vyřešit. Tímto se dá jednoduše
přejít větším problémům a nákladným opravám. O tom, co kde zkontrolovat a na co si dát pozor, se můžete dočíst v rámci této tematické dvoustrany
dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Texty připravil: Jan Frehar

×MNKFJQTMQWXQFQW

téma večerníku

20022510325
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právě na vás!

Padesátka
cen čeká

PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE TADY!

na
každém
kroku!
➢

února při posledním zasedání zastupitelstva František Jura (ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějova. Jak tehdy dodal, vítěz konkurzu
s nabídnutou cenou měl být znám po 20. únoru.
Je ale začátek března, oficiální zpráva nikde,
a tak se Večerník pozeptal na aktuální novinky, a zda bude mimořádné zastupitelstvo skutečně svoláno, přímo u zodpovědného muže.
„Výsledky výběrového řízení na výstavbu šaten
pro mládež budou známy nejdříve počátkem
příštího týdne,“ tvrdil nám ve čtvrtek minulého
týdne Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora pro stavební investice. „Jakmile se tak
stane, bude postupováno v intencích, které byly
projednány na minulém zastupitelstvu města.
Až bude znám termín mimořádného jednání
zastupitelstva k této věci, budeme média informovat,“ zopakoval Rozehnal.

17

Večerník si ze svých zdrojů z justičních věznice v Olomouci. „Čeká jej ještě něorgánů ověřil, že souzený muž byl oprav- kolik soudních jednání a celá ta kauza se
du minulé úterý propuštěn z Vazební může protáhnout i na několik let. Důvo-

2ąGUVQåG LG iKPFÚNGM RQXCåQX¾P \C
QRTCXFQXÆJQDQUUGRTQUV÷LQXUMÆJQFTQ
IQXÆUEÆP[CJTQ\ÊOWFNQWJQNGVÆX÷\GPÊ
OKPWNÚ VÚFGP D[N \ XC\D[ RTQRWwV÷P PC
UXQDQFW

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

dy vazby u pana Šindýllka sice stále trvají, ale soud nakonec vyhověl v pořadí už
jeho třetí žádosti o propuštění z vazby,“
sdělil nám zdroj z justičního orgánu.
Podle všeho bude ale Šindýlek i nadále na svobodě sledován na každém
kroku. A to doslova! „.Ano, budeme
vědět o každém jeho kroku. Hrozí totiž
stále, že bude ovlivňovat svědky v celé
drogové kauze. Podmínkou propuštění byl monitorovací dohlížecí systém
v podobě náramku, který má upevněn
na noze. Bude tak pod dozorem nejen
probačního úředníka, ale i orgánů činných v trestním řízení. Pan Šindýlek má
povoleno pracovat, ale po zaměstnání
je povinen jít ihned domů a zdržovat
se jen tam,“ dodal zdroj z prostějovské
justice.
Podle dalších informací Večerníku
si Lukáš Šindýlek nyní pronajal byt
v domě u hlavního nádraží v Prostějově. Jeho matka jej totiž údajně už ve
svém domě v Krasické ulici nechce...

Ve čtvrtek 27. února ráno se za kolejemi místního nádraží v Prostějově
začalo odehrávat něco, co si vedení
zdejšího magistrátu přálo již delší čas.
Demolice již dávno nevyužívaných

Michal
KADLEC

pro Večerník

reportáž

PŮVODNÍ

klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

budov, které i s pozemky zakoupilo
město po vleklých tahanicích s Českými drahami teprve minulý rok, má
brzy vystřídat výstavba nové sportovní
haly s velkým parkovištěm. „Stavební
firma, která vysoutěžila tuto zakázku,
se pustila do bourání mnohem dříve,
než předem avizovala. Jsme za to ale
rádi,“ podotkl Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního Prostějova.
Večerník v pátek odpoledne ještě dražím celou pracovní četu ze souzastihl v prostoru za místním ná- kromé firmy, která pomocí bagrů

PROSTĚJOV Přišlo to dřív, než se předpokládalo. Minulý čtvrtek
byla zahájena avizovaná demolice objektů starého železničního
depa za místním nádražím v Prostějově. Přestože v minulém vydání Večerníku předpokládali radní začátek bouracích prací do měsíce, demolice začala už minulý týden! Polorozpadlé budovy jdou
postupně k zemi a uplynulý čtvrtek ráno asistovali demoličním
četám i strážníci městské policie. Z bourání totiž neměli žádnou
radost bezdomovci, kteří v ruinách bývalého depa přespávali...

BYLI JSME
U TOHO

přeměňovala chátrající nemovitosti
v sutiny. „Jde to dobře, během příštího
týdne bychom mohli být hotoví, pak
už jen zbyde odvoz sutin. V jednom
z domů byl ale obrovský nepořádek,
bezdomovci tam měli doslova a do písmene hnízdo,“ prozradil nejmenovaný
pracovník demoliční firmy. A jak dodal,
začátek bouracích prací se neobešel bez
asistence policie. „Museli jsme zavolat
strážníky, protože ve čtvrtek ráno se tu
motalo osm nebo deset bezdomovců
protestujících proti demolici!“
Tuto informaci Večerníku potvrdili
prostějovští strážníci. „Je to tak, na základě žádosti jsme provedli nezbytná
opatření k zajištění bezpečnosti v lokalitě, kde byla zahájena demolice budov.
Vykázali jsme skupinku osob ve snaze

zajistit bezproblémový postup prací.
Nedošlo k žádnému incidentu ani zadržení, osoby bez domova opustily
toto místo v klidu,“ popsal událost Petr
Zapletal, strážník a zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Ještě před rokem žilo v bývalé správní
budově Českých drah, tedy v největší
nemovitosti, na třicet lidí bez domova. „Co se dalo dělat, během podzimu
a začátku tohoto roku si někteří našli
jiné ubytování a my, co jsme tady zbyli,
jsme se ve čtvrtek přišli rozloučit s místem, ve kterém jsme strávili přes čtyři
roky. Byl to náš opravdový domov,“
zalitoval během sobotního odpoledne
muž, který si před místní nádraží přišel
pro teplou polévku rozlévanou při tradiční charitativní akci.

&GOQNKEGUVCTÚEJCF¾XPQPGX[WåÊXCPÚEJDWFQXåGNG\PKéPÊJQFGRC\COÊUVPÊOP¾FTC
åÊORQMTCéWLGXGNKEGT[EJNG
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

Depo za místním nádražím v Prostějově padá k zemi

32/,&,(9<+È1ċ/$%(='2029&(

z titulní strany

zjistili jsme

Lukáše Šindýlka propustili z vazby, je ale sledován

(QVQKPVGTPGV

výsledky výběrového řízení a zjistit vysoutěženou
cenu. Pokud bude pro město přijatelná, svolám
mimořádné jednání zastupitelstva a rozhodneme
se, zda do toho půjdeme, nebo zvolíme jinou, levnější variantu hokejových šaten,“ uvedl v úterý 5.

„Máme již po souhlasu zastupitelstva požádáno
o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a také od Olomouckého kraje. Jde o veV Prostějově se taktéž pravidelně uklí- lice nákladnou investici, proto je třeba počkat na
zejí prostory uvnitř i v okolí autobusových zastávek. Tato činnost stála vloni
městskou pokladnu 763 tisíce korun.
„Nepořádek na těchto místech bývá poměrně značný, záleží ale na částech města.
Někde jsou zastávky čisté, jinde se pravidelně objevují odpadky a nedopalky od cigaret. Prostě někteří lidé jsou nepořádní, a to
asi neovlivníme,“ posteskl si Jiří Pospíšil.
Přes milion korun ročně se vynakládá
obžaloby řadu let prodával pervitin detaké za čištění dešťových vpustí a kanálů
sítkám feťáků. Činil tak nejen za peníze,
v Prostějově. „Vpusti se musí pravidelně
ale třeba i za opravu auta, či práci na rečistit, protože při dešti jsou zanášeny
všemožnými nečistotami, ale i spadlým PROSTĚJOV V hale hlavního ná- konstrukci domu své matky na začátku
listím. Žádný velký problém to není, ale draží v Prostějově se v úterý odpo- Krasické ulice, kde žil i se svojí sestrou a její
pravidelnost v čištění je namístě,“ ozřej- ledne procházel muž silnější posta- rodinou. Po největším protidrogovém závy. Na první pohled velice známá tahu policie vProstějově za poslední desetimil první náměstek primátora.
V budoucnu se dají očekávat zvýšené ná- a v médiích již několikrát „propra- letí v prosinci 2018 u něj bylo zajištěno 108
klady na úklid Prostějova. „Samozřejmě ná“ postava. Bodejť by také ne, když gramů nebezpečné drogy a také střelná
musíme počítat s tím, že se náklady rok devětačtyřicetiletý Lukáš Šindýlek zbraň ráže 9 milimetrů, kterou přechováod roku budou navyšovat. Důvodem figuruje jako hlavní postava v pro- val bez povolení. Tohle vše činil, přestože
je nejen rostoucí inflace, ale i navýšení cesu proti celému gangu výrobců byl za prodej drog již předtím odsouzen
mezd, zvyšování cen vstupů, mám na a dealerů drog! Co ale drogový boss, k podmínce. Společně s dalšími osobamysli například ceny energií a pohon- kterému hrozí mnohaleté vězení, mi z drogového podsvětí byl Šindýlek
umístěn do vazby. Nyní je ale a svobodě!
ných hmot. A co se týče inovací při úklidu dělá na svobodě?
„Myslela jsem si, že mě na hlavním nádraměsta, to ukáže čas, co nám budoucí nová
Michal KADLEC
ží klame zrak. Ale byl to on, jasně jsem jej
technika přinese,“ uzavřel Pospíšil.
Rok a tři měsíce strávil Lukáš Šindýlek poznala,“ zatelefonovala Večerníku zprávu
z Prostějova ve Vazební věznici v Olomou- o výskytu Lukáše Šindýlka na svobodě
ci. Podle
žena z Prostějova.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Večerník pečlivě sleduje vývoj v přípravách magistrátu na výstavbě šaten pro hokejovou mládež a krasobruslaře
vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově. Jak známo, tato stavební investice se měla realizovat už vloni, ale z důvodu nesplnění dotačních podmínek byla
odložena na letošní rok. Na jednání zastupitelstva 5. února primátor oznámil, že po
ukončení výběrového řízení na zhotovitele
stavby svolá mimořádné zastupitelstvo.
Dodnes se tak ještě nestalo.

PĚT LET Ġeká Ve na vtWĨze konkurzu
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Zejména v loňském roce se toho
hodně namluvilo i o chemickém čištění ulic, hlavně chodníků od plevele.
„V tomto druhu čištění budeme i přes
protesty některých občanů pokračovat. Například používání Roundupu
je v Evropské unii povoleno. My navíc využíváme novější typ Roundup
Biaktiv a začali jsme používat na likvidaci plevele i horkou páru,“ popsal
první náměstek primátora.
V kolonce každoročních nákladů na
čistotu v Prostějově se objevila také
položka úklidu krajských komunikací
ve městě. Proč magistrát uklízí silnice,
o které se má starat Olomoucký kraj?
„Vzhledem k tomu, že hejtmanství má
ze zákona povinnost čistit jen komunikace od inertního posypu po zimě,
tak by krajské komunikace zůstávaly
celý zbytek roku neuklizené. Před několika lety jsme v zastupitelstvu schválili usnesení, kterým jsme rozhodli
o vyčlenění částky pěti set tisíc korun
na údržbu krajských komunikací.
Cílem bylo a je zmenšit prašnost ve
městě,“ vysvětlil první náměstek prostějovského primátora.

PROSTĚJOV Policisté řešili minulé úterý další případ
domácího násilí. V bytě muž napadl i fyzicky svoji o dvanáct
let mladší družku. Policejní hlídka neváhala a násilníka na
deset dní vykázala z bytu.
„V úterý pětadvacátého února jsme po osmé hodině ranní přijali

oznámení o incidentu v bytovém domě nedaleko centra Prostějova.
Podle oznámení tam měl pětatřicetiletý muž verbálně a fyzicky napadnout svou o dvanáct let starší partnerku. V průběhu šetření policisté zjistili, že k napadání ve společné domácnosti dochází opakovaně
a jsou naplněny i ostatní znaky nutné pro realizaci institutu vykázání.

Z důvodu ochrany ohrožené osoby proto agresivního partnera
z místa bydliště na dobu deseti dní vykázali,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov. Jak ještě dodal, policisté incident dále šetří
pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.
(mik)

nadesetdnímuselzmizet

NAPADLsvoji družku,
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PROSTĚJOV Tak to budou mít policisté složité vyšetřování… Minulé
úterý ráno došlo v Kojetínské ulici
ke srážce vozidla s chodcem. Jasná
nepozornost šoféra, říkáte si. Jenže policisté záhy zjistili, že chodec
vrávorající kousek od přechodu byl
totálně namol! Strážcům zákona
nadýchal hodně přes tři promile
alkoholu.
„V úterý pětadvacátého února po šesté
hodině došlo u přechodu pro chodce
v Kojetínské ulici v Prostějově k dopravní nehodě osobního automobilu
s chodcem. Podle dosavadního šetření se dvaapadesátiletý řidič zřejmě
plně nevěnoval řízení a přehlédl chodce pohybujícího se v bezprostřední
blízkosti přechodu pro chodce. Když
pak měl chodec náhle vstoupit do vozovky, došlo k jeho střetu s vozidlem.
Při tom utrpěl zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 15 000 korun.
Při následném šetření však policisté
zjistili závažnou věc. „Provedenou
dechovou zkouškou policisté u řidiče
vyloučili ovlivnění alkoholem. Zato
dechová zkouška u pětapadesátile-

tého chodce ukázala hodnotu 3,35
promile alkoholu v dechu,“ upozornil mluvčí prostějovské policie s tím,
že přesné příčiny, okolnosti a hlavně,
který z účastníků má na nehodě větší
podíl, jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

8V÷UPÆDNÊ\MQUVKRąGEJQFWX-QLGVÊPUMÆWNKEKUTC\KNąKFKéUXÚOCWVGOEJQFEG1XwGO
PCFOÊTWQRKNÆJQ
(QVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV „Na dálnici brzy
ráno přejeli chlapa, okamžitě byl
mrtev,“ dozvěděl se Večerník od
svého zdroje v sobotu 29. února
během dopoledních hodin. Zanedlouho obrovskou tragédii potvrdila i policie. Šestadvacetiletý muž
zřejmě přelezl svodidla v blízkosti
městského hřbitova a hodlal dálnici
přejít. Přehlédl ovšem dodávkový
automobil, který se k němu blížil
maximální rychlostí...
„Mohu potvrdit, že v sobotu před čtvrtou hodinou ranní došlo na 22,5 kilometru dálnice D46 ve směru na Vyškov, přibližně na úrovni prostějovského
hřbitova, k tragické dopravní nehodě.
Z dosud nezjištěných příčin tam došlo
ke střetu dodávky s chodcem, přičemž
šestadvacetiletý muž svým zraněním
na místě podlehl,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

z titulní strany

Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 90 000 korun. „Požití
alkoholu před jízdou u devětatřicetiletého řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ přidal Kořínek.
Otázkou je, co mladý muž pohledával na dálnici coby chodec. Podle
Večerníkem zjištěných stop na komunikaci ale podle všeho přelézal

ochranné zábradlí a chtěl přejít
na druhou stranu. „Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ nechtěl
předjímat Kořínek. Dodal jen, že po
dobu šetření na místě byl provoz na
dálnici sveden pouze do levého jízdního pruhu. Plně byl provoz v místě
tragédie obnoven po sedmé hodině
ranní.
(mik)
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Řidič srazil v Kojetínské ulici chodce 0XçHQDGiOQLFLVUD]LODGRGiYND
…a totálně opilého! ➢

Prostějov (red) – Velký sál Hasičského záchranného sboru v Prostějově zcela nedávno zaplnilo 119
zájemců o post instruktorů, vedoucích a rozhodčích okresu Prostějov.
Úvodním školicím tématem byla
ochrana obyvatelstva se zaměřením na výklad právě pro vedoucí
mladých hasičů. „Lektoři seznámili s odbornými materiály, probrali
jednotlivé disciplíny a směrnice
pro mladé hasiče a dorost. Nechyběla ani praktická ukázka vázání
uzlů. Materiály ke zkouškám získali budoucí instruktoři, vedoucí
a rozhodčí zdarma. Závěr školení
byl završen písemnými testy a praktickou zkouškou,“ popsala Marcela
Vystrčilová z HZS v Prostějově.
Již dříve získanou kvalifikaci si zde
prodloužilo celkem 11 instruktorů
a 53 vedoucích. Nově zkoušky na
instruktora mladých hasičů úspěšně
složilo 43 účastníků, kvalifikaci na
vedoucího si zvýšilo 8 osob. Zkoušky nově složil 1 rozhodčí mládeže
a 7 stávajících si zkoušky letos prodloužilo na dalších 5 let.
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s úklidem a čistotou spokojen. Samozřejmě se může stát, že se někdy někde objeví nepořádek, který ovšem
zase dělají jen lidé, ale v zásadě je naše
město velmi čisté. To mi často potvrzují i ohlasy návštěvníků z jiných
měst, kteří chválí, jak je Prostějov čistý,“ uvedl Pospíšil.

éKwV÷PÊFGwċQXÚEJXRWUVÊ
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25 845 754
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Prostějov (red) – Náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Rozehnal (ANO 2011)
pogratuloval k životnímu jubileu
strážníkovi Městské policie Prostějov Karlu Pokornému. „Vím, jak
těžká je vaše práce a velice si jí vážím. Věřím, že stejně jako doposud
i v budoucnosti se nám bude dařit
město Prostějov, co možná nejvíce,
chránit před kriminalitou a různými
nešvary,“ pogratuloval jubilantovi
náměstek Rozehnal.

16 435 751
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Celkový úklid města stojí ročně v průměru patnáct milionů korun, přičemž
náklady na zajištění čistoty a pořádku
v Prostějově neustále stoupají. Kde radní berou peníze na zajištění nákladného
pořádku? „Město je povinno ze zákona
zajistit úklid, takže prostředky na něj
jsou takzvanými mandatorními výdaji

2019

– tedy povinnými. Musí se do rozpočtu
naplánovat. Takže odpověď na otázku ‚kde na to město bere‘ je naprosto
jednoduchá. Z rozpočtu města, který
vždy schvaluje zastupitelstvo. Málokdo
z prostějovských občanů si ale uvědomuje, kolik nás pořádek a čistota stojí,“
řekl Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního
města Prostějova. Právě do jeho gesce
starost o komunální služby patří.
Jak vyplývá z údajů, nejvíce peněz
spolkne strojní a ruční čištění. Večerník zajímalo, jakým způsobem se
revidují veškeré práce, zda byly beze
zbytku a dobře odvedeny. „Kontrola
se provádí pravidelně ze strany našich zaměstnanců. Já osobně jsem

NKMXKFCEGUOGVMč

PROSTĚJOV Naše město je jedno z nejčistších, o tom není debat. Pořádek na ulicích, v parcích a dalších lokalitách zajišťuje
magistrát dlouhodobě v rámci smluv se společností FCC, dříve
.A.S.A. Prostějov. Málokdo si však uvědomuje, kolik peněz čisté prostředí stojí. Večerník se během uplynulého týdne dostal
k číslům, která přesně dokládají, jak nákladný úklid města je. Za
posledních pět let se za tímto účelem radniční pokladna pořádně prohnula, musela totiž vydat zhruba 76,6 milionu korun!

„Málokdo si uvědomuje, jak je čistota drahá,“
říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil

873253

Omezení na matrice
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Prostějov (mik) – V době od 2.
do 31. března oddělení matriky na
prostějovské radnici nebude z provozních důvodů provádět ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu. „Ověřování provádí i nadále oddělení
registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v budově Magistrátu města Prostějova
ve Školní ulici číslo 4. Ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu provádějí notáři i Česká pošta,“ upozornila Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.

76,6 MILIONU KORUN

ÚKLID PROSTĚJOVA STÁL ZA POSLEDNÍCH

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Střešní krytina již na první pohled
ovlivní vzhled vašeho domu. Pro
její volbu je ale zásadní sklon střechy. V technických materiálech
výrobci uvádějí, pro jaký sklon střechy se daná krytina hodí a z toho je
třeba vycházet. Druhým ukazatelem je trvanlivost střechy, tedy 15,
50, ale i 70 let. I členitost střechy
a tíha krytiny představují nezanedbatelné faktory.
Materiálových i tvarových variant
je dnes na trhu obrovské množství.
Vybírat lze z pálených či betonových

tašek, zvolit můžete břidlici, eternit,
plechové, asfaltové či plastové střešní
krytiny. Opodstatnění mají i alternativní materiály, například šindel. Než
se pustíte do rekonstrukce střechy, je
potřeba její současný stav řádně zmapovat. Pokud není ve vašich silách
odhadnout stav střechy, vždy si přizvěte odborníka. Ten posoudí, kde
se nachází největší problémy a na co
se bude potřeba se zaměřit.
Začít se samozřejmě musí odstraněním staré střešní krytiny, případně
celého či jen částí krovu, pokud už
nejsou v dobrém stavu. U odstranění či drobných oprav krovů bude
zapotřebí zručného tesaře. Jakmile
jste si jistí, že jsou krovy zabezpečeny
a vydrží několik desítek let, můžete

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

postupovat dále. Pokud střecha není
zateplena, je určitě vhodné při rekonstrukci tuto činnost provést. Nejenže
vám v zimě nebude unikat teplo. Ale
i v létě se místnosti pod střechou nebudou tolik přehřívat. Tato investice
znamená také rapidní snížení nákladů
na vytápění.
Namístě je také zajímat se o stav komína, a to nejen z důvodu nařízení vlády
z roku 2011, ale především z důvodu
vlastní bezpečnosti. Zkontrolovat by
se také měla hydroizolace zabraňující
průniku vody. Svou roli hraje zvolený materiál, neméně i jeho ukotvení
a jednotlivé spoje. Pak už nezbývá nic
jiného než položit nově nakoupenou
střešní krytinu a spokojeně si užívat
života.

rekonVWrukce GáW pozor

Pondělí 2. března 2020
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naše soutěže
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U příležitosti blížícího se Mezinárodního dne
žen vyhlašujeme novou soutěž pro muže, přičemž výhra potěší jejich drahé polovičky. Pánové, napište nám, jak jste se seznámili se svojí drahou polovičkou a získejte pro ni krásný
pugét ze Zahradnického centra Marciánová
v Kostelci na Hané. Vás navíc odměníme celoročním předplatným, kalendářem Večerníku
a dalšími reklamními dárky.

2TCXKFNCUQWV÷åG

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

sítí nebo osobně do redakce v ulici Vápenice 19.
Výherce bude vybrán po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro možnost
kontaktování v případě výhry.
Do soutěže nebudou zařazeny anonymní,,
pozdě dodané či nesouvisející příspěvky.
Výherce získá: Kytici ze Zahradnického
o
centra Marciánová + ROČNÍ předplatné
né
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku + kalendář
dář
a další drobné reklamní předměty
Výherce bude kontaktován telefonicky a jeho
eho
ném
jméno a fotografie budou zveřejněny v tištěném
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na
webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálciálních sítích spravovaných pořadatelem akce (Facebook, Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje se je plně dodržovat.
V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním
soutěžního příspěvku a vlastní fotografie s výhrou.
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Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného
rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na marketingovou manažerku Anetu Straškrabovou prostřednictvím tel. čísla: 739 855 822 nebo e-mailu:
marketing@vecernikpv.cz.

VELKÁ
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Správná odpověď z minulého čísla na otázku „Ve kterém roce závodila na Rallye Monte Carlo legendární
Škoda 130 RS?“ je a) 1977. Vstupenku na akci získávají: Jana Stanglová, Drozdovice, Prostějov * Pavel Juráš,
Prostějov * Marcela Marciánová, Dobrochov * Vincenc Pešák, Mostkovice * Jiří Horák, Dlouhá Ves
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.
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Na odpovědi čekáme do pátku 6. března do 10:00 hodin. Po ukončení soutěže bude vylosováno 5 výherců, každý získá jednu vstupenku.
Jména výherců budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.
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ARMÁDA CHYSTÁ V HAMRECH REKONSTRUKCI
Setkání s obyvateli Hamer vyznělo pozitivně, obavy prý nejsou nutné

HAMRY Velký hluk, špatné spaní a čas od času také velmi
hustý provoz. S tím vším musí místy počítat lidé v Hamrech
a okolních vsích. Bydlí totiž přímo u vojenské střelnice, která se
nachází na samém okraji této části Plumlova. Soužití armády
s obyvateli nebylo vždycky snadné, místní nejednou obvinili
vojáky, že nemají zájem komunikovat a řešit skutečnost, že si
sem tam připadají jako na bojišti. To se ale má změnit, Armáda
ČR se rozhodla nastavit místním vlídnější tvář.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Ukázkou měla být únorová schůzka
s obyvateli Hamer. Na setkání dorazil i plukovník Tomáš Skácel zastupující vojáky využívající blízkou
střelnici a okolí k výcviku. Na druhé
straně se účastnilo několik desítek
lidí, kteří měli k působení vojáků připomínky nebo dotazy. „Lidé se mě
ptali na věci, na které jsem jim nedokázala odpovědět. Dohodli jsme
se tedy na schůzce, kde si vyslechli
plány armády. Některé záměry byly
medializovány a ne všechny informace odpovídaly realitě,“ prozradila

Gabriela Jančíková, starostka Plumlova, pod nějž Hamry spadají, proč
ke schůzce došlo.
Lidem už v minulosti vadily zejména noční střelby a jejich četnost, stejně jako přelety vojenské
techniky nad obcí. Navíc se začaly
šířit různé informace, třeba o rozšíření cvičiště. „Kdo chtěl a měl
zájem, tak přišel, zeptal se a zjistil
si, co chtěl. Lidé vesměs odcházeli
s tím, že se dozvěděli, co potřebují,“ uvedla Jančíková.
Mezi účastníky setkání byl i Viktor
Hýbl, obyvatel Hamer a zároveň člen
osadního výboru, který na špatnou
komunikaci s armádou dříve poukazoval. „Aktivitu hodnotím pozitivně.
S velitelem Skácelem je dobrá spolupráce, snaží se vyjít vstříc a najít
ústupky, kde to jde. Rozhodně se věci

EXKLUZIVNĚ

Podle exkluzivních informací byl senior z Bedihoště, kterému místní neřekli
jinak než Columbo, zraněn na hlavě
i ruce. „Našel jsem jej v tratolišti krve.
Na hlavě měl hlubokou sečnou ránu
a útočník mu také málem usekl ruku.
Ta mu doslova visela jen na kůži v oblasti zápěstí,“ popsal Večerníku nedávno chlapík, který napadeného majitele
domu v Bedihošti zachránil. Poskytl
mu první pomoc a zároveň přivolal lékaře i policii.
Těžce zraněný senior prodělal ve
Fakultní nemocnici Olomouc sérii
operací a po tři týdny byl udržován
v umělém spánku. Začátkem minulého týdne přišla paradoxně velmi dobrá zpráva. „Pacient byl po celou dobu
hospitalizován na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
Poté, co byl jeho stav stabilizován, byl

Nezamyslice (sob) - Zítřejší zastupitelstvo v Nezamyslicích bude
rozhodovat o celé řadě věcí. Včetně například o dotaci na úpravy
vjezdů a fasád. Jedná se o tradiční
příspěvek vlastníkům nemovitostí,
který má dvojí efekt. Dále také pomůže lidem s opravami a zároveň
získává městys lepší vzhled. Termín jedná

Èelechovice hlásí
zmìny v provozu

Obce vylepšují weby
.KFÆXGTUWUCTO¾FC6QJNGWåX2NWONQX÷RNCVKVPGOWUÊ8QL¾EKRQFNGXwGJQEJ[UVCLÊRTQVKJNWMQX¾QRCVąGPÊQMQNQUVąGNPKEG
Foto: Facebook

pohnuly k lepšímu,“ pochvaluje si.
Co vše se lidé dozvěděli? Tak například, že rozšíření cvičiště nebo
další ubytovací kapacity pro vojáky
se nechystají. Změny by však měly
přijít, dokonce pro lidi bydlící v okolí příjemné. „V letošním roce speciální síly plánují provést částečnou
rekonstrukci vojenských objektů
na střelnici Hamry. Modernizace
střelnice a zázemí bude probíhat

postupně v souladu se záměrem využití zařízení i potřeb armády. Důraz
bude kladen na snižování zátěže,
především hlukové, což okolní obyvatelstvo požaduje,“ uvedla mluvčí
generálního štábu Armády ČR Magda Dvořáková.
Celá akce je rozdělena do dvou
etap. „První je zaměřena na provedení dílčích úprav vlastní střelnice
formou obměny označení střelnice,

opravou terčového postavení a úpravami v prostoru palebné čáry. Druhá
část je zaměřena na opravu stávajícího srubového tábora. Sloučením
obou akcí do jednoho termínu se snažíme minimalizovat negativní dopad
vlastní realizace hlavně na obyvatele
Hamer,“ prozradila Dvořáková.
Je tedy v budoucnu možné, že se
z minulosti napjatý vztah místních
k armádě bude zlepšovat.

7=MPOµGIÁCJI<K<?@IÁE@
OLOMOUC, BEDIHOŠŤ Případ brutálního napadení ze soboty 1. února v Bedihošti, kdy
devětadvacetiletý feťák Pavel. Š.
napadl a sekáčkem těžce zranil
devětašedesátiletého
seniora,
doznal minulý týden tragického
vyvrcholení. Přestože zdravotní
stav napadeného majitele domu,
který útočníkovi pronajal jeden
z bytů, se nakrátko zlepšil a senior byl dokonce z olomoucké
fakultní nemocnice převezen do
Prostějova, ve středu 26. února
policie informovala o jeho úmrtí.
Krvavý čin z Bedihoště je tak nyní
kvalifikován už nikoliv pouze jako
pokus, ale jako dokonaná vražda!
Jde o první nejzávažnější trestný
čin na Prostějovsku v tomto roce.

Rozhodnou o dotaci
na fasády

Čelechovice na Hané (sob) - Už
dříve Večerníkem avizované změny v provozu začaly v Čelechovicích na Hané platit. Předně bude
upraven provoz okolo školy a také
u obecního úřadu. Přibyly značky omezující rychlost a také stání,
stejně jako upozornění na zúžení
vozovky.
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převezen na chirurgické oddělení Nemocnice Prostějov,“ informoval v úterý 25. února Adam Fritscher, tiskový
mluvčí FN Olomouc.
Byla to však poslední optimistická
zpráva. O den později obdržel Večerník zprávu od krajské policie. „Vyšetřovatel odboru obecné kriminality
dnes změnil právní kvalifikaci ze zvlášť
závažného zločinu vraždy ve stadiu
pokusu na zvlášť závažný zločin vraždy.
To vše z důvodu úmrtí napadené osoby,“ oznámil Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Na dotaz Večerníku, zda se s ohledem na překvalifikování případu mění i trestní sazba pro
devětadvacetiletého útočníka, který
je aktuálně ve vazební věznici, mluvčí krajské policie vysvětlil, že nikoliv.
„Trestní sazba zůstává stejná, zadrženému útočníkovi hrozí trest odnětí svobody za zvlášť závažný zločin vraždy
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v rozmezí od dvanácti do dvaceti let,“
zareagoval Hejtman.
Večerník po těchto zprávách oslovil znovu muže, jehož zpověď jsme
zveřejnili v pondělí 17. února. Jde
o člověka, kterého původně měli lidé
z Bedihoště za jednoho z trojice, jež

majitele domu napadla. Místo toho
však tento rovněž nájemník jednoho z bytů v domě, kde ke krvavému
masakru došlo, seniora v první fázi
zachránil. „Jsem z toho úplně nešťastný, zprávu o smrti tohoto pána jsem
se dozvěděl od jeho syna. Přitom lé-

Ondratice (sob) - Řada obcí Prostějovska se rozhodla, že si zlepší
image. A její součástí jsou i internetové stránky. Postupně tak na
nich zapracovaly například Drahany, nedávno také Smržice a mezi
posledními vesnicemi, které se ke
změně rozhodly, patří Ondratice.
Důvody pro aktualizaci nebo rekonstrukci webu jsou vesměs podobné: modernější vzhled a větší
přehlednost.

V Konici hledají
posilu na radnici
Konice (sob) - Nového pracovníka
městského úřadu shání v Konici,
konkrétně jde o pozici referenta
Odboru životného prostředí. Dotyčný by měl pracovat na úseku
ochrany ovzduší, nakládání s odpadem, dále by měl mít na starost
vydávání rybářských lístků. Uchazeči o místo se mohou přihlásit do
11. března.
kařům se nejprve povedl malý zázrak
a vypadalo to, že můj bytný je z nejhoršího venku. Jeho syn mi dokonce řekl, že táta už komunikuje. Je to
opravdu tragédie. Tomu grázlovi, co
mu to udělal, přeji nejvyšší trest,“ řekl
Večerníku muž z Bedihoště, který si
přál zůstat v anonymitě.
Bezmála čtyřiadvacet hodin po činu
policie dopadla devětadvacetiletého
pachatele, kterého 3. února poslal
Okresní soud v Prostějově do vazby
za pokus o vraždu. Nyní tedy policisté případ překvalifikovali, neboť po
úmrtí oběti jde již o vraždu dokonanou. V regionu se jedná o první letošní případ tohoto druhu.
Okolnosti úmrtí Večerník zjišťoval
i v prostějovské nemocnici, ale do
uzávěrky vydání se nám odpovědi
od tiskové mluvčí nedostalo.
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KONICE Zloděje z rekreačních
chat vypátrali v uplynulém týdnu
policisté. Ti hledali člověka, který
se sice dostal do objektů u Přemyslovic, ale z nich nic neukradl.
Nakonec se jim po zprvu marném
pátrání podařilo najít osmadvacetiletého muže. Jak se ukázalo, vloupání do chat jej zmohlo natolik, že
policisty v nedaleké Konici přivítal
v posteli…
Zprvu se zloděj do chat vkrádal, nic
z nich ale neodnášel. Takto za sebou
nechal dvě budovy, které však při vnik-

nutí do nich poničil. „Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci,
přečinu porušování domovní svobody
a přečinu krádež ve stádiu pokusu,“
uvedl zprvu minulý čtvrtek František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že nezvanému návštěvníkovi
hrozí nejméně půl roku vězení.
Ba co víc, vytrvalost přinesla policistům ovoce. Lokalitu s vykradenými
chatami dále monitorovali a brzy ráno
zjistili další narušenou chatu. „Na zá-

kladě místní znalosti věděli, že v chatě
by v tuto chvíli nikdo neměl být, kromě otevřených vchodových dveří se
v objektu navíc svítilo. V ložnici, která
je v patře chaty, policisté našli osmadvacetiletého muže, který spal v posteli. Bezprostředně po probuzení byl
zadržen,“ popsal dopadení pachatele,
které se zrodilo probuzením, František
Kořínek. Přestože muž nic neukradl, je
nyní podezřelý z přečinu porušování
domovní svobody. „Za tento čin mu
hrozí až dvouleté vězení,“ dodal policejní mluvčí.
(sob)

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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tančit,“ vyhlásil řezník. A jak se ukázalo,
tančit uměl nemálo, dokola vzal například Karkulku.
Masek se pak vydalo na průvod
mnohem víc, zhruba padesátka.
Byla to pestrá přehlídka, kromě Karkulky se vyskytly třeba kočky, žába.
A také ovečka nesoucí transparent
„Zabte vlky“. „Byli jsme tu už loni. Je to
pěkná tradice a je super, že se lidi z dědiny setkají a jsou schopni ještě v dnešní
době něco udělat a užít si dopoledne.
Je to takový malý zázrak,“ sdělila Lucie
Flašarová, jedna z aktivních účastnic
průvodu. Ten vzbuzoval pozornost u lidí
i zvířat, masky tak z areálu Zlaté farmy vy-

Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

provázely třeba nevěřícné pohledy krav.
Většinou ale průvod nacházel pochopení po domácnostech, a tak se u sousedů
hodovalo, pilo a tančilo. Hlavní pokrm
dne? Jednoznačně vdolečky zalévané
slivovicí. „Jsem tady úplně poprvé,
o události jsem se dozvěděla z Facebooku. Spíše nás zajímalo, jak to tady
vypadá, těšily jsme se na hlavně na zvířata. A samozřejmě i průvod,“ svěřila se
Večerníku Petra Schwarzová, pro niž to
byla první zkušenost s takovým slavením masopustu.
Masky nakonec zdárně prošly vesnicí,
povodily medvěda a na závěr pochovaly basu. A teď už se jen a jen postit.
To však přítomným nikterak nevadilo,

i pro přespolní. Zejména zde mohou
najít byt lidé starší nebo třeba matky samoživitelky,“ prozradil Vlastimil Michlíček, starosta městyse. Budova přitom
nevyroste na zelené louce. „Opravíme
pro tento účel starou, delší dobu nevyužívanou budovu. Pak by zde měly být
čtyři byty 1+kk a dva byty 2+kk,“ sdělil.
Nezamyslice nejsou jediné, kdo se ke
stavbě sociálních bytů možná uchýlí. Už
před časem se toto téma objevilo také
například v Protivanově. „Ještě se nezaMichal SOBECKÝ
čalo pracovat. Máme příslib dotace, teď
„Jednalo by se o šest sociálních bytů. bychom měli soutěžit. A podle částky
Budou určené především pro místní, se nakonec rozhodneme, zda do toho
ale při splnění jasně daných podmínek půjdeme, nebo ne,“ vysvětlila starostka

Bronislava Krénarová. Také informovala, pro koho bude bydlení určené.
„Zejména se bude jednat o byty pro
nízkopříjmové osoby. Celkem je projektováno osm jednotek,“ doplnila.
Zatímco v těchto případech se jedná
o sociální bydlení, navíc přímo zřizované obcemi, jinde po vesnicích v minulých letech vznikly soukromé ubytovny.
V některých případech se však záhy obce
začaly potýkat se zvýšením kriminality,
a například ve Stražisku situace došla tak
daleko, že se ves proměnila v bezdoplatkovou zónu. Například ale ve Vrahovicích
nebo v Kostelci na Hané možnost vzniku
takové ubytovny odmítli.

chystají bydlení

Nezamyslice pro ně

PROSTĚJOV Nízké příjmy nebo
obtížná životní situace. To jsou
jedny z překážek, které mohou zabránit v zajištění bydlení. A právě
na lidi, jež se do takových problémů dostanou, pamatují v Nezamyslicích. Nechávají opravit budovu,
v níž by se mělo nacházet několik
sociálních bytů. Vlastní práce by
mohly začít ještě tento rok a vyjít by
měly na více než 10 milionů korun.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ Tak se staví sen! V tomto případě se jedná
o více jak sto let trvající sen kosteleckých hasičů. Ti řadu let působili
v naprosto nevyhovujících prostorách ve dvoře radnice. Stavba

i dva mosty. První z nich bude deset
metrů dlouhý a bude překonávat kanál
v blízkosti pláže U Lázničků. Druhý
bude měřit sedmdesát metrů a povede
poblíž ústí Hloučely do přehrady.
Stavba cyklostezky přijde zhruba
na 23 milionů korun. „Hotová by
měla být v listopadu,“ potvrdila již dříve
známou informaci plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
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letech příprav byla uplynulé pondělí
výstavba nové zbrojnice v Kostelci na
Hané zahájena. Hlavní odpovědnost
za projekt nese vedení města. „Celkové náklady na výstavbu hasičské
zbrojnice činí necelých pětadvacet
milionů korun. V této souvislosti
jsme získali dotaci z Ministerstva
vnitra ve výši čtyři a půl milionu, dále
žádáme o dotaci i na Olomouckém
kraji,“ prozradil starosta města František Horák.
I proto se slavnostního zahájení stavby kromě vedení města zúčastnili
také hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk, ředitel krajských
hasičů Karel Kolářík či velitel kosteleckých hasičů Petr Látal se svými
lidmi. „Dobrovolné hasiče podporujeme každý rok prostřednictvím
hned několika programů. Přispíváme
jim na akce, soutěže i novou techni-

KONICE Za pět minut dvanáct. Doslova. V Konici se při bourání Kožetvorby, která dlouhé roky hyzdila východní část náměstí, začal řešit osud
historických slunečních hodin. Ty
byly a dosud jsou součástí stěny směřující k autobusovému nádraží. A jak
se ukázalo, některým lidem případné
zničení této zajímavosti není lhostejné. Podaří se jim ovšem vyhovět jen
napůl.
„Muselo by se ubourat okolí a nechat asi
dvacet tun zdiva. Otázka pak je, co s tím.
Navíc zblízka nejsou hodiny v tak dobrém stavu, jako vypadají zdálky, jsou

Foto: Facebook

ku. Na stavbu zbrojnic sice speciální
program nemáme, Kostelečtí si ale
mohou podat individuální žádost,“
uvedl během zahájení stavby hejtman Ladislav Okleštěk.
D o
přízemí nové zbrojnice, která by
měla být dokončena v červnu příštího roku, se vejdou hned tři hasičská
auta. Chybět nebude ani zázemí pro
sloužící hasiče včetně šaten a sprch.
V prvním patře bude zasedací místnost. „Hasiči si díky novému zázemí
budou moci dovolit nákup třetího
auta, které jim usnadní práci při výjezdech. Zásahů mají ročně v průměru kolem osmdesáti,“ sdělil náměstek
krajského hejtmana Ladislav Hynek.
Celý projekt kromě novostavby
zbrojnice řeší rovněž napojení nové
budovy na blízkou silnici a úpravy
přilehlého okolí. Hotovo by mělo být
v červnu 2021.
(mls)

hodně zvětralé,“ upřesnil pro Večerník
starosta Konice Michal Obrusník.
Nakonec tak pomohli odborníci. „Začali jsme spolupracovat se SŠ a VOŠ
v Brně, kde se věnují restaurování.
A došlo se k tomu, že vznikne matrice
a ta se po jednání s obchodním řetězcem CBA, který zde postaví prodejnu,
vystaví právě zde,“ upřesnil Obrusník
budoucnost hodin. Ty přitom jsou už
pamětníkem své doby. Pochází totiž
z dřívější doby než pozdější úpravy budovy. „Jsou zde od osmnáctého století,
obnoveny byly v roce 1953,“ pousmál se
starosta.
(sob)
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O hodiny nepřijdete

Vedení Konice lidem:
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jejich nové hasičské zbrojnice byla
slavnostně zahájena v pondělí 24.
února. Nová budova na okraji města poblíž hřbitova by jim měla začít
sloužit příští rok v létě.
Letos je to už pět let, co Kostelečtí

zvítězili v celorepublikovém klání
o hasiče roku. Jejich velký úspěch
tehdy naplno rozvířil debaty ohledně
potřeby nové zbrojnice. Ta stávající
se totiž v průběhu uplynulého století
prakticky nezměnila. Hasiči z Kos-
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telce museli bojovat s nedostatkem
místa jak v šatnách, tak i v garážích.
Své automobily včetně další techniky
museli mít rozmístěny hned na několika místech po celém městě.
To se v dohledné době změní. Po

JCUKé¾TP[
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rák nedaleko Podhradského rybníka
v Plumlově přes úsek, jemuž místní
říkají Bahňák na pláž U Lázničků,
a dále bude pokračovat kolem hotelu
Plumlov k letnímu kinu v Mostkovicích. Stavbaři se jako první zaměřili na
prostor u Bahňáku.
Aktuálně tam probíhají terénní úpravy
Martin ZAORAL
a vytváří se vysoký násep, který povede
Cyklostezka povede od vrchu Kašpa- nad vodní hladinou. Na trase vzniknou

PLUMLOV Už se na místě něco
děje! Stavba bezmála dva kilometry
dlouhé cyklostezky kolem plumlovské přehrady běží na plné obrátky.
A to i navzdory kalendáři. Průběhu
prací, které se netradičně rozběhly
na konci ledna, mírná zima svědčí.
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Foto: Martin Zaoral
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Stezka kolem
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hlavně proto, že se akce podle nich vydařila. „Počet masek je dobrý, atmosféra super. Počasí taky vyšlo, slivovička je
nachlazená. Jak neprší, tak je to dobré,“
poznamenala k průběhu masopustu
spokojeně Zlata Mádrová, majitelka
Zlaté farmy.
Ta pak společně s desítkami návštěvníků předstírala smutek při pochovávání basy, které se uskutečnilo přímo
v kavárně. Osobitý projev faráře pak
způsobil, že přítomní měli co dělat, aby
zachovali vážnou tvář: mnozí to nevydrželi. Jakékoli stopy smutku pak zahnala výslužka plná vdolečků, zákusků
a koblížků vyfasovaná během průvodu
po domech.

/CUQRWUVPÊRTčXQFX[TC\KNPCEGUVW8éGNGPGOQJNEJ[D÷VąG\PÊMRQ\F÷LKRąKD[N
OGFX÷F
Foto: Michal Sobecký

Pomoc lidem v nouzi:
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Kavárna U Zlatého vemínka na Zlaté poledne jedna velká dílna. A přípravna.
farmě, to byla v sobotu 28. února do- Lidé si v ní chystali masky, dodělávali
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z Prostějovska. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit dne 14. února tohoto roku v rodinném domě v obci
na Prostějovsku, kde mu jeho příbuzní umožnili bydlet. Kromě bydlení
mu rodina jeho sestry pomohla i tím,
že mu dala práci v rodinné firmě. Za
to se jí odvděčil tím, že z domácnosti
odcizil finanční hotovost 6 000 korun a použil ji k úhradě svého dluhu.
Podezřelý muž se k uvedenému jednání přiznal a slíbil, že škodu nahradí
tím, že si částku v rodinné firmě odpracuje. Za uvedené jednání trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody
až na dva roky.

ozdoby, zkoušeli hudební nástroje.
Přípravy zkrátka nepodceňovali, ať byli
za klauna, muchomůrku, nebo ospalu,
bylo jich třeba dost a dost. Vždyť co
k masopustu patří více než pěkná, dobře udělaná a nápaditá maska?
To je lidem ve Štětovicích známo, a tak
než průvod hodinu před polednem
vyrazil od Zlaté farmy, zabralo chystání
mnoho desítek minut. Pak už ale řezník zavelel a táhlo se na kravín. Proč?
Odpověď je snadná. Kde jinde přece
najít medvěda než v teploučku, na seně.
A po chvíli přetahování se nakonec
s průvodem vydal na cestu Štětovicemi. „Ušetříme medvěda, pokud umí

Štětovicemi se pprohnalo masopustní veselí

&\NOLVWÇUDGXMWHVHDFK\VWHMWH

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

Pochování basy nemůže u masopustu nemůže chybět. Ale pochování basy v kavárně? To
se děje jen na Zlaté farmě ve Štětovicích. Nakonec bylo rozloučení s basou bouřlivé, plné
pláče a zároveň smělých slov „faráře“, který v řeči vzpomínající na uplynulý rok zmínil i invazi žab, čápů a následně dětí.
(sob)
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MEDVĚDA UŠETŘÍME, POKUD UMÍ TANČIT!

region

ŠTĚTOVICE Už to vypadalo, že masopustní veselí se regionem
prohnalo před týdnem. To je ale omyl, Zlatá farma se do něj tradičně zapojila s mírným zpožděním, stalo se tak uplynulou sobotu.
Masopustní průvod se ze známého místa vydal do Štětovic a cesZa pomoc švagra
tou burácel, masky dováděly, stejně jako medvěd. Štětovická akce přitom má jedno kouzlo navíc – začíná a končí právě na Zlaté
okradl
Z přečinu krádeže podezírají po- farmě. Kde jinde tak najdete masopust, do jehož průběhu vám
licisté sedmadvacetiletého muže bečí ovce a bučí krávy? U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Minulé pondělí 24. února v devět
hodin kontrolovali koničtí policisté
u základní školy v Brodku u Konice osobní automobil Peugeot 206
a jeho pětapadesátiletého řidiče.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu
1,79 promile alkoholu v dechu. Muž
se změřenou hodnotou souhlasil
a požití alkoholu před jízdou přiznal. Na místě tak přišel o řidičský
průkaz, přičemž další jízdu mu policisté zakázali. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.

Opilý se hnal
kolem školy

.521,.$
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rozhovor večerníku
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Herečka Patricie Pagáčová se Prostějovu představila
p
jjako Fantastická žena
PROSTĚJOV Mnozí z vás si herečku
Patricii Pagáčovou (na snímku) pamatují ještě pod dívčím příjmením
Solaříková, někteří si ji však vybaví
především jako Terezu Jordánovou,
což je jméno její postavy z nekonečného seriálu TV Nova Ulice, jemuž
věnovala skoro polovinu svého dosavadního života. Po dlouhých skoro
14 letech tento „nekonečný“ seriál
opustila a nyní se věnuje zejména divadlu, nové roli v seriálu Modrý kód
a také nové výzvě porotkyně v televizní show SuperStar. Předminulé
úterý zavítala do Prostějova, kde na
půdě Městského divadla předvedla,
jak se chová Fantastická žena. Jak náročné je stihnout všechny povinnosti profesionální herečky a nedávno
vdané paní, i na co se můžeme v blízké době těšit, se dozvíte z následujícího rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
PELIKÁN

20022810352

yyV představení, s nímž jste přijela
do Prostějova, hrajete roli Justýny,
která představuje Fantastickou
ženu. Jak se vám tato postava hraje?
„Skvěle. (úsměv) Pro herečku je to úžasná
příležitost se vyblbnout, protože se v průběhu hry několikrát výrazně změní.“

Já bych do SuperStar určitě nešla.
a. Myslím,
že tam by se měli hlásit jen lidi s opravdovým
talentem. Sama si zpívám akorát tak v autě,
ejnosti to není...
ve sprše, ale na vystupování na veřejnosti
yy Na pódiu bylo vidět, že jste
s kolegy perfektně sehraní. Je to
tak vždycky nebo někdy zašprýmujete?
„Tím, že Fantastickou ženu hrajeme
docela často, tak si už občas dovolíme i trochu zablbnout. Troufám si
říct, že už jsme si v textu jistí, takže je
místy čas i na srandičky.“
yy Jaké pro vás bylo prostějovské
publikum?
„Přímo skvělý! Bylo nám tady
opravdu krásně. Když se lidi dobře
baví, smějí se, reagují, tak se nám
hraje prostě báječně! Takže děkujeme, Prostějove!“
yy Která divadelní prkna máte
nejraději?
„Přiznám se, že asi nemám vyloženě
oblíbené divadlo. V Praze hrajeme
Fantastickou ženu v Žižkovském
divadle Járy Cimrmana, tak to musím říct, že je pro mě čest a úžasný
pocit stát na těchto divadelních
prknech. Ale jinak má každé divadlo své kouzlo a záleží především

na tom, jaké je
publikum, než jaké je
to divadlo.“
yy Myslíte si, že podle původního seznamu o 10 bodech by
opravdu takhle měla vypadat ideální žena, o které muži sní?
„Je to hodně individuální a každý
muž by zvolil jiných deset bodů...
Možná by se v něčem shodovali, ale
jinak myslím, že každý má rád něco
jiného a něco jako univerzální ideální žena neexistuje.“ (úsměv)
yy Které body ze seznamu vystihují právě vás? Pokud to tedy
není všech 10 bodů...
„U mě asi platí ‚ráda se baví‘ a možná ještě ‚smysl pro humor‘. Více těžko...“ (směje se)
yy Když teď převedeme seznam
na fantastického muže, který se
ve hře také vyskytl. Není tomu totiž tak dlouho, co jste se provdala
za Tibora Pagáče. Kterou nejdůležitější vlastnost by měl mít fantastický muž aneb jak to máte vy?

Foto: www.divadlonajezerce.cz

„Já na svém muži miluju to, že se spolu umíme zasmát, že mě umí rozesmát, ale zároveň spolu umíme i mlčet a jen si užívat to, že jsme spolu.“
yy Rok 2019 byl pro vás, dá se
říct, průlomový a úspěšný. Nové
role, svatba a také teď asi nejdiskutovanější role porotce v televizním pořadu SuperStar. Jak vše
stíháte?
„Musím přiznat, že teď je toho
opravdu hodně. Protože k tomu
ještě zkouším v Divadle Na Jezerce,
kde máme pátého března premiéru a patnáctého března mě čeká
finálový večer projektu Roztančené
divadlo, kde s mým tanečním partnerem tančíme chachu a tango. Takže
k tomu všemu mám teď ještě neustále
tréninky na parketu. Je toho sice hodně, ale na druhou stranu, jsem velmi
vděčná za to, že je té práce teď tolik.“
yy V SuperStar zastáváte roli spíše porotce nehodnotícího až tak
dokonalost zpěvu, ale spíše tu
druhou stránku, která do showbyznysu zajisté taky patří a se kterou máte určitě velké zkušenosti,
tedy celkové vystupování účinkujících a adeptů. Co vás na tom baví
nejvíce a jaké jsou vaše dosavadní
dojmy?
„Měla jsem z porotcování docela
obavy, přece jenom jsem v takové
roli poprvé. Ale když máte hodnotit na základě svých dojmů, tak to
vlastně jde samo. Zkrátka říkáte to,
co vidíte, slyšíte, jak na vás soutěžící
působí, jak se projevuje, jak vystupuje. A musím říct, že mě baví být součástí poroty a vážím si toho, že můžu
být mezi tak zkušenými a ostřílenými kolegy.“
yy I když svým zaměřením nejste
zpěvačka, troufla byste si předstoupit před porotu, zazpívat
a porvat se o další kolo?
„Já bych do takové soutěže určitě nešla. Myslím, že tam by se měli hlásit
jen lidi s opravdovým talentem. Já
sice zpívám, ale tak nějak průměrně,
bych řekla. Není to nic hrozného, ale
ani nic úchvatného. Zpívám si v autě,
ve sprše, ale na vystupování na veřejnosti to podle mě není.“ (směje se)
yy Jaká je vůbec spolupráce s kolegy ze SuperStar?

„Je tam naprosto skvělá parta lidí.
Nejen porotci, se kterými jsme si vzájemně, alespoň myslím, velmi sedli,
ale i celý štáb. Bude se mi stýskat, až to
skončí. To vím už teď.“
yy Pojďme k vaší budoucnosti. Na
co se mohou z vaší produkce těšit?
„Tak momentálně mám čtyři představení, se kterými jezdíme po celé České
republice. S Agenturou Familie hrajeme kromě Fantastické ženy ještě hru
Doktor v nesnázích, s Indigoart Company máme představení Dokonalá svatba a jak jsem již zmínila, pátého března
přijde na řadu již zmiňovaná premiéra
v Divadle Na Jezerce Naprostí cizinci.
Jinak mě diváci mohou vídat v seriálu
Modrý kód a každou neděli v SuperStar.“
yy Objíždíte sály po celé republice
a jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Máte
nějakou historku, o kterou se můžete
podělit s našimi čtenáři?
„Všude jsou skvělí diváci, kteří na nás
čekají před i po divadle. Ale tak nějak
musím říct, že na Moravu jezdíme nejraději. Za prvé tady většinou přespáváme, to pak si můžeme večer s kolegy posedět, a za druhé diváci jsou zde prostě
úžasní.“

yy Po představeních nosí lidé hercům kromě kytic i nějaké dárky.
Dostala jste někdy nějaký zajímavý
nebo nečekaný dárek?
„Nedávno jsem obdržela dřevěné nádobí do kuchyně a z toho jsem měla
velkou radost! Krásné prkýnko, misky, mašlovačku, samé užitečné věci,
a ještě z kvalitního dřeva.“
yy Večerník spolupracuje s útulkem pro psy Voříšek v Čechách
pod Kosířem, vy máte taktéž ráda
a podporujete zvířátka. Co bylo impulzem pro takovou angažovanost?
„Já zvířata opravdu miluju, sama
mám dva psy, mívali jsme vždycky
kočky, jako malá jsem měla andulku,
želvu, morčata, křečky.“
yy Je něco nebo někdo, koho byste
chtěla ztvárnit v divadle nebo ve
filmu? Má Patricie Pagáčová vysněnou roli, která ještě nepřišla?
„Už jsem to říkala v několika rozhovorech, moc by se mi líbilo zahrát si
v pohádce, nemusela by to být vyloženě princezna. I když by to byla samozřejmě nejkrásnější role, ale klidně i nějakou jinou postavu. Zkrátka
česká pohádka.“

vizitka
PATRICIE PAGÁČOVÁ
✓ narodila se 19. prosince 1988 v Praze
✓ česká filmová a divadelní herečka,
příležitostná moderátorka
✓ vystudovala Střední odbornou školu
- management obchodu a služeb v Praze
✓ absolvovala pomaturitní studium
na jazykové škole Empire
✓ úspěšně ukončila studium na Metropolitní univerzitě,
obor humanitní studia
✓ s kariérou začala v roce 1996 jako Anička Studničková
v seriálu České televize Ranč U Zelené sedmy
✓ nejznámější roli měla od roku 2005 do ledna 2019, kdy hrála
Terezu Jordánovou v seriálu TV Nova Ulice, z něhož
po čtrnácti letech odešla na vlastní žádost
✓ aktuálně ji můžete vidět na obrazovce TV Prima v seriálu Modrý kód
✓ role v divadle: Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena
✓ v současnosti je porotkyně v televizní show Česko Slovensko
hledá SuperStar
✓ moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019
✓ v květnu 2018 si našla přítele Tibora Pagáče, od ledna 2019 byli
zasnoubení a v červnu 2019 se vzali, spolu mají dva psy a miminku se nevyhýbají
zajímavost: zahrála si ve videoklipu posledního hitu
zpěváka Marka Ztraceného „Naše cesty“

KAUZA VEČERNÍKU

www.vecernikpv.cz
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CO SE BUDE DÍT SE ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM VE STUDENTSKÉ ULICI?

2čXQFPÊ\RTCXQFCLUVXÊCGZMNW\KXPÊTQ\JQXQTRTQ8GéGTPÊM/+%*#.-#&.'%

Večerník už v průběhu podzimu loňského roku informoval
o novinkách, které se vyskytly
při snahách upravit park ve
Studentské ulici v návaznosti
na vytvoření pietního místa na
bývalém židovském hřbitově
v Prostějově. Svůj návrh řešení předložili radním zástupci
Federace židovských obcí
ČR a Nadace Kolel Damesek
Eliezer, proti němuž však ostře vystoupili představitelé
petičního výboru Za zachování stávajícího stavu parku.
Vedení magistrátu tak čeká
nelehký úkol, a to vytvoření
kompromisu na základě požadavků všech zúčastněných
stran. Celou problematikou
ohledně úprav dřívějšího židovského hřbitova se zabývalo i zastupitelstvo na svém jednání v úterý 4. února. Aktuální
události a postoje shrnujeme
v rámci našeho seriálu KAUZY
VEČERNÍKU.

Bývalý židovský hřbitov v parku ve Studentské
ulici v Prostějově. Kauza, která už několik let
rozděluje obyvatele města na dva tábory. Nesmiřitelné tábory. Federace židovských obcí ČR hojně podporovaná Nadací Kolel Damesek Eliezer
doslova a do písmene vtrhla do Prostějova s tím,
že z parku před Reálným gymnáziem a základní
školou města Prostějova hodlá vytvořit jakousi
uzavřenou zónu jako výraz uctění památky kdysi zde pochovaných židů. Proti těmto úmyslům se
zvedla vlna odporu nejen z řad obyvatel z okolí
Studentské a Tylovy ulice, ale snahám oplotit
park a zamezit přístup do parku hrajícím si dětem i odpočívajícím seniorům chtělo zabránit
také bývalé vedení magistrátu. Dnes je situace
trošku jiná, židé přispěchali s kompromisním řešením na vybudování pietního místa a na ruku
jim jde současné vedení radnice i spolek Hanácký

-DNE\VHPÈODVLWXDFHNROHPzLGRYVNÅKRKÔELWRYDÔHvLW"
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Zapsaný spolek Hanácký Jeruzalém vítá vznik pracovní skupiny řízené panem primátorem, jejichž ustavení podpořili všichni zastupitelé a zastupitelky. Náš spolek aktivně
přispěje k efektivní práci komise a k vyřešení problému revitalizace kulturní památky
Starého židovského hřbitova.
Informace o uzavření a nepřístupnosti plochy kulturní památky jsou lež, stejně jako o obnově fungování hřbitova. Šiřitelé těchto nepravd svou omezeností ohrožují pověst města v
kulturním světě. Nic takového nehrozilo a nehrozí. Náš spolek je složen z občanů Prostějovska různé konfese, se zájmem o připomínání historie. V případě plochy kulturní památky pomáháme v hledání vhodného řešení, a především v dialogu představitelů města,
nadace Kolel a Federace židovských obcí. Prosadili jsme konkrétní změny v rozsahu plochy kulturní památky, které pomohou v nalezení optimálního řešení věci. Vznik pracovní
skupiny a její práci považujeme za logické pokračování v našem úsilí.
Poslední zveřejněné architektonické záměry architekta Sideje neznamenají žádnou
újmu ani hrozbu pro veřejný prostor. Navržené úpravy širšího okolí zlepšují dopravní
obslužnost a snaží se řešit průjezdnost a parkování v okolí kulturní památky.
Chtěl bych poděkovat panu primátorovi a všem zastupitelům za konstruktivní přístup
k vytvoření pracovní skupiny.
Michal Šmucr předseda spolku
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Jeruzalém. Ovšem též proti nejnovějšímu návrhu
Federace židovských obcí ČR stále protestuje petiční výbor Za zachování stávajícího stavu parku
ve Studentské ulici. A připomeňme, že petici proti jakýmkoliv úpravám parku podepsaly předloni bezmála čtyři tisíce obyvatel města! Situace
došla až tak daleko, že konečné řešení úprav par-

ku na místě bývalého židovského hřbitova má
posoudit a pomoci zrealizovat speciálně vytvořená komise při zastupitelstvu města sestávající
ze dvou desítek členů. Jak to všechno dopadne, se
můžeme jen domýšlet. Skeptici tvrdí, že vymyslet
kompromisní řešení, které by vyhovovalo všem
stranám, může trvat několik let...

Zastupitelé schválili početnou pracovní skupinu
PROSTĚJOV Složitost při vyjednávání kompromisu mezi návrhy
znesvářených stran, z nichž každá
má na úpravu parku ve Studentské
ulici zcela odlišné názory, si uvědomují všichni zastupitelé napříč
politickým spektrem. Nebylo proto
divu, že ve velmi krátkém čase bez
větších diskusí zastupitelé schválili
návrh opozičního hnutí Na rovinu!
zřídit speciální pracovní skupinu,
která se bude kompromisním řešením zabývat.
„V souvislosti s iniciativou na pietní
úpravu prostoru bývalého židovského
hřbitova před reálným gymnáziem
a na základě řady ohlasů na nejrůznější
koncepty řešení jsme dospěli k přesvědčení, že je vhodné, aby vznikla
skupina na půdě nejvyššího orgánu
města Prostějova, která bude pověřena se záležitostí komplexně zabývat.
Vzhledem k nejrůznějším ohlasům,
návrhům a protinávrhům ze strany
iniciátorů změn i občanů města Prostějova nadešel čas, aby se řešení hledalo ve věcné rovině s úsilím o technicky
možné a zároveň maximálně důstojné

zpracování konečného návrhu zejména ve vzájemné spolupráci zainteresovaných stran,“ přednesl návrh Aleš
Matyášek, lídr opozičního hnutí Na
rovinu!. „Zastupitelstvo tímto krokem
sděluje veřejnosti, že nejvyšší orgán
města vnímá citlivou rovinu tohoto
úkolu ve vztahu k historii židovské
komunity v Prostějově a zároveň i nutnost respektu k současným podmínkám, které vyžadují zohlednění potřeb
každodenního života občanů města
v lokalitě,“ doplnil.
Tento bod programu jednání zastupitelstvu byl podle informací Večerníku
již dostatečnou dobu předem prodiskutován napříč politickým spektrem.
Tomu nasvědčoval i fakt, že primátor
města František Jura (ANO) okamžitě navrhl jednadvacet jmen osobností,
které měly vytvořit pracovní skupinu.
Po krátké přestávce v jednání, kdy si
jednotlivé politické kluby v zastupitelstvu jmenný seznam prostudovaly,
bylo složení pracovní skupiny jednohlasně schváleno. „V pracovní skupině
je zastoupen každý politický klub, dále
jsou v něm zástupci židovských organi-
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zací, petičního výboru, městské policie
a kompetentních úředníků magistrátu. Skupina bude projednávat návrhy
a iniciativy občanů k úpravám památky
ve Studentské ulici a jejího okolí. Z řad

pracovníků magistrátu města bude
určen tajemník, který bude na základě
pokynu předsedy svolávat jednání pracovní skupiny,“ upřesnil ještě primátor
František Jura.

„Ve skupině máme jediného zástupce,

což vytváří nerovné podmínky,“
kritizuje předseda petičního výboru Aleš Michálek
PROSTĚJOV S rozporuplnými pocity
přijal ustanovení speciální pracovní skupiny na vytvoření kompromisního řešení
předseda petičního výboru Za zachování
stávajícího stavu parku ve Studentské ulici. Aleši Michálkovi vadí především skutečnost, že petiční výbor, který zastupuje
bezmála čtyři tisíce petičníků, má ve skupině pouze jediného zástupce, zatímco židovské organizace hned tři. Po posledním
jednání zastupitelstva tak poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor, ve kterém popsal
své pocity i nejbližší plány.
yy Jaký máte názor na vytvoření pracovní
skupiny?
„Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců
magistrátu, židovských organizací a našeho
výboru k hledání kompromisu přijatelného
všemi stranami byl jeden z našich dvou návrhů
odevzdaných koncem ledna vedení města.
Jsme samozřejmě velice rádi, že pracovní skupina vznikla, chápeme to za určité pozitivní
gesto ze strany představitelů města. Na druhou
stranu je tu ale pro nás spousta neznámého,
neboť zatím kromě jejího personálního slože-

ní a jen velmi obecné definice náplně její práce
o pracovní skupině vůbec nic nevíme. Takže na
jedné straně radost, ale na druhé i určité rozčarování, nejistota a také určitá obava...“
yy Obava z čeho? Můžete být konkrétnější?
„Jistě. Náš výbor má v jinak velmi početné komisi jen jediného zástupce! Židovské organizace
hned tři. Takže jeden z návrhů k úpravám parku
na Studentské ulici zastupují tři zástupci, druhý,
ten náš, pouze jeden jediný. To nám v této chvíli
přijde hodně nespravedlivé a považujeme to za
nastavení velmi nerovných podmínek ještě před
samým zahájením práce skupiny. Nepovažujeme to za příliš dobrý a vhodný start pro jednání
pracovní skupiny. Zvláště když impuls k jejímu
ustavení přišel právě od nás.“
yy Co vás ještě vyvádí z míry?
„Další věcí k velkému zamyšlení je i publikování čelné představitelky spolku Hanácký Jeruzalém Jany Gáborové v Prostějovských Radničních listech. Tato zaměstnankyně magistrátu
evidentně neumí oddělit svou pracovní a zájmovou činnost. Články, které jako zaměstnanec úřadu připravuje a podepisuje, evidentně
vycházejí spíše z jejích spolkových zájmů, viz

článek plný polopravd a domněnek ve vydání
ze dne 30. ledna tohoto roku. Takový článek
patří na spolkové stránky Hanáckého Jeruzaléma, ne do listů obecního zastupitelstva.“
yy Prozraďte nám svého zástupce v pracovní skupině.
„Je to učitel Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova ve Studentské ulici
František Švec.“
yy Není to z vaší strany trochu nečekaný
kandidát? Většinou jste jako mluvčí výboru vystupoval vy. A mám také pocit, že pan
Švec ani nebyl členem původního petičního výboru...
„Máte naprostou pravdu, pan Švec se sice
chtěl již v roce 2016 zapojit do práce petičního výboru, ale my jsme jej tehdy zdvořile
odmítli. Náš petiční výbor chtěl být totiž v té
době zásadně apolitický a pan Švec byl zastupitelem. Tehdy jsme velmi naivně věřili,
že svou apolitičností a jen občanským charakterem naše petice získá ještě více na svém
významu, protože nemůže být spojována
s žádným politickým uskupením a jeho cíli.
Dnes již tento názor nezastáváme a politice
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i konkrétně politikům se nevyhýbáme. Pokud
dokonce zjistíme, že nám nic jiného nezbývá,
že není jiné cesty, jak se zastat a prosadit názory obyčejných občanů, pak jeden z našich
krizových plánů počítá i s vytvořením politického hnutí pro příští komunální volby.
Možná pod značkou StudentskaPV.CZ, což
jsou mimo jiné naše dnešní webové stránky.
Při takové variantě věříme, že občané zváží,
kdo se za jejich zájmy opravdu bije a bil i ve
velmi vážných a komplikovaných situacích.
Kdo jednal vždy otevřeně a neschovával se za
mlhavá, obecná a nekonkrétní vyjádření.“

yy Takže kdy vznikne vaše nové politické
hnutí v Prostějově?
„Snad nikdy. Věřím, že všechny strany dnešních sporů ukážou opravdovou ochotu, nejen
tu deklarovanou. A že takový krok z naší
strany nebude nutný. Věřím, že se nalezne
kompromis mezi vytvořením neprůchozího
a oploceného prostoru parku ve Studentské
ulici na jedné straně a trváním jen a jen na
současné podobě parku na straně druhé. My
pro nalezení kompromisu uděláme maximum a věříme, že pracovní skupina je k tomu
tou dobrou cestou.“
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V mnoha ohledech bude pro našince tento týden úspěšný a plodný. Pro většinu
Prostějovanů to vše bude znamenat i větší výdělek a odměny za všechno, co se
jim podaří vytvořit. Potíže samozřejmě budou mít ti jedinci, kteří budou leniví.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Stanou se
z vás pořádní jedlíci, chuť na jídlo budete mít přímo enormní. Na přibývající
kilogramy nehleďte, pokud vám chutná, je to znamení spokojeného života.
Přebytečné kalorie vyběháte později.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nedá vám
moc práce zaskočit za kolegu, který
nečekaně onemocní. Protože však
budete dělat za dva, nebojte se říct
o dvojnásobný plat. V soukromí pak
prožijete menší peklo a zvýší se vaše
závislost na partnerovi.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Ze
začátku budete mít sice obavy o výsledek, nakonec se ale důležité obchodní jednání podaří dotáhnout
do vytouženého cíle. Na pár měsíců
tím budete mít vystaráno. Do práce
ale choďte i nadále.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Potkáte se
s osobou, kterou jste předtím nikdy
neviděli. Od počátku ale na vás dotyčný člověk bude mít enormní vliv
a zcela mu podlehnete a přikloníte
se k jeho názorům. Brzy poznáte, že
jste udělali dobře.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Přestože
v současném zaměstnání působíte
už celkem dlouho, začnete se poohlížet po změně. Nutí vás k tomu
fakt, že jinde nabízejí lepší podmínky. Otázkou je, zda by vám přestup
pomohl i profesně.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nebojte
se vyzkoušet si nové věci, než na
které jste byli dosud zvyklí. Žijete
poměrně usedlým životem, takže
se přímo nabízí větší uplatnění ve
společnosti a návštěva mejdanů.
Nebojte se vyhodit si z kopýtka.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Ve vaší rodině se budou slavit kulaté narozeniny,
takže co nejdříve vymyslete a kupte
vhodný dárek. Pokud se dotyčnému
bude líbit, rapidně mu zlepšíte náladu
a zvýšíte jeho sebevědomí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dáváte si zbytečně velké cíle, kterých
však v důsledku svých omezených
schopností i finančních možností
nejste sto dosáhnout. Naplánujte si
skromnější věci, ze kterých budete
mít také radost.
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V rodinného kruhu to začne opravdu vřít, dlouhodobé nesváry nyní
vyústí v daleko intenzivnější hádky.
Samozřejmě půjde o majetek, takže
se připravte na nekonečné debaty.
Snažte se o rozumnou dohodu.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Většinou zůstáváte v ústraní, pokud
jde o plánování rodinných záležitostí. Nyní byste ale měli pozvednout hlas a být slyšet. Už dlouho totiž chcete prosadit své vlastní plány,
takže nyní nastal ten pravý čas.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Pokud
budete mít vše předem dobře naplánováno a spočítáno, vaše cíle pro tento týden dotáhnete do úspěšného naplnění.
Nebudete mít sice moc času na domácnost, ale v práci budete excelovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Zdržovat se
budete nesmyslnými věcmi, které
ostatní přehlížejí. Měli byste se také
zaměřit pouze na podstatné záležitosti, jinak vám svět okolo bude
ujíždět jako rychlík. Hlavně se věnujte partnerovi.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: STRAVA PRO

Darling 10 kg

499,00

PEJSKY…

399,00

181,90
(3 kg)

229,90

399,90

-

Pondělí 2. března 2020

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické
energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova
Obec: Brodek u Prostějova
Obec: Čunín
Dne: 23. 3. 2020 od 7:00 do 11:00 Dne: 23. 3. 2020 od 11:30 do 14:30 Dne: 23. 3. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: část obce
Legionářská (mimo zámku), Zá- Husova, Cihelní, Kroužek. Ulice Cí- oboustranně podél Divokého potomecká (vč. zdravotního střediska, sařská od č. 75 a 24 po č. 272 a 417 ka od č. 79, 78 a 17 po konec obce
MŠ a č. 486, 396), Krátká, Tyršova, (mimo č.81). Celá ulice Vilapark.
směr Žleb s chatami č. 216, 215, 217
Lískovec. Ulice Císařská od č. 26 Obec: Brodek u Prostějova
(vč. areálu dřevovýroby č.82).
a 177 po č. 38 a 226 (vč. kostela). Dne: 23. 3. 2020 od 12:30 do 14:30 Obec: Čunín
Areál základní školy na ul. Havlíčko- hodin. Vypnutá oblast: celá ulice Dne: 25. 3. 2020 od 7:30 do 15:30
va (č. 398, 397, 399) a č. p. 69, dále Salajky, č. p. 81 na ul. Císařská. Areál hodin. Vypnutá oblast: obousměrč. p. 425, 426, 41, 7, 316, 317 na ul. Zámku (č. 108-109), průmyslový ně podél potoka od č. 60 a 31 po
Hřbitovní.
areál V Pivovaře č. 111, a č. p. 112.
konec obce směr chaty (celá chatoObec: Brodek u Prostějova
Obec: Zdětín
vá oblast).
Dne: 23. 3. 2020 od 7:00 do 9:30 ho- Dne: 25. 3. 2020 od 7:30 do 9:30 Obec: Prostějov
din. Vypnutá oblast: Ulice Hřbitovní hodin. Vypnutá oblast: Bělecký Dne: 26. 3. 2020 od 7:30 do 15:00
od Císařské po ul. Lískovec. Ulice Mlýn, chaty Zdětín, celá oblast od hodin. Vypnutá oblast: jednostranHavlíčkova (mimo č. 397, 398, 399 kamenolomu po č. 213 (sm. Ptení), ně ul. Určická s č.19a - 31a.
a 69). Brodek u Prostějova: č. p. 315 7, 53, 14, 17, včetně penzionu Bě- Obec: Čelčice
a parc. č.776 na ulici Salajky.
lecký Mlýn, přejezdu ČD.
Dne: 27. 3. 2020 od 9:30 do 11:30
Obec: Brodek u Prostějova
Obec: Zdětín
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Dne: 23. 3. 2020 od 9:30 do 11:30 Dne: 25. 3. 2020 od 9:30 do 11:30 Čelčice.
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice hodin. Vypnutá oblast: chatová ob- Obec: Kraličky
Zahradní, Družstevní, Nová, obou- last ve směru od Ptenského Dvor- Dne: 27. 3. 2020 od 9:30 do 11:30
stranně ul. Květná od č. 383 a 363 ku - pila (podél trati) k Běleckému hodin. Vypnutá oblast: celá obec
po č. 407 a 408. Areál ŘSD na ul. Mlýnu po č. 275, 251, 154, 312, 269. Kraličky.
Koberská. Areál ČOV. Jednostranně Obec: Kostelec na Hané
Obec: Čehovice
ul. Císařská od č. 39 (OÚ) po č. 40 Dne: 25. 3. 2020 od 9:30 do 11:30 Dne: 27. 3. 2020 od 13:00 do 15:00
a dále oboustranně od č. 296 a 295 hodin. Vypnutá oblast: lokalita „Ka- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
po č. 423. Celé ulice: U Kovárny, van“ u ČOV Kostelec na Hané.
Čehovice.
Koberská od ul. Císařská po č. 239. Obec: Prostějov
Obec: Čehovice
Jednostranně ulice Květná od č. 382 Dne: 24. 3. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 27. 3. 2020 od 7:30 do 15:30
po č. 373 (vč. autoservisu č. 46).
hodin. Vypnutá oblast: ul. Wolkero- hodin. Vypnutá oblast: oboustranObec: Biskupice
va s č. 23, 25, 27.
ně od č. 93 a 25 po konec obce směr
Dne: 27. 3. 2020 od 7:30 do 9:30 Obec: Bílovice
hřiště. Celá ulice ke hřbitovu. Ulice
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 25. 3. 2020 od 12:30 do 14:30 od č. 3 po č. 140 vč. 171. Dále č. p.
Biskupice. Odběratelská trafostani- hodin. Vypnutá oblast: celá obec 191, 202, 204, 207, stanice GasNet.
ce Biskupice 3. u ZD (č. 300165).
Bílovice.
E.ON Distribuce a.s.

08=(8035267ö-296.$32

$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
/,'29
+9ö='51$

Friskies 10 kg

539,00

-

155,90
(3 kg)

539,90

539,90

-

Chappi 10 kg

489,00
(9kg)

-

179,90
(3 kg)

179,90
(3kg)

489,90

-

Propesko 10 kg

199,00

-

-

369,00

379,90

-

OD 2. DO 8. 3. 2020

Pedigree 10 kg

559,00
(8,4kg)

-

149,90
(2,4 kg)

559,90

249,90
(3 kg)

333,00
(8,4 kg)

179,90

179,00

-

179,90

279,90

-

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v úterý, čtvrtek a pátek od 15:00 do 16:00 hodin.
Pozorování pouze za jasného počasí. Vstupné 40 Kč/20 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY se koná v úterý, čtvrtek a pátek od 19:30 do 20:30 a od 21:30 do 22:30 hodin.
Pozorování pouze za jasného počasí. Vstupné 40 Kč/20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI se koná v 15:30 hodin. Prodavači v hračkářství se přes noc ztratí některé
hračky. Během dne je marně hledá a teprve večer cestou domů, když vzhlédne k obloze, je spatří. Mezi hvězdami
nalezne všechny ztracené hračky – Velký vůz, Pastýře, Pannu, Lva i Korunu. Už si s nimi nemůže nikdo hrát, ale celé jaro
si je můžeme na obloze prohlížet.

3ULYiWQt]QDÿNDNJ

Naše
4'57/¦

O kvalitní pokrmy pro naše čtyřnohé mazlíčky není na současném trhu nouze.
Ba právě naopak, konkurence jen kvete a proto je tuze dobré vědět, že například desetikilové balení značky Darling zakoupíte nejlevněji v Kauflandu,
stejnou váhu od Pedigree jsme objevili za nejnižší cenu v Penny marketu a devítikilové krmivo značky Chappi nabízí nejvýhodněji Tesco i Albert, kde je
na nejnižší cenové hladině i balík Propesko. Balení Friskies se vyplatí pořídit
hned na třech místech (Albert, Kaufland, Tesco), podobně jako privátní značku marketů (Albert, Lidl, Kaufland).
Ať pejskům chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 26. února.

VELKÁ

INFORMUJE

PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE
TADY!

Koronavirus je pro firmy

NDWDVWURIDLSĆËOHæLWRVW
blokované v tamních skladech. Šíření
nákazy bude mít dopady i na cestovní
ruch, lidé začali rušit dovolené, své cesty
omezují i zahraniční turisté. Některé firmy také začaly mít potíže spojené s omezením cest do Číny, nemůžou například
vysílat své zaměstnance na realizaci dojednaných zakázek,“ uvedl Diro.
Připomněl, že skoro dvě pětiny celého
českého vývozu, který směřuje do Evropské unie, končí v Německu. „Čína
se stala od roku 2016 největším obchodním partnerem Německa namísto
USA. Jakékoli obchodní problémy na

nás vždy dolehnou zprostředkovaně
- přes vývoz komponentů z ČR do jiných zemí EU, které dále vyváží finální
produkt do cílové destinace,“ podotkl
mluvčí.
Podle komory je na druhou stranu aktuální situace také příležitostí
pro české firmy. „Mohou prokázat
vysokou kvalitu a inovativnost svých
výrobků v prevenci a boji proti šíření tohoto onemocnění. Připomínám, že české
firmy mají celosvětově výborné renomé
v oblasti nanotechnologií a biotechnologií,“ dodal Diro. Zdroj: www.idnes.cz

POZVÁNKY
17.3. Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2019 a 2020, přednáší Bc. Taťána Sojková
26.3. EET z účetního a daňového pohledu, přednáší Ing. Olga Hochmannová, dotazy budou na místě zodpovídat také pracovníci z FÚ Prostějov
21.4. Personální opatření zaměstnavatelů, přednáší Ing. Ladislav Kožíšek,
HR manager
Bližší informace www.ohkpv.cz

Padesátka
cen čeká
právě
na vás!
20022710340

Možná preventivní a karanténní
opatření kvůli novému koronaviru by pro českou ekonomiku
byla větším problémem než případné dopady vyšší nemocnosti
zaměstnanců firem, řekl ve středu mluvčí Hospodářské komory
Miroslav Diro. Situace je však zároveň příležitostí pro české firmy
z oblasti biotechnologií. Podle
Dira už v lednu některé členské
firmy komory kvůli nákaze přikročily k rušení služebních cest
svých zaměstnanců do Číny, společnosti působící na čínském trhu
situaci nadále vyhodnocují.
„Předpokládáme, že situace okolo koronaviru dolehne na české obchodníky
a dovozce spotřebního zboží, kteří
výrobky vyrábí nebo nechávají kompletovat v Číně. Některé podniky totiž
hlásí, že jejich zboží je v této chvíli za-
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REALITY

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
3OXPORYVNi3URVWČMRY města. 777 602 873
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
info@realitypolzer.cz
www.zednickepraceprostejov.cz
Pronajmu byt 1+1. Kauce.
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Volejte: 723 335 940
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Tel: 608 718 813
Pronajmu byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744
Sháním ke koupi byt na Sídl. Svobody
a okolí. 732 116 877
Koupím dům se zahradou. 737 827 329

Pronájem garáže za Družbou. Pouze STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
dlouhodobě. S elektrickým proudem. 721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Pronajmu garáž v ulici V Polích za ulicí B.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
Němcové. Tel.: 777 863 444
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Koupím byt 2+1, 1+1 v PV. Končí mi ná- www.stolarstvijancik.cz,
jem, chci do vlastního. Peníze mám. RK Tel.: 604 820 358

KOUPÍM
Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
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www.realitypolzer.cz

PRODÁM
Prodám jádra vlašských ořechů LEVNĚ.
Tel.: 608 181 539
Prodám 1.000 ks odznaků podnik. levně, 3 ks 2 trubic. zářiv. (dílna, garáž) tel.
723 793 840
Prodám přenosnou svářečku CO2.
Cena dohodou. Tel.: 774 664 966

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

Dne 7. března 2020
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠROTÍŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Jana, dcera Lenka s rodinou
a Terezka, syn Libor s rodinou,
vnučky Adéla a Nicol s rodinami
a sestra Zdeňka s rodinou.
Děkujeme všem, kteří ho znali,
ať vzpomenou s námi.

Srdečně děkuji pohřební službě
FCC Prostějov za velmi důstojné
vypravení pohřbu mého
manžela Rudolfa SVOZILA,
dne 7. února 2020.
Za slova útěchy paní Hrdové
a kněze pana Valtra. Také děkuji
za překrásnou květinovou vazbu
a citlivý přístup všech zaměstnanců.
Straková Miroslava – manželka.
manželka.

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

3
Právě tolik PODĚKOVÁNÍ
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Děkuji touto cestou celému kolektivu
infekčního oddělení nemocnice Prostějovu, za citlivý přístup a ochotu
v době mojí hospitalizace. Zvlášť děkuji
paní doktorce Martině Kundschofské.
Je to anděl ve své profesi. Velice si toho
vážím!
Milada Žáková, Mostkovice

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
SEZNÁMENÍ
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Žena mladšího vzhledu, štíhlá,67/165 Tel.: 603 218 330
hledá vitálního muže na úrovni pro spoPŮJČKA PV A OKOLÍ.
lečně strávené chvíle. Jsem z Pv, mám
TEL.: 776 087 428
ráda kulturu, přírodu, ráda jezdím na
zájezdy. Pokud jsem Vás zaujala, pište,
prosím, SMS na tel.: 606 333 190

Dnes bychom Ti přišli přát,
ruku podat, kytku a pusu dát.

Dne 4. března 2020
by se dožil 75 roků
pan Zdeněk GALÍČEK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, syn,
snacha a vnoučata.

Dne 7. března 2020
vzpomeneme na první
smutné výročí, kdy nás
navždy opustil
pan Ivo LUŽA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina,
přítelkyně a dcera.

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

3URVWÁMRYXO5HVVORYD3URGHME\WXY 29SDWURP YODVWQt
SO\QRYpÒ7SĤYRGQtXGUåRYDQêVWDYVNOHS3(1%±*&HQD.´

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE JE
V PÁTEK
6. BØEZNA
V 10.00
HODIN

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.
Žije dál v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Dne 5. března 2020
vzpomeneme 4 roky od úmrtí
pana Jana KUCHTY
z Obědkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

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

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271
od 9 - 12h..www.studio365.eu
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Dnes, tj. 2. března 2020
vzpomínáme na první smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní Jarmila ZAVADILOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají
děti a vnoučátka.

Dne 4. března 2020
uplyne 30 smutných roků,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek a dědeček,
pan Rudolf FREMMEL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jarmila, synové
Jaroslav a Rudolf s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

GRATULACE

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josefa Schlesingerová 1916 Prostějov Pondělí 2. března 2020
Emil
Peka
1942
Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
MVDr. Josef Vykopal 1932
Kostelec na Hané Ludmila Masná 1932 Vrbátky 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 4. března 2020
Božena Velacká 1930
Olšany u Prostějova Roman Oplocký 1957 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Frantová 1927
Prostějov Čtvrtek 5. března 2020
PaedDr. Ivan Pokorný 1942 Vyškov Pavel Pospíšil 1965 Brodek u Prostějova 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Kryka 1935
Plumlov Pátek 6. března 2020
Karel Novák 1945
Krumsín Zdeněk Pořízka 1938 Bousín 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Petřík 1950 Bedihošť 14.00 Obřadní síň Prostějov
Drahoš Kňourek 1953
Němčice nad Hanou Miroslav Bukva 1963
Plumlov

3URVWÁMRYXO-=U]DYkKR3URGHMGUXåVWHYQtKRE\WXSDWURP2
ORGåLH]GČQpMiGURVNOHS3(1%±&
&HQD.´

3URVWÁMRY'ROQmXO3URGHMQHERSURQiMHPKDO\YSUĤP\VORYp]yQČ
=DVWDYČQiSORFKDP2PDQLSXODþQtSORFKDP23(1%±*
&HQD.´QHER.´PÁVmF

www.jhreality.cz

Dne 7. března 2020
vzpomeneme 1. výročí od úmrtí
paní Vlastimily HALOUZKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali, a měli rádi, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomínají manžel
a dcera Marcela s rodinou.

Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Děkujeme pohřební službě Makový,
Městu Plumlov a smutečním hostům za
poslední rozloučení s paní Zdeňkou Soldánovou. Manžel a synové s rodinami.

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.

 608 805 659, 775 341 705

Kompletní nabídku najdete na:

Dne 22. února 2020
jsme si připomenuli 1. výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná,
paní Hana ZAPLETALOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera Kateřina
s rodinou a dcera Lucie.

PODĚKOVÁNÍ

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

Dne 27. února 2020
oslavila
paní Zdenka ŽONDROVÁ
z Prostějova
své 90. narozeniny.
Hodně štěstí a hlavně zdraví
do dalších let přejí syn Jiří
s rodinou, dcera Jitka
s Cecilkou.

16011421482

BYTY – PRODEJ:
3Y5HVVORYDXO29SDWURP
.´
3YXO-=U]DYkKRGUXªVWHYQmSDWURP .´
NN3Y+DYOm´NRYDXO29SDWURP .´
*$5Éæ²352'(-
3Y9UDKRYLFHXVmGO6YRUQRVWL
.´
BYTY – PRONÁJEM:
NN3Y7*0
.´PÁVmFLQNDVR
3Y5DLVRYDXO
.´PÁVmFLQNDVR
3YXO-.XFKDÏH
.´PÁVmFLQNDVR
*$5Éæ²3521É-(0
SDUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF

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

4m3 kvalitního palivového dříví na
prodej. Tel.: 605 86 41 40

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

6PUªLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'N GRNRQþHQtV SODWQêPVWDYHEQtP
SRYROHQtPNNV SUĤMH]GHPDGtOQRX&HONRYiYêPČUDSR]HPNXP2
3(1%±% SRGRNRQþHQt 
&HQD.´

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

Dne 6. března 2020
vzpomeneme 7. výročí,
co nás navždy opustila
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Dcera Martina
s rodinou a rodina Kaplánkova

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ
3URGHM SR]HPNX .RVWH
OHFNi XO 3URVWČMRY 3ORFKD
P âtĜND  Då P
GpOND P 3R]HPHN VORXåt MDNR ]DKUDGD V FKDWNRX
~]HPQtPSOiQHPSR]HPHNXUþHQSURE\GOHQt1DSR]HPNX
MHHODYODVWQtVWXGQD&KDWD]GČQiVNOiGiVH]YHUDQG\DMHGQRKRSRNRMHDMHSRGVNOHSHQi3R]HPHNMHRSORFHQê
]þiVWLRVi]HQRYRFQêPLVWURP\
&HQD.þ
7HO  
3URGHM]DKUDG\QD3OXP
ORYVNp SĜHKUDGČ 3ORFKD
PþWYHUFRYpKRWYDUX FFD[P 3R]HPHN
OHåt Y FKDWRYp REODVWL Y
þiVWL3OXPORYVNpSĜHKUDG\
]YDQiýXEHUQLFH3R]HPHNMHRSORFHQêXGUåRYDQêEH]
GĜHYLQ3ĜtVWXSNSR]HPNXSROiYFHSĜHVSRWRN$NWXiOQČSR]HPHNVORXåLOMDNR]DKUDGDGOH~]HPQtKRSOiQX
YKRGQêSURYêVWDYEXUHNUHDþQtFKDW\1DSR]HPNXMH
HOHNWĜLQD
&HQD.þ
7HO  

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

Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce, proProdám byt 2+1 OV cihla v Prostějově. řez dřevin. Rychlé a férové jednání, dobrá
cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
RK nevolat. Tel.: 605 749 552

nevolat. Tel.: 608 375 232

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.

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

Milujeme zahrádkaření, proto hledáme
CHATU. 605 011 594

Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGDPHOQDSR]HPNX .þ
3URQiMHPREFKRG.UDYDĜRYDP
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
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Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Eva Ševčíková 1936
Prostějov Středa 4. března 2020
Věroslava Kraváková 1926 Prostějov Miloš Fabiánek 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Copková 1937
Prostějov Jitka Koblihová 1942
Čechovice

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Karel Bárta 1945

Vrahovice

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme: 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.

Provoz

Kvalifikace

Firma

17 800 Kč
20 000-30 000 Kč
36 000 Kč
7 300 Kč

pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
základní+praktická

Centrum Lashes, Prostějov
Bělecký Mlýn, Hluchov
MB TOOL, Prostějov
Dobrá Uklízečka, Prostějov

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

<<< www.vecernikpv.cz

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

20022020275

2002410318

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru na pozice vrátných
invalidní důchodce, pro ostrahu objektů
v Prostějově a Olomouci. Jen noční služby.
Informace na tel. č.: 602 786 692.

20022620328
20022710335

Mzda (Kè)

Lash stylisti
Lesní správce/-kyně
Technici kvality
Uklízeči

20021720253

Přijmu brigádníka/-ci na zahradnické
práce. Bc. Ivo Kroupa, tel. 605 86 41 40

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
20022720342

Přijmu řidiče sk. C+E na lehkou soupravu MB Atego + vlek na 5 až 6 hodin
denně, 10x až 20x za měsíc .Vhodné pro
důchodce. Dobré platové podmínky,
nutný profesní průkaz. Tel. 777 591989.

Pondělí 2. března 2020

20022810356
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soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. března 2020
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I deváté 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 5. března 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

Polišenského ulice
Libor NAKLÁDAL, Ptení
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Mojmír Chytil
MartinVESELÝ,Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
i16'-Ą&+.

OSMISMĚRKA

9PLQXOpPþtVOH35267ċ-296.e+29HþHUQtNXVLYREOtEHQpVRXWČåLRVPLVPČUND
]DĜiGLOQHSĜtWHOYãHFKWLãWČQêFKPpGLt1H]EHGQêWLVNDĜVNêãRWHNWRWLåQHRPDOHQČ
QHY\PČQLOWH[WtNSRGOHNWHUpKRVHRVPLVPČUNDOXãWt=DWRWRQHGRSDWĜHQtVHRPORXYiPH
DYêKHUFHQHY\KODãXMHPHYêKUXQHPRKO]tVNDWQLNGR0iPHWDG\DOHGDOãtWêGHQ
DGDOãtQDGČMLQDYêKUX7DNKRGQČãWČVWt

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 3, 5, 5
JaroslavaOBŠILOVÁ,Konice
Výhercezískává: VSTUPENKA 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
Ať je ráno večer nebo den káva v Corsu vždy chutná jako sen.
MarieKNAJBLOVÁ,Hluchov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč do kavárny.
190330860237

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 VSTUPNÉ
YKRGQRWČ.þQDSURKOtGNXKUDGX

19103061237

MASNÉ...Z LEŠAN

PAPUČ, MENHIRY, HERA, NÝTI, ILJA, GUMA, UNIE, LIBRA, ŘIDIČ,
PERA, KANY, ÚTES, ZRNA, MINA, HANÁ, RADIČ, DINGO, ŠŤOURA,
ORAN, SETI, ZÁŘÍ, PURPUR, IGLÚ, SOBI, PRTĚ, SLIPY, SMĚR, PLÁČ,
SMEŤ, PLŽI, RÁMĚ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu jednoho z větších
měst na Prostějovsku, který na konci roku 2018 nahradil Františka Nováka..
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BÁDEJTE, KDO SE
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SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá VOLNÝ VSTUP
YKRGQRWČ.þ

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE
TADY!
Evidujeme platby a vhazujeme jména do osudí.
3URVtPHRWUSęOLYRVWSĨHGSODWLWHOģMHYHONpPQRçVWYt

3RVOHGQt]iMHPFLRURĀQtSĨHGSODWQpPRKRXY\XçtWDNĀQtQDEtGN\]tVNDW
abonenství za 999 Kè a být zaøazeni do slosování.
Platí pouze do 15. bøezna!

Výběr hodnotných cen, které brzY získají nové majitele:
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Děkujeme vám za

>ŽƐŽǀĂƚĐĞŶǇďƵĚĞŵĞǌĞǀƓĞĐŚƌŽēŶşĐŚ
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ũƐŽƵǀŽƐƵĚşĚǀĂŬƌĄƚ͘

projevenou přízeň a vaši
věrnost rádi odměníme.
Padesátka cen čeká právě na vás!
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NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA
NA ZIMÁKU S VEČERNÍKEM
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

DĚTI SE SEZÓNA SKONÈILA
BAVILY
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Masopusty, maškarní,
šibøinky, karneval…
Prostì, zábava jede
dvoustrana 28 - 29

KOUØILA!

PROSTĚJOV To snad není
možné... Komplikace týmu
BK Olomoucko v průběhu sezóny neberou konce. Silně zkoušená sestava
dostala další ránu, když
po nečekaném odchodu
nejlepšího hráče celé soutěže Douglase a zranění
druhé americké opory
Morgana, přichází další ztráta. Magnetická rezonance
odhalila problémy s vazy
Radovana Kouřila a hlavní
rozehrávač Hanáků se už
na palubovky do konce
Kooperativa NBL nepodívá!
Kdo jej v sestavě prostějovského týmu, který prahne
po semifinále, nahradí?

Naleznete
uvnitř

MORČATA NA ÚTĚKU

ƔƔ Kontroverzní brněnská rock metalová hudební skupina vystoupila
v prostějovském „Kasku“
strana27

CHYSTÁ SE SCHŮZKA
o znovuobrození sportovních tříd se
zaměřením na lední hokej strana41
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KOMPLEX OLYMP

ƔƔ Volejbalistky Prostějova neporazily
pražský Olymp ani napočtvrté a zkomplikovaly si boj o třetí příčku
dvoustrana 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Eskáčko se po zimě vrací

ƔƔ Čtyřsté utkání odehrál tuto sobotu
hokejista Václav Meidl v 1. hokejové lize,
rodák z Prostějova jej symbolicky přidal
právě v dresu prostějovských Jestřábů.

PROSTĚJOV Příprava je důležitá,
stejně tak ale i začátek
jarní části. To mají
nepochybně na paměti vedení, realizační tým
i hráči eskáčka. Už tuto sobotu 7. března je čeká důležitý
vstupdofotbalovéhojara,atorovnounadomácímtrávníku.
V jarní premiéře Fortuna:Národní ligy prověří svěřence
trenéra Pavla Šustra tým Ústí nad Labem. Ten je aktuálně
v tabulce druhé nevyšší soutěže sedmý, sedm bodů právě
před eskáčkem. Severočeši za sebou mají náročnou přípravu, do níž si nevybírali zrovna snadné soupeře. Popasovali
se například se Spartou, Teplicemi nebo Plzní. A částečně
i díky tomu výsledkově zažívali spíše střídavé úspěchy. Totéž se dá prakticky říct i o podzimní části. Zrovna na Prostějov se ale Ústí dařilo a na svém hřišti zvítězilo 3:1. Jedinou
branku eskáčka v duelu vstřelil v samém závěru střídající
Jan Šteigl. Při pohledu na sestavu Ústí nad Labem se pak
nedá říct, že by mančaft prošel výraznějším zemětřesením,
což ovšem platí i u Prostějova. Ten může nyní nalákat na
zajímavý duel bez výraznějšího favorita. A hlavně na nové,
ofenzivnější a kombinační pojetí hry, které si Hanáci během přípravy zkoušeli. Nalákají tyto skutečnosti fanoušky?
To zjistíme už v sobotu odpoledne. Zápas začne ve 14.30
hodin na hřišti SCM Za Místním nádražím v Prostějově.

vs.

ƔƔ Novou facebookovou stránkou se
aktuálně chlubí obec Smržice, která tak
pokračuje v regionálním trendu výrazných změn v prezentaci obcí.
ƔƔ Člen TK AGROFERT Prostějov
Patrik Homola postoupil na A turnaji
dorostu v Liberci do finále dvouhry, kde
pro zdravotní problémy musel zápas
skrečovat Machalovi 7:5 3:2 scr. Ve
čtyřhře se dostal do semifinále.

ƔƔ V sobotu 29. února se ve Šternberku konalo semifinále Dívky roku 2020.
Uspěly v něm hned dvě kamarádky
z Prostějova. První místo získala Klára
Hrubá, třetí skončila Vanessa Reiterová.
Obě čtrnáctileté krásky budou bojovat
o nejvyšší titul již 28. března v Praze.

Číslo 9•Ročník 24
Pondělí 2. března 2020

ƔƔ Večerník přináší další informace

JEDNOU 2é0+1

ƔƔ Ve středu 4. 3. 2020 se poprvé sejde
pracovní skupina, která bude na základě
rozhodnutí zastupitelstva projednávat návrhy a podněty občanů v souvislosti s úpravou kulturní památky – starého židovského
hřbitova ve Studentské ulici – a jejího okolí.
Více čtěte na straně 15 dnešního vydání!

20021710248
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2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Reprezentativní prostory Národního domu hostily uplynulou sobotu večer v pořadí už osmnáctý
ročník Plesu Rotary klubu v Prostějově. Rotariáni i tentokrát dodrželi bohulibou tradici a nejen tančili, ale i pomáhali a to nejen financemi. Prezident Zdeněk Beran letos předal také symbolický šek na invalidní vozík pro klientku Centra sociálních služeb ředitelce Heleně Vránové. To vše poté, co návštěvníky plesu zabavila s vystoupením
Bonnie a Clyde Taneční skupina při ZUŠ v Prostějově.
(mik)

REPORTÁŽ NEJEN Z TOHOTO PLESU ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 30-31

➢

SERVIS PŘED STARTEM F:NL
PŘIPRAVIL VEČERNÍK NA STRANÁCH 35 AŽ 38

www.vecernikpv.cz

výsledkový servis
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/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

%UDQN\DQDKUiYN\%DUWNR 6WXFKOtN .RIURĖ .DIND0LNXOtN .DIND
0DW\iã$GiPHN .RIURĖ 7RPL+DPDQ +ODGRQLN 0DUW\QHN+DPDQ 
.OLPãD 0DUW\QHN%DUWNR ±1RX]D 5DþXN&KOiQ +UQtþNR 0Ui]HN 
5DþXN &KOiQ 5R]KRGÿt)LDOD&DEiN±+DQ]OtN*DQþDUþtN9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL 1131.
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více v hlavním kupónu
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HOKEJ
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'RKUiYNDNROD %HQiWN\Q-²-LKODYD 
 %UDQN\%XFKWHOD -LUXã .ĜHSHO
ND -DQVD 'âSDþHN'LYiFL
'RKUiYND NROD 7ĝHEtÿ ² )UëGHN0tVWHN
VQ  %UDQN\1HGYtGHN
6]DWKPiU\ %LWWQHU 3VRWD)XUFK UR]KQiM
3VRWD±56]WXUF .OLPãD+UDFKRYVNê .D
IND 6WXFKOtN7RPL 'LYiFL

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

Kadaç - ProVWĨMov 1:6
(0:1, 1:3, 0:2)

%UDQN\  :iJQHU 0 =DEORXGLO 0OOHU  ± 
5DþXN äiOþtN   äiOþtN +UQtþNR   1RYiN
+XVD 1RX]D 1RYiN7-DQGXV +UQtþNR
1RX]D 5DþXN   äiOþtN 5DþXN  5R]KRGÿt
3HWUXåiOHN+XFO±âLPiQ7YUGtN9\ORXÿHQt
9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD.DGDQč1HXåLO âWČSiQHN ±.ORGQHU
7UHIQê =HPDQ 3URFKi]ND 'HOPDUFKH (OLiã ± 0
=DEORXGLO.ĤV:RMQDU±0OOHUäRORERY==DEORXGLO
±.REOtåHN:iJQHU+RPHU±'XEVNêýHFK
7UHQpĝL3HWU.OtPDD3HWU5RVRO
6HVWDYD3URVWčMRYD+DDV±0Ui]HN+UiGHN+XVD
.UHMþt0XãND%ĜH]iN)RMW±äiOþtN5DþXN+UQtþNR±7
-DQGXV1RX]D1RYiN±0DFKDþ0HLGO$QWRQtþHN±
Knap.
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

-VHPVWUDäQčUiGæHMVPH
XWNiQt]YOiGOLLSĝHVKRGQč
RVODEHQt

 /DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 42
'DOätYëVOHGN\NROD -LKODYD²)UëGHN0tVWHN
SS  %UDQN\ýDFKRWVNê
76 )URQN -3RKO ýDFKRWVNê -3RKO 
-LUiQHN $QGČO3ROHWtQ 3HNU %XNDþ 
6NRĜHSD ýDFKRWVNê  ±  - 0LFKiOHN 6WXFKOtN
3U]\E\OD   .DIND .OLPãD   0LNXOtN +D
PDQ.DIND 0DUW\QHN -0LFKiOHN-HQiþHN 
56]WXUF 0DUW\QHN%DUWNR 'LYiFL 1063 *
6RNRORY²7ĝHEtÿ  %UDQN\
âYHF 75RKDQ*ULP âYHF .DGHĜiYHN ±
1HGYtGHN âĢRYtþHN   âĢRYtþHN 9RGQê  
)HUGD 0DOHF.RZDOF]\N /Dã 3VRWD%LWWQHU 
3VRWD /Dã%LWWQHU 'LYiFL ÓVWtQ/²
%HQiWN\Q-  %UDQN\)LOLS
6YRERGD0DUHã 6HYHUD 0UĖD09iJQHU 
)LOLS 6YRERGD .RUGXOH +DVPDQ ±
%|KP $ 'ORXKê   $ 'ORXKê 5\FKORYVNê
äĤUHN 'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH²/LWR
PčĝLFH  %UDQN\*LOEHUW -
9HVHOê01RYiN 6XFKiQHN*LOEHUW 5Dã
ND, ±.OLNRUND .RUNLDNRVNL0%HUDQ 'LYi
FL +DYtĝRY²3ĝHURY  
%UDQN\  0DUXQD %DOiå 0DOLQD   .RWDOD
23URFKi]ND(1ČPHF .RWDOD &KURERþHN 
±  .XEHã +HMFPDQ 0RXþND  'LYiFL  
9VHWtQ²6ODYLD3UDKD  %UDQ
N\5HKXã 7HSHU 59ODFK +XQNHV 
.XGČOND -'UWLQD 3URFKi]ND -HĜiEHN ±
9HEHU âPHUKD.XĢiN 'LYiFL 2610.

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH

FrĄdek-MíVWek - ProVWĨMov

6:3

více v hlavním kupónu

'DOät YëVOHGN\ NROD ÓVWt Q/ ² .DGDė 
    %UDQN\  )LOLS 3 6YRERGD
7ĤPD  7ĤPD 0DUHã )LOLS   )LOLS 3 6YR
ERGD9O%URå 7ĤPD 9O%URå)LOLS 3
6YRERGD )LOLS9O%URå 6WHLQRFKHU±äR
ORERY :RMQDU7UHIQê 'XEVNê äRORERY 
:RMQDU äRORERY 'XEVNê   'XEVNê äRORERY
:RMQDU  'LYiFL   %HQiWN\ Q- ² 6RNRORY
VQ  %UDQN\äĤUHN âtU
3UĤåHN *DMGD $'ORXKê&KUWHN UR]KQiM
%XFKWHOD ±  8UEDQ 3DĜt]HN .DGHĜiYHN  
3DĜt]HN âYHF+DãHN 'LYiFL 220 * 7ĝHEtÿ²-LK
ODYD      %UDQN\  6]DWKPiU\
 /Dã .RZDOF]\N   0LFKiOHN 9iFODYHN
)HUGD  ±  $ =HPDQ 6NRĜHSD ýDFKRWVNê 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²3RUXED 
 %UDQN\âPHUKD%tOHN 5\]iN
.XEtN ±âSDþHN +XViN6LNRUD +XGHþHN
+XViNâSDþHN 7-iFK\P -.iĖD 'LYiFL
 &KRPXWRY²þHVNp%XGčMRYLFH 
 %UDQN\&KORXED âWRFKO6WORXNDO ±
='ROHåDO%HUiQHN ='ROHåDO.DFK\ĖD 

'LYiFL 9VHWtQ²+DYtĝRY  
%UDQN\/9ROI59ODFK 6ORYiþHN ±2
3URFKi]ND 0DWDL(1ČPHF %DPEXOD 0DOL
QD &KURERþHN 'DMþDU )6HPDQ 5Dã
QHU/%HGQiĜ /%HGQiĜ %DPEXOD6WH]ND 
'LYiFL /LWRPčĝLFH²3ĝHURYVQ 
 %UDQN\0%HUDQ '9RåHQtOHN
.RUNLDNRVNL   0 %HUDQ *DVSDU 0 .DGOHF 
0.DGOHF .OLNRUND0DUFHO 0.DGOHF 0
%HUDQ0DUFHO UR]KQiM-LQGUD±*RLã .ULVO
.XEHã 0RXþND ýtS:HLQKROG â.UD
WRFKYLO :HLQKROG )'YRĜiN 0RXþND6VV 
'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

 þ%XGčMRYLFH     
 3ĝHURY
     
 9VHWtQ
     
 &KRPXWRY      
 6ODYLD3UDKD      
 +DYtĝRY
     
 /LWRPčĝLFH      
 3RUXED
     

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

.$03ĜÌã7Č

NRORSRQGčOtEĝH]QDKRGLQ
-LKODYD±%HQiWN\Q-  .DGDĖ±)UêGHN0tV
tek, 3URVWčMRY²7ĝHEtÿ6RNRORY±ÒVWtQ/
NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
%HQiWN\Q-²3URVWčMRY  7ĜHEtþ±)UêGHN
0tVWHN  6RNRORY±.DGDĖÒVWtQ/±-LKODYD
NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
.DGDĖ±7ĜHEtþ)UêGHN0tVWHN±%HQiWN\Q-3URV
WčMRY²ÓVWtQ/-LKODYD±6RNRORY

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

Foto: BK Pardubice

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

3URVWÈMRY%ÔHFODY
VQ 

%UDQN\ D QDKUiYN\  9\URXEDO  9\URXEDO
0Ui]HN   3tFKDO 3RNRUQê   0Ui]HN 9OþHN
7iERU  ±  -XULFD 6FKZHLW]HU =DMtþHN   6FK
ZHLW]HU =DMtþHN -XULFD 6FKZHLW]HU ýDQČN
7RPHãHN  UR]K QiM 0DWČMtþHN 5R]KRGÿt .DãtN
± 'ROHåHO .XåtOHN 9\ORXÿHQt  QDYtF 9\URXEDO
3URVWČMRY WUHVWYHKĜH%H]Y\XåLWt'LYiFL 30.
3URVWčMRY'XEVNê±$ýHUQê3RNRUQê)RMW9OþHN
-LĜtþHN ) *U\F ± 7iERU 0Ui]HN 7DUãLQVNê 3tFKDO
0LNHã6KFKLSDNLQ9\URXEDO7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
%ĝHFODY %iUWHN ± 'ROiN ýDQČN 6FKZHLW]HU /
6RNROD - 6RNROD ± 7RPHãHN =DMtþHN .DORXV
-XULFD0DWČMtþHN
7UHQpU-DNXE.OLPRYLþ

NROR/LJ\POz½NÕ'

3URVWÈMRY2SDYD
20:4 (6:0, 10:2, 4:2)

%UDQN\ D QDKUiYN\  3HNU 0XGUOD   3tWU 0
9RUiþ 09RUiþ3HNU +HMFPDQ 9UED
 0 9RUiþ )LDOD   5DLV 0XGUOD   .OtPD
.RSHFNê   7 0DUHN 3HNU 0XGUOD   +HMF
PDQ3tWU .RQþLFNê 09RUiþ+HMFPDQ
9UED 3HNU 3HNU 70DUHN.RQþLFNê 
0XGUOD 70DUHN3HNU .RQþLFNê 5DLV 3tWU
.OtPD.RQþLFNê 0XGUOD09RUiþ 3tWU ±
3ãHQiN +DUWPDQQ 9iFODYHN -6XFKiQHN 
+DUWPDQQ 0D\ 9iFODYHN 5LFKWHU 5R]KRGÿt
.XåtOHN.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RV
ODEHQt'LYiFL 62.
3URVWčMRY âWRXUDþ  0RXND  ± .RQþLFNê
)U|POâSLþiN9UED09RUiþ0DWČMND.RSHFNê±
73DOiQHN3HNU3tWU0XGUOD70DUHN5DLV)LDOD
.OtPD+HMFPDQ
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
2SDYD 9L]DXHU ± / 6XFKiQHN +DUDVLP %HQã
3ROiãHN±+DUWPDQQ5LFKWHU-6XFKiQHN0D\
3ãHQiNâLPHþHN9iFODYHN
7UHQpU-DURVODY3ODQRYVNê

NRORQDGVWDYE\/LJ\'RURVWX

3URVWÈMRY=QRMPR
2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

NROR/LJ\VWz½NÕ%

7ÈvÉQ3URVWÈMRY
1:7 (0:1, 1:4, 0:2)

%UDQN\ D QDKUiYN\  0DMGDN 1RZDN  ± 
+UXEDQ .RWOiQ   .XEtN ) +ROXE   9
.RXWQê .XEtN   âLQGOHU 9 .RXWQê +UXEDQ 
0RMåtãHN -+R]PDQ)+ROXE 0RMåtãHN
9.RXWQê 7RPiQHN %ODKRXãHN 5R]KRGÿt
.DSLWDQRY ± %HUQNRSI 6]HZLHF]HN 9\ORXÿHQt
9\XæLWt'LYiFL
þHVNë7čätQ7RNDU]HZVNL±+DXNH-DQRWRYi
+RUiN6DMGRN-DQRWD±3QLRN1RZDN'RSLUiN
7 7RPLF]HN :DZU\F]HN 3DZHOVNL 0DMGDN
%LVNRVâODPSLDN6DEHOD%LDO\
7UHQpU5RPDQ3DYOtN
3URVWčMRY-HOtQHN±+UXEDQ1ČPHFâDQGHUD
0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±.RWOiQ7RPiQHN
.RVWOiQâLQGOHU-+R]PDQ9.RXWQê)+RO
XE%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\POz½NÕ'

7ÈvÉQ3URVWÈMRY
0:10 (0:2, 0:3, 0:5)

%UDQN\DQDKUiYN\70DUHN +HMFPDQ 
+HMFPDQ .RSHFNê âSLþiN .XPVWiW 
0XGUOD +HMFPDQ   âSLþiN +HMFPDQ  
âSLþiN )LDOD 3HNU +HMFPDQ0XGUOD 
'9RUiþ .XPVWiW +HMFPDQ 0XGUOD 
âSLþiN .XPVWiW  5R]KRGÿt %HUQNRSI 6]H
ZLHF]HN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVOD
EHQt'LYiFL 32.
þHVNë7čätQ)UDQHN±6]RWHN1RJROâ7RPLF]HN
6XSLN%XG]LDV]HN0\QDU]±3XONHUW*UDQLHF]Qê
0DQGU\V].RYDOþtN:DMGD7UHQpU5RPDQ3DYOtN
3URVWčMRY âWRXUDþ  0RXND  ± .RQþLFNê
)U|POâSLþiN'+R]PDQ0DWČMND.RSHFNê±7
3DOiQHN 3HNU 3tWU ' 9RUiþ 0XGUOD 7 0DUHN
)LDOD+HMFPDQ.XPVWiW 7UHQpU)LOLS6PHMNDO

2VWUDYD  +UDGHF .UiORYp  
 1HMYtFHERGĥ53XPSUOD
+ROVH\&DOORZD\/RãRQVNê%DUDþD3
6WDPHQNRYLþSR6HGPiN .ROtQ%UQR
     1HMYtFH ERGĥ
'XUKDP5LFKDUGVRQ*UDQLþ5RE\
.LUYHVD.UDNRYLþSR

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$1$'67$9%<

NRORQDGVWDYE\/LJ\MXQLRUÕ

%UDQN\DQDKUiYN\6KFKLSDNLQ 6WORXNDO 
6WORXNDO 76 ±3R]GČQD âOHERGD-0DUHN 
 1HFNDĜ &DNO 3ĜH]YLQVNê   +XGHþHN
 .RUþLiQ âOHERGD %DUWiN   3ĜH]YLQVNê
5R]KRGÿt'ROHåHO±=HGQtN.URXSD9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt'LYiFL
3URVWčMRY ' ýHUQê ± 3ROFU â =DWORXNDO +UX
EDQ9HVHOê7+ROXE+UDþRYi±6WORXNDO)LOtSHN
6KFKLSDNLQ 1DYUiWLO 7RPiQHN 7iERU %RLNR
.XGOiþHN.DãSDUäiN
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
=QRMPR 'RNRXSLO ± .RQHþQê %|KP âOHERGD
3ĜH]YLQVNê 6WDQLVODY .RUþLiQ ± - 0DUHN .XNOD
1HþDV +XGHþHN %DUWiN 1HFNDĜ &DNO 3R]GČQD
7UHQpU3HWU.RQHþQê

TENIS
08å,
3DXFKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR9HVHOêYROQêORV.ROiĜ±
-DQRZLF] 3ROVNR NROR9HVHOê  ±
%RXUJXH )UDQFLH NROR9HVHOê
±/HVWLHQQH )UDQFLH þWYUWÀQiOH
9HVHOê±0D\RW )UDQFLH 6HPLÀQiOH
9HVHOê±-DQRZLF]
å(1<
'UXKi²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR 3OtãNRYi .YLWRYi ± YROQê
ORV0XFKRYi±/LQHWWHRYi 3ROVNR 6WUê
FRYi±0DUWLþRYi &KRUYDWVNR 2.
NROR0XFKRYi±%HUWHQVRYi 1L]R]HPt 
 .YLWRYi   ± 6XiUH]RYi âSDQČOVNR  
.DUROtQD3OtãNRYi  ±3HUDRYi 86$ 
6WUêFRYi±2VWDSHQNRYi /RW\ãVNR 
NROR.YLWRYi±2VWDSHQNRYi
.DUROtQD 3OtãNRYi ± 'åDE~URYi 7XQLVNR  
þWYUWÀQiOH.YLWRYi±'åDE~URYi
6HPLÀQiOH.YLWRYi±%DUW\RYi $XVWUiOLH 
   )LQiOH .YLWRYi ± 6DEDOHQNRYi
%ČORUXVNR 

VHVWDYD3URVWčMRYD
6WPSHORYi  'YRĜiþNRYi  1RYi 
.R]PtN.RSiþRYi)ULþRYiOLEHUR
6ODYtNRYi 6WĜtGDO\ :HLGHQWKDOHURYi =DW
ORXNDORYi-XUþtNRYi%DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
VHVWDYD2O\PSX
.RPiUNRYi  âLPiĖRYi  6PXWQi 
'HQ\VRYD  3XUFKDUWRYi  6WDĖNRYi
 OLEHUR 3HãNRYi 6WĜtGDO\ 2YHþNRYi 
.DOKRXVRYi
7UHQpĝL6WDQLVODY0LWiþD3HWU%URP



VWUDQD

/,*$6.83,1$Å&´².2/2

2SDYD86.3UDKD  
1HMYtFHERGĥâLĜLQDâYDQGUOtN%XMQRFK
6WHYDQRYLþ26HKQDO$SSOHE\0DUHã
* 1\PEXUN6YLWDY\  
1HMYtFHERGĥ+DQNLQV-%RKDþtN%RRNHU
D+UXEDQSR2 %ULHQ6OH]iN0DUNR
6NXSLQD$NROR

 1\PEXUN     
 2SDYD
    
 6YLWDY\
    
 2ORPRXFNR     
 ÒVWtQ/
    
 3DUGXELFH     
 86.3UDKD     
 'ČþtQ
    

 +U.UiORYp     
 2VWUDYD
    
 %UQR
    
 .ROtQ
    

.$03ĜÌã7Č

NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
'ČþtQ3DUGXELFH  6YLWDY\ÒVWt
Q/  86.3UDKD1\PEXUN  2OR
PRXFNR2SDYD.
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
3DUGXELFH2SDYD  2ORPRXFNR1\P
EXUNÒVWtQ/86.3UDKD  'ČþtQ
6YLWDY\

FLORBAL
Regionální liga
NROR
3RVWĜHOPRY$9\NêĜRYLFH/LSQtN.RVWHOHF
Q+ %  3RVWĜHOPRY %  9LNêĜRYLFH 
3RVWĜHOPRY$  .RVWHOHF Q+ %  /LSQtN 
3RVWĜHOPRY/XWtQ8QLþRY%âWHUQEHUN
%XQLþRY%7URXEHOLFH%/XWtQ
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
5RåQRYS5%  
6.'RPDVODYLFH 
+OXþtQ
  
ýHVNê7ČãtQ   
3ĜHURY%
  
)UHQãWiWS5   
âWHUQEHUN
  
.UQRY%
  
6WDUi9HVQ2   
.RVWHOHFQ+  
2ORPRXF%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olomoucká liga
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

/LELQD
  
+UDQLFH%
  
0RKHOQLFH%   
.3URVWčMRY%  
2ORPRXF&   
3ĜHURY
  
'URåGtQ
  
.RMHWtQ
  
7URXEHOLFH
  
/LWRYHO
  
âXPSHUN%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














2ORPRXFNÙSÔHERU
9ëVOHGN\DNROD
3RVWĜHOPRY$9\NêĜRYLFH/LSQtN.RVWHOHF
Q+ %  3RVWĜHOPRY %  9LNêĜRYLFH 
3RVWĜHOPRY$  .RVWHOHF Q+ %  /LSQtN 
3RVWĜHOPRY/XWtQ8QLþRY%âWHUQEHUN
%  XQLþRY % 7URXEHOLFH %  3OD\PDNHUV
3URVWČMRY7URXEHOLFH%/XWtQ3OD\
PDNHUV3URVWČMRYâWHUQEHUN%
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
/LSQtN
 
3OD\PDNHUV3Y 
8QLþRY%
  
âWHUQEHUN%   
3RVWĜOPRY$   
3ĜHURY&
  
3RVWĜHOPRY%   
/XWtQ
  
7URXEHOLFH%   
9LNêĜRYLFH   
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VHW
VHW

 VHW
 VHW

VHVWDYD7-23
=DEORXGLORYi
+XEURYi
.DGOHFRYi
%HGQiĜRYi &KOXGRYi %DOiNRYi OLEHUR
1DYUiWLORYi
7UHQpĝL/DGLVODY6\SNR

D%ĜHWLVODY=ERĜLO












najdete nás na
www.vecernikpv.cz




5R]KRGÿt'YRĜiND=DRUDO
þDVPLQXW'LYiNĥ

VHVWDYD9.%
'YRĜiþNRYi
%HUiQNRYi
'RVWiORYi
-XUþtNRYi2ERUQi3OLVNRYiOLEHUR3tFKDORYi
±1HþDVRYi0DUHãRYi7HVDĜRYi2SDWĜLORYi
7UHQpĝL$OHã1RYiND6RODQJH6RDUHV

Ä&HOêPDQþDIWKRGQČFKWČOXVSČWDE\XNi]DO
åHLYySpþNXMVRXNYDOLWQtYROHMEDOLVWN\³
/DGLVODY6<3.2WUHQpU7-233URVWČMRY



VWUDQD
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1

VHW
VHW

 VHW
 VHW

VHVWDYD7-23
+XEURYi.DGOHFRYi%HGQiĜRYi&KOXGRYi
%DOiNRYi=DEORXGLORYiOLEHUR1DYUiWLORYi±
9OiþLORYi/iWDORYi
7UHQpĝL/DGLVODY6\SNRD%ĜHWLVODY=ERĜLO




5R]KRGÿt'YRĜiNþDV
PLQXW'LYiNĥ

VHVWDYD9.%
6HVWDYD9.%'RVWiORYi1HþDVRYi%HUiQN
RYi3OLVNRYi7HVDĜRYi2ERUQiOLEHUR3tFK
DORYi±2SDWĜLORYi0DUHãRYi
7UHQpĝL$OHã1RYiND6RODQJH6RDUHV

3ĜÉ7(/6.e87.É1Ì

6.3URVWčMRY²).%ODQVNR

2

%UDQN\.RXGHOND]SHQDOW\âWHLJO±.RSLþiU
+DUED

2



6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURK\
VHVWDYD3URVWčMRYD
VHVWDYD%ODQVND
%UpGD 0XFKD ±3DãHN%LDOHN6FKXVWHU6WĜtå 'ROHåDO±6XNXS+XãND/DKRGQê.OXViN±äiN
±.RXGHOND 3tFKDO 3ROiN6ODPČQD 3HU %XFKWD.RSLþiU%DUWRORPHX±+ROLã+DUED6WĜtGDOL
QDFNLM /XWRQVNê =DSOHWDO ±6WiĖD .RXGHO 3DGČUD0LQ[)DEXã7XOD\GDQ3ĜHURYVNê=iOHVNê
ND âWHLJO 5ROLQF 
7UHQpU3DYHOâXVWU Ilko.
7UHQpU=E\QČN=ERĜLO

3URWL%ODQVNXMVPH
QHSRGDOLWDNRYëYëNRQ
MDNëMVPHFKWčOL«

3DYHOâ8675WUHQpUHVNiþND

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
















Ä'RSĤON\GUXKpKRVHWXE\OQiãYêNRQ
YêERUQê³
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

'DOätYëVOHGN\NROD

3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR

VHW
VHW

5R]KRGÿt.DYDODD.RãQRYVNêþDVPLQXW
'LYiNĥ 300.

Foto: Marek Sonnevend

Pardubice - Olomoucko

ýHNDOLMVPHWČåNpXWNiQtGRPiFtPDMtGREURXIRUPX
NG\åY\KUiOLY3DUGXELFtFKD6YLWDYiFK
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VNXSLQD$NROR

5R]KRGÿt%DORXQ9RãDKOtN=iUXED'LYiFL

VHVWDYD%.2ORPRXFNR
5RVH-U/\QGHQ*RJD$GDP3DO\]D/XNiã6KHOWRQ2WKQLHO9iĖD)UDQWLãHN
-RVLSRYLþ,JRU6HKQDO0DUHN1RUZD0LFKDO'HGHN-LĜtâWČSiQ'RPLQLN.OHSiþ(ULN
0.
7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN

VHW
VHW

1
3

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

%7URMN\7+
'RVNRN\$VLVWHQFH)DXO\

90

9.3URVWčMRY²39.2O\PS3UDKD

BASKETBAL

%.-,33DUGXELFH%.2ORPRXFNR

Pondělí 2. března 2020

NROR

ProVWĨMov - Ol\mp

1:3

více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\NROD ãWHUQEHUN)UëGHN0tVWHN
  1HMYtFHERGĥ.RILHRYi.DUDEL
QRYLþRYi0D]XURYi%RURYFRYiDâQHOO\RYiSR
3OXKDĜRYi 3ĝHURY2ORPRXF  
1HMYtFHERGĥ.RWODERYi7LQNORYi.XNXþRYi
$PEURåRYi2UYRãRYi6WUXãNRYi /LEHUHF2V
WUDYD  1HMYtFHERGĥ6YRERGRYi
7ROHQWLQRYiâXOFRYi.DOXVNRYi)DOWtQR
Yi.RMGRYi .3%UQR9.%UQR  
1HMYtFHERGĥ&DUSHQWLHU8JOHQNRâXQGHUOtNRYi
-DQHþNRYi0LN\VNRYi6YRERGQtNRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR

 2ORPRXF

 3URVWčMRY 
 2O\PS3UDKD 
 /LEHUHF

 2VWUDYD

 âWHUQEHUN 
 .3%UQR

 )UêGHN0tVWHN
3ĜHURY
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NRORÿWYUWHNEĝH]QDKRGLQ
2O\PS)UêGHN0tVWHN  9.%UQRâWHUQ
EHUN 2ORPRXF  .UiORYR 3ROH 2VWUDYD  3ĜHURY
3URVWčMRY/LEHUHF  
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
/LEHUHF  2O\PS   3ĝHURY  3URVWčMRY
 .UiORYR3ROH2VWUDYD  âWHUQEHUN
2ORPRXF)UêGHN0tVWHN9.%UQR

'58+É/,*$å(1þ56.83,1$&
2SDYD1RYê-LþtQ%tORYHF2VWUDYD%
9VHWtQ9.3URVWčMRY%233URVWčMRY
.\OHãRYLFH)UêGHN0tVWHN%2GU\

+=(1
/,*$08åĤ

NROR

KoVWelec nH - MalomĨíice %

34:28 (16:16)

%UDQNRYëVOHG


5R]KRGÿt .ROHþHN D .UHMþt 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH1DYUiWLO0D\HU±9
3UiãLO  3RSHOND  3RGKUi]VNê  ' âHYþtN 
.QiSHN'RVWiO2ãþiGDO0*UHSO3DOLþND
+DYOtN-âHYþtN
7UHQpU/HRã+DYOtN
1HMYtFEUDQHN0DORPčĝLF%âWČSiQHN%DUiN
6WĜtå9\NRXĜLO0DUWLQiWD.ROiĜ

STRANA 47

ProVWĨMov - V. Meziííġí
32:30 (16:12)

5R]KRGÿt 0DOLQD D 3HOHFK 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê/DPSORWD
0LFND*UHSO+DFXUD-XUtN&K\WLO1HYUOê
âHVWRĜiG 0LNXOND  -XUD 5DãND .RVLQD 
-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
1HMYtFH EUDQHN 9HONpKR 0H]Lĝtÿt /HþE\FK 
9HþHĜD6WUDãiN

Å.RQHÿQčVHQiPSRGDĝLORSURORPLW´


7RPiãý(51,Ëý(.WUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 47

'DOätYëVOHGN\NROD,YDQþLFHÒMH]GX%UQD
.XĜLP%RKXQLFH2ORPRXF%UQR%;;

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 %RKXQLFH

 ,YDQþLFH

 7HOQLFH

 ÒMH]GX%UQD

 6..XĜLP

 6RNRO90H]LĜtþt 
 0DORPČĜLFH%UQR% 
 6..3%UQR%

 2ORPRXF 
.RVWHOHFQ++. 
 3URVWčMRY
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NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ













0DORPČĜLFH%UQR%2ORPRXF  90H]LĜtþt
,YDQþLFHÒMH]GX%UQD.XĜLP  %RKXQLFH
.RVWHOHFQ+  6..3%UQR%7HOQLFH
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kultura v prostějově a okolí
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$%</$7232ŏÉ'1É3$ŏ%$«
MORĠATA UTEKLA
DO ÅKULTURÁKU´
PROSTĚJOV Únor měl v letošním roce o jeden den navíc a toho využila kapela Morčata na útěku, která se Prostějovu představila v sobotu 29. února ve Společenském domě. A Večerník
byl u toho!

PŮVODNÍ
reporáž

Koncert začínal až v jednadvacet hodin,
načež „Kasko“ se postupně zaplňovalo
prvními návštěvníky. Původní plán zněl
ovšem úplně jinak. Pořadatelem akce
byl totiž Club Záhoří sídlící nedaleko
od centra města, koncert se měl proto
konat přímo v klubu. Ovšem zájem byl
natolik velký, že Club Záhoří neměl šanci pojmout všechny do svých prostor.
A tak přišel vhod plán B, a sice přemístit akci do Společenského domu. To se
ukázalo jako dobrý tah.
Návštěvníků přicházelo čím dál více,
a i když všichni prvoplánově cílili na
kapelu Morčata na Útěku, čekání jim
krátilo vystoupení předskokanů, jako
byla kapela Nihilistic Attempt nebo
Dependence. Kapely splnily to, co se
od nich očekávalo – skvěle naladily přítomné na hlavního aktéra, a tak možná
někteří ani nepostřehli, že se jeho nástup trošku opozdil.
Morčat se samozřejmě dočkali. Nic ne-

Michal
PELIKÁN

pro Večerník
k

bránilo tomu, aby si všichni návštěvníci
mohli poslechnout jejich nejznámější
hity, ale třeba také skladby z nejnovějšího alba.
Morčata nakonec samozřejmě přišli
a nic nebránilo tomu, aby si všichni
návštěvníci mohli poslechnout jejich
nejznámější hity, ale třeba také skladby
z jejich nejnovějšího alba, což je například skladba „Hledá se děda“, která
nenechala nikoho v klidu a koncert se
začal pomalu přeměňovat v párty, což
bylo způsobené také už brzkými ranními hodinami, kdy pivo opravdu teklo ve
velkém, až zařízení nestíhalo chladit.
„Na Morčata v Prostějově jsem čekal už
dlouho. Přijel jsem na koncert až z Brna,
jelikož zde mám rodinu a kamarády
a musím říct, že to opravdu stálo za to,
ostatně jako každý koncert Morčat.
Muzika skvělá a pivo teklo proudem,
co víc si přát,“ smál se před Večerníkem
Václav Kupka.

FOTOGALERIE +
VIDEO NA
FACEBOOKU

klikni na www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Zajímavé, nevšední
a hlavně rozmanité. Takové je dílo
třiačtyřicetileté výtvarnice MarBYLI JSME
kéty Zlesákové. Autorka, která nyní
U TOHO
působí v Červené Hoře, se představila uplynulý čtvrtek odpoledne při
vernisáži své výstavy ve Špalíčku.
A přitom ukázala, že její tvorba je FOTOGALERIE
velmi různorodá. Zatímco na části klikni nawww.vecernikpv.cz
z pláten převládaly přírodní motivy,
&ÊNC/CTMÆV[<NGU¾MQXÆRąÊOQX[DÊ\GLÊMRQJNGFWC\CO[wNGPÊ<P÷MVGTÚEJX[X÷například také krokodýli, jiná byla T¾QRVKOKUOWU\LKPÚEJ\CUGVTQEJCOGNCPEJQNKG
Foto: Michal Sobecký
spíše o lidech a u dalších se jednalo
ale také exotickou krajinu a obyvatele co je naše, doma, náš prostor a přío abstrakci.
roda. Některá díla pak ohromí i svou
z pro nás vzdálených koutů světa.
Michal SOBECKÝ
Autorka navštívila například Nový mohutností. ¨
Právě rozmanitost upoutala také ře- Zéland, ale také některé asijské země. Stejně jako Markéta Zlesáková tím,
ditelku Muzea a galerie v Prostějově Zároveň vyzdvihla skutečnost, že kde všude už vystavovala. Výčet je
Soňu Provazovou. „Její dílo není jed- tentokrát muzeum upřednostnilo pestrý. Například Regionální munotvárné, ale naopak velmi pestré. galerijní styl expozice. „Musíme se zeum v Chrudimi, pražský Veletržní
Dýchá z něj na mě velmi pozitivní zase posunout trochu dál,“ vysvětlila palác nebo Alšova jihočeská galerie
atmosféra. Hodně se v ní odráží to, k výstavě, jejíž kurátorkou je právě v Českých Budějovicích.
ve kterých zemích byla,“ uvedla pro sama autorka. Ta mnohé upoutala Výstava, zahájená ve čtvrtek 27.
Večerník ředitelka muzea. Některé například svými malbami, kde zná- února, bude v prostorách Špalíčku
obrazy tak znázorňují třeba krokodýly, zorňuje okno. Tedy propojení toho, k vidění do 19. dubna.

Bratři Ebenové míří do „Kaska“
PROSTĚJOV Bratři Ebenové a další muzikanti přijedou do Prostějova, aby představili zdejšímu publiku
vlastní tvorbu. Vystoupení se uskuteční v sobotu 7. března ve Společenském domě v Prostějově a první
tóny zazní ve 20:00 hodin. Přijďte si
vychutnat jedinečný zážitek!
Marek, Kryštof a David Ebenové
a další přední čeští hudebníci, jakými
jsou Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří

Veselý a Jiří Zelenka, zahrají průřez
tvorbou od prvního alba Malé písně
do tmy, jež bylo vydáno v roce 1984,
až po poslední Čas holin z roku 2014.
Bratři Ebenové byli a stále jsou na
české hudební scéně jedinečným
uskupením. Svou schopností čerpat
ze všech zdrojů inspiraci a uměním
používat různé netradiční hudební
nástroje dali vzniknout absolutně
jedinečnému a na české scéně nena-

podobitelnému „ebenovskému zvuku“, jenž těší posluchače už několik
desítek let.
Poslední volné vstupenky je možno
zakoupit v Hudebních nástrojích
v Kramářské ulici a Kavárně Malého
prince ve Společenském domě v Prostějově, v Olomouci v informačním
centru na Horním náměstí nebo online prostřednictvím prodejního portálu smsticket.cz za 360 Kč.
(ans)

PROSTĚJOV Městská knihovna Prostějov pořádá od
dnešního dne, tj. pondělí 2. března do pondělí 30. března Knižní bazar. Doneste své staré nepotřebné knihy
a odneste si z knihovny nové kousky. Knihy najdete
v prostorách knihovny.

Knihy jsou pro mnohé pokladem, kterého se nechtějí zbavit
ani při neodpovídající kvalitě. A tak knihovna nabízí možnost, jak je účelně využít dál. Nabídněte je bezplatně čtenářům a sami si zdarma vyberte nové knihy, jež vás zaujmou.
Počet donesených či odnesených knih není omezen. (ans)

20022810354

Kniÿní bazar v knihovnĨ

společnost

Prostějovanky jsou stále třetí, ale celky Prahy i Liberce
se dotáhly. O pořadí rozhodne poslední týden nadstavby

mezi

www.vecernikpv.cz

voda a již se blíží konec aktivity v tomto
roce. Kromě Národního domu opět uvařil jeden z dobrovolníků výborné kuře na
paprice a jako obvykle vydávání jídla proběhlo bez jakýchkoliv kolizí. Maminky ze
spolku Zdraví od malička opět v pátek
rozdávaly domácí buchty,“ popsala Sokolová, která se během uplynulého ví-

Během posledních šesti dní si chodilo pro
teplý pokrm okolo tří desítek bezdomovců. Většinu z nich ale rozladila začínající
demolice nedalekého železničního depa
za místním nádražím. Právě v těchto
nemovitostech totiž řada lidí nacházela
v uplynulých letech svoji střechu nad hlavou. „Ano, emoce byly obrovské. Někteří
v posledních letech vždy něco dobrého
s sebou, ať již šlo o tlačenku, sekanou či
sladkosti,“ poslala výzvu Večerníku předsedkyně Okrašlovacího spolku a náměstkyně primátora.
Ano, u rozlučky s bezdomovci budeme
samozřejmě a něčím překvapíme!

SMUTEK V NĚMČICÍCH!

kendu připravovala na poslední den akce.
Ten nastane ve středu 4. března. „V posledním dnu, na což se těšíme i my dobrovolníci, dostanou lidé bez domova i sociálně slabí svíčkovou s knedlíkem! Pevně
věřím, že se přidá tradičně i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který zakoupil lidem

4Q\NÆX¾PÊRQNÆXGMDG\FQOQXEčORąGFOÊUVPÊOP¾FTCåÊOUGPG\CFTåKVGNP÷EJÚNÊMG
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Foto: Michal Kadlec

Vékáčko je v průběžném pořadí třetí
se ziskem 44 bodů, zatímco liberecký
tým figuruje na páté pozici a nasbíral
o dva bodíky méně. To znamená, že
domácí v případě jakéhokoliv vítězství
definitivně zůstanou v tabulce před
svým čtvrtečním protivníkem i před
šestou Ostravou (39). Za poslední tři
kola je právě soubor ze severu Moravy

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V závěru nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2019/20 hoří vyrovnaný boj čtyř
celků o třetí až šestou příčku tabulky, tedy lepší výchozí postavení do
následného play-off. Klíčový v téhle
přetahované bude pro volejbalistky
VK Prostějov nejbližší duel předposledního 26. dějství soutěže, kdy
ve čtvrtek 5. března od 17.00 hodin
přivítají v hale Sportcentra DDM
družstvo Dukly Liberec.

yy Nakolik důležité je uhájit třetí
nebo aspoň čtvrtou pozici po dlouhodobé části?
„Rozhodně chceme udržet třetí místo
už jen z toho důvodu, že bychom ve
čtvrtfinále šly na papírově schůdnějšího soupeře. Momentálně to vypadá,
že šestá asi bude Ostrava, kde jsme naposledy zvítězily. A víc bychom si tak
na ni věřily.“
yy Za áčko většinou jen střídáte,
ale celkově máte zápasové vytížení
v aktuálním ročníku značné. Pomáhá vám to?
„Já myslím, že mi to pomáhá hodně.
Pan trenér Novák říká, že když nenastupuje nahrávačka, je to něco jiného,
než když nehrává třeba smečařka.
Nahrávačky potřebují aspoň nějakou
zápasovou praxi, a čím větší, tím líp.
Například dneska mi jedno utkání za
béčko vyloženě pomohlo, byla jsem
ideálně rozjetá. Zatímco dva zápwasy
před extraligou žen už by byly asi moc
z hlediska únavy. Každopádně je pro
mě výborné, že můžu pravidelně nastupovat za ‚B‘-tým i juniorky. Nabírám
tím jistotu a udržuju se v tempu.“
yy Jak mrzely derby porážky ve druhé lize od OP Prostějov?
„To první utkání, které jsem odehrála,
bylo dlouho vyrovnané. Ve všech setech jsme vedly, většinou hodně, ale

jediným, který dokázali nadcházející
ející
soupeři zdolat. Jinak sčítali prohry.
ry.
Jaká je vzájemná
mná
bilance obou nadadcházejících soků
oků
během aktuální
ální
sezóny? Oba dosasavadní ligové zápasy
asy
patřily Hanačkám,
které soutěž odstartovaly vítězstvím pod Ještědem z pohledu domácích 1:3 (-25, 16, -21, -21)
a poté suverénně vládly na vlastní palubovce 3:0 (16, 17, 11). Tenhle debakl
jim však Severočešky vrátily i s úroky
na neutrální půdě brněnského Králova
Pole v souboji o třetí místo v ČP, když je
smetly 3:0 (17, 8, 20) a získaly pohárový
bronz.
Dukla má kvalitní kádr se dvěma vyrovnanými nahrávačkami (Simona Bajusz,

Rochelle Wopereis – Nizozemsko), třemi rovnocennými blokařkami (Kateřina Kohoutová, Eva Rutarová, Michaela
Candráková), jednou údernou smečařkou (Eva Svobodová), zahraniční posilou na univerzál (Arianne de Carvalho
Tolentino – Brazílie) a reprezentačním
liberem ČR (Veronika Dostálová). Všemu velí trenérská dvojice manželů Libor
Gálík - Dita Gálíková.
„Liberec nás naposledy jasně přehrál,

vs.
s.
s.
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ale to jsme byli během pohárového
Final Four vyloženě dole a trápili se.
Teď už snad máme lepší formu i velkou motivaci vysokou porážku Dukle
vrátit. Potřebujeme dobře začít jako
s Olympem, udržet výkon co nejdéle.
A pokud na nás znovu přijdou slabší
chvíle, tak zabojovat a nějak to ubouchat jako v Ostravě. Chceme vyhrát,
tím udržet třetí místo,“ ujistil kouč VK
Lubomír Petráš.

Ve ġWvrWek proWiäÚëçÞïÚå
Liberci o WíeWí míVWo
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PROSTĚJOV Extraligový debut v základní sestavě ženského „A“týmu si v sobotu proti Olympu Praha odbyla teprve devatenáctiletá nahrávačka VK Klára Dvořáčková (na snímku). Ještě předtím
dopoledne bojovala za béčko prostějovských volejbalistek v druholigovém městském derby na TJ OP, navíc se snaží maximálně
pomoci klubovým juniorkám při jejich vrcholící snaze o návrat
z první ligy do nejvyšší české soutěže U19. Témat k povídání s oddílovou
Martinodchovankyní tak byla celá řada.

s jistotu stačí jedna výhra jakýmkoliv
poměrem. „Když jsme i přes problémy
došli až tak daleko, chceme samozřejmě
zabojovat o udržení třetího místa. To
znamená porazit Liberec i Přerov, na což
věřím, že stále máme,“ nepropadal Luboš
Petráš skepsi.

8WVM¾PÊRTQVK1N[ORW2TCJCFTVKN[RTQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[DQODGTUMÆ×VQM[
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Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Pěkný zážitek, a to
nejen čtenářský, si ve čtvrtek odnášeli z dětského oddělení prostějovské knihovny nejmenší čtenáři. Konal se zde totiž rej plný masek. Jak
ale už dopředu osazenstvo knihovny avizovalo, nejednalo se o tradičYLI JSME
níBUkarnevalové
blbnutí s hudbou.
TOHO
Děti naopak musely zapojit i přemýšlení – čekalo je hned několik
různorodých úkolů, kde ukázaly,
jak se umí soustředit, pracovat s obrazem nebo jak dobře umí barvy. To
vše často v maskách, kterým se nevyhnuly ani pracovnice knihovny.

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

zim. Zde se o výzdobu sálu zdejšího
kulturáku postaraly děti z místní
mateřinky. Šašek Viky v podání
Viktora Kohouta juniora dokázal
všechny děti v pestrobarevných karnevalových kostýmech vtáhnout do
dění a nedlouho po zahájení jeho
vystoupení na něm všechny doslova
visely očima.

„Byla to zábava, ale ten tanec na
odhánění špatné nálady asi nezvládnu.
Pro mě bude jednodušší, když si prostě
dám pivo,“ konstatoval s úsměvem
jeden z přítomných tatínků. Akční
zábavná show šaška Vikyho bude
na Prostějovsku k vidění ještě ve
čtvrtek 5. března na Základní škole
v Olšanech u Prostějova.

iCwGM8KM[UXÚOXGUMT\GRQ\KVKXPÊORąÊUVWRGOFQM¾\CNRąGO[UNQXKEMÆF÷VKUVTJPQWV
Foto: Martin Zaoral
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„Doteď přesně nevíme, co to bylo.
Nejdříve dostal chřipku, skončil
v nemocnici. A tam mu začaly selhávat orgány,“ povzdechla si smutně
Eva Zatloukalová z prostějovského
Ekocentra Iris, které s organizací
Drahoše Kňourka úzce spolupracovalo. Vzpomněla právě i jeho zásluhu na vzniku záchranné stanice.
„Bez něj by nebyla. Od Drahoše
Kňourka nápad přišel, fungovala
díky němu. Věnoval jí všechen
svůj čas,“ smekla klobouk Eva Zatloukalová a vyjádřila se na žádost
Večerníku i k jeho osobnosti. „On

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Smutná zpráva přišla
z Němčic nad Hanou. V sobotu 22.
března zemřel dlouholetý ředitel
tamní Záchranné stanice pro volně
žijící živočichy Drahoš Kňourek.
Nadšený ekolog, milovník přírody
a zvířat měl pouhých 66 let. Jeho
smrt navíc přišla náhle, bez větších
předešlých zdravotních trablů.

➢ z titulní strany

Příliš nepřeháněl, ukázal například,
kolik tisíc hodin videí je staženo nebo
nahráno jen na YouTube během jediné minuty, ohromná čísla pak vykazovala i počet zhlédnutí na Facebooku
nebo dalších sociálních sítích. „Dnes
je zkrátka tolik zpráv, tolik informačních kanálů, že je nejsme schopni pojmout. Kdybychom se opravdu hodně

Michal SOBECKÝ

snažili, tak bychom možná dokázali za
celý život přečíst vše v této knihovně,
ale to je tak všechno,“ ilustroval přesycenost světa informacemi.
Právě jejich nadbytek dává vznik také
fake news, které mají různé důvody:
strhnout pozornost, získat si publicitu
nebo také rozklížit společnost. Nejde
přitom zdaleka jen o úroveň politiky,
která je v souvislosti s falešnými zprávami nejčastěji zmiňovaná. Jaroslav Va-

PROSTĚJOV Zajímavou přednášku zorganizovala na středu
26. února prostějovská knihovna. V podkrovním sále budovy na Skálově náměstí se představil Jaroslav Valúch, mediální
odborník a vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Kromě toho, že tuto mezinárodní organizaci
představil, se hlavně věnoval právě fake news čili v překladu
falešným zprávám. A celkově současné době, kdy jsou běžní
lidé přímo zavaleni informacemi. Současný stav pak glosoval
citátem, že „jedno týdenní vydání The New York Times přináší
dnes víc informací, než ke kolika by se za celý život dostal v 17.
století běžný smrtelník v Anglii“...

lúch v té souvislosti zmínil třeba zemětřesení na Haiti. „V roce 2010 to bylo
jiné v tom, že i ti chudí Haiťané měli
mobilní telefony. Sice ne Smartphony
ještě, ale normální, tlačítkové. A operátoři byli schopni během dvou až tří dnů
obnovit pokrytí signálem. Takže, co
se stalo. Začali volat svým příbuzným
a známým v zahraničí, ti to dávali na
Facebook či Twitter a poprvé v historii
nebylo o něčem málo informací, ale
naopak strašně moc,“ uvedl. Totéž pak
následovalo například při konfliktech
na východní Ukrajině nebo v Sýrii.
Fake news a dezinformace přitom nejenže neříkají pravdu, ale mohou také
hodně uškodit. Valúch to ukázal na
příkladu povodní v České republice.
Tehdy jeho tým monitoroval nejen
sociální sítě, vyhledával zprávy a ověřoval jejich pravdivost. „Nebylo tehdy hasičům nápomocné ani tak to, že
jsme jim řekli, co se kde děje. Ale spíše

to, že jsme sledovali všechny možné
komunikační kanály. Tak jsme byli
schopni zachytit místo, kde se šířila
nějaká poplašná zpráva. A tím, že jsme
to zachytili včas, tak se dařilo předejít
panice,“ vysvětlil zhruba pěti desítkám

lidí, kteří na přednášku dorazili. Nemuseli přitom naposledy. Přednáška
nebude jedinou, Jaroslav Valúch bude
mít v podkrovním sále celý cyklus
přednášek týkajících se otázky mediálních obsahů a gramotnosti.

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Vycházku nejen
pro aktivní seniory připravilo
Ekocentrum Iris Prostějov. Společný odjezd účastníků je ve středu 4. března autobusem v 10:10
hodin z autobusového nádraží
v Prostějově do Lipové–Seče. Počasí už začíná procházkám přát,
tak neseďte doma a vyrazte do
přírody!
„Navštívíme, zkontrolujeme a zdokumentujeme stav 5 až 6 studánek
v lesích mezi Sečí a Jednovem,“ nastiňuje plán předsedkyně svazu Eva
Zatloukalová. Návrat do Prostějova
bude dle počasí, a to buď v 15:30,
nebo v 16:30 hodin. Délka trasy je
odhadována na 6 km a zvládnou ji
všichni včetně aktivních seniorů.
(ans)

IRIS

Přednáška upozornila na informační laviny s Ekocentrem

Za lesními
studánkami

k nevědomosti lidí a pronesl památnou větu, že „lidé už s přírodou neumí
spolu žít“.
Jeho záchranná stanice, přestože
ji provozoval ve vlastním domě
a zahradě, však s Drahošem
Kňourkem nezemřela. Nadále
funguje v omezeném režimu díky
jeho manželce. Další případná
nalezená zvířata však stanice
doporučuje umístit po domluvě
v Ekocentru Iris nebo na podobných pracovištích v okolí.

&TCJQw-ÿQWTGMD[N\P¾OLCMQéNQX÷MX÷éP÷RąKRTCXGPÚMUOÊEJWCOKNQXPÊMRąÊTQF[
CNGVCMÆLCMQMTKVKMUQWéCUPÚEJRQO÷TčPGLGPX\GO÷F÷NUVXÊFoto: Michal Sobecký

si s ničím nedělal problém. Vše se
podle něj dalo vyřešit. Vždy byl
plný optimismu, nikdy jsem jej snad
neviděla opravdu zamračeného,“ zavzpomínala jeho kolegyně z ekologické branže.
Drahoš Kňourek nejenže nechával
zvířata ve stanici zotavit, ale zároveň
v ní prováděl také exkurze ze škol.
Jeho záchranná stanice se loni objevila
i v reportáži České televize, stejně jako
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
V něm se například nevěřícně vyjádřil

)DNHQHZVYEøæQÇPæLYRWø

Odpoledne plné her, soutěží,
tanečků a legrace zorganizovala
v sobotu obec Přemyslovice, o den
později to samé učinila obec Ohro-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PŘEMYSLOVICE, OHROZIM
Máte špatnou náladu a nevíte,
jak se jí zbavit? Nic nezabírá? Pak
je to jednoduché: zatancujte si
tanec šaška Vikyho! Že nevíte, jak
na to? Tak to jste nebyli na dětském karnevalu, který se o předminulém víkendu konal v hasičské zbrojnici v Přemyslovicích či
Jak to vidí
v kulturním
domě v Ohrozimi. aneb názor
Michaela Zatloukalová
AKAPITÁNKA
Večerník byl u toho!

i Ohrozim
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Pátek 6. března: 16.00 hodin VK Prostějov – Šternberk (Národní sportovní
centrum PV). Sobota 7. března: 10.00
hodin VK Prostějov – České Budějovice (Národní sportovní centrum
PV), 12.00 hodin Šternberk – Plzeň
(letní hala u velodromu), 17.00 hodin
České Budějovice – Plzeň (letní hala
u velodromu). Neděle 8. března: 11.00
hodin Šternberk – České Budějovice
(letní hala u velodromu), 13.00 hodin
VK Prostějov – Plzeň (letní hala u velodromu).

Extraliga kadetek ÈR
00 zápasovÙ program
2. kola nadstavby ve skupinì
B (Prostìjov)

yy Jak jste prožívala svou premiéru v základu proti PVK?
„Ani jsem nebyla moc nervózní. Cítila jsem se dobře i díky dopolednímu
zápasu za béčko, byla po něm docela
rozehraná a v pohodě. S Olympem
jsme hrály od začátku super, já se
snažila být maximálně soustředěná
a utkání si fakt užívala. Všem se nám
s holkama dařilo, ale jen do půlky
druhého setu, odkdy šel náš výkon
dolů. Nevím, co přesně se tam stalo.
Každopádně mě však mrzí, že jsem to
nepomohla dotáhnout do vítězného

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍÍ
ROZHOVOR

konce. Olymp potom ukázal, že je
teď silný. Mě i tak těší, že jsem nastoupila od začátku, mám v sebe větší jistotu.“
yyRozhodl celý duel právě zlom ve
druhé sadě?
„Určitě. Chtělo to tenhle set dovést
z velkého náskoku k výhře a za stavu
2:0 na sety bychom si pak víc věřily,
klidně to nakonec mohlo dopadnout
3:0. Místo toho soupeřky otočily na 1:3
a my nemáme ani bod, což po takovém
průběhu mrzí.“
yy Čím to je, že z výborného týmového výkonu často rychle padáte do
herního podprůměru?
„Podle mě je to hodně o psychice,
máme to v hlavách. Vždycky hrajeme
dobře a jsme v pohodě, potom se něco
stane a během chvilky jdeme hrozně
dolů. Začneme chybovat, na přihrávce i ve všem ostatním, přestaneme si
věřit, místo šesti nás hraje naplno jen
pět nebo čtyři. A pak se těžko vrací
nahoru.“

nepochybuju o našem postupu dál. Velice těžká hlavně na psychiku však bude
druhá kvalifikační část v podobě jednorázového turnaje pěti družstev o dvě
postupová místa. Nám ale pomáhá, že
se během sezóny zlepšujeme a s holkama sehráváme, navíc se tým dost posílil
a máme dobrou partu, soudržný kolektiv. Řekla bych, že teď už máme kvalitu
na to, abychom se dostaly do juniorské
extraligy. O tenhle jednoznačný cíl zabojujeme na maximum, neúspěch by
byl velký průser.“

S nikým jiným nemají volejbalistky VK Prostějov tak špatnou
vzájemnou bilanci v probíhajícím soutěžním ročníku jako
s pražským PVK. Podlehly mu ve všech čtyřech utkáních
2019/2020 a už podruhé během sezóny musely sledovat radost
Olympaček po vítězství v hale Sportcentra DDM.

Počtvrté radost Olympu

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

AUJALO NÁS ZA
Z

například hned v tom úvodním ztratily
velký náskok. Podobně jako v áčku taky
míváme výpadky, naše výkony jsou nahoru – dolů. Hlavně proto to dneska
výsledkově nevyšlo.“
yy Současně vám vrcholí juniorská
sezóna. Věříte v postup zpět do extraligy této věkové kategorie?
„Moc ráda bych k němu pomohla.
Dlouhodobou část první ligy juniorek
jsme nakonec zvládly dobře a úvodní fázi kvalifikace o extraligu budeme
díky tomu hrát doma, proti Kralupům

BYLI JSME
U TOHO

Klára
Dvořáčková:
„Premi
é
ra
v
základu
za
ženy
mě
potěši
l
a.
Zemřel dlouholetý ředitel
Přemyslovice stanice pro ohrožená zvířata S juniorkami na postup do extraligy máme“

Šašek Viky bavil

Z VÉKÁČKA

z přítomných i plakali, neboť pro ně depo
bylo druhým domovem, střechou nad
hlavou,“ přitakala Milada Sokolová, hlavní patronka akce, která ji také financuje ze
svých prostředků.
Minulý týden opět ona sama několikrát
polévky z Národního domu bezdomovcům dovezla. „Dva měsíce utekly jako

Michal
KADLEC

ŽHAVÁ NOVINKA

pro Večerník
ík

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Také během uplynulého týdne pokračovala charitativní akce před místním nádražím, kde dobrovolníci pod záštitou
Okrašlovacího spolku města Prostějova a s jeho předsedkyní a náměstkyní primátora Miladou Sokolovou rozlévali teplé polévky
a další pochutiny potřebným lidem. Pátý ročník této akce již ale brzy
skončí, ve středu 4. března před polednem napíše svůj letošní poslední díl. A Večerník bude jako každoročně speciálním hostitelem!
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Prostějov (son) Dvěma hladkými
triumfy nad novojičínskými konkurentkami si mladé volejbalistky VK
Prostějov U19 definitivně zajistily
účast v úvodní fázi kvalifikace o postup do příštího ročníku extraligy
juniorek ČR.
VK Prostějov – Nový Jičín 3:0 (19, 11,
11) a 3:0 (18, 19, 20)
Předposlední páté dvoukolo finálové skupiny III v 1. lize juniorek ČR
2019/2020 postavilo vedoucí Hanačky
proti třetímu celku tabulky. A domácí
tým neponechal absolutně nic náhodě,
když jasnými triumfy udržel nejvyšší
příčku, navíc potvrdil svůj postup do
extraligové kvalifikace.
„Oba zápasy jsme měli bezpečně pod
kontrolou a v jejich průběhu se ani jedinkrát nedostali do nějakých větších
problémů. Momentálně už máme velice dobrý mančaft, který hraje kvalitní
volejbal. Což se projevilo,“ spokojeně
konstatoval šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
1. liga juniorek ČR, nadstavbová
skupina III 2019/20 - pořadí po 30.
kole: 1. VK Prostějov 44, 2. Zlín 42, 3.
Nový Jičín 30, 4. Šlapanice 17, 5. Ostrava B 14, 6. Olomouc 9.

Juniorky VK míøí
k prvenství po
prvoligové nadstavbì

Prostějov(son) - Bezprostředně po skvěle zvládnutých prvoligových soubojích
s Novým Jičínem minulou neděli odcestovaly mladé volejbalistky VK Prostějov
věkových kategorií juniorek i kadetek
na třídenní soustředění do Vésky u Olomouce. „Byl to takový teambuilding,
v rámci kterého holky trénovaly, odpočívaly a stmelovaly kolektiv,“ prozradil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Jak vypadala konkrétní náplň kratšího
kempu?
„Herní přípravu jsme prokládali důkladnou regenerací v bazénu, vířivkách i soláriu a chozením do posilovny, také jsme si
zahráli bowling nebo různé společenské či
deskové hry. Mančaft prostě strávil necelé
tři společné dny, myslím, že dost příjemně. A do rozhodujícího období sezóny
půjde dobře nachystaný,“ potvrdil Novák
jasný záměr. Podstatné z jeho pohledu
byly vynikající podmínky, které jeho kolektiv v Hotelu S-Port Véska u Olomouce našel. „Tento vyhlášený hotel jsme si
záměrně vybrali, neboť je po všech stránkách na opravdu špičkové úrovni a ředitele mu dělá tatínek prostějovské hráčky
Terky Slavíkové. Bylo tak o nás prvotřídně
postaráno, za což bychom panu Slavíkovi
i veškerému personálu rádi moc poděkovali,“ zdůraznil Novák.

Juniorky a kadetky mìly
teambuilding ve Vésce

Prostějov (son) - Volejbalová UNIQA
extraliga žen ČR 2019/2020 uzavře
během nadcházejícího týdne svou
dlouhodobou část dvěma posledními
koly nadstavbové fáze. Po nich přijde na
řadu rozhodující play-off osmi nejlepších družstev tabulky a také baráž o záchranu posledního desátého celku proti
vítězkám 1. ligy. Co se vyřazovacích
bojů týče, odstartují úvodními čtvrtfinálovými duely v pondělí 16. března.
Oficiálními hracími termíny jsou nově
a nezvykle právě dva pondělky a jeden
pátek, k tomu ještě čtvrtek. Až od semifinále se play-off vrátí aspoň částečně
k tradičnějším sobotám či středám.
Termíny play-off UNIQA extraligy
žen ČR 2019/2020 – čtvrtfinále:
pondělí 16., pátek 20. a pondělí 23.
března, případně čtvrtek 26. a neděle
29. března. Semifinále: středa 1., sobota 4. a úterý 7. dubna, případně pátek 10.
a pondělí 13. dubna. Finále: čtvrtek 16.,
neděle 19. a středa 22. dubna, případně
sobota 25. a úterý 28. dubna. O třetí
místo: čtvrtek 16. a neděle 19. dubna,
případně středa 22. dubna.
Termíny baráže o UNIQA extraligu
žen ČR 2020/21: pátek 10., sobota 11.
a sobota 18. dubna, případně neděle 19.
a sobota 25. dubna.

Jak dál v extralize?

RYCHLÝ

45

9(ÿ(51Ì.

Pondělí 2. března 2020

volejbal
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Michaela Zatloukalová
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PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE
TADY!

VELKÁ

Takový je poměr bodového zisku
žen VK Prostějov ze čtyř vzájemných soubojů proti pražskému
Olympu v aktuální sezóně. Hanačky urvaly jediný bodík a PVK
plných jedenáct, neboť výsledkově
vékáčko na silného soupeře nestačilo postupně 0:3, 2:3, 1:3 a 1:3.

1/11

6,/1

Ü½NGJ

Nezkušené plejerky okolo dvaceti let
věku přitom dostávají spoustu zápasového prostoru, což je jediná možná
cesta, jak zdárně zvládnout nejtěžší
přechod mezi věkovými kategoriemi
z juniorek do žen. Je logické, že tohle
nesnadné přecházení provází hromada různých chyb, kterých se holky
opakovaně dopouštějí. Zvlášť ve volejbalu, což je technicky nadmíru náročné sportovní odvětví.
Někteří fanoušci kupící se hrubky
špatně snášejí a Prostějovankám za
ně občas spílají. V daný moment plný
zklamání to lze pochopit, ale s odstupem času by i nároční příznivci
měli mít na paměti jedno: že jedině
prostřednictvím tohoto chybování
mohou děvčata dál herně růst a zlepšovat se. Samozřejmě ne vždy to vyjde, záleží také na osobním potenciálu
každé hráčky. A navíc se často jedná
o nepřímou cestu plnou výkyvů, viz
například současné trápení libera Terky Slavíkové. Ona i všechny ostatní si
však každopádně zaslouží maximální
podporu, aby mohly jít nahoru.

CHYBAMI SE ÈLOVÌK (I HRÁÈKY) UÈÍ
C

Většinu své třináctileté historie
prostějovský klub spoléhal na ekonomickou sílu a tím pádem kvality
hráčských posil mezinárodní úrovně
z různých koutů světa. Až postupný
úbytek financí donutil vedení VK
začít přemýšlet jinak, v posledních
letech tudíž následoval přechod na
jiný model běžný ve většině ostatních
oddílů České republiky. To znamená
vybudovat převážně mladý tým s důrazem na vlastní odchovankyně a ty
kvalitní prací zlepšovat.
Přechod na tenhle systém nebyl pro
vékáčko úplně jednoduchý, neboť
v ženské kategorii se dlouho spoléhalo na něco zcela jiného. Nicméně
i za nových, mnohem skromnějších
podmínek a s omlazeným kádrem se
Hanačkám zatím hodně daří. Předloni v létě nastala fáze „juvenilizace“
číslo jedna, aby se s částečně oslabeným kolektivem podařilo vybojovat
stříbro extraligové i pohárové. A nynější – papírově ještě podstatně slabší
mančaft – drží v lize třetí pozici poté,
co v ČP skončil „až“ čtvrtý.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Řekla bych, že sobotní zápas proti Olympu měl z naší strany takový tradiční průběh. Vždycky dobře začneme, vedeme, pak uděláme několik blbostí a jdeme herně dolů. Z čehož se následně už nevyhrabeme, zbytečně tím přicházíme o důležité zápasy. Tentokrát je velká škoda
druhého setu, kde jsme hodně vedly a kdybychom ho získaly, byla by tam jistota minimálně
jednoho získaného bodu. Takhle nemáme žádný, tím pádem se na nás Olymp dotáhl. PřiMartin
tom jak říkám, do poloviny druhé sady jsme hrály fakt výborně. Myslím, že i fanouškům se
ZAORAL
to líbilo, bohužel jsme kvalitní výkon neudržely. Navíc jsme soupeřkám zase pomohly svými
zbytečnými chybami, ony se chytily a už to jelo. Pražanky pak potvrdily svou sílu, skvěle bránily, tlačily nás servisem. Přesto chceme před nimi i dalšími celky udržet třetí místo po dlouhodobé části extraligy. Pořád máme všechno ve vlastních rukách, potřebujeme v posledních dvou
kolech porazit doma Liberec i venku Přerov. Což věřím, že určitě je v našich možnostech, když
to vyloženě nepokazíme.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Finišem extraligové nadstavby
bude sobotní derby v Pøerovì
S dlouhodobou částí UNIQA extraligy žen ČR 2019/20 se prostějovské
volejbalistky rozloučí v sobotu 7.
března od 18.00 hodin na půdě Přerova. V hanáckém i krajském derby
může jít oběma družstvům o hodně,
nebo taky už nebude v sázce tak moc.
Záleží, jak dopadne předchozí čtvrteční kolo. Tým VK totiž bojuje o co
nejlepší výchozí postavení pro play-off,rádbyudrželsoučasnétřetímísto
nebo skončil alespoň čtvrtý. Zatímco
Zubřice svádí zatím neúspěšnou bitvu o vyhnutí se záchranářské baráži.
Přerovský celek je momentálně poslední, z desáté příčky ztrácí tři body
na devátý Frýdek-Místek. A jestli nezaboduje ve čtvrtek na hřišti Ostravy,
nepůjde mu v sobotu s Prostějovem
nejspíš o nic. Pochopitelně kromě
cti. „Ségra mě pořád hecuje, ať jim
to v posledním kole pustíme a ony
nemusí do baráže. Nic takového ale
samozřejmě neuděláme, udržení
soutěže si musí vybojovat samy. Stejně jako my co nejvyšší umístění do
play-off,“ říkala se smíchem kapitánka vékáčka Michaela Zatloukalová,
jejíž sestra Lucie nastupuje za Přerov.

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Zlepšená forma vydržela prostějovské
ské univerzálce
i v jediném utkání uplynulého týdne. Hlavně do necelé poloviny duelu s Olympem Praha hrála „Kopy“
famózně a soupeřky doslova drtila. Potom
otom převzala
její roli Ukrajinka Denysova na opačné
čné straně sítě,
ale byť Gábina trochu polevila, celkověě odvedla v sobotní bitvě kvalitní výkon. Vždyť dosáhla
hla 20 bodů při
vysoké úspěšnosti útoku 54 procent a výsledné užitečč
nosti +11. Pouze nemusela zkazit tři servisy
ervisy s jediným
daným esem.

Gabriela KOPÁÈOVÁ
OVÁ

VEČERNÍKU
ÍKKU
ÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Prostějovanky jsou stále třetí, ale celky Prahy i Liberce
se dotáhly. O pořadí rozhodne poslední týden nadstavby

i

máme k dispozici podle mého názoru
dostatečně kvalitní družstvo. Rozhodně
má na to, aby dvojutkání s Kralupy, kdy
se oba výsledky sčítají, úspěšně zvládlo,“
nepochybuje Aleš Novák.
KADETKY BOJUJÍ O
EXTRALIGOVÉ FINAL SIX
Dívčí výběr vékáčka věkové kategorie
U17 je reálně ve hře o postup do závěrečného turnaje o medaile v extralize
kadetek ČR 2019/20. Účast ve Final
Six si zajistí šest nejlepších družstev po
třech nadstavbových kolech, přičemž
Hanačky obsadily v úvodním dějství
druhé místo ve skupině B a průběžně
drží šestou příčku, tedy právě poslední
postupovou.
Druhé kolo nadstavby teď proběhne
od pátku 6. do neděle 8. března v Pros-

nevydařeném startu třetí části se kolektiv VK zpětně nadechl (5:7), ovšem
jeho snahu srážela průběžná zaváhání
s puncem zbytečnosti - 5:9. Současně
jim však stejným způsobem pomohly
i protivnice, tudíž se skóre brzy vyrovnalo - 9:9. V tomhle důležitém momentu
dámy v červených dresech zase odskočily na 9:12 a 10:15, což daný set rozhodlo. Ženám PV haproval nejen příjem,
marně se snažily něco s nepříznivým
průběhem udělat – 20:25 a 1:2.
Družstvo z české metropole se opíralo
o dobrou obranu celé sestavy a samozřejmě též o vydatný příspěvek bodů

zdárně popasovat s první fází kvalifikace o postup do příští extraligové sezóny.
Což představuje pro hanácký kolektiv
dva domácí duely proti TJ Kralupy nad
Vltavou, jež skončily druhé ve finálové
skupině I prvoligové soutěže. Extrémně
důležité bitvy, jejichž vítězky postoupí do druhé a rozhodující kvalifikační
fáze o extraligu, proběhnou v sobotu
7. března od 14.30 hodin a v neděli 8.
března od 9.00 hodin shodně v Národním sportovním centru Prostějov.
„Ze začátku sezóny jsme v případě našeho juniorského týmu trochu bojovali
s výkonností úplně neodpovídající postupovým ambicím. S holkama jsme ale
intenzivně pracovali a navíc postupně
posílili hráčský kádr tak, že momentálně

chybující PVK do hluboké defenzivy
a rychle získaly výrazný náskok 10:3.
Vzápětí zatlačily při podání Staňkové
naopak soupeřky (10:7), načež tahle tradiční houpačka nahoru – dolů pokračovala podle kvality servisu i přihrávky na
obou stranách. Takzvaně každý chvilku
tahal pilku (14:8, 14:11, 18:12), až dění
dospělo do koncovky, ve které celkově
lepší vékáčko tažené skvělou Kopáčovou naprosto dominovalo – 25:16 a 1:0.
Náhlá suverenita domácího týmu se
plynule přehoupla do druhého dějství,
Petrášovy svěřenkyně předváděly super
volejbal. Maximální herní euforie jim
vydržela do stavu 7:1, načež se zvedly
Pražanky (8:4). Leč pouze na okamžik,
neboť vzápětí znova udeřila rozjetá moravská děvčata výborně dirigovaná mladou nahrávačkou Dvořáčkovou - 12:5.
Poté je přibrzdil výpadek na do té doby
téměř bezchybné přihrávce a Olymp se
viditelně začal dostávat do tempa, zatímco třetí celek tabulky častěji vyráběl
nevynucené hrubky (13:10, 17:15).
Stíhací jízda plošně zkvalitněných hostů vedla k obratu na 18:20 při účinném
servisu Komárkové, útočně se rozstřílela
obávaná Denysova. A Mitáčovy ovečky
sadu v závěru ovládly – 21:25 a 1:1.
Najednou to byly stříbrné medailistky
z poháru, kdo úplně převzal taktovku,
měl hodně navrch - 0:4. Až po tomto

tabulky dvě kola před koncem nadstavby
následovně: 3. Prostějov 44, 4. Olymp 43,
5. Liberec 42, 6. Ostrava 39. Výběr VK
narazí během závěrečného týdne dlouhodobé fáze doma na Duklu a venku na
poslední Přerov, Pražanky hostí předposlední Frýdek-Místek a zajíždějí na sever
Čech, Severomoravanky přivítají Zubřice
a cestují na KP Brno.
Co to znamená? Aby Kopáčová a spol.
šly do vyřazovacích bojů z bronzového
postu, potřebují ze dvou zbývajících
utkání získat bez ohledu na ostatní výsledky pět bodů. A na čtvrtou příčku

BYLI JSME
U TOHO

Z toho pochopitelně měly radost i knihovnice. Ty se ukázaly v pirátském
kostýmu, ale také jako princezny nebo
Šmoulinka. Za tu byla převlečená Pavlína Havránková a děti na ni budou
vzpomínat obzvlášť rády, sladkostmi
totiž nešetřila. „Jsme opravdu nad-

-PÊåM[COCUM[äGVQPGLFGFQJTQOCF["#NGMFGåGéVXTVGéPÊCMEGMPKJQXP[FQM¾\CNCåGLFG
Foto: Michal Sobecký

líbí, je moc pěkná. Osobně jsem tady
v knihovně poprvé, ale manželka sem
pravidelně chodí,“ prozradil Stanislav
Srnec. Měl co dělat, aby se k některým
úkolům vůbec dostal, zájem o akční
čtvrteční odpoledne byl totiž opravdu
velký.

vs.

Karnevalový rej v Čelechovicích:

Děti tak třídily barvy, řešily bludiště
nebo skládaly pohádku. A aby bylo
masopustu učiněno zadost, v jednom
případě si vyzkoušely přenášení jitrniček z hrnce na pekáč. „Akce se mi

Michal SOBECKÝ

www.vecernikpv.cz
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šení, že spousta dětí skutečně přišla
v maskách, že si daly tu práci a nejsme
tu v nich jen my. Ale všichni jsme se
rozhodli si na ten karneval vzít masky
a užít si to, jak to má být,“ uvedla pro
Večerník Pavlína Havránková s tím, že
si mohly děti na místě vyrobit i karnevalovou masku.
Prostějovská knihovna je svým organizováním akcí známá. A pravidelně se zaměřuje také na děti. Jiný
v tomhle směru nebude ani březen.
Například 3. března pořádá dětské
oddělení pohádkové čtení pro nejmenší, 19. března zase deskohraní.
Zatímco však druhá z akcí je volně
přístupná, na čtení je potřeba se
dopředu zarezervovat. Počet míst
je totiž omezen a zájem ze strany
rodičů veliký.
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Doslova strhující nástup do utkání měly
Hanačky. Perfektním výkonem zatlačily

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Šance pojistit si třetí
místo po dlouhodobé části UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 prostějovským volejbalistkám utekla.
Ve 25. kole soutěže proti pražskému
Olympu výtečně začaly, vedly 1:0
na sety a 12:5. Potom však vypadly
z role, naopak soupeřky šly nahoru
a obratem na konečný výsledek se
průběžné bronzové pozici přiblížily
na jediný bodík.

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

jak se utkání vyvíjelo...

VK PRO
OL PRA

EXKLUZIVNÍ
reportáž

děláme různé hry, mezi tím je hudba
a tanec. A na závěr tradiční Čelechovická laťka, což je podlézání laťky,“
uvedla za pořadatele Milada Dosedělová.
Tu mohla potěšit také kreativita dětí
a jejich rodičů. Po parketách sokolovny se totiž proháněli vojáci nebo
kovbojové a princezny, ale také spiderman a mnoho dalších, ne tak tradičních masek. „Dětí je dost, i když ve
školce chybí, možná z důvodu virózy.
Je to, jak to je, chvilku jim trvalo, než

=$=1÷/2

se obeznámily s akcí a večer je odsud
nebudeme moci dostat jako vždycky.
Je hodně těch menších dětí, ty větší to
moc netáhne,“ poznamenala Milada
Dosedělová
Nejen děti se nakonec ze sokolovny
vracely spokojené, všichni většinou

tušili, co od odpoledne mohou čekat
a jejich očekávání se naplnila. „Nejsme
zde poprvé, přišli jsme podpořit sokoly. Program je každý rok, ale přesto se
nám pořád líbí,“ řekla Eva Valášková
ke karnevalu, který začal dvě hodiny
po poledni a trval až do večera.
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Právě na tiskové konferenci svolané primátorem
Prostějova Františkem Jurou představil Karásek
svůj vlastní projekt, který by měl uctít celosvětově
uznávaného filosofa a prostějovského rodáka.
„Bylo nám často vyčítáno, že se věnujeme hlavně
Jiřímu Wolkerovi a na ostatní slavné rodáky zapomínáme. Tímto bychom to chtěli napravit
a jsme rádi, že pan architekt Karásek nám vyšel
vstříc. Svěřili jsme mu výrobu pamětní desky
Edmunda Husserla a další doprovodné akce,
které by měly být koloritem významného setkání světových filosofů u nás v Prostějově,“ uvedl
první muž města.
Právě Miloš Karásek se po básníku Jiřím Wolkerovi věnuje dalšímu slavnému rodákovi Edmundu Husserlovi. Ve dnech 7. až 9. dubna 2020 se
v Prostějově uskuteční akademická konference
Edmund Husserl a znovuzrození evropského
racia, kterého se zúčastní na pětadvacet filosofů
z Evropy, Asie a Ameriky. Při té příležitosti bude
odhalena pamětní deska z dílny zmíněného

Michal KADLEC

Prostějovu vše přenechá jen za cenu tisku ve výši
šedesáti tisíc korun,“ připomněl podstatnou věc
primátor Jura.
Mezinárodnímu fenomenologickému kolokviu,
které se v Prostějově uskuteční počátkem dubna,
přikládají radní obrovský význam. „Osobně jsem
se přesvědčila, že fenomenologové z celého světa
si velmi považují pozvání do Prostějova. My
si to tak neuvědomujeme, ale v akademickém
prostředí, když se řekne Prostějov, ozve se automaticky Husserl,“ podotkla Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov. „Náklady na akci, které ponese magistrát, počítají s odkupem děl, symbolickou korunou na revue a ubytováním účastníků,“ dodala.
Myšlenka připomenout si filozofa Edmunda
Husserla, asi nejznámějšího rodáka města
Prostějova, vznikla v roce 2017. „Tehdy jsem
pracoval na soše básníka Jiřího Wolkera, dalšího
známého Prostějovana. Životy obou osobností
se časově překrývaly a nehledě na to, že Wolkerův
život byl velice krátký, je Husserl v porovnání
s básníkem ve svém rodišti v podstatě neznámý.

OBRAZEM

Miloše Karáska. „Bude umístěna na pobočce
Finančního úřadu ČR, kde původně stál rodný
dům filozofa,“ vysvětlil sochař. S akcí je spojeno
i vydání tematického čísla revue Kritika & Kontext, věnovaného Husserlovi a Prostějovu. „Křest
publikace, na niž Prostějov přispěl jedinou korunou, se bude konat v městské knihovně sedmadvacátého března,“ prozradila náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová.
A to není všechno. Dne 8. dubna 2020, tedy
v den 161. narozenin Edmunda Husserla, se
v Muzeu a galerii v Prostějově uskuteční vernisáž
výstavy Husserl Art-Active. „Pražský výtvarník
Luděk Bárta vytvořil cyklus více jak čtyř desítek
výtvarných děl, ve kterých aproprioval fenomenální díla fenomenálních mistrů. Na výstavě
poznáte rukopis například Marca Chagalla, Edvarda Muncha, Henriho de Toulouse-Lautreca,
z domácí scény jsou zastoupeni Alfons Mucha,
Vojtěch Preissig a další,“ prozradil podstatu
výstavy Miloš Karásek. „Musím zde vyzdvihnout, že Luděk Bárta pracoval na těchto dílech
bez jakéhokoliv nároku na honorář a městu

ZAUJALO NÁS -

EDMUNDU
HUSSERLOVI
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Hlavní část programu se odehrávala
na pódiu. Na něm děti mohly vyzkoušet hry, například na honěnou.
Jejich úkolem bylo dostihnout „soupeře“ a sešlápnout nafukovací míč
přivázaný za nohu. „Máme program,

Martin
SOBECKÝ

pro Večerník

ukrajinské bomberky drtivým zakončením. Prostějovanky se zvedly dílčím
obratem z 3:5 na 6:5, jenže momentální
vzepětí hned devalvovaly novým chybováním - 6:8. Podobným způsobem mač
pokračoval dál a většinově kompaktní
Olympačky se navzdory trojímu srovnání domácích uprostřed sady (13:13,
15:15, 17:17) už vyhodit ze sedla nepovedlo. Potvrdily svou lepší aktuální formu
zaslouženým vítězstvím – 21:25 a 1:3.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem UNIQA extraligy najdete PROSTĚJOV Přestože veřejná soutěž na
na straně 26
sochu či památník slavného prostějovského
rodáka Edmunda Husserla skončila vloni
naprostým fiaskem a vedení magistrátu
1$7,6.29&(
ji zastavilo, světově uznávaný filosof
se přece jen po dlouhých letech dočká
Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
ve svém rodném městě odpovídajících
„Opakuje se to celou sezónu. My se dokážeme i na silné soupeře dobře připravit a kva- poct. Napomohlo tomu ovšem hlavně
litně s nimi hrát část zápasu, ale nevydržíme. Pro dnešní utkání to platilo stoprocentně.
Do půlky druhého setu byl náš výkon výborný, potom jsme hosty nechali se zvednout blížící se Mezinárodní fenomenologické
našimi vlastními chybami na přihrávce, v mezihře i v útoku, celkovou nedůsledností. kolokvium, na které se sjede pětadvacet
Olymp si pomohl střídáními, od té poloviny druhé sady se chytil a ve zbytku střetnutí už nejuznávanějších filozofů z celého světa.
byl lepší, potvrdil své kvality i momentální formu. Spoustu bodů nabouchala jako obvykle Právě mezi nimi je Edmund Husserl
Denysova, skvěle v poli nás vyčapala Komárková.“
naprostým fenoménem. „Všude ve světě
je tento filozof za superstar a zaslouží
Stanislav MITÁÈ – PVK Olymp Praha
„Nakonec spokojenost s vítězstvím 3:1 a třemi získanými body, které se teď v závěru soutěže si, aby měl odpovídající odezvu i v rodpočítají ze všeho nejvíc. Do utkání jsme ale vstoupili velice špatně, hladce prohráli první set ném Prostějově,“ uvedl na středeční
a výrazně ztráceli i ve druhém. Naštěstí pak šel náš výkon nahoru, manko jsme začali staho- mimořádné tiskové konferenci Miloš
vat a druhou sadu ještě zvládli otočit. Což bylo klíčové, od té doby jsme kromě občasných
výpadků koncentrace předváděli až do konce kvalitní volejbal, jaký poslední dobou umíme. Karásek. Sochař a architekt, kterému
Sice jsem místy musel na holky zvýšit hlas, nicméně tým celkově potvrdil svou dobrou for- radní svěřili projekt oslavující zdejšího
mu, tříbodová výhra z Prostějova má pro nás za současné situace velkou cenu.“
významného rodáka.
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tějově a svěřenkyně kouče Aleše Nováka budou chtít tuhle výhodu náležitě
využít. „Nejlepší by samozřejmě bylo,
kdybychom tentokrát skupinu B vyhráli
a postoupili do áčka, což by nám Final
Six s předstihem zajistilo. Takový scénář
je však hodně náročný, museli bychom
porazit všechny soupeře včetně silného
Šternberka. Reálnější je znovu skončit druzí a tím udělat další dílčí krok,“ zauvažoval
Novák, zároveň šéftrenér mládeže VK.
Extraliga kadetek ČR 2019/20 – průběžné pořadí po 1. kole nadstavbové
části: 1. Brno 12, 2. Liberec 11, 3. Chodov 10, 4. Šternberk 9, 5. Ostrava 8, 6.
VK Prostějov 7, 7. Plzeň 6, 8. Olymp
Praha 5, 9. České Budějovice 4, 10.
Pardubice 3, 11. Přerov 2, 12. Uherské
Hradiště 1.

ČELECHOVICE NA HANÉ Proudy dětí se uplynulou sobotu valily
do sokolovny v Čelechovicích na Hané. Mnohé už věděly, co je čeká, a na odpoledne se těšily. Sokol totiž pro ně připravil už tradiční
karneval plný masek, her a tance. Kdo tedy měl v Čelechovicích
nebo v okolí doma malé dítko, ten prakticky nechyběl, lákadel
bylo hodně. Kromě bohatého programu také například ceny
v tombole, kterých se tentokrát sešlo přesně 110.

Je po něm sice pojmenované náměstí, na fasádě
radnice je osazena menší památná deska, ale ve
skutečnosti málokdo z obyvatel ví, kdo to byl
a jaký byl dopad jeho díla na světovou filozofii.
Jednoduše řečeno, nikdo netuší, že Edmund
Husserl je zásadní postava svého oboru, že je
prostě hvězda. V zahraničí je tomu ale úplně jinak. Tam se vyrábějí trička s Husserlem, je tam za
opravdovou superstar,“ šokoval architekt a sochař
Miloš Karásek.
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PROSTĚJOV Smích, tanec, muzika. A sladkosti. Všeho si užily
dosyta děti, které předminulou
sobotu odpoledne zavítaly do
prostějovské sokolovny. Sokol
totiž pro ně připravil šibřinky. Co
při takové příležitosti už vůbec
nemůže chybět? Ano, správně –
masky! A těch bylo v sokolovně
nakonec požehnaně. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
„Dorazilo asi pětašedesát masek
a celkově tak dvě stě lidí. Občerstvení i program pak připravily
členky naší sokolské všestrannosti,“
prozradila jednatelka Sokola I Prostějov Petra Kohoutová. Všestranný
pak byl i právě program. Děti si při
něm zatančily, zablbly s klaunem
nebo soutěžily o drobné ceny. „Dávali jsme dětem drobné sladkosti za
splněné úkoly. Navíc jsme měli dvě
tomboly: v té první vyhrál každý,
losy byly k dostání u vchodu. Druhá byla slosovatelná, přičemž první

cenou byla koloběžka,“ přidala Petra
Kohoutová s tím, že koloběžky se
staly trvalým hitem sokolské tomboly. „Letos jsme měli klauna z odboru Pronitka. Moc se na to těšil
a připravoval. A představily se i mažoretky Krokodýlek,“ doplnila pak
k programu dne.
Děti tak měly o zábavu na odpoledne postaráno. I když spíše ty větší,
přestože zájem svou účastí potvrdili
i rodiče s těmi nejmenšími. „Pro nás
je to premiéra. Malý bude mít dva
roky, takže jsme se spíše přišli mezi
děti podívat, aby si postupně zvykal
a nebál se,“ uvedl Martin Souček.
Ten ocenil úsilí organizátorů, na
jeden z bodů programu ale reagoval rozpačitě. „Je tu hluk, ale jinak
dobrá akce. Mají to tu dobře zorganizované. Tedy až na klauna, ten je
místy až strašidelný. Pro starší děti je
to ale akce dobrá a myslím, že se dobře baví,“ ohodnotil dění v sokolovně
Souček.
(sob)
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Foto: Michal Sobecký
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Domácí vrchol Vezón\ voleMbalovĄch mládeÿnic VK Děti se vyřádily v sokolovně
nadVWavba e[WraliJ\ kadeWek  kvaliIikace Muniorek S juniorkami na postup do extraligy máme“

předvádět vysoce kvalitní volejbal, načež
stačí chvilka a spadneme výkonem úplně
dolů. Odejde nám přihrávka, znejistíme
v mezihře, začneme kazit vším možným
a najednou nevíme, kde je sever. Navíc si
nemáme příliš jak pomoct střídáním, tyhle
výpadky nás provázejí celou sezónou. Tudíž nejde o žádnou náhodu, právě naopak,“
rozebíral slovenský kouč, nakolik se projevuje nezkušenost mladého kádru i menší
zastupitelnost na některých postech.
Přesto prostějovské ženy ještě hájí krásnou
třetí pozici, byť téměř ztratily slibný náskok.
Teď vypadá situace uprostřed extraligové

www.vecernikpv.cz

klikni na

PROSTĚJOV Pokud chcete zafandit mládežnickým volejbalistkám
VK Prostějov, nyní máte jedinečnou
BYLI JSME
a ideální příležitost. Přichází
U T O H O totiž
nejdůležitější domácí zápasy jejich
aktuální sezóny, opravdový vrchol
celého tohoto ročníku na vlastním
hřišti! Kdy? Již o nadcházejícím prodlouženém víkendu.
JUNIORKY USILUJÍ
O POSTUP DO EXTRALIGY
Návrat zpět mezi republikovou elitu, to
je celoroční a naprosto jednoznačný cíl
volejbalového týmu děvčat VK do 19
let. V rámci téhle cesty Prostějovanky
úspěšně zvládly základní část 1. ligy juniorek ČR 2019/20 i nadstavbu stejné
soutěže, kterou ve finálové skupině III
dokonce opanovaly. Teď je na řadě se

FOTOGALERIE

Hanácký tým přitom vstoupil do důležitého střetnutí parádně, skvělým výkonem
vedl 25:16 a 12:5. V tu chvíli však přišel
tradiční pokles včetně zbytečných hrubek,
což do té doby tápajícího soupeře vysadilo
na koně. Zrodil se klíčový obrat na 21:25,
načež mělo hostující družstvo ve zbytku
mače převahu. Ne výraznou, leč přesto se
domácí kolektiv už nedokázal zvednout
natolik, aby odvrátil porážku i v dalších
dvou sadách 20:25 a 21:25.
„Do poloviny druhého setu jsme hráli fakt
výborně, tlačili podáním i útokem, ustáli
přihrávku a obranu, holkám se kolektivně

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
ství
pro Večerník

dařilo. Bohužel však nevydržíme celé utkání, vždycky přijde dřív nebo později pokles
našeho výkonu. Olymp samozřejmě má
své kvality, ale byl hodně dole a mrzí, že
jsme mu nahoru pomohli svými vlastními chybami. Těmi se chytil, otočil druhou
sadu. A potom už byl lepší,“ krčil rameny
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Nejvíc litoval právě dějství číslo dva. „Chtělo to udržet dobrou hru aspoň o něco déle
a vítězně dorazit druhý set. Celý zápas pak
mohl teoreticky vypadat jinak, nebo bychom i v případě pozdějšího obratu získali
alespoň jeden bod do tabulky. A každý se
teď v závěru soutěže počítá dvojnásob,
zvlášť v takhle důležitém souboji s přímým
konkurentem. Místo toho se rozsmečovala
Denysova, která to umí ubouchat, výborná
v poli byla Komárková. Zatímco nám pořád kousek chyběl,“ hodnotil Petráš.
Srážející pro něj i jeho svěřenkyně je pravidelně se opakující kontrast. „Dokážeme

PROSTĚJOV Až do úplného konce dlouhodobé části UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 se volejbalistky VK Prostějov budou
rvát o co nejvyšší výchozí umístění pro play-off. Potvrdil to sobotní duel s Olympem Praha, jemuž podlehly 1:3 a svou třetí
příčku tím dostaly do akutního ohrožení.

BYLI JSME
U TOHO

BOJ O PRVNÍ ČTYŘKU PŘED PLAY-OFFky
VRCHOLÍ ÄçâáèïçÚéëèÝiíâ

www.vecernikpv.cz

JESTŘÁB PODLE

společnost

Sportovní ples

Hasičský bál

Maškarní bál

Tradiční hasičský ples

Zámecký ples města Plumlova

Hasičský ples

6. března

7. března

7. března

7. března

7. března

7. března

„Dámy a pánové, držte si peněženky
a hlídejte své šperky, právě se vás o ně
Marek
pokusí
připravit Bonnie a Clyde,“ uvedlSONNEVEND
prezident Rotary klubu v Prostějově Zdeněk Beran těsně po slavnostním zahájení plesu úvodní kulturní
vložku v podání Taneční skupiny při
ZUŠ Vladimíra Ambrose pod vedením Pavly Krieger Jahodové. Děvčata
ve slušivých kostýmech předvedla velice působivou taneční show na motivy slavné gangsterské dvojice a vy-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ples Rotary klubu
se nesl v báječné atmosféře a hosté si v hojné účasti užívali bohatý
program. Návštěvníky, mezi nimiž
byli opět významní podnikatelé, se
dokonce snažila „přepadnout“ obávaná gangsterská dvojice Bonnie
a Clyde!

➢ ZE STRANY 25

přítomných hostů.
Po hudební vsuvce, kdy kapela Romantika band pozvala na parket návštěvníky plesu, však přišlo na řadu
tradiční předávání šeků. Rotary klub
Prostějov se letos rozhodl podpořit
sociální organizaci i dvě konkrétní
osoby, které pomoc rozhodně potřebují. Prezident prostějovských
rotariánů nejprve předal šek na 18
tisíc korun ředitelce Střední školy,
Základní školy a Mateřské školy
v Komenského ulici Pavlíně Jedličkové. „Jde o náš příspěvek na vybavení a pomůcky pro žáky této školy,“
vysvětlil Zdeněk Beran, který po chvíli
předal další šek ve stejné hodnotě.
„Druhým příjemcem naší podpory je Hana Jahodová, která pečuje
o svoji těžce mentálně a zdravotně
postiženou dceru Haničku. Jelikož se
maminka o dcerku stará čtyřiadvacet
hodin denně a nemohla se tak dostavit na dnešní ples, předáme šek sestře

postižené dívky,“ uvedl Beran. Pomoc
Rotary klubu míří po sobotě také do
Centra sociálních služeb v Prostějově.
„Už třetím rokem za sebou se nám
z výtěžku prodeje vánočního punče
na prostějovském náměstí a dalších
sbírek daří pořizovat pro potřebné
občany invalidní vozíky. V předešlých
letech jsme tuto hmotnou podporu
adresovali konkrétním příjemcům do
Domova seniorů v Nerudově ulici.
Letos jsme jako nejvhodnější příjemkyni vozíku vybrali zdravotně
postiženou klientku Centra sociálních služeb v Brněnské ulici. A jelikož
objednaný invalidní vozík již dorazil

iGMUHKPCPéPÊRQOQEÊUKQFTQVCTK¾PčQFPGUNCKUGUVTCOGPV¾NP÷RQUVKåGPÆFÊXM[
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

Na ledě Kadaně sice dominovali, ale ve Frýdku-Místku
torzo jejich mužstva
prohrálo
stoupení se setkalo
s velkým ohlasem a play-off je definitivně fuč

Tento kouzelný večer začal společným předtančením krásné polonézy,
načež vše směřovalo k tomu hlavnímu, kvůli čemu všichni přišli a na co
se dlouhé čtyři roky těšili. Na řadě
bylo totiž představení jednotlivých

Michal PELIKÁN

PROSTĚJOV V prostějovském
„Kasku“ se konal další ples letošních maturantů, pátek 21. února totiž patřil žákům ze SOŠPO
Prostějov. Celý slavnostní večer
probíhal v hollywoodském stylu
a tak nejen Večerník během večera
mohl vidět třeba představení z nejkouzelnějšího světa vůbec, ze světa
Harryho Pottera...

saaa

jjak
ak se plesalo
pllesaalo s m
mánesem…
ánnessem
m…

hodin bavil každý příchozí. „Především
považuji udržování tradic naší Hané za
nesmírně důležité! Máme být na co hrdí.
Nádherné kroje, písně a tance vyjadřují
sounáležitost obyvatel Hané s půdou

3x foto: Michal Kadlec

a tradicemi. Je důležité předávat odkaz
předků dalším generacím. A v tom nám
drobotina udělala ohromnou radost,“
svěřila se Večerníku se svými pocity
senátorka Jitka Chalánková.
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myšlenkou stále pohrávám. Vloni při
jedné z letních akcí jsem se totiž v kroji
cítila velmi dobře,“ dodala Sokolová.
Hanácký bál se náramně povedl
a v pátek se až do pozdních nočních

2¾VGéPÊ*CP¾EMÚD¾NX0¾TQFPÊOFQO÷UGX[FCąKNUCWVQTGORWDNKMCEGMXÚTQéÊ\CNQåGPÊUQWDQTW/¾PGU&CXKFGO$NCJ¾MGO
8GéGTPÊMW\CRÐ\QXCNCKdMOQVTCq/KNCFC5QMQNQX¾
2x foto: Michal Kadlec

exjestøáb Dvoøák

Žáci mohli se svou rodinou, kamarády a blízkými rozjet kreace podobné
třeba těm, které v průběhu večera
předvedla i Taneční škola Pirouette
z Prostějova. Došlo také na půlnoční
překvapení, kterým byl velice zábavný tanec v županech. Jak už tomu
bývá zvykem, tak ani tento ples se
nemohl obejít bez bohaté tomboly.
A tak si někteří zlepšili už tak skvělou
náladu.
„Je to neuvěřitelný zážitek a mám
strašnou radost, jak jsme spojili síly
archiv SOŠPO 2¾TMCOCT¾FčJNCUKV÷RQX\DW\QXCNQUXÆJQMCOCT¾FCRąKwGTRQX¾PÊ
Foto:
RQVNGUM
a tento ples zvládli zorganizovat na
Foto: archiv SOŠPO
RNPÆUGUVCX÷UKWåÊXCLÊ
0CUVQWRGPÊOCVWTCPVKX
výbornou. Věřím, že nám to pomůže
tříd, konkrétně tedy 4. ES a 4. TM, „Žáci mi udělali obrovskou radost, maturitní zkoušku a všichni ji bez Po šerpování už mohl propuknout v úspěšném složení maturitní zkoušv podobě třídního filmového klipu. jak se na ples připravili, a já jim pře- problému zvládnou,“ sdělil Večerní- večírek jako takový a taneční parket ky,“ neskrýval euforii Jirka, jeden ze
Hned poté následovalo šerpování. ju, ať se takhle skvěle připraví na ku ředitel Marek Moudrý.
se začal pomalu, ale jistě zaplňovat. žáků třídy 4. ES.

jsem vedle milé paní sousedky Jánové,
EXKLUZIVNÍ
jedné z autorek choreografií. Měla
REPORTÁŽ
jsem informace z první ruky,“ pochvalovala si před Večerníkem senátorka
pro Večerník
Jitka Chalánková. „Vztah ke všemu,
co se týká hanáckých tradic a souboru
Michal KADLEC
Mánes, mám veskrze kladný. Byla jsem
Tradiční a hojně navštěvovaný velmi potěšena pozváním a možností
Hanácký bál v režii Národopisného stát se kmotrou této úžasné knihy. Měla
souboru Mánes začal tentokrát jsem tu čest zhlédnout ji již v elektronické
výjimečně v sále divadla, kde sou- podobě a byla jsem zcela nadšena velkým
bor předvedl návštěvníkům plesu množstvím zahraničních vystoupení
tři skvělá představení krojovaných národopisného souboru. Popřála jsem
tanečníků a uvedli se také nejmenší knize množství vášnivých čtenářů
členové souboru. Při této příležitosti a ‚Mánesákům‘ do dalších minimálně
byla rovněž pokřtěna publikace pětasedmdesáti let pevné zdraví, spoustu
o historii Mánesa. „Měla jsem štěstí cestování a hlavně to, aby se měli pořád
na krásný večer plný písní a tanců rádi,“ řekla také Večerníku druhá z kmoter
v podání souboru Mánes. A zvláště nové publikace Milada Sokolová.
bylo pro mne velkou ctí být při křtu Poté se Hanácký bál se vší parádou
knihy pana -F[åPGVGòVCMMF["
Blaháka o historii to- přesunul do přednáškového sálu a reshoto souboru. Jen zraněné koleno taurace Národního domu. K tanci
mi zkomplikovalo možnost obléci se a poslechu vyhrávala kapela Romantaké do hanáckého kroje! Večer byl tika band a v restauraci si zase přišli na
krásný a plný výtečné choreografie. své vyznavači cimbálovky. „Stejně jako
A to jsem navíc měla štěstí, seděla každý rok jsme každého návštěvníka
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přivítali slivovičkou a jsme rádi, že jich
dorazilo tolik. Přál bych si zároveň, aby
se nová publikace o historii našeho
souboru dostala k co nejvíce lidem. Rádi
dodržujeme tradice, i když přijmout
dneska do souboru mladé nováčky
bývá často problém. Ale to je jiné téma,
tady se chceme všichni dobře bavit,“
řekl Večerníku hlavní organizátor bálu
a zároveň také autor zmíněné publikace
k 75. výročí založení Mánesa David
Blahák. „Slavnostní večer v divadelním
sále i následný bál ve spolkových prostorách Národního domu byly nádherné.
Vždy jsem dojata vystoupením dětí,
jichž má Mánes nepočítaně,“ pochvalovala si náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která však neoblékla hanácký
kroj... „Lákalo mě to. Bohužel doposud nemám vlastní, i když si s touto

Publikaci o historii souboru pokřtily náměstkyně Sokolová a senátorka Chalánková

PROSTĚJOV Organizátoři tradičního Hanáckého bálu vždy rádi
hovoří o tom, že na scénáři plesu neradi něco mění. Letošní ročník
měl ale jednu podstatnou změnu, jeho program odstartoval
slavnostním křtem knižní publikace pojednávající o celé historii
slavného Národopisného souboru Mánes. Tu společně s autorem
Davidem Blahákem pokřtily uplynulý pátek večer v Národním
domě náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová a senátorka za Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko Jitka Chalánková.
A chybět u toho nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

yy Co říkáte na končící ročník
2019/20 z pohledu odchovance
LHK, který odsud pochází?
„Já jsem tady už jako kluk vždycky chodil na hokej, a proto mi udělalo radost,
když jsem od pana Vykoukala dostal
už v minulé sezóně šanci nastupovat
za muže Prostějova. Jakmile jsme hráli
dobře, fanoušci chodili a povzbuzo-

vvali, bylo to perfektní a člověk
ssi zápasy fakt užíval. Zatímco
tteď, když se nám nedaří a lidi
se k hokeji otočili zády, je to
hodně nepříjemné. Samozřejmě si za
tohle můžeme i sami vlastními špatnými výkony a výsledky. Já osobně strašně
chci s Prostějovem uspět, udělat tady
nějaký týmový úspěch. Bohužel letošní sezóna skončí velkým neúspěchem,
proto nezbývá, než makat dál. Aby příští
ročník byl mnohem lepší, a zase jsme šli
správným
B Y L Isměrem.
J S M E Pro mě je tohle výzva,
O H O dlouhodobou čtyřletou
protožeU Tmám
smlouvu a na Jestřábech mi moc záleží.“
yy Viděl jste nějaký zlomový moment, který nejvíc ovlivnil propadák
v aktuální Chance lize?
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Oproti předchozí sezóně se mančaft
dost změnil, přišla řada nových kluků.
Z poloviny jiný tým určitě měl potenciál, který jsme však vůbec nenaplnili.
Z mladých snad jen Chlánič měl formu a rozehrál se k dobrým výkonům,
zatímco my všichni ostatní jsme zaostávali. Jak říkal Divoch už loni v létě,
od těch zkušených jsme měli postupně přebírat víc zodpovědnosti my
mladí, aby na nás mančaft větší měrou
stál. Což se bohužel nedařilo, naopak
dál vyčnívali právě Divoch či Nouzik.
A většina mladších jsme kolektivu nepomáhali tak, jak bychom měli. Teď
jsem strašně zklamaný, ale na druhou
stranu je tahle sezóna pro mě obrovskou školou včetně sbírání spousty no-

vých zkušeností. Takové problémy jako
letos jsem zatím nikdy nezažil a je potřeba
si z nich vzít ponaučení do budoucna.“
yy Mohly se na výkonech podepsat
časté změny v kádru během soutěže?
„V tomhle bych zásadní problém neviděl. Jádro mužstva v počtu nějakých tří
pětek tu zůstávalo pohromadě, měnili
se kluci spíš ve čtvrté nebo maximálně třetí lajně. Nepříjemná situace však
nastávala, když z toho jádra zdravotně
vypadlo víc kluků a nějakou dobu jsme
pak trénovali v hodně nízkém počtu
hráčů. To se pak složitě na něčem pracovalo. Každopádně jsme během sezóny měli spoustu příležitostí všechno
obrátit k lepšímu, jenže se nám je opakovaně nedařilo využívat. Vždycky jsme

potřebovali někoho porazit a místo toho
prohráli, po nějaké době pořád dokola.
Zodpovědnost, kterou jsme na sobě my
stabilní členové týmu měli, se nám prostě
nepovedlo zvládnout.“
yy Nakolik složité bude se ze současné
krize zvedat?
„Bude to hodně těžké, ale jsem přesvědčený, že to půjde. Prostějov je hokejové
město, pamatuju krásnou dobu, kdy
ještě hrávali Dubis, Benzin a spol. a fanoušci chodili, na zimáku panovala
skvělá atmosféra. Na nás teď je, abychom lidi do hlediště od příští sezóny
vrátili. Oni mají hokej rádi a já věřím,
že když opět začneme hrát dobře a budeme mít výsledky, lepší divácké časy
se znovu vrátí.“

strašně zklamaný...“

nepovedené sezóny jsem

6:3
FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
V sobotu odpoledne sice ještě nebylo
o nepostupu hokejových Jestřábů do
prvoligového play-off definitivně jasno, ale vlastně jakoby už bylo. Hanáci
totiž k duelu 25. kola skupiny o postup
do předkola druhé nejvyšší soutěže
vycestovali do Frýdku-Místku v notně
děravé sestavě čítající ani ne tři kompletní pětky, s čímž se na ledě neporovnatelně víc motivovaného soupeře
nedalo reálně uspět. Tím pádem zvítězili Rysi a ptačí letce padla i poslední teoretická naděje na vyřazovací boje.

HC FRM
LHK PV

Úvod zápasu probíhal ve vysokém
tempu. Hned v 1. minutě dostal skvělou přihrávku Mikulík a poslal kotouč
jen těsně vedle. Následně útočil Prostějov, ale domácí odolali. V 6. ukázal
své umění opět Mikulík, kterého vychytal Huf. Vzápětí už fanoušci slavili.
Bartko dostal puk kousek za modrou
čáru a vypálil výstavní ránu, kterou
až do sítě nikdo nedokázal zastavit
– 1:0. Poté byli Hanáci několikrát
vyloučeni, ale borci HC nedokázali fauly potrestat. Ani osamocený
Tomi, který promáchl před prázdnou
klecí, ani Haman svými tečovanými
střelami. Teprve pětačtyřicet sekund
před první sirénou Kafkovu jedovku
šikovně tečoval Kofroň – 2:0.
Zkraje druhé třetiny měl obrovskou

šanci Hrníčko, leč nedokázal touš zasunout do odkrytého místa v bráně.
Následně však fauloval Klimša a přesilovku využil Nouza dělovkou
B Y L I J S MzE praU Ttýmy
O H O měly
vého kruhu – 2:1. Oba
v dalším průběhu několik vyložených
příležitostí, shodně bez efektu. Ten
přinesla až 36. minuta a milimetrově
přesná trefa Hrníčka přesně do šibenice sestřelivší Suchánkovu láhev
s pitím – 2:2. Severomoravné však
zareagovali bleskově, když o necelou
minutu později zavěsil Kafka zpoza
kruhů – 3:2. Což ještě nebylo vše.
Hrníčko si šel potřetí během zápasu
sednout na trestnou lavici a Kofroň
v početní převaze trojí dorážkou Tomiho nahození zvýšil náskok – 4:2.
Třetí část slibovala velké drama, ke

¸67<75(1§5č
¸67<
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kterému opravdu došlo. Od začátku
se Frýdečtí museli bránit ve dvojnásobném oslabení a Nouza napálil
břevno. Jenže pak putoval na samot9ODVWLPLO:2-1$5s+&)UÙGHN0ÉVWHN
ku i Motloch a tentokrát už domácí
nesli následky. Chlán uvolnil Račuka, „Pro nás to byl samozřejmě zápas těžký hlavně psychicky. Proto jsem rád, že
jenž si položil Suchánka a po jeho ob- jsme ho zvládli. Musím klukům pogratulovat, že nic nezabalili i kvůli divákům,
jetí zasunul bekhendem do prázdné kteří nás přišli podpořit – a že jich nebylo málo. Tímto jim chci poděkovat za
kasy – 4:3. V čase 45.30 hosté dokon- celou organizaci F-M, že mančaft dorazili povzbudit navzdory neúspěchům,
které jsme poslední dobou měli. Ještě jednou velké díky.“
ce srovnali, ale sudí okamžitě ukázal,
/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
že gól padl vysokou holí a platit v žád- „V tom počtu hráčů, s jakým jsme sem přijeli, jsme utkání zvládli docela solidně.
ném případě nemůže. Čehož využily Kluci to odbojovali a podali slušný výkon, který trošku zdegradovali individuálkočkovité šelmy, za něž ve 48. šikovně ními chybami. A ty soupeř trestal. Do utkání jsme kvalitně vstoupili a jeho
skóroval Hladonik mezi Hufovy be- většinu odehráli poměrně dobře navzdory konečné porážce. Většinu času jsme
tony – 5:3. Posledním hřebíčkem do trávili na půlce soupeře, jen škoda neproměňování vypracovaných šancí.“
prostějovské rakve se následně stalo
vyloučení Husy, neboť pět vteřin před který z velkého úhlu podivným způso- Statistiky z utkání, ostatní výsledky
jeho vypršením v 53. minutě Marty- bem kotouč propasíroval za Hufa – 6:3. a průběžnou tabulku s dalším progra(son) mem Chance ligy najdete na straně 26
nek poslal pas k levé tyči na Klimšu,

Poslední zbylé šance ulétly okleštìné sestavì ve Frýdku

Marek
D
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EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
k
pro Večerník
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„Podali jsme slušný
výkon, který jsme trošku
degradovali individuálními chybami.“

Výrok:

14

43

Na tomhle bodovém rozdílu se
v sobotu zasekl odstup Jestřábů od
desátého místa. Nic naplat, naděje
sice umírá poslední, Prostějov už
ale šanci do předkola play-off nemá
žádnou. Sezóna se zkrátka nepovedla.

Pondělí 2. března 2020

Petr Krejčí: „Z téhle

PROSTĚJOV Obrovské rozčarování z nepovedené sezóny vůbec neskrývá prostějovský rodák a patriot Petr Krejčí (na snímku). Teprve dvacetiletý obránce hokejových Jestřábů se o svých
pocitech upřímně rozpovídal v rámci páteční tiskové konference, nebál se rozebírat ani některá ožehavější témata.

Michal SOBECKÝ
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nad Jizerou, sobota 7. března 17.00
hodin doma Ústí nad Labem) platí, že
oběma celkům rovněž o nic zásadního
aspoň pozlo
pozlobí.
nejde. Tudíž se ukáže, kdo má ledový
Pro závěrečné
závěreč dva duely (středa 4. sport raději a může se opřít o pevnější
března 17.30
17 3 hodin venku Benátky charakter.
(son)

vs.

PROSTĚJOV Už jen o čest
půjde prostějovským
hokejistům ve zbytku dlouhodobé části
Chance ligy 2019/20.
Poslední týden nadstavby nemůže nic změnit na
jejich konečném dvanáctém místě, ať závěrečné
tři souboje dopadnou jakkoliv. Postup do play-off
je definitivně ztracen, toť smutná Dnes od 18.00 hodin jeho
svěřenci přivítají
tají Třea předem daná realita.
která k poMarek SONNEVEND bíč,
tvrzení účasti
BYLI JSME
„Přesto
rád, abychom ke zbýva- v předkole vyy
U T O Hbych
O
jícím zápasům přistoupili zodpověd- řazovacích bojů
ně a v rámci možností je odehráli co potřebuje získat
nejkvalitněji. Samozřejmě záleží i na ještě dva body.
y. Bude
sestavě, ale soutěž je potřeba zakončit zajímavé sledovat,
ovat, zda se
důstojně,“ přál si kouč mužů LHK La- Jestřábi ještě vyhecují
yhecují a výrazneúspěch, který má celou řadu důvo- dislav Lubina.
ně motivovanějšího
nějšího soupeře
dů. Jejich rozbor by měl být součástí
důkladného hodnocení, v tuhle chvíli
je na něco takového ještě brzy. Každopádně se nám soutěž vůbec nepovedla,
což všichni víme. A dál? Vše je záležitostí
rozjednání s majitelem klubu, jeho roz
zhodnutí,“ doplnil Lubina.

< GT?@ ve støedu na ledì Benátek a v sobotu proti Ústí

www.vecernikpv.cz
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HANÁCKÝ BÁL VE SVITU
75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÁNESA
„Byla tam skvìlá parta,“ vzpomíná

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE TADY! sstrana
trana 24

SDH Vrchoslavice
sokolovna Vrchoslavice

Město Plumlov
kemping Žralok

SDH Olšany u Prostějova
sokolovna Olšany u Prostějova

SDH Určice
sokolovna Určice

SDH Čelčice
kulturní dům Čelčice

TJ Sokol Náměšť na Hané
Sál kulturního zařízení

TJ Sokol II Prostějov
U Kalicha Prostějov

ZAUJALO NÁS

Házenkářský ples

6. března

VEČERNÍKU SEZÓNA 2019-2020
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Rysi zjevně nepatří mezi oblíbené
soupeře Jestřábů. Ve skupině o předkolo s nimi prohráli i poslední, tedy
čtvrtý zápas. Bilance je vskutku hrozivá, Prostějov ve vzájemných soubojích vybojoval jen dva body. A ty ztracené byly draze zaplacené pouhým
12. průběžným místem…

Opìt
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Prostějov se nachází v situaci, kdy skutečně žádný soupeř není snadný. Tím
míň Kadaň, která dvakrát Jestřáby zostudila. Tentokrát ale Prostějov vůbec
nezaváhal a na severu Čech si dokráčel pro jasnou výhru. Poměr střel, kdy
Jestřábi měli téměř dvojnásobnou
převahu, je víc než výmluvný.
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Mezi hokejovými mantinely
nelyy

Matěj Novák je spíše svátečním
MichalZase
KADLEC
střelcem.
jednou ale ukázal,
že když se dostane k puku, umí zakouzlit. Ve druhé třetině tak proti
Kadani projel celé hřiště, navíc
přesně zakončil. Nikdo jej zkrátka nemohl zastavit v rozletu. Gól
to byl nejen hezký, ale hlavně důležitý. Novák jím zvyšoval na 3:1
a rychle odpověděl na snížení ze
strany Kadaně.

akce

Nejkrásnější

-
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HOKEJOVÉ

soupiska Jestřábů na zápasech byla zatraceně úzká, a především
s Rysy to nebyla žádná sranda. Projevilo se to samozřejmě i na ice-timu, například Jaroslav Mrázek odehrál přes 30 minut! V obou zápasech pak dostal prostor taky mladíček Luboš Fojt, který dosud
na svou příležitost v áčku teprve čekal.

www.vecernikpv.cz
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formace se sice rvaly statečně, ovšem
marně. A po triumfu Rysů 6:3 hosté získali definitivní jistotu, že se do k.o. bitev
nepodívají.
„Řekl bych, že vzhledem k naší sestavě
jsme zápas odehráli ještě docela solidně.
Kluci bojovali a dlouho drželi vyrovnaný průběh, ale zároveň logicky chybova-

5QDQVPÊ RQT¾åMC  XG (TÚFMW/ÊUVMW
\PCOGPCNCRTQJQMGLKUV[2TQUV÷LQXCFG
HKPKVKXPÊMQPGEPCF÷LÊPCRTXQNKIQXÆRNC[
QHH
Foto: internet

BYLI JSME
U TOHO

„Tak to občas ve sportu je... (povzdechne si)
Celou mládež jsem byl v reprezentaci, poslední krůček ke splnění snu mi ale chyběl.
Musím nyní ukázat všem, že to byla chyba.
Určitě se tím nechci nechat rozbít!“
yy Byl jste hodně naštvaný?
„Musím přiznat, že jo. Cítil jsem to trochu
jako křivdu, s týmem jsem byl dlouhou
dobu. Trenér má ale na rozhodnutí právo.“
yy Změnil jste jako důsledek svůj styl
tréninku, přístup k němu?
„Trénink řeším každý rok stejně. Prostě
makám pořád dál, a to naplno.“
yy Možná jsem se špatně vyjádřil, jde
spíš o to, zda změníte obsah tréninku,
nebo jeho množství?

jak se plesalo s mánesem…

rozhovořil v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.
yy Při pohledu zpět, jak hodnotíte své
angažmá v Prostějově?
„Co se týká organizační stránky, tak tam
jsem byl spokojený. V Prostějově je klub
na dobré úrovni a má solidní zázemí.
V tomhle směru tedy panovala poměrně
spokojenost, co se ale týká mě osobně,
tak nejsem spokojený. Nedopadlo to moc
dobře, sám sobě jsem si nakládal větší cíle.“
yy Ovlivnilo vás hodně ať už
výkonnostně, nebo na psychice, že se
týmu nedařilo?
„Ze začátku to bylo všechno se vším.
Nedařilo se týmu, nedařilo se ani mně.
Kluci se pak začali zvedat, mně se naopak
dál nedařilo. Bylo to vidět, když pak začal
chytat Dan Huf. Ten týmu hodně pomohl
a tým začal hrát dobře. Já se ale nadále
hledal.“
yy Podařilo se vám už hodit za hlavu
skutečnost, že i díky výše uvedeným
skutečnostem se vám nakonec vyhnula
pozvánka na domácí mistrovství?
„Přemístil jsem se do Hradce Králové.
Trénuji zde s ‚áčkem‘ i s juniorkou a začnu
jezdit na zápasy. Aktuálně mám trénink
dvakrát denně. A příští sezónu se uvidí,
kam se posunu.“
yy Výkony týmu nebo ty osobní nejsou u kolektivních sportů vše. Na co
tedy budete ve spojení s Prostějovem
naopak vzpomínat rád?
„Byla tam skvělá parta lidí v kabině.
To je to, co mě na hokeji v Prostějově
bavilo nejvíc. Nikdo nikoho neshazoval,
všichni se naopak navzájem podporovali. Když to bude takové dál, věřím, že
má tým v budoucnu naději na stále lepší
výsledky.“
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KADAŇ, PROSTĚJOV Už dvakrát
v předchozím průběhu Chance ligy
prostějovští hokejisté ostudně podlehli Kadani coby jednomu z outsiderů soutěže. Ve 24. dějství skupiny
o účast v předkole play off nic takového nepřipustili, a to ani zdaleka.
Tentokrát předposlední celek tabulky zmuchlali na jeho ledě gólovým půltuctem, díky čemuž ještě
uhájili vyhasínající šanci na postup
do předkola play-off.
Trhači zahájili středeční střetnutí obrovskou možností. Do té se po Kůsově
přihrávce dostal M. Zabloudil, ovšem
jeho střela jen rozvlnila boční síťku
hostující klece. O pár chvil později se
ve slibné pozici objevil Wágner, ale
pod nohy mu strčil hůl Žálčík. Domá-

cí tedy hráli první přesilovku, během
ní byla k vidění jediná rána v podání
Kůse. Ihned po této akci se do protiútoku dostal Nouza, kterého Neužil
vychytal maskou. Ve 12. minutě došlo
ke kontaktu Račuka právě s Neužilem
a exprostějovský gólman byl natolik
otřesený, že zamířil na střídačku. Do
brány se postavil náhradník Štěpánek,
jenž se nestihl ani rozkoukat a už lovil
puk ze své sítě. Račuk šikovně obkroužil celou klec, položil si Štěpánka a zakončil do odkryté svatyně – 0:1.
Vstup do druhé třetiny vyšel na jedničku Hanákům, když se po sedmadvaceti vteřinách prosadil Žálčík mezi
Štěpánkovy betony – 0:2. Ve 28. našel
odpověď Wágner přesnou trefou zápěstím – 1:2. Jestřábi se však rychle
vzpamatovali, což ukázal Novák, který projel celé hřiště a zakončil přesně
– 1:3. O necelých pět minut později
bylo pro SK ještě hůř. Nejprve se do
obrovské šance dostal Račuk, jeho

hrávku na zcela volného Hrníčka, jenž
ranou z první propálil Štěpánka – 1:5.
A v 56. minutě po několika nepřesných akcích i nahrávkách se k puku
dostal Žálčík, z jehož kanonýrské hokejky Štěpánek kapituloval již pošesté
– 1:6. Pak si Lubinovi svěřenci zbytek
zápasu pohlídali a odjeli ze severu
Čech s vysokým triumfem.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

3HWU5262/s6.7UKDÄL.DGDÎ
„Nehodnotí se mi to lehce. Mysleli jsme si, že uhrajeme doma dobrý výsledek,
ale zápas se od začátku nevyvíjel dobře. Nechali jsme soupeře hrát a zranil se
nám gólman. Nebyli jsme důrazní, soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil.“
/DGLVODY/8%,1$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Jsem strašně rád, že jsme utkání zvládli a zvítězili. Ačkoliv jsme neplnili to, co
jsme chtěli, hlavně hráli hodně v oslabení. Mám také radost, že jsem mohl poprvé v letošní sezóně postavit prostějovského juniora, který si mohl vyzkoušet
seniorský hokej.“
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jedovku Štěpánek vychytal betonem.
Leč hosté se v útočném pásmu usadili a zásluhou neomylného projektilu
Nouzy ještě zvýšili skóre – 1:4.
Ve třetí části se jako první ze vstřelené
branky radoval Müller, jenže radost
mu vydržela pouze několik vteřin, než
rozhodčí uznaný gól kvůli hře vysokou holí následně odvolali. Poté přišel
trest v podobě proměněné početní
výhody. To Nouza vyslal přesnou při-

Jestřábi venku smetli Kadaň a udrželi teoretickou naději
SK KAD
LHK PV 1:6
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PROSTĚJOV V Prostějově plnil
část sezóny roli dvojky. A dostal se
nakonec do 18 zápasů, během nichž
si připsal úspěšnost jen necelých 89
procent zákroků. Většinu z nich navíc
tým prohrál. Čerstvě dvacetiletý
brankář Daniel Dvořák (na snímku)
se s jestřábím dresem rozloučil při
porážce 0:3 od Kadaně. Nyní už je
zpět na východě Čech, kde se snaží
vstřebat nepříliš podařenou sezónu,
když ani ta reprezentační nevyšla podle představ. Naopak pro něj skončila
dříve, než fakticky začala... S Dvořákem
se totiž původně počítalo jako s jedním z mužů v masce pro domácí mistrovství světa juniorů, trenér Varaďa

Michal
SOBECKÝ

doucích letech najde pro podporu potřebným spoluobčanům vždy určité
finance,“ sdělil ještě v průběhu plesu
Rotary klubu jeho prezident Zdeněk
Beran.

Bál v þárovicích:

ky se ale snažíme, aby naše podpora
byla adresná a směřovala konkrétním
osobám. Chápeme, jak těžkou situaci
mají i ti, kteří se o potřebné občany
starají. A věřím, že Rotary klub i v bu-

6CPGéPÊRCTMGVD[NPGWUV¾NGRNPÚRNGUWUG\×éCUVPKNKKXÚ\PCOPÊRQFPKMCVGNÆ
Foto: Michal Kadlec
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Foto: Michal Kadlec
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a padesátníci, ani mladší ročníky se
mezi nimi neztratily. Jak se ukazovalo,
věk je jen číslo, důležité je mít jedno
společné. A to, v tomhle případě, byl
rock v krvi.
Spokojenost pak vyjádřil také Marek
Otruba za organizátory akce. „Myslím
si, že dopadl velice dobře, jsme spokojeni. Návštěvnost byla docela slušná,
zhruba taková, jakou jsme čekali. Sestava kapel byla skvělá,“ řekl k plesu po
jeho skončení. „A věřím, že pátý ročník
nebyl posledním,“ dodal s úsměvem
Otruba.

Foto: archiv SOŠPO
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Foto: Michal Sobecký
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A samozřejmě skutečnost, že pořadatelé
ze Spolku Plumlovských nadšenců nepodcenili ani dopravu do odlehlejších
Žárovic. A zorganizovali svoz.
Z přítomných snad i z těchto důvodů
sálala vesměs spokojenost. A i když
si cestu na akci našli spíše čtyřicátníci

5RQNGéP¾HQVMCQDQWVąÊFOCVWTCPVčRQwGTRQX¾PÊ
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Do Žárovic si nakonec našlo cestu hodně lidí. Jednak je lákala hudba, druhak
to, že tento bál už patří mezi klasiku.
A získal si postupně své příznivce. „Vím,
o čem to je, věděli jsme, do čeho jdeme.
Baví nás to. K únoru už prostě patří tahle
akce,“ potvrdil při čekání na další část
programu Jindřich Kratochvíl, jeden
z návštěvníků.
Jeho i další přítomné mohlo na místě těšit více okolností. Třeba to, že i když ples
zaznamenal velmi dobrou návštěvnost,
velké fronty a tlačenice se nikdy netvořily. Nebo kvalitní nabídka pití, včetně
výběru tvrdého alkoholu či naopak vína.

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

ŽÁROVICE Plesové šaty a saka? Ty byste v sobotu večer hledali
v kulturním domě v Žárovicích marně. Ale riflové bundy, všudypřítomnou černou a trička AC/DC, tak ty byly přímo na potkání.
Zkrátka Žárovice metalové a rockové. Podle toho pak vypadaly
také kapely: třeba Nightwish revival, budovou ale duněly i další
pecky silnějšího kalibru. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

exjestøáb Dvoøák VeV dunĨla rockem
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o tomto zklamán
zklamání se mladý gólman
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do Prostějova, ve středu 4. března ho
předáme přímo určené dámě,“ pronesl prezident Rotary klubu a předal
symbolický šek s vyznačenou hodnotou vozíku ředitelce centra Heleně
Vránové. „Dovolte mi, abych za novopečenou uživatelku invalidního vozíku, která byla Rotary klubem vybrána,
poděkovala. Jde o bývalou učitelku,
která zůstala ochrnutá a bez pomoci
vozíku se nemůže vůbec pohybovat,“
sdělila ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.
Sobotního rotariánského plesu se zúčastnili významní podnikatelé nejen
z prostějovského regionu a také dva
mladí studenti z USA, kteří v České
republice studují formou výměnného
FOTOGALERIE
pobytu v režii Rotary klubu Prostějov.
klikni na
Večerník se ještě zeptal prezidenta
www.vecernikpv.cz
klubu, jak moc těžké je každým rokem
li, což soupeř trestal. Nicméně za tenhle vybrat ty, ke kterým směřuje podpora.
výkon se rozhodně stydět nemusíme, Ať už finanční, nebo hmotná. „Samoproblém vznikl již mnohem dřív,“ řekl zřejmě námětů je každý rok mnohem
Lubina.
více, než dokážeme zvládnout. VždycZa situace, kdy je o vyústění sezóny
s předstihem jasno, mohl připojit první krátké ohlédnutí. „Nepostup ani do
předkola play-off samozřejmě je velký

„Byla tam skvìlá parta,“ vzpomíná

opakovaně, nemuseli jsme se v tabulce
plácat natolik dole,“ hodnotil hlavní trenér elhákáčka Ladislav Lubina s trefným
povzdechnutím.
Bohužel desátá Třebíč souběžně nezaváhala v Sokolově (5:2), načež druhý
den měla k dispozici dohrávku s Frýdkem-Místkem. Rovněž tu využila vítězně, byť pouze za dva body (3:2sn), což
znamenalo jediné: pokud Jestřábi neuspějí v sobotu 29. 2. právě na frýdeckém
kluzišti, bude už tři kola před koncem
nadstavbové části z jejich pohledu vymalováno.
Celý prostějovský klub při obří ztrátě jedenácti bodů na Horáckou Slavii
předem rezignoval a na sever Moravy
vyslal jen torzo mančaftu s pěti obránci + devíti útočníky. Nekompletní tři

PROSTĚJOV Očekávané se stalo skutkem. Možná jedno
procento šance, že by hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
ještě nějakým způsobem zázračně proklouzli do předkola
vyřazovacích bojů Chance ligy mužů ČR 2019/2020, vzalo
během uplynulého týdne za své. Sice až v sobotním večeru, ale
přece jen. A končící ročník tak dopadne ostudným obsazením
až dvanáctého místa ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži…

Na ledě Kadaně sice dominovali, ale ve Frýdku-Místku
torzo jejich mužstva prohrálo a play-off je definitivně fuč

,'56Ą$Č/851$1675-10èªJIID@
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Po středě 26. února Hanáci ještě žili, neboť kvalitním výkonem dominovali v Kadani vysoko 6:1. Obavy z další blamáže
proti outsiderovi se nenaplnily, místo
toho draví ptáci zabrali a současné trudné
období aspoň trochu projasnili jak dobrou hrou, tak příznivým výsledkem.
„Ne všechno bylo z naší strany optimální, ale je pravda, že za poslední dobu
jsme podali jeden z nejlepších výkonů.
Nebylo to poprvé a těžko říct, zda to bylo naposled. Nicméně Kdybychom takový hokej předváděli

2EUDQDYSÈWL

ZAUJALO NÁS

Nejen asistent, ale také střelec. Marek Račuk tentorannosti. Své spolukrát předvedl něco ze své všestrannosti.
hráče tentokrát předčil produktivitou,
ktivitou, ze dvou zápasů si minulý týden odnesl hned
ed šest bodů (2+4),
a navíc se posunul do čela klubového
ubového bodování.
Bohužel jen málo hráčů na něj
ěj dokázalo alespoň
vzdáleně navázat. Nejen kvůli tomu pak Prostějov
například zaknihoval další porážku
orážku s FrýdkemMístkem.

MAREK RAÈUK
UK

VEČERNÍKU
RNÍK
KU

SEZÓNA
SEZÓ
ÓNA
NAA 2019-2020
20119-2
9-220200

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

20022810359

42

¸67<

Pondělí 2. března 2020

31

20022010263

32

www.vecernikpv.cz

anketa

Pondělí 2. března 2020

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OLOMOUCKÉHO KRAJE BYLI VYHLÁŠENI V PŘEROVĚ

0CVTčPUGX[wXKJNC-CTQNÊPC/WEJQX¾\VTKWOHWUGV÷wÊ
0CVTčPUGX[wXKJNC-CTQNÊPC/WEJQX¾
\VTKWOHWUGV÷wÊ
PŘEROV, PROSTĚJOV Tenistka Karolína Muchová, která je dcerou prostějovského rodáka, někdejšího fotbalisty a dnes trenéra Josefa Muchy, ovládla devatenáctý ročník ankety Sportovec
Olomouckého kraje. Její vyhlášení proběhlo uplynulý čtvrtek
27. února v přerovském Městském domě. Triumf Muchové znamenal návrat k tenisové dynastii, když z devatenácti ročníků
nevyhráli muži či ženy s raketou jen třikrát. A radost mohla zavládnout i v TK Agrofert Prostějov, mládež opanovala kategorii
„Nejlepší juniorské družstvo“. Slavnostní večer moderoval opět
Petr Salava, o kulturní vložku se postaral zpěvák Xindl X.

Česká reprezentantka a členka fedcupového týmu vloni vyhrála turnaj
Korea Open a byla finalistkou Prague
Open ve dvouhře. Na konci minulého roku jí patřilo 21. místo v žebříčku
WTA. „Jsem za tu cenu moc ráda.
Bude mi připomínat, že rok 2019
byl pro mě zatím ten nejlepší,“ řekla
vítězka ankety, která na vyhlašování
dorazila krátce po příletu z katarského
Dauhá. „Už se sice rozběhl rok 2020,
ale je hezké si připomenout, že ten
předešlý byl zatím ten můj nejúspěšnější. Krásných momentů bylo víc.
Jsem ráda za Wimbledon, čtvrtfinále
na grandslamu je pro mě zatím nejvíc.
Věřím, že také v probíhající sezóně nějaký výjimečný zážitek přidám,“ dodala
olomoucká rodačka.
Nejlepším dospělým družstvem se
staly volejbalistky VK UP Olomouc,
které v roce 2019 po třiadvaceti letech

vyhrály extraligu a navrch dominovaly v Českém poháru. „Loni to byla
jízda. Sezónu jsme si užívaly, byl to
opravdu vydařený rok. V probíhajícím soutěžním ročníku se pokusíme
titul obhájit, abychom měly šanci dojít si pro cenu také při dalším vyhlašování ankety,“ nechala se slyšet jedna
z opor týmu Martina Michalíková.
Mezi juniory vyhrála Tereza Kneblová. Teprve šestnáctiletá kanoistka SK
UP Olomouc startovala na MS a ME
ve slalomu v olympijské disciplíně
a získala titul mistryně světa v individuálním závodě mix debl kanoe, druhé místo na singlu a bronz v závodě
družstev. Na MS juniorů pak vybojovala pět medailí.
Kategorii juniorských družstev
ovládli tenisté TK Agrofert Prostějov,
kteří v minulém roce vyhráli domácí
mistrovské tituly v soutěžích týmů
ve všech pěti věkových kategoriích.
„Je to něco výjimečného. Nám se to
dokonce podařilo podruhé v histo-
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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rii,“ radoval se šéftrenér prostějovské
tenisové mládeže Ivo Šilhánek.
V kategoriích handicapovaných
sportovců uspěla šumperská atletka Kateřina Korgerová a sportovní
střelec SK TPS Olomouc Tomáš
Pešek. Loňský mistr světa ve vzduchové pistoli na 60 ran ze Sydney
má splněnou normu k účasti na letních paralympijských hrách v Tokiu
a prožil životní sezónu.
Nejlepším trenérem byl vyhlášený
Tomáš Jurka z TJ Dukla Olomouc.
Bývalý špičkový šermíř vede i svého

syna Jakuba. Úřadující český šampion a poslední vítěz domácího poháru také živí naději na účast na letošní
letní olympiádě.
Čestnou cenu obdržel Jiří Teplý, který třicet let trénoval olomoucké volejbalistky. K prvním mistrovským
titulům přivedl vysokoškolačky v letech 1993 až 1996. V ekonomicky
složitých letech se ujal i role manažera, později se stal místopředsedou
klubu. V roce 2019 dovedl tým po
třiadvaceti letech opět k extraligovému titulu. V uplynulém roce oslavil

YÙVOHGN\DQNHW\1HMOHSvÉVSRUWRYHF2ORPRXFNÅKRNUDMH
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PŘEROV, PROSTĚJOV Na
pódium přerovského Městského domu si pro ocenění
pro nejlepší juniorské družstvo došel šéftrenér prostějovské tenisové mládeže
Ivo Šilhánek (na snímku).
Jeho svěřenci získali v minulém roce všechny týmové tituly v mládežnických kategoriích. A právě
tento výjimečný výsledek
ocenili hlasující prestižní
ankety. „Máme z toho velkou radost,“ nechal se slyšet
Šilhánek.

3x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK
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Ladislav
VALNÝ
yy Promítly se vám zpětně loňské úspěchy?
„Od finálových zápasů už nějaký
čas uplynul, ale není špatné si je občas připomenout. Těší nás, že naše
úspěchy měly ohlas a pomohly
nám uspět v silné konkurenci ostatních sportů. Přeskočili jsme fotbal
i hokej.“
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yy A cenu pro nejlepšího reprezentanta regionu…
„Vedení Olomouckého kraje prostějovský tenis dlouhodobě podporuje.
I díky jeho vstřícnosti máme skvělé
podmínky k tréninku. Je skvělé, že
se můžeme odvděčit našimi výsledky. Rádi reprezentujeme celý Olomoucký kraj.“
yy Patří podle vás cena všem hráčům?
„V každém případě. Všichni k ní přispěli svým umem a nasazením v tréninku.
Ale patří vlastně celému klubu. Všichni
v TK Prostějov dělají maximum pro
úspěch. Navzájem si pomáhají. Není
náhodou, že jsme pravidelně úspěšní
v týmových soutěžích, přestože je tenis
individuální sport. Jsem přesvědčený,
že právě díky týmové a rodinné atmosféře je náš klub tak úspěšný.“

pětašedesáté narozeniny, po úspěšné
sezóně ale ze zdravotních důvodů
přerušil svou trenérskou dráhu.
Prestižní Cenu Olomouckého kraje,
kterou v minulosti získali Pavel Vrba,
Petr Uličný nebo loni Lucie Šafářová,
letos na pódiu převzal bývalý lyžař
a aktuální trenér Ester Ledecké Ondřej Bank. „Nejsem velký příznivec
anket, ale musím přiznat, že je příjemné je sledovat. Hlavně kvůli mladým
nadějným sportovcům, kteří se derou
nahoru. To je hodně zajímavé,“ prohlásil Bank.
Výkony sportovců v minulém roce
udělaly radost vedení Olomouckého kraje, který anketu spolupořádá
s prostějovskou TK PLUS. „S nadšením sleduji, jak se našim sportovcům
daří doma i v zahraničí. Uznání si
ovšem zaslouží každý, kdo sportuje
třeba jen tak pro radost. A věřím, že
radost bude hlavním motivem také
olympiády dětí a mládeže, kterou
náš kraj uspořádá už příští rok,“ zdůraznil hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk. „Olomoucký kraj
přikládá amatérskému i profesionálnímu sportu velkou váhu. Klubům
přispívá nejen na vlastní činnost,
ale velké prostředky investujeme
také do opravy stávajících a stavby
nových sportovních zařízení,“ připomněl náměstek hejtmana pro oblast
sportu Petr Vrána.
GÈMLvWÈ
VODYQRVWQÉFK
Y\KO½vHQÉ
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HRÁČSKOU KARIÉRU UZAVŘE
MATADOR DIVÍŠEK!

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Další budoucnost prostějovského hokeje je zatím zahalena rouškou tajemství, z personálního hlediska není pro příští sezónu oficiálně jistého takřka nic. Pouze dva odchody z jestřábích služeb
byly oznámeny na páteční tiskové konferenci hanáckého klubu.
Definitivní ukončení hráčské kariéry potvrdil
čtyřicetiletý útočník – veterán a v závěru tohoto ročníku i nový kapitán LHK Tomáš Divíšek
(na snímku vpravo). „Příští sezónu už pokračovat
nebudu, na 99,99 procenta po tomhle ročníku
skončím. A v sobotu doma proti Ústí odehraju svůj
poslední soutěžní zápas, bohužel před prázdnými
tribunami. A zatleskám těm šedesáti fanouškům,

nebo kolik jich tady bude…,“ posteskl si ´Divoch´.
„Samozřejmě bych rád odcházel do hokejového
důchodu jiným způsobem, ale takový sport prostě
bývá, člověk někdy nemá na vybranou. Žádné pochybnosti necítím a nehlodá ve mně nejistota, protože už půldruhého roku jsem na tom zdravotně
špatně a po pravdě nemám síly fyzické ani psychické tyhle problémy dál překonávat. Chtěl bych být

+JC@E=<GDNO½PÜUI<EÁKMQJGDBJQJPO@MHÁIJQFP
PROSTĚJOV Už za necelý měsíc
odstartuje nohejbalistům TJ Sokol I Prostějov nový ročník 1. ligy
družstev mužů ČR 2020. Pro jejich
příznivce tu máme termínový přehled všech duelů, které odehrají
v základní části soutěže.
„Původní zápasový program vznikl
už před několika týdny, ale ještě procházel dílčími úpravami kvůli žádostem jednotlivých týmů o částečné
změny. Nyní předkládaná verze už by

snad měla být definitivní,“ informoval Večerník trenér Sokola I Richard
Beneš.
Stejně jako v předchozích letech
vstoupí jeho svěřenci do prvoligových bojů na vlastním hřišti v postupně rekonstruovaném areálu vedle
prostějovské sokolovny na Skálově
náměstí, náhradní variantou v případě nepříznivého počasí zůstává nedaleká tělocvična ZŠ v ulici Palackého.
A premiéra propukne netradičně

v neděli 5. dubna od 15.00 hodin proti nováčkovi Austin Vsetín B.
„Z dalších tří utkání nastoupíme znovu dvakrát doma, ale pokaždé narazíme na největší favority Zruč-Senec,
Český Brod a Start Praha. Přesto věřím, že v kompletní sestavě můžeme
bojovat vyrovnaně s kýmkoliv. Naším jednoznačným cílem opět bude
postup do play-off. A uvidíme podle
průběhu sezóny, jak vysoko nakonec
zamíříme,“ zamyslel se Beneš. (son)

hokejistou, který rozhoduje utkání, což už nejsem.
A nemá smysl kariéru za každou cenu prodlužovat,
když cítím, že to na ledě není z mé strany ono,“ řekl
Divíšek se soudností sobě vlastní.
Tím, že od května zamíří někam jinam, se dlouhodobě netajil trenér brankářů a současně marketingový
manažer elhákáčka Štefan Žigárdy (na snímku vlevo).
„Nazrál čas k odchodu, teď už je to definitivní,“

prozradil mladý sympaťák, jenž u ptačích dravců
odváděl kvalitní služby různého druhu. Teď už nebude a jeho nástupcem by se teoreticky mohl stát
nový kustod Michal Mareš, který oddílové řady
rozšířil teprve nedávno. „Co se týče složení mužstva i realizačního týmu pro příští sezónu, vše záleží na majiteli klubu,“ odkázal Žigárdy na Jaroslava
Luňáka. Ten však na tiskovku nedorazil.

TERMÍNOVKA TJ SOKOL I V 1. LIZE ÈR 2020

1. kolo: Prostějov – Vsetín B
2. kolo: Zruč-Senec – Prostějov
3. kolo: Prostějov – Český Brod
4. kolo: Prostějov – Start Praha
5. kolo: Modřice B – Prostějov
6. kolo: Prostějov – Plazy sobota
7. kolo: Čakovice B – Prostějov
8. kolo: Vsetín B – Prostějov
9. kolo: Prostějov – Zruč-Senec
10. kolo: Český Brod – Prostějov
11. kolo: Start Praha – Prostějov
12. kolo: Prostějov – Modřice B
13. kolo: Plazy – Prostějov sobota
14. kolo: Prostějov – Čakovice B

neděle 5. dubna (15.00 hodin)
sobota 11. dubna (14.00 hodin)
sobota 18. dubna (14.00 hodin)
neděle 26. dubna (13.00 hodin)
pátek 1. května (10.00 hodin)
2. května (14.00 hodin)
pátek 8. května (15.00 hodin)
sobota 16. května (9.00 hodin)
sobota 23. května (14.00 hodin)
sobota 30. května (14.00 hodin)
sobota 6. června (14.00 hodin)
sobota 13. června (14.00 hodin)
20. června (14.00 hodin)
sobota 27. června (14.00 hodin)

rychlý
9HĀHUQtN
.UDOLFHY\KOÉzÉ
zaèátek jara
Kralice na Hané (jaf) – Navázat na jaře
na zlepšené výkony z konce podzimní
části Krajského přeboru budou chtít
v Kralicích. Tým pod vedením Petra
Gottwalda trénuje poctivě od 15. ledna.
Přípravu zatím hodnotí pozitivně, ale
s mírnou skepsí. Jelikož dvě přátelská
utkání musela být zrušena z důvodu
nedostatku hráčů, které kromě lehčích
zranění postihla i viróza. Nyní už se ale
všichni postupně vrací do tréninku a už
vše směřuje k postupné přípravě na
první jarní kola. V kádru budou i menší
změny. „Opustil nás Filip Studený, který
začal pracovat v Praze a bohužel nebude stíhat. To je velká ztráta. Navrátilcem
bude Michal Blahoušek, který se vrátil
z výměnného pobytu. A na devadesát
procent u nás bude v jarní části Patrik
Gábor,“ prozradil Večerníku trenér Kralic Petr Gottwald.

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Alespoň trochu lepší náladu mohou
mít po víkendu florbalisté „A“ týmu
Kostelce na Hané. Ten byl dosud
předposlední v regionální lize mužů,
tři ukořistěné body proti Frenštátu pod
Radhoštěm se mu po vítězství 7:3 určitě hodí. Lví podíl na vítězství měl Jiří
Drčka, který se gólem nebo asistencí
podepsal pod šest branek svého týmu.
DEBAKL:
Všechno špatně. Jestřábi jako by
chtěli dát pečeť na celkově špatnou
sezónu. Nejdříve si minulý týden definitivně pojistili nepostup do předkola play-off. Dílo zkázy pak dokonali
v sobotu s Frýdkem-Místkem, kdy
opět na Rysy nestačili, a navíc dostali
šest branek. S tímhle se skutečně na
desítku pomýšlet nedalo.

ProVWĨMovVkĄ Polák
WoMciech PVzczolarVki
boMoval o medaili

ĠÌSLO:

BERLÍN, PROSTĚJOV Premiéru na mistrovství světa dospělých
si odbyl mladý cyklista TUFO-PARDUS Prostějov Daniel Babor.
V rámci dráhového šampionátu
2020 v Berlíně absolvoval coby člen
reprezentace České republiky jedinou disciplínu mužské kategorie –
svůj oblíbený scratch.
Právě v něm dokázal během dosavadní kariéry dosáhnout největších osobních úspěchů: zlata z MS juniorů 2017
a stříbra z loňského ME U23. Tentokrát se prostějovský cyklista toužil
prosadit i mezi absolutní elitou planety
na dráze. „Tady v Německu už jsou ti

úplně nejlepší z nejlepších, konkurence je obrovská. Přesto chci v závodě
něco ukázat, být aktivní a dojet si pro
solidní výsledek,“ říkal Babor před startem scratche. Jeho cílem pro čtvrteční
večer bylo atakovat první desítku konečného pořadí, případně se pokusit
o ještě větší senzaci. Až tak vysoko se
ale prostějovský borec nedostal, byť
výkonem rozhodně nezklamal. V některých fázích šedesátikolového klání
se pohyboval vepředu a v cíli nezůstal
příliš daleko od kýženého desátého
místa, když obsadil čtrnáctou pozici.
Z triumfu se radoval Jauheni Karaljok z Běloruska, stříbro získal Simone

10

Eskáčko má za sebou po víkendu
kompletních deset přípravných zápasů. A jak si vedlo? Bilance zní: pět
&CPKGN$CDQT XNGXQ D÷JGO\¾XQFWXGUETCVEJKPCFT¾JQXÆO/5X0÷
výher, tři remízy a pouze dvě prohry.
OGEMW
Foto: internet
Tato pozitivní statistika může svádět
k mírnému optimismu, základ pro
Consonni z Itálie a bronz bral Sebas- zentující Polsko Wojciech Pszczolarski mistrovské zápasy je to dobrý.
tian Mora Vedri ze Španělska. Dva si v rámci MS po roce zopakoval 4.
nejlepší závodníky přitom dobře znají místo v bodovacím závodě. „Medaile
VÝROK:
i cyklističtí příznivci z Hané, neboť byla opět na dosah, Wojta ale nevěší
startovali na Grand Prix Prostějov – hlavu a příště si chce jet pro duhu,“
Memoriálu Otmara Malečka.
hlásí Facebook TUFO-PARDUS.
Další člen prostějovského klubu repre(son)

ÅZA TìI TÝDNY

CO ĠEKAT OD FOTBALISTö?

INDIVIDUALITY, ZACHRÁNCI

STÉBLO TONOUCÌMU UPLAVALO

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. To by mohlo být
krédem prostějovského fotbalového trenéra Pavla
Šustra. Přes zimní pauzu svým svěřencům nedopřál
oddechu. Na druhou stranu se výsledky dostavily už
během přípravy. Hra se značně změnila, a to přesto, že
tým posílily fakticky „jen“ tři hráči.
Tým má nyní spoustu prostoru ukázat, že nezůstane s lepší hrou a výkony jen u přípravy. Ale že má
ambice zabojovat o důstojnější než desátou příčku. Tým na to má. Nechybí mu zkušení harcovníci ani mladé rakety, snajpři ani tvořiví hráči nebo
naopak borci na černou práci. Mužstvo se zdá být
dobře poskládané, co snad jediné chybí, je více
odchovanců. Věřme ale, že to přijde časem – aktuálně už jsou ale v týmu hráči, kteří mají k městu
vztah, přestože v něm fotbalově nevyrůstali.
U Jestřábů dříve platívalo, že pokud příprava vyznívala kladně, následná sezóna dobrá nebyla. U fotbalistů
takové pravidlo neplatí a věřím, že ani nebude platit.
Eskáčko se rozhodně posunulo, teď už to jen umět
prodat. Noví hráči se pak nepochybně budou chtít
ukázat, jedná se navíc o mladé a zároveň už zkušené
plejery. Pokud si tedy přes podzim tým nenavykl příliš
prohrávat, jaro může být zajímavé. A hlavně pozitivní.

Prostějov, město sportu. Tohle označení asi nikdy nezestárne, přestože už notně zvousatělo. V mnohém mu musíme
dát zapravdu: ve městě této velikosti není obvyklé, aby působilo tolik sportů, tolik klubů, které často hrají poměrně vysoko. Totéž platí o sportovištích (pomineme-li tedy dlouhá
léta chybějící velkou sportovní halu).
Co však zůstává poněkud zakryté stínem, je vývoj vlastních
odchovanců a jejich zapojení do „A“-týmů. Je zkrátka malý,
hráči a hráčky často na nejvyšší metu nedosáhnou. A když
už, rozprchnou se po jiných štacích.
Přesto se najdou výjimky. Stačí se podívat na severozápad
města, tam je koncentrace kvalitních sportovních odchovanců, tedy tenisové dvorce, velodrom a areál lukostřelců.
Zde se skutečně Prostějov může pyšnit nebývalými úspěchy: Prostějované útočí na medaile, poháry, mezinárodní
ocenění a triumfy. Tenisté se dostávají do reprezentace,
cyklisté závodí na evropské i světové úrovni. A lukostřelci?
Netřeba jejich kvality připomínat.
Zkrátka a dobře v tomhle směru aktuálně fungují mnohem
lépe individuální sporty než ty kolektivní. Je možná načase,
aby se některé kluby v kolektivním sportu přidaly, trochu
tento trend změnily. Odchovanci nejenže mají větší motivaci se předvést, ale mají potenciál přivést diváky. Bez nich
přitom nemá profi sport nejen šťávu, ale ani peníze.

Blamáž, průšvih, sportovní tragédie. Netřeba se takových výrazů bát, ne při popisování dění v hokejových
Jestřábech. Tým totiž nejenže nepotvrdil ambice, ale
poté se neslavně nedostal do nejlepší osmičky, vyhořel
také v bojích o desítku, která mohla alespoň dát určitou
náplast za jinak frustrujícím průběhem sezóny.
Na tu nejspíš hokejoví fanoušci budou chtít co nejdříve
zapomenout. Přestože se totiž po ledě proháněla zvučná jména a mužstvo, které alespoň podle papírových
předpokladů mělo na čtvrté páté místo, vše je nakonec
jinak. Můžou za to poslední výsledky, například prohra
s Ústím nad Labem z předminulého týdne a také prohra s Jihlavou z toho minulého. Boj o předkolo dlouho
připomínal pověstného tonoucího, co se stébla chytá.
Vždy se na chvíli vynořil nad vodu, zachytil se a podařilo se mu mít hlavu nad hladinou. Jenže pak se stéblo
zlomilo a on musel hledat znovu. Nyní uplavalo docela.
Prostějov už nemůže doufat, že náhlý zkrat, kterých
sám ve svých zápasech předvedl požehnaně, pokazí Třebíči oslavy desátého místa. Nyní už se musí
soustředit, aby poslední kola alespoň neskončila
blamáží. A pak přemýšlet, jak získat zpátky opuštěné
pozice a taky tolik důležitou důvěru fanoušků. Nezáviděníhodné úkoly…

BYCH CHTħL
BÝT ZPÁTKY“

Pivot BK Olomoucko RADOVAN
KOUŘILA byl po zranění optimistou.
Leč opak byl pravdou…
KOMETA:

DANIEL HUF

Foto: internet

Zlínský gólman vypomáhala ve
druhé polovině probíhající sezóny
prostějovským Jestřábům, ale ani on
nepomohl k vytouženému obratu
nevydařeného ročníku. Chuť si příliš
nespravil ani v neděli, byť extraligový start v extraligovém duelu na ledě
pražské O2 Arény proti Spartě, se počítá. Odchytal poslední třetinu.
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BRONZOVÉ DRUŽSTVO A STŘÍBRNÝ
AKADEMIK HLAHŮLEK

PROSTĚJOV Poslední víkend
plný dění před nadcházejícím
halovým šampionátem v domácím prostředí (více na jiném místě – pozn.red.) má za
sebou Lukostřelba Prostějov.
Výprava z Hané bojovala tentokrát hned na několika frontách zároveň, přičemž dařilo
se se střídavým úspěchem.
Například takový Michal
Hlahůlek, zástupce mužské
kategorie, získal hned dva
cenné kovy. Naopak družstvu,
kterému se původně ve finále
ligy patřilo k favoritům, nakonec nepřálo štěstí. Konečné
třetí místo však také nezní
úplně špatně.

Michal SOBECKÝ
„Michal Hlahůlek startoval na Akademickém mistrovství ČR za Univerzitu Palackého. Nastřílel 570 bodů, což
je velmi slušný výsledek, vyhrál kvalifikaci a v eliminaci nakonec skončil druhý, těsně za Víťou Vejražkou
z Univerzity Karlovy v Praze,“ prozradila předsedkyně prostějovského
lukostřeleckého oddílu Magdalena
Majarová. Hlahůlek současně zápolil
také na mistrovství také ve družstvu,
i v tomhle případě pak skončili „upoláci“ na druhé příčce.
Své dovednosti a přesnou mušku
předváděli další zástupci oddílu ve
finále ligy pořádaném v Humpolci.
Ani zde se závodníci z Hané neztratili, nicméně štěstí jim až tak úplně

6ąGVÊOÊUVQDTCNCOKPWNÚ.WMQUVąGNDC2TQUV÷LQXXGHKP¾NGEGNQUV¾VPÊNKI[FTWåUVGX
Foto: Facebook

nepřálo. „Nejdříve se nám dařilo,
pak ale přišla nejspíš závada u jednoho z našich střelců a tím pádem
jsme se nedostali do nejlepší čtyřky
a bojovali jsme jen o páté až osmé
místo. Nakonec jsme skončili pátí,
v součtu všech kol jsme nám patří
třetí příčka,“ konstatovala Magdalena Robová, z níž přitom bylo cítit
určité zklamání. „Je to sport, stává
se,“ řekla k drobnosti, která tým připravila o lepší umístění. Co ji naopak
může těšit, jsou výsledky jednotlivých závodníků. Josef Křesala nastřílel 570 bodů, Michal Hlahůlek 564
a František Hajduk 562.
Velmi spokojení mohou být prostějovští lukostřelci i po uplynulém
víkendu. Ve finále Českého poháru
se jim totiž opět dařilo a ukázali se
v nejlepším světle. Přitom se nejednalo jen o dobré výkony jednoho
dvou střelců, ale o úspěchy více odchovanců. „Předvedli jsme pěkné
výsledky. Například Michal Hlahů-

-NWDVCMOčåGDÚVKRąGUVąGVÊOÊUVQXGNOKURQMQLGPÚCUMNKFGOUGRąKRTCXQXCVPC
FQO¾EÊ/KUVTQXUVXÊè4XNWMQUVąGND÷6QéGM¾QFFÊNWåQVQOVQXÊMGPFWC
DąG\PC
Foto: Facebook

lek nastřílel 577 bodů a vyrovnal
svůj osobní rekord. V poháru je druhý o pár setinek,“ prozradila Magdalena Majarová.
Spokojená ale byla i s dalšími výkony. „Eliška Koleňáková dosáhla
svého osobního maxima, nastřílela
554 bodů. Stejně tak se přes 500
bodů dostalo pár žáčků. V seniorech pak vyhrál náš Tomáš Valenta,
Gábina Studená zase získala osobák
mezi ženami,“ vypočítala některé
z nejlepších výkonů předsedkyně
lukostřelců.

NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA

NA ZIMÁKU S VEČERNÍKEM
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Republiková lukostřelba v hale HTC

Olomoucku kraluje *P>CJQµ

PROSTĚJOV Organizační i výsledková výzva čeká o víkendu
lukostřelce z Prostějova. Domácí
klub totiž ve sportovní hale Hotelu Tennis club uspořádá jubilejní
třicáté Mistrovství ČR v halové lukostřelbě dospělých. Dorazit má
přes dvě stě střelců a závody se potáhnou celý víkend. Navíc řadu želízek v ohni bude mít i Lukostřelba
Prostějov.
„O medaili bude určitě bojovat družstvo mužů ve složení Michal Hlahůlek,
Pepa Křesala, Kamil Kovář a František
Hajduk. Stejně tak bude výběr seniorů, i když složení vám teď nepovím.
A snad se dá dohromady i tým s holým
lukem,“ vypočítala nejžhavější želízka
v ohni Magda Robová.

Magdalena Majarová pak upřesnila, kdo všechno nakonec Prostějov
bude reprezentovat. „Docela se na
to těšíme. Budeme tam mít „A“
a „B“ tým, který je složený z juniorů
Michala Roby, Lukáše Preclíka a kadetky Elišky Novotné. Půjdou na
zkušenou. Zejména od áčka a od seniorů pak očekáváme dobré výsledky. A celkově se dají v eliminacích
očekávat zajímavé souboje.“
Také mezi jednotlivci si domácí střelci
a střelkyně dělají zálusk na medaile.
Například Josef Křesala či Michal Hlahůlek mají aktuálně velmi dobrou formu, tradičně kvalitní výkony předvádí
ale i další.
Od sobotního rána začínají kvalifikace, které se pak potáhnou celý

den. V neděli přijdou od 8.00 hodin
na řadu eliminace jednotlivců a od
13.00 hodin eliminace družstev.
Pro diváky je vstup do haly volný.
(sob)

OLOMOUC Tenistka Karolína
Muchová a volejbalistky olomoucké Univerzity Palackého
pod VK vyhrály hlavní kategorie
54. ročníku ankety Nejlepší sportovec Olomoucka, kterou pořádá statutární město Olomouc ve
spolupráci s marketingovou společností TK PLUS a Regionálním
sdružením České unie sportu.
Za Muchovou skončila kanoistka
Barbora Dimovová a šermíř Jakub
Jurka, volejbalistky vyhrály před
hokejisty Olomouce a šermířkami
Dukly a olomouckými judistkami,
které se podělily o třetí místo.
„Sport je jedním z velkých fenoménů

současné doby. Všichni sledují výsledky sportovců na závodech nejrůznějších kategorií a úrovní. Jsme rádi, že se
daří také reprezentantům našeho města a nejbližšího okolí. Věřím, že budete
úspěšní také v dalších letech. Poděkování rovněž patří trenérům a rodičům,
bez jejichž přispění bychom tolik sportovních úspěchů neslavili,“ uvedl primátor Olomouce Miroslav Žbánek.
Mezi juniory dominoval cyklista Pavel Bittner a družstvo Mapei Merida
Cyklo Kaňkovský. Cenu Objev roku
získala šternberská volejbalistka Eva
Kneiflová, trenérkou roku byla vyhlášena Petra Kneblová. Kategorie handicapovaných sportovců ovládli střel-

ci SK TPS Olomouc a Tomáš Pešek.
„Jsem nadšená, že skvělých výkonů
nedosahují pouze sportovci v dospělých kategoriích. Skvělé výsledky
žáků, kadetů a juniorů ukazují, že
sport v Olomouci má budoucnost
a perspektivu. Vážím si všech dosažených výkonů. Vím, že za každým
úspěchem se skrývá hodně práce
a úsilí. Všem sportovcům přeji, aby
jim vydržel zápas a nadšení, pak přijdou i úspěchy,“ řekla náměstkyně
primátora Markéta Záleská.
Funkcionářské ceny získali Jan Chladil, Jiří Vít a Milan Cigánek z SK Sigma Olomouc. Prestižní Cenu Drahoše Válka obdržel Jiří Teplý. (lv)

20022810358

a volejbalistky VK UP

35

fotbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. března 2020

"0(ß(,01/12'"30,,12
-/,1&®01¡+!)"*

-/,1&®01¡+!)"*
RčXQFPÊ\RTCXQFCLUVXÊRTQ8GéGTPÊM/KEJCN51$'%-º

d%JEGOGXKF÷VLGFPQ\PCéPÚRTQITGUCJT¾VPCJQąGUPGLNGRwÊOKq
Vedení prostějovského klubu
představilo svou vizi nejen na jaro
PROSTĚJOV Co nejrychleji se dostat do klidného středu druholigové tabulky a hrát atraktivní fotbal, který přivede na stadion co
nejvíce diváků. Takové jsou cíle„A“-týmu 1. SK Prostějov pro jarní
část F:NL sezóny 2019/2020. Na středeční tiskové konferenci je
představili předseda klubu František Jura, nový trenér Pavel Šustr
i nový kapitán Jan Polák se svými spoluhráči.„Na spoustu věcí se
s koučem díváme podobně. Věřím, že pro nás bude velkým přínosem,“ říká šéf klubu, jehož kabinu oživily tři nové tváře.
Zimní příprava zamířila ke svému konci
a k jejímu závěru patří nejen bilancování, ale také tisková konference. Prostějovský 1.SK uspořádal mítink se zástupci médií tradičně v útrobách SCM Za
Místním nádražím. Po první polovině
druhé nejvyšší soutěže je eskáčko na
desátém místě tabulky s osmibodovým
náskokem na předposlední Vítkovice,
další tři bodíky navrch má nad Sokolovem, který je šestnáctý. O záchranářských pracích se ale v útrobách prostějovského stánku vůbec nemluví, tým
míří výš. „Chceme, abychom více v zápasech dominovali s míčem, abychom
hráli rychlý, kombinační fotbal, s rychlým přechodem do útoku a s daleko větším počtem hráčů v pokutovém území
a do zakončení. V tabulce bychom se

měli pohybovat v lepším středu,“ shodli
se na středeční tiskovce unisono všichni
představitelé 1.SK Prostějov.
Vedle změn v hráčském kádru proběhla
jedna také ve vedení klubu, kdy byl Ladislav Dudík oficiálně inaugurován do
funkce sportovního manažera. „My jsme
spolu začínali, když jsme domlouvali fotbal v Prostějově na profesionální úrovni.
Pak jsme se na nějakou dobu rozešli, ale
vždycky jsme byli v kontaktu, řešili spolu
interní věci,“ objasnil tento krok František
Jura. A co hráčský kádr? „Avizovali jsme,
že chceme posilu na post stopera. Nakonec jsme se rozhodli angažovat mladého
Daniela Bialka, perspektivního hráče
z Frýdku-Místku. Máme zde kluky starší,
pořád mají výkonnost, ale nevíme, jak to
bude dál s nimi,“ připomněl skutečnost,

že takový Aleš Schuster už nepatří mezi
mladíky. Na dotaz z pléna, zda jsou předseda a trenér spokojeni s posilami, oba
odpověděli kladně. „Já jsem spokojen,
protože asi nebylo cílem vyměnit šest
sedm hráčů,“ uvedl František Jura a hned
přidal příklad. „O Stáňu jsem měl zájem,
už když byl ve Znojmě. V té době jsem
ještě trénoval. Teď to vyšlo a je tady,“ pousmál se na adresu zatím posledního nového člena klubu, Bronislava Stáni, který
přišel z Opavy. Sám hráč pak vnímá Prostějov jako možnost zlepšit se a předvést
se. „Trošku jsem spal, chtěl bych se tady
pořádně probudit,“ prohlásil. Vedení se
pak vyjádřilo i k dalším otázkám. Například ke zdravotnímu stavu hráčů. Ten
dělal během přípravy trenérům nemalé
vrásky. „Ti, co byli delší dobu mimo hru,
Aleš Schuster a Martin Sus, už trénují
a dá se říct, že bez omezení. Biolek má zánět v achilovce, Kuba Rolinc začal trénovat a je normálně s týmem. Postupně se
to lepší a marodka se vyprazdňue,“ sdělil
Pavel Šustr.
Zajímavostí bude, že áčko bude
mít nově dva kapitány: Jana Poláka
a Karla Kroupu. Trenér tuto změnu
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vysvětlil tím, že jsou pro něj hráči
na stejné úrovni. Zmíněni ale byli
také někteří mladší. Jedním z těch, co
v přípravě nastupovali pravidelně, je
třeba Adam Dittmer. „Z Bohuňovic
jsme koupili mladého Adama Dittmera, který se zapojil s námi do přípravy
a vypadá to, že pravděpodobně v naší
dvacítce zůstane působit celou sezónu,“ ozřejmil situaci kolem mladého
záložníka Ladislav Dudík.
V samém závěru středeční tiskové konferenci se pak jak novinářské dotazy,
tak i projevy představitelů klubu točily
okolo ambicí. „Nedávali jsme si jednoznačnou cifru, ale chceme vidět progres
u týmu,“ sdělil František Jura s tím, že
mužstvo mělo získat mnohem víc než
18 podzimních bodů. „Cíl je stabilizovat to, dostat se co nejdřív zespodu ta-

bulky. Střednědobý cíl je hrát opravdu
nahoře a s těmi nejlepšími,“ vyjádřil se
předseda klubu, který nezapomněl ani
na diváky. Těch si na tribuny většinou
najde cestu nějakých sedm osm stovek.
„Když v prvních dvou třech zápasech

soupiska 1.sk prostìjov
pro jarní èást sezóny 2019/2020
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ESKÁČKO ČEKÁ VZESTUP, ALE NEBUDE JEDNODUCHÝ
Nespokojenost, zklamání. Tak by se stručně
ve dvou slovech dala popsat nálada v prostějovském fotbalovém klubu po podzimní části
Fortuna:Národní ligy 2019/2020. Mužstvo,
které mělo předpoklady zlepšit předchozí ročník,
se opět trápilo. A i když nepadalo až k sestupovým příčkám, žádná sláva to nebyla. Přestože
pak trenér Oldřich Machala měl z posledních
pěti utkání vyrovnanou bilanci 2–1–2, na jeho
udržení postu to nestačilo. Ambice byly prostě
jinde. Přitom zprvu to vypadalo, že pozici si
legenda Sigmy uhájí. Nejdříve byl v soudech
ohledně konce zkušeného kouče předseda klubu
František Jura pozitivní, postupně byl ale v odpovědích na dotazy týkající se konce kouče opatrnější a záhy po posledním kole (0:2 s Vlašimí)
přišel odchod.
Pomůže? Nepomůže? Dobrá otázka, na kterou
se těžce hledá odpověď. Zda se Prostějov dostane

z nepříliš lichotivého devátého místa, mohla do
určité míry naznačit i zimní příprava. V ní si tým
pod trenérem Pavlem Šustrem nevedl špatně, porazil olomouckou Sigmu, vzdoroval Baníku Ostrava, dokázal odehrát vyrovnaná střetnutí téměř

-1/'06Ą
s kýmkoli. Hráči pak nejednou na dálku trenérovi děkovali, že se spíše než běhání někde pořád
do kolečka, věnuje hlavně práci s balónem. V té
by nyní tým měl být jistější a hlavně rychlejší.
Dříve proti soupeřům místy ztrácel i kvůli tomu,
že vše Prostějovanům trvalo o sekundu déle, než
by mělo. Teď by tomu mohlo být naopak.
Jediným viditelným problémem Prostějova tak je
posílení přes zimu. Klub nakonec přivedl pouze

tři hráče, přičemž zejména u předních řad se očekávalo, že zde bude větší pohyb směrem dovnitř.
Útok, případně zálohu, mohlo posílit relativně
hodně hráčů, nakonec nejvýraznější posilou
směrem dopředu je Bronislav Stáňa. Škoda je, že
se k němu nepřidali například Jakub Matoušek
nebo jeho jmenovec Teplý, kteří by taktéž byli pro
tým přínosem. Dorazil také stoper Daniel Bialek
a univerzál Michal Stříž, který závěr přípravy
hrál spíše vzadu, přitom ale nadále bude právě
na stoperské pozici tým tlačit bota: nejenže totiž
skončil Tomáš Janíček, ale také Aleš Schuster už
má svůj věk.
Nyní už je ale tým nejspíše kompletní a vyhlíží
první střetnutí. Podaří se, nepodaří? Může se
zdát, že se jedná „pouze“ o nějakých devadesát
minut, jeden zápas. Už toto utkání ale může
hodně naznačit, zda nakonec budou v kabině po
sezóně úsměvy, nebo létat blesky.

uvidí, že hráči hrají na sto deset procent,
ledacos nám odpustí. Pokud ne, přestanou postupně chodit,“ řekl František
Jura. Celkově pak naznačil, že léta, kdy
se eskáčko strachovalo o udržení 2. ligy,
jsou tatam. Snad...
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PROSTĚJOV Velké ambice, rozhodně větší než v minulosti.
A chuť vyrovnat se s nepříliš povedeným podzimem. S tím
vstupují do jara fotbalisté 1.SK Prostějov. Na to, zda se jim
úvod druhé půle sezóny povede, dohlíží také předseda
klubu František Jura (na snímku). Ten byl přítomný u řady
přípravných zápasů a snad i proto jsou nyní jeho očekávání
vysoká. Týmu se totiž v přípravě nevedlo špatně, dokázal
dokonce zdolat i prvoligovou Sigmu.
yy Jak zpětně hodnotíte přípravu?
„Myslím si, že byla úspěšná. Zároveň
si myslím, že si trenéři vyzkoušeli
s hráči, co chtěli praktikovat. Bohužel jsme se nevyhnuli zraněním, to se
ale stává. Celkově se domnívám, že

příprava splnila svůj účel. Rozhodující bude ale až sobotní zápas.“
yy Jak hodnotíte výkony týmu?
„Byly skutečně velice dobré. V podstatě až na zápas s Pohroniem byly
dobré i výsledky. Domnívám se, že
hráči mohou mít vysoké sebevědo-

mí, třeba proto, že se podařilo nastřílet hodně branek.“
yy Podařilo se podle vás trenérům dostat do hráčů nový herní
styl?
„Myslím si, že ano. Že je hra aktivnější, což bylo podpořené i hrou na
dva útočníky. Počítám s aktivním
pojetím hry i v zápase s Ústím nad
Labem. I když se byli trenéři podívat na utkání severočeského soupeře
v Jihlavě a mají dobré reference. Na
druhou stranu, ve druhé lize budeme těžko hledat nekvalitního soupeře. Otázka hlavně teď je, zda se tu hru
podaří aplikovat.“

yy Podle mých informací by mělo
místo současných 21 hráčů být
na soupisce jen 20. Došlo tedy už
k určení posledního hráče na hostování?
„Ještě to není rozhodnuté. Ideálem je
ale právě dvacet lidí. Posledním, tedy
dvacátým hráčem, by měl být sedmnáctiletý Dittmer. Jeden hráč by tak měl
ještě odejít na hostování. K rozhodnutí
bychom se měli dostat tento týden.“
yy Počítáte ještě s posilami?
„Už s nikým dalším nepočítáme.
Navíc je zde deadline termínu pro
přesuny hráčů z vyšší soutěže. Kádr
je uzavřený.“

yy Co byste vzkázal potenciálním
divákům eskáčka?
„Věřím, že přijdou, a také, že
se jim za přízeň odvděčíme aktivní hrou. Zopakuji, že když lidé uvidí,
že naši hráči dřou na
sto deset procent,
leccos nám odpustí. A když budeme
takto pokračovat,
vrátí se nám to.
Doufám, že je
přesvědčíme, že
na eskáčko stojí
za to přijít.“
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nebude hrát,“ varuje nový trenér Pavel Šustr

ƔƔ Předseda klubu František Jura je
trochu takový maximalista, rád by
hrál spíše špičku tabulky. Jak vám tahle ambice vyhovuje?
„Já jsem v tomhle úplně stejný! Pro mě
jsou důležité výkonnostní cíle. Základní
předpoklad toho, abyste mohl dlouhodobě vyhrávat, je podávat výkony. Za ten je
vždy zodpovědný hráč. Samozřejmě za to,
jak je tým připravený, je pak zodpovědný
trenér. Ale výkon na hřišti už je zodpovědností hráčů. Takže pokud, když jdou do
zápasu, vědí, jak se mají chovat v obranné
a útočné fázi, a někdo to z jiných než ze
zdravotních důvodů neplní, tak ten hráč
nemá na hřišti co dělat. Takže ano, jsem
taky maximalista. Na hráče budu tvrdý v
tom, aby si plnili to, co mají. Chceme podávat výkony, chceme zároveň hrát fotbal,
co se bude líbit, a já věřím, že budeme mít
nastavenou hru, abychom měli navíc výsledky.“
ƔƔ Vy jste nepřebíral tým v úplně
dobrém rozpoložení. V jaké situaci se
nacházíte nyní?
„Myslím, že to rozpoložení je celkem
dobré, i v návaznosti na některé výsledky,
kdy si kluci s chutí zastříleli. Celkem cítím

z těch kluků pohodu – vědí, co chceme
hrát, vědí, co od nich očekávám a budu
očekávat. Takže tohle je v pořádku.“
ƔƔ Jak jste spokojený s přípravou a s
tím, jak se tým vyvíjí?
„Příprava byla celá prakticky nachystaná,
takže já už jsem do ní nezasahoval. Myslím, že tam bylo zbytečně moc zápasů,
ale nakonec jsme to nějakým způsobem
zvládli. Důležité je, že se dlouhodobě
nikdo víc nezranil, i když tam ta zranění
byla. Věřím ale, že během čtrnácti dnů se
dáme všichni dohromady, abychom byli
nachystaní.“
ƔƔ Jste spokojený se svým kádrem,
zvládne tedy plnit cíle?
„Určitě. Jak jsem říkal, v první fázi bylo
mým cílem si ten kádr zmapovat, co jsou
a co nejsou schopni naši hráči zvládnout,
zda jsou, nebo nejsou schopni se posunovat. A na základě toho jsme rozhodli
o nějakých posilách. A s těmi hráči, co
přišli, s těmi jsem spokojený, že tu jsou.
Určitě budou posilami toho týmu.“
ƔƔ Kladete důraz i na to, aby se tým
trochu omladil? Protože mezi fanoušky koloval názor, že Prostějov má přestárlý kádr.

PROSTĚJOV Čtvrt roku od nástupu do funkce trenéra Pavla
Šustra (na snímku) je minulostí. A je tak na čase se nejen ohlédnout, ale také podívat se dopředu. Jak si tým stál a jak si stojí? Při
příchodu do Prostějova měl jednu výhodu. Některé hráče jako
například Lutonského, Kroupu nebo Poláka znal už z dřívějška.
Během přípravy pak měl možnost vyzkoušet další. Někteří se
osvědčili, jiní ne, řada jich musela ze zdravotních důvodů skončit.
A tak se objevily mezery v týmu. Lodivod eskáčka na tiskové konferenci a bezprostředně po zápase s Blanskem zhodnotil nejen
přípravu, ale vyjádřil se i k výkonu zimních posil.
„Jednoznačně. Hráči jako Karel Kroupa,
Alda Schuster, to jsou borci, kterým už
prostě táhne na čtyřicítku, a to zdraví…
Hledáme tak hráče, kteří mají potenciál a
jsou mladí a byli by tady delší čas.“
ƔƔ Na to hned navážu. Jak to vypadá
s mladšími hráči, jako jsou Dittmer
nebo Kovář? U Dittmera už jste naznačil, že s ním počítáte do zápasů…
„Oba dva jsou součástí toho kádru, ale
tréninkový proces je rozdělený mezi nás
a dorost. A to z toho důvodu, že Adam
má těžkou školu, je teď ve druháku na
francouzském gymnáziu. A zatím mu
neumožnili mít individuální plán. Takže třeba ve středu s námi byl trénovat,
ale zbytek týdne je s dorostem. Kovář
to má tak, že může trénovat pondělí,
úterý, čtvrtek, pátek, protože trénujeme
dopoledne. Takže jsem domluvený s
trenérem, že když ho budu potřebovat
vzít na zápas, tak většinu týdne bude s
námi. Teďka s námi byl v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek už se připravoval
s dorostem, aby mohl jet na zápas. Takže zase sledujeme maximálně to, aby se
nepřerušil tréninkový proces těch hráčů,
abychom jim umožnili růst. Není to o
tom, abychom k sobě brali hráče, kteří
pak budou jen sedět na lavičce. To není
úplně cílem.“
ƔƔ Jak jste spokojen se třemi posilami, které v průběhu zimní přípravy
do týmu přišly?
„V předchozím zápase jsem měl dojem,
že vše už dobře zvládají, ale v generálce
byli v některých fázích zbytečně nervózní. Stáňa má určitě na víc, Stříž si svoje
odehrál, věřím, že disponuje potenciálem, aby se posouval pořád dopředu. To

Boháč, na hostování jsou uzavřeny
přesuny Šplíchala, Surzyna, Selnara, Mikera, Tischlera i Ewertona. Zajímavostí je, že klub hodně
sází na zahraniční posily, zejména
z Brazílie. Ovšem není v tomhle
směru jediný. Také druhá Jihlava
zaznamenala pět příchodů, z toho
tři z ciziny. Hlavně však hlásí čtyři
přestupy: tým posílili Martin Šimko, Luis Arroyo, Waly Diouf a Chok
Dau. Zatímco například Arroyo,
který dorazil z Třince, by měl posílit útok a nahradit Jawa, jenž odešel
do Zlína, Senegalec Diouf by měl
vyztužit stoperskou dvojici. Třetí
Brno pak hodně posílilo hráči z Líšně, přišel taky Pavel Dreksa z Karviné. Zajímavostí je, že Zbrojovka v

přípravě odehrála hned 12 zápasů,
velkou většinu vítězně.
I další mužstva hlásí změny. V pražské
Dukle podepsal dlouhodobější spolupráci Lukáš Holík, upsal se taky Marek
Fábry. Hradec Králové pak překotné
posily nehlásí, ale může ho těšit, že
dva jeho hráči – Filip Filbacher a Jakub Kosář – zamířili na reprezentační
soustředění U19 ve Skotsku. Ústí nad
Labem, první prostějovský soupeř,
pak má za sebou relativně povedenou
přípravu, alespoň výsledkově. Utkalo
se totiž se Spartou, které tým těsně
podlehl, Slavii však dokázalo 1:0 porazit. Mužstvo mělo vůbec těžké soupeře,
popasovalo se totiž i s Plzní. Zatím v
průměru hrající Líšeň by měl povzbudit příchod Tomáše Vasiljeva ze Slovácka. Třinec zase posílily Weber s Puchelem ze sousední Karviné či střední
záložník Christián Steinhubel. Naopak
přišel o Tijaniho, který se vrací do Baníku. I přes velké posuny ale Třinec končí
přípravu bídně, únorovými porážkami
1:4 s Banskou Bystricí a 0:5 s Vítkovicemi. Těm, přestože jsou předposlední,
se kupodivu v přípravných zápasech
velmi dařilo a ke smetení Třince přidaly
i vítězství nad Frýdkem-Místkem. Klub
přitom prochází nemalou přestavbou a
nebylo jisté, jak to s ním na jaře vůbec
bude vypadat. Tým pak jde do jara s
novým trenérem Ondřejem Smetanou.
Asi nejaktivnější na hráčském trhu byl
však Sokolov, který hlásí hned devět
posil, například Daniel Kolář z Pardu-
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bic a David Skopec z Vlašimi. Varnsdorfu se zase vrátil produktivní Martin
Kouřil, nováčka z Vyšehradu posílil
kromě mnoha jiných Marek Kodr ze
Slavie. Týmy se však na svých webech
pyšní i několika jinými než jen čistě
sportovními počiny. Ústecký klub tak
například zveřejnil informaci, že má
v prodeji hned pět různých druhů fanouškovských šál. A Žižkov zase bude
pomáhat školákovi Michalovi, který
trpí Myotonickou dystrofií – vybrané
peníze mu předá tým na prvním domácím zápase. Co vše výše psané znamená? Že ná s čeká velmi zajímavá jarní
část, podpořená navíc několika derby
(Žižkov s Duklou, Třinec s Vítkovicemi, Líšeň se Zbrojovkou). A rozhodně
je na co se těšit.

minutách strhla dvěma góly výsledek
na svoji stranu.
Pod stabilním vedením trenéra Aleše
Křečka se Ústí vstup do nového soutěžního ročníku příliš nevyvedl, v průběhu
podzimu se ale usadilo v horní polovině tabulky. Nejlepším umístěním byla
pátá příčka, aktuálně figuruje na sedmém místě. Podobně jako Prostějovu
se totiž Armě nevyvedl závěr podzimu,
kdy přenechala body Žižkovu a doma
Vyšehradu, s nímž ve dvou utkáních
nezískala ani bod při skóre 2:6.
Nastávající soupeř eskáčka absolvoval
v zimní pauze jedenáct zápasů, z nichž
čtyři vyhrál, ovšem vesměs proti slab-
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PROSTĚJOV Na počátku každé sezóny všichni zainteresovaní opakovaně zdůrazňují, že úspěšný či naopak
neúspěšný vstup může další průběh
ligových bojů značně poznamenat.
Proto bude utkání proti Ústí nad Labem pro fotbalisty 1.SK Prostějov
velmi důležité. Navíc s novými jmény nejen v sestavě, ale především na
trenérské lavičce.
Úvodní letošní měření sil na severu
Čech neskončilo pro eskáčko dobře.
Na počátku srpna šlo o první venkovní utkání, kdy v závěru sice díky Šteiglovi svitla naděje na cenný bod, domácí Arma ovšem v posledních šesti

Pondělí 2. března 2020

ƔƔ Vnímáte ho tak, že tým je nyní
silnější, než byl na podzim?
„To ukáže až sezóna. Vidím, že ti kluci, co přišli, nebo ti, co tady jsou, tak u
nich ta kvalita je. Může se to posunout
herním systémem nebo prvky, které
se tam přidají, ale vždycky to bude záležet jen na tom, jak se to bude odvíjet
v sezóně. Když zvládneme nějaké ty
zápasy, tak samozřejmě naroste sebevědomí, pak to může být úplně jinačí.
Jak říkal pan Jura, když jsme v minulé
sezóně prohráli čtyři zápasy a s podzimem to bylo dohromady osm, tak se
hraje trochu hůře, ale nakonec jsme
to zvládli, ono se to otočilo. Jak jsem
říkal, důležité je věřit si.“
ƔƔ Co měla znamenat ta výhra 10:0
s Frýdkem-Místkem?
„Byl to přátelák. (směje se) Nevím, v
jakém byl soupeř složení, my jsme ale

také nebyli kompletní. Nevím taky,
jak ten zápas soupeř vzal. V podstatě
oni nic nevymysleli, neudělali, nebyl
tam žádný kloudný náběh. My jsme
vyčkávali a plnili jsme si věci, co jsme
prostě chtěli. Škoda těch asi osmi ofsajdů z prvního poločasu, mohlo být
víc šancí. V tom druhém jsme to ale
nakopli a podařilo se během chvíle, asi
pěti minut, dát čtyři góly. To soupeře
samozřejmě zlomí a zápas dohrává už
jen proto, že ho dohrát musí. Samozřejmě zápas se povedl, ale nepřeceňoval bych to, protože nás čekají, nic
proti Frýdku, těžší soupeři, než byl
Frýdek-Místek.“
ƔƔ Z dosavadních přípravných zápasů, který vám dal nejvíce? Byl to
mač se Skalicí, Dubnicí nebo těžký
duel s olomouckou Sigmou?
„Ta Sigma byl ještě takový začátek, to

PROSTĚJOV Z prostějovského týmu má za sebou nejzajímavější
kariéru – hrál v Německu, byl oporou české reprezentace. Nyní se
společně se spoluhráči v prostějovském eskáčku chystá v zimní
přípravě na jarní část sezóny Fortuna:Národní ligy. Část přípravy
ale vynechal, v posledních zápasech se však duše střední řady
do sestavy znovu podílela. Po odchodu Tomáše Janíčka se pak
společně s Karlem Kroupou bude právě Jan Polák dělit o kapitánskou pásku.

jsou takové rozjezdy. Potom další zápasy už probíhají v zátěži. Ale myslím
si, že s tou Skalicí to byl docela zajímavý duel. Začátek utkání se nám povedl, byly tam nějaké šance a potom
jsme to trochu pustili, asi jsme nad tím
začali moc přemýšlet a hrát jinak. Nakonec to tedy skončilo
1:1, ale ten soupeř byl
kvalitní a myslím si, že
nás hodně prověřil.
A ten zápas byl těžký.
Důležitější ale bude, jak zvládneme ty
první zápasy. Tedy Ústí a Pardubice.“
* Rovnou na to navážu – Ústí nad
Labem, první soupeř na jaře. Jaký
to je tým? Na co si dávat pozor?
„Hrají pravidelně na špici druhé ligy,
je to tým, který je stabilizovaný. Hrají
navíc dlouho pospolu, jsou nepříjemní, herní, vědí, co chtějí hrát, mají
automatismy, takže to bude velmi nepříjemný soupeř.“
ƔƔ Ve Vyškově jste vypustil dobrou
pumelici. Budete častěji zkoušet
střelu z dálky?
„To bylo spíše náhodou. Já se poslední
dobou dostávám bohužel spíše do té
role, kdy se snažím nějakým způsobem tu hru rozehrát. A samozřejmě

du se v sobotu na generálce s Blanskem
„špioni“ z Ústí objevili.
Onou generálkou pro Armu bylo
měření sil v Jihlavě, kde po spíše hokejovém výsledku podlehla Vysočině
4:5. Dvě branky vstřelil Youba Drame,
který na severu Čech obnovil kontrakt.
Arma nastoupila v základní sestavě
Plachý – Brak, Pimpara, Bílek, Peterka,
Bassey, Písačka, Prošek, Strada, Valenta,
Matějka.
Domácí trenér Pavel Šustr by měl mít k
dispozici stejné hráče jako při poslední
přípravě s Blanskem a o místu v základní
sestavě bezpochyby rozhodne nejlepší
aktuální forma.
(tok)

PROSTĚJOV Už tento týden se po
dlouhé odmlce způsobené zimní
přestávkou představí v soutěžním
zápase 1.SK Prostějov. „A“-tým má
za sebou dlouhou přípravu, při níž
se nejprve srovnával s novým trenérem Pavlem Šustrem, aby postupně
vyhledával případné posily. Tým pak
hlavně testoval své schopnosti v přípravných utkáních, a kromě schopností také nový herní styl, kterým se
Pavel Šustr chce prezentovat. Ten se
projevoval zejména ke konci přípra-
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člověk, když je blíž ke své obranné
řadě, tak se nedostane zase tak často
dopředu. Tím pádem vzniká to, že já
se ani nedostanu tolik do zakončení.
Uvidíme, třeba když se dostanu, mohl
bych něco zkusit.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste fanouškům, kterých na
podzim příliš nechodilo, jako kapitán vzkázal?
„Já bych si strašně přál, aby nás přišli podpořit. Samozřejmě vím, že ne
všechny zápasy a výsledky se povedly,
neznamená to však, že by nás nemuseli přijít podpořit, jako tomu bývá všude. Vím, že Prostějov je malé město na
fotbal, když by si ale našli čas a podpořili nás, tak nám to zaprvé hodně
pomůže a zadruhé z toho může každý
těžit.“

velice vyrovnané zápasy s prvoligovými celky,“ uvedl před jejím začátkem
František Jura. To se sice skutečně ukázalo, například proti Karviné však tým
spíše zaostával. Příliš se nepovedla ani
generálka Prostějova, kterou eskáčko
podstoupilo s Blanskem, která dopadla
výsledkem 2:2. A ani trenér Pavel Šustr
nebyl nadšený. Skalp Olomouce patří
naopak k těm nejcennějším.
Zajímavostí bylo, že se tým popasoval
hned se třemi celky ze Slovenska. Do
Dubnice tým Pavla Šustra jel, se Skalicí
se utkal v Hodoníně, v Ostravě zase vyzval Pohronie. Kaňkou je, že padl zápas
se Senicí, a nakonec nebyl odehrán ani
mač s Kroměříží. Naopak se tým utkal s
Frýdkem-Místkem a také se Skašticemi,
obě mužstva přitom Hanáci roznesli na
kopačkách. Velké problémy jim naopak
způsobovalo zdraví. Trvaleji mimo hru
byli například Schuster, Rolinc, Biolek
nebo Pašek, část utkání vynechal také
Polák nebo Píchal. Kvůli zdraví mužstvo
opustili Jakub Teplý a Dmytro Zhykol.
„Potřebujeme nově příchozí hráče, aby se
hned zapojili do zápasů, není čas na to, aby
se dostávali do formy a připojili až později,“
poznamenal k tomu v průběhu přípravy
Pavel Šustr. Ten se musel seznámit s týmem, měl ale výhodu v tom, že některé
hráčeužznalzdřívějškazesvéhopůsobení
v Brně. Prostějovské prostředí pak naopak
dobře zná Tomáš Hunal, který se stal asistentem trenéra, stejně jako Matěj Vybíhal.
Příprava pak poskytla také několik zajímavých momentů. Ať už skutečnost,
že si tým zahrál i proti Milanu Barošovi,
nebo pět stokilometrových výjezdů na
přátelská klání. Nezapomenutelným
momentem pak byl nástup Petara Aleksijeviče do brány proti Skašticím (výhra
13:0) nebo brzká vedení v některých
zápasech – třeba se Skalicí, nebo s ostravským Baníkem. Příprava zkrátka
nabídla hodně zajímavých momentů.
Nyní je však čas na to, aby se ukázalo, jak
moc byla efektivní. A zda se kritizované
aspekty hry ze strany vedení (nedůraz,
malá přímočarost) podařilo novému
realizačnímu týmu zlepšit.

vy, kdy Prostějov dokázal své soky
přehrávat po kombinační stránce.
Velkým zpestřením nejen pro hráče pak
byly zápasy s prvoligovými týmy. Prostějov se tak postavil FC Baník Ostrava i
SK Sigma Olomouc. Výsledek a dojem?
Více než dobré: s Baníkem dokázal v
rámci Zimní Tipsport ligy remizovat,
Olomouc následně v přípravném zápase
dokonce porazil. Přesto se ale Tipsport
liga hraná v Ostravě-Zábřehu v areálu
Vista nepodařila, jak asi klub očekával.
„Už jsme ukázali, že jsme schopni hrát
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ším soupeřům. Cenný byl bezpochyby
skalp Slavie, kterou Ústí v Praze porazilo v úvodu přípravy brankou Bílka.
Naopak mezi neúspěchy lze počítat v
pořadí již třetí výraznou porážku od
Vyšehradu.
Převratné změny kádr soupeře v zimě
nezažil. „Máme dost hráčů na to, abychom hráli kvalitní fotbal a zvládli jarní
část soutěže,“ nechal se koncem ledna
slyšet trenér Křeček. Na první soupeře
se ovšem na severu Čech dobře připravovali. „Prostějov a Brno jsou naši
první soupeři, chtěli bychom je vidět
live před ligou, až se bude blížit začátek
jarní části soutěže,“ hlásil kouč a oprav-

Kapitán Polák k zaèátku ligy:
„Ústí? To bude hodnì
QHSÔÉMHPQÙVRXSHÔp

samé platí o stoperu Bialkovi. Kluci v sobě kvalitu mají, jen si musí
zvyknout na fakt, že mezi třetí
a druhou ligou je obrovský
rozdíl. Dokázalo to i Blansko,
které hraje špičku třetí ligy, ale 2CXGNiWUVTPCVKUMQXÆMQPHGTGPEKRąGF\Cé¾VMGO
LCTPÊé¾UVKUQWV÷åG(QTVWPCP¾TQFPÊNKIC
ten rozdíl tam prostě je.“
Foto: Michal Sobecký
ƔƔ Michala Stříže jste zkoušel na levém obránci...
obranné nebo útočné můžete trénovat
„Jo, protože před sebou má Milana Lu- od rána do večera a pokud ti hráči netonského, který zvládne oba posty. Zdá- jsou na tom hřišti nastavení tak, že mají
lo se nám, že Milan je pro nás platnější maximální zodpovědnost a maximální
vepředu. Zatím to tedy vychází tak, že chuť dát branku, tak ten trénink k ničeMichal Stříž bude hrát levého obránce, mu nevede. Já tedy spíš sázím na to, že
Milan Lutonský levého záložníka nebo ti hráči všichni vědí, kde a kdo má být,
levé křídlo s tím, že tam máme připra- a spíš pracuji na tom, aby hráči přijali
veného ještě Zapletala, který by alter- zodpovědnost za to, jak se při těch stannoval oba dva posty.“
dardkách zachovají.“
ƔƔ Bréda, Mucha – jednička a dvoj- ƔƔ Můžete naznačit, jak moc připoka? Nebo to takhle vůbec neřešíte?
mínala sobotní sestava tu základní
„Abych pravdu řekl, zatím to neřeším, pro zápas proti Ústí nad Labem?
jsem spokojený s prací obou dvou „Připomínala hodně, i když během
brankářů. Myslím si, že jsou oba dva týdne se toho ještě samozřejmě může
připraveni na to, aby zvládli zápasy ve hodně změnit. (pousměje se) Hráči celý
druhé lize.“
týden bojují o své místo v sestavě. JestƔƔ Zejména v zimní lize Tipsport liže mně dnes někteří naznačili, že to
Cup jste naříkal na standardky. Do- nebylo úplně naplno, pak o to více se
stávali jste z nich hodně gólů.
na ně zaměřím v nastávajícím týdnu.
„Určitě jsem nenaříkal. (usměje se) Ani Musí si uvědomit, že pokud jejich výkotrošičku. Spíš jsem poukázal na to, že ny nebudou podle našich představ, tak
hráči musí mít maximální zodpověd- nebudou hrát.“
nost při bránění soupeřových standard- ƔƔ Na závěr taková bonusová otázních situací. V posledních zápasech ka. Jiří Vykoukal teď coby sportovní
jsme z nich žádný gól nedostali, taky manažer hokejových Jestřábů nanás soupeři tolik neprověřili a standard- stoupil do utkání. „Hrozí“ to i u vás,
ní situace jsme zvládli. A ona je taky že byste nastoupil do ostrého zápasu,
pravda, že se jim ještě trochu budeme třeba v případě rozsáhlé marodky?
věnovat. Takže máme tento týden, „Určitě ne, protože já už jsem ve věku,
abychom některé věci doladili. Ale z kdy můžu nastoupit leda tak do vlaku.
vlastní zkušenosti vím, že standardky (smích) Do zápasu tedy určitě ne.“
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žádný z týmů se nedostal do trháku.
Zatím nejúspěšnější jsou Pardubice,
které drží tříbodový náskok na druhou Jihlavu. Na třetím místě se nachází FC Zbrojovka Brno, na čtvrtém FK
Dukla Praha a pátý je Hradec Králové.
Východočeským celkem také končí
výčet týmů, které si připsaly aspoň
třicet bodů. Zejména vyrovnaný je
pak střed tabulky: šestý a devátý tým
dělí pouhé čtyři body a ztráty, případně náskoky na zbytek pelotonu
také nejsou veliké. Už v prvních dvou
třech kolech tak situace může být
úplně jiná.
Když se tedy podíváme na špici
tabulky, tam asi začíná být jasno.
Vedoucí Pardubice ani v zimní přípravě nezahálely. V týmu je nově
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PROSTĚJOV Šestnáct kol podzimní části soutěže Fortuna:Národní
liga přineslo hned několik zajímavých příběhů. Pozoruhodné jsou
třeba ty o pardubické jízdě, nováčkovi z Vyšehradu, ale také o propadajících se Vítkovicích či dalším
sešupu Varnsdorfu, donedávna jednoho z lídrů druhé nejvyšší tuzemské soutěže. Prostějov se na podzim
neztratil, ale zároveň naopak neoslnil a zůstal na desátém místě za očekáváním. V tabulce je navíc prvním
z týmů, který má převahu porážek
nad výhrami. Jak se ale vedlo a vede
jinde? A co čekat na jaře od soupeřů
eskáčka?
Nejprve se podívejme na podzimní
tabulku. Ta je poměrně vyrovnaná,

www.vecernikpv.cz

ESKÁÈKO JDE ZNOVU DO AKCE, DEVÁTÉ MÍSTO POSÍLENÉMU TÝMU STAÈIT NEBUDE
„Kdo nebude podávat výkony podle pøedstav,
O první jarní body proti ústecké Armě
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Koudelka

Pšek
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Optimální sestava dle Veèerníku

S počátkem nového kalendářního měsíce se rozejde
další úroveň českých fotbalových soutěží. Z hlediska
prostějovských fotbalových fanoušků ta nejdůležitější, druhá
liga, v níž má zastoupení elitní místní tým 1.SK. Mediální
partner klubu PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám jako vždy před
startem jedné z obou polovin sezóny přináší tradiční servis
s přehledem dění v zimní přípravě, kádrem pro nastávající
boje, losem jarní části Fortuna:Národní ligy a také rozhovory
s předsedou klubu, koučem i kapitánem výběru.
Co vše se přes zimu událo? Tým na podzim zcela nenaplnil
ambice a zejména nevydařený závěr první poloviny nakonec
vyrezultoval v konec Oldřicha Machače. Nový kouč Pavel
Šustr dorazil z Brna a snažil se během přípravy zavést trochu
jiný systém, s větší přímočarostí a častější střelbou, zároveň
také s kvalitnější kombinací. Tým postupně podstoupil deset přípravných střetnutí, v nichž se setkal se soupeři zhruba
stejně silnými, ale také s papírovými favority, které dokázal
překvapit svou hrou. Kromě nového impulsu v podobě mladého, dynamiku prosazujícího trenéra pak mužstvo dostalo
také posily. Eskáčko hlásí prozatím tři s tím, že se některé mohou ještě zkraje jarní části vyskytnout. Úkol je tak jasný: zapomenout na podzimní část a s doplněnou družinou dosáhnout
přinejmenším na lepší polovinu tabulky.
A co všechno přinese jarní část soutěže? Především tuhý boj
o postup a barážová místa znamenající naději postupu mezi
tuzemskou elitu. O tři místa se bude snažit nejméně pětice favorizovaných týmů plus jeden„černý kůň“ ze Žižkova.
Jak to všechno dopadne? Sledujte v nadcházejících týdnech stránky Večerníku, kde najdete aktuální zpravodajství i
veškeré novinky ze zákulisí.
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15. FK Baník Sokolov

14. MFK Vítkovice

0).&KUXGLP

12. SK Líšeò

11. FK Fotbal Tøinec
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8. MFK Ústí nad Labem
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1. FC Vysoèina Jihlava

7LS9HÄHUQÉNX
QDNRQHÄQÅ
poøadí F:NL:

Prostějov (sob) – Nepříjemnou
zprávu pro ty, kteří chodí na zápasy pozdě, má Správa železnic. Byla
totiž zaplechovaná zkratka, kterou
lidé používali při cestě na domácí
utkání eskáčka. Důvod je zřejmý,
a sice bezpečnost. Ne všichni fanoušci totiž dbali blížících se vlaků. Kdo tedy má v povaze chodit
všude na poslední chvíli, může
tentokrát ostrouhat a přijít o první
minutky zápasu.

Fanoušci, musíte
obcházet

Prostějov (sob) – Kdo přeje starším,
zkušeným hráčům, bude určitě potěšen. Jak Aleš Schuster, tak Karel
Kroupa totiž nadále pokračují ve
hraní. Už dříve se vedení klubu
vyjádřilo tak, že setrvání v týmu
s nimi coby s matadory probírá
prakticky každý půlrok. Nyní je
jisté, že oba nadále budou ukazovat
své kvality. Příliš jim ale nepřálo
zdraví, oba veteráni museli část přípravy vynechat.

9HWHU½QLKUDMÉG½O

Foto: Michal Sobecký

Prostějov (sob) – Nejen novinky
v hráčském kádru nebo v herním
systému představil klub na tiskové
konferenci. Ale také jednu posilu
manažerskou. Sportovním ředitelem se totiž stal Ladislav Dudík,
který ve funkci nahrazuje Radima
Weissera. Ten se už dříve stal předsedou dozorčí rady akciové společnosti 1.SK Prostějov. A navíc
k tomu dělá ředitele ZŠ v ulici E.
Valenty, času na další manažerský
post by mu tak příliš nezbývalo.
Sportovní manažer Petar Aleksijević má

1RYÙVSRUWRYQÉÔHGLWHO

rychlý
9HĀHUQtN
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

DANIEL BIALEK

8

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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0GLKUVQVCMQNGO
OÊUVCWVM¾PÊ
Prostějov (tok) – Téměř konspirační hrátky evokovaly zprávy
okolo místa utkání s Blanskem. Zatímco web soupeře střídal během
pátku zprávy o trávě v Prostějově
a umělce v Blansku, stránky domácích tajuplně mlčely. Nakonec
se hrálo na hřišti za Olympijskou
ulicí, ale většina diváků si již cestu
najít nedokázala...

Fotbalisté Prostějova vstoupí do jarní části už tuto sobotu

PŮVODNÍ
zpravodajství
HARIS pro Večerník

HARBA Tomáš
ZNÁMKA

8
ÎÎ®VOR

ZZÁPASU
ÁP

6TGPÆąKXPCR÷VÊ
QJNGFP÷5NCO÷P[
Prostějov (tok) – Patrik Slaměna, na něhož si v závěru první půle
posledního přípravného utkání
vyšlápl blanenský Ondřej Sukup,
ihned podstoupil rentgenové vyšetření postiženého kotníku. Podle
trenéra Šustra by jeho absence byla
velkou ztrátou do úvodu soutěže,
jedná se o tvořivého záložníka. Vyšetření však dalo naději, že by měl
být na sobotu připraven.

ESKÁČKO: PŘÍPRAVA MINULOSTÍ, CO NAZNAČILA?
PROSTĚJOV Zimní příprava není ve fotbalovém světě příliš
FOTOGALERIE
klikni na
oblíbená, už kvůli počasí, přílišné délce a náplni zaměřené
www.vecernikpv.cz
mimo jiné na zlepšování fyzické kondice. Při současném
počasí se o mrazivých podmínkách snad ani nedalo hovoBYLI JSME
řit, každopádně nepříjemné období pro fotbalisty i čekajíU TOHO
cí fanoušky je pryč, a naopak jarní sezóna je přede dveřmi.
Fotbalisté 1.SK Prostějov odehráli poslední přípravný zápas
uplynulou sobotu a trenérský triumvirát na čele s Pavlem
Šustrem bude dolaďovat poslední detaily před vstupem do
té náročnější části každého soutěžního ročníku. A v sobotu 0QXKEXFTGUW2TQUV÷LQXC$ąGVKUNCX5V¾ÿCUKRQTCFKNXUQWDQLKUDNCPGPUMÚOKUVąGFQRQNCąK
Foto: Josef Popelka
v půl třetí odpoledne to na hřišti SCM Za místním nádražím
v Prostějově konečně vypukne.
ho a střelecky disponovaného Mila- K ofenzivním stálicím Koudelkovi,

Nová posila defenzivy si bezpochyby zaslouží ocenění za dosud
předváděné výkony. Post stopera je zpravidla doménou zkušených
kušených
Místt
hráčů, mezi něž dvaadvacetiletý hráč Hlučína a Frýdku-Místku určitě nepatří. V bývalém působišti patřil k pilířům týmu
chusa ze své pozice dokázal vstřelit i dvě branky. S Alešem Schusterem by mohli vytvořit pevnou obrannou dvojici.

JAN
ŠTEIGL
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MOMENT
ZÁPASU
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE Padesátka cen čeká
právě na vás!
TADY!
strana 24

KALÁB
Je otázkou, do jaké míry byla základní sestava pro generálku s Blanskem
ovlivněna aktuálním zdravotním
stavem kádru a do jaké skutečným
trenérským záměrem. Co je zatím
jasné? O postu brankáře netřeba
dlouho diskutovat, standardní kontury dostává rovněž stoperská dvojice. Tady nastal po konci podzimu
velice těžký úkol, jak nahradit zkušeného Tomáše Janíčka, který patřil
k nejlepším hráčům. Při zdravotních

potížích Martina Suse bylo nezbytné přivést posilu a Daniel Bialek se
ukázal dobrou volbou. Přestože nedisponuje dlouholetými zkušenostmi, působí vedle matadora Aleše
Schustera jistým dojmem, s dostatečným přehledem o hře a potřebným důrazem. Rezervou na místo
posledního hráče je také uzdravený
Lubomír Machynek, který se na stoperu už nejednou osvědčil.
Na postu pravého beka se docela
zabydlel David Pašek, byť do Prostějova přišel s poněkud ofenzivnějšími
představami. Ani jemu se ale v přípravě nevyhnuly zdravotní potíže.
Michal Stříž, další z nových tváří,
může krýt levou stranu obrany spolu
s Michalem Zapletalem, ofenzivní-

na Lutonského je takhle vzadu přece
jen škoda.
Tím se posouváme do středové řady,
jíž jednoznačně dominuje zkušený
Jan Polák. Měl-li po jeho nečekaném příchodu pochybnosti o jeho
přínosu pro tým, pak se nechal jednoznačně ovlivnit jeho postupným
rozehráním po dlouhodobém zranění. Polák v poslední době dokazuje,
že je nejen spolehlivý defenzivní
záložník, ale umí také konstruktivně
tvořit směrem dopředu. Dalším pilířem zálohy je Patrik Slaměna, který
se během podzimu vypracoval v hráče do základní sestavy. Jeho případné zranění ze zápasu s Blanskem by
bylo pro eskáčko v úvodním zápase
sezóny opravdu velkým problémem.

Šteiglovi a Píchalovi se zatím jako
poslední přidal Bronislav Stáňa,
který ovšem bude muset trenéra
ještě přesvědčit, že bude disponovat kýženou produktivitou, která již
dávno nestojí pouze na Karlu Kroupovi. Ten závěr přípravy promeškal
kvůli drobným zdravotním potížím,
ale podle vlastních slov je připraven
možná na poslední aktivní sezónu ve
vrcholové kopané.
Jestli prostějovský tým úspěšně
vykročí pod novým trenérem do
druholigových bojů, uvidíme už
tuto sobotu na stadionu Za Místním nádražím, kdy v rámci 17.
kola Fortuna:Národní ligy přijede
Ústí nad Labem. Takže, fanoušci
na nic nečekejte a dorazte!

už skóre měnilo. Do centru zprava
se ideálně položil Kopičár a poslal
Blansko do vedení – 0:1. Největší
střeleckou aktivitu vyvíjel Koudelka,
ani jedna ze tří těsně po sobě následujících střel se ale neujala. Svoji parketu si však zkušený ofenzivní záložník stejně našel. Po faulu na Stáňu si
postavil míč na značku pokutového
kopu a penaltu střelou k tyči bezpečně proměnil – 1:1. Chvíli to vypadalo, že tento moment přinesl na hřiště
obrat co do vývoje zápasu. Domácí
se tlačili před Doležalovu branku
a v závěru první půlhodiny centr
Poláka přetavil ve vedoucí branku
pohotovým zásahem na přední tyči
Šteigl – 2:1. Jenže prakticky z protiútoku bylo srovnáno. Prostěovská
obrana faulovala před vlastní šestnáctkou, k přímému kopu se postavil zkušený Harba a přesnou střelou
nedal Brédovi šanci – 2:2. Vzrušení
na obou stranách s sebou přinesl
závěr první půle. Přetažený centr
hlavičkoval do gólmanových rukavic Stříž, po nepřímém kopu tečoval míč těsně mimo tyč Bialek a do
slibné příležitosti se dostali i hosté.
Těsně před hvizdem sudího Sukup
řádně naložil Slaměnovi, který odkulhal do šatny za pomoci dvou čle-

nů realizačního týmu, a jeho kotník
nevypadal vůbec dobře.
Ten logicky do druhé půle nenastoupil a střídal rovněž Koudelka,
kterého nahradil Píchal. Po hodině
hry Stáňovu střelu vyrazil blanenský
gólman, na druhé straně zleva zahrozil Bartolomeu. Střídajícího brankáře Muchu pořádně protáhl přesnou
střelou k tyči z přímého kopu Žák,

vyražený míč pak skončil v zámezí. Deset minut před koncem našel
pěknou kolmicí Polák Zapletala, ten
ale z úhlu strážce blanenské svatyně
nepřekvapil. Když se po Píchalově
přiťuknutí neprosadil v závěru Koudelka, rozešli se oba soupeři zaslouženou plichtou.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

$@I@MµGF<NG<INF@HNHÁMIî BÇGTK<?<GT?JKJGJà<NP
1.SK pv
fk blk 2:2
PROSTĚJOV Poslední zápas před
ostrým startem sezóny mohl leccos napovědět o připravenosti
svěřenců trenéra Pavla Šustra. Vedoucí tým Moravskoslezské ligy
byl v sobotním poledni domácím
druholigistům vyrovnaným soupeřem a ujal se dokonce vedení.
Eskáčku se ovšem podařilo záhy
srovnat díky Koudelkou proměněné penaltě a brzy šlo do vedení pohotovým zásahem Šteigla.
Prakticky z protiútoku ovšem
forvard s prvoligovými zkušenostmi Harba vyrovnal a ve druhém poločase už ke změně skóre
nedošlo.

Tomáš KALÁB
Hosté se nepřišli na hřiště týmu areálu Za Olympijskou ulicí z vyšší soutěže pouze bránit a brejk na konci
první desetiminutovky naznačil jejich útočné možnosti. Míč sice ještě
skončil těsně mimo branku hájenou
Miloslavem Brédou, ale po chvíli se

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
2CXGNi75645-2TQUV÷LQX
„Spokojenost moc není, protože jsme určitě nepodali takový výkon, jaký
jsme chtěli. Připadalo mi, že někteří hráči byli zbytečně nervózní, někteří
hráli pod svoje možnosti. Rozhodně zápas s Blanskem nehodnotím nijak
kladně. Výsledek nechme stranou, bavme se o výkonu. Terén byl pro obě
mužstva stejný, dnes nám to ale prostě nesedlo. Jsem rád, že jsme na takzvanou generálku dostali takto kvalitního soupeře, protože ve druhé lize
to bude ještě kvalitnější a ještě soubojovější. Hráči ode mě uslyší velkou
výstrahu v tom, že zápasy budou daleko náročnější než tato nepříliš podařená generálka.“

<D[P÷M<$1Ą+.(-$NCPUMQ
„Zápas měl parametry mistrovského utkání, soupeře musím pochválit za
připravené hřiště. Oba mančafty byly ve stejné fázi přípravy, což na hřišti bylo poznat. Neměl bych být příliš spokojený s přípravou, hodnotí se
podle výsledku, ale tento zápas se mi líbil. Na jaře se pokusíme uhájit první
příčku, ale máme v soutěži silnou konkurenci, třeba rezervu olomoucké
Sigmy. Hodně bude záležet na vstupu do sezóny, máme na úvod velice těžký los, ze čtyř zápasů jedeme třikrát na hřiště soupeře. Ale bylo by alibistické říci, že nehrajeme o postup.“

Å6QRYìPWUHQpUHPSőLåHOQRYìLPSXOV´
SőLSRXåWtEUDQNiő0LORVODY%UpGD
PROSTĚJOV Nastoupil na hodinu hry, obdržel dvě branky. Soudě podle vytížení si i pod novým trenérem uchoval
Miloslav Bréda (na snímku) post brankářské jedničky. Na jeho
výkonu bude v sobotu v prvním jarním ligovém zápase hodně
záležet.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník
k

na přírodní trávě. Včera jsme absolvovali trénink na umělé trávě a chtěli
jsme jít i na cizí trávu, abychom byli
připraveni na zápas. Udělalo se ale
Tomáš
všechno pro to, aby bylo naše hřiště
KALÁB
připravené. Myslím si, že generálka
yy Jak jste viděl poslední prověr- splnila svůj účel, protože soupeř byl
ku před startem sezóny?
opravdu kvalitní, prověřil nás. Podle
„Důležité především je, že jsme hráli mého názoru jsme hráli dobře my

stejně jako soupeř, mám pocit, že ve
druhé půli jsme byli o něco lepším
týmem.“
yy Vše podstatné se událo v prvním poločase, byl to záměr rozhodnout o výsledku co nejdřív?
„V první půli jsme šli do soupeře,
který trochu přečetl naši rozehrávku, tak koneckonců padl i první
gól, když nás soupeř začal napadat
a špatně jsme nahráli. Ale i druhý
poločas byl celkem kvalitní, obránci
soupeře do ničeho nepustili. Škoda
že nepadlo víc gólů, protože jsme,
myslím, měli více šancí.“

yy Jak jste spokojen se zimní přípravou, která je na svém konci?
„Myslím, že mohu říci i za celé mužstvo, že příprava byla super. Přišel
nový trenér, což s sebou přináší logicky nové věci. Dostali jsme určitý
nový impuls, takže se už moc těšíme
na ligové zápasy.“
yy Na úvod vás čeká silný tým
z Ústí nad Labem, vidíte domácí
prostředí jako výhodu?
„První zápasy sezóny mají zvláštnost
v tom, že nevíte, co máte od koho
očekávat. Určitě je ale domácí prostředí pro mužstvo jistou výhodou.

Ústí nad Labem hraje dobrý
fotbal, myy jsme ovšem také
ipraveni, takže jsme
dobře připraveni,
ní si to s nimi na hřišti
odhodlaní
epší vyhraje.“
rozdat a lepší

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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$4#6+5.#85-$+68#1215672&1/#&4+&7
O víkendu dojde na prestižní bitvu
PROSTĚJOV, BRATISLAVA S Jiřím Veselým, Lukášem
Rosolem, Zdeňkem Kolářem, Vítem Kopřivou
a Jonášem Forejtkem počítá nehrající kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil pro kvalifikační utkání se Slovenskem. Hrát se bude 6. a 7. března na antuce v bratislavském
Národním tenisovém centru a vítěz postoupí do finálového turnaje v Madridu.

Ladislav VALNÝ
„Myslím, že jsme v nejsilnějším možném složení. Slováci mají zkušený
tým, ale nejsou to hráči první padesátky. Bude to velice vyrovnané utkání, ale jedeme na Slovensko vyhrát,“
naznačuje ambice týmu Navrátil.
Na soupisku nakonec zařadil hned
trio hráčů s aktuální příslušností
k TK Agrofert Prostějov (Veselý,
Kolář, Kopřiva), jednoho bývalého (Rosol, dnes TK Sparta Praha)
a jednoho člena mistrovského
kádru I. ČLTK Praha (Forejtek),
jehož manažersky nově zastupuje

Miroslav Černošek, dlouholetý šéf
prostějovského klubu.
„Jirka Veselý by měl být v dobré pohodě, nedávno vyhrál turnaj ATP.
Do týmu se vrací Lukáš Rosol. Pár
turnajů mu sice nevyšlo, ale je to
náš nejzkušenější daviscupový hráč.
Zdenda Kolář dlouhodobě ukazuje, že je třetím hráčem. Radost mi
udělal Jonáš Forejtek, vyhrál turnaj.
Sice jen patnáctitisícový, ale zato na
antuce a navíc bez ztráty setu. Víťa
Kopřiva se od loňské sezóny strašně
zlepšil. Z nějakého sedmistého místa
se dostal ke třetí stovce. Je to výborný
antukář,“ zdůvodnil nominaci, v níž

některá jména překvapila, český kapitán. Mimo tým totiž zůstali jak dříve
zkoušení mladíci Lehečka, Svrčina či
Macháč, tak nejlepší český deblista
Jebavý. Vzestup se stále nedaří Šafránkovi a především bývalému reprezentantovi Pavláskovi.
V nominaci slovenských tenistů na
kvalifikační duel Davis Cupu s Českem figuruje čtveřice Andrej Martin, Norbert Gombos, Jozef Kovalík
a deblista Filip Polášek. Prozatím
tedy chybí zkušený Martin Kližan, ale
existuje možnost, že pátý hráč bude
ještě donominován. „Andrej Martin
odehrál semifinále antukového tur-

naje ATP v Buenos Aires, Norbert
Gomboš pak čtvrtfinále v Montpellieru. Jejich výkony mají stoupající
tendenci, hrají dobře. Mají i vynikajícího deblistu Filipa Poláška, který
byl v semifinále Australian Open a je
v první desítce světového žebříčku.
Čeká nás těžký soupeř,“ uvědomuje si
Jaroslav Navrátil. „Vždycky jsme kladli
důraz na to, že by pro nás měla rozhodovat čtyřhra, ale teď mají z této stránky lepší hráče Slováci. Cesta musí vést
přes dvouhru,“ dodal šéf střídačky
národního týmu.
V pozici nového generálního partnera daviscupové reprezentace se na
Slovensku představí společnost Agel,
která se specializuje na zdravotní péči.
„Je nám ctí podporovat a být součástí
tohoto historicky unikátního okamžiku, kdy se vůbec poprvé proti sobě na
Davis Cupu postaví Česko a Sloven-

Slovensko

vs.
ÈESKO
6. a 7. bøezna 2020, NTC Bratislava
Andrej MARTIN (30/95.)
0QTDGTV)1/$15 (29/103.)
,Q\GH-18#.ª- (120.)
(KNKR21.i'- XGéV[ąJąG 

,KąÊ8'5'.º (26/64.)
.WM¾w4151. (34/169.)
<FGP÷M-1.Ą (23/222.)
8ÊV-12Ą+8#(22/315.)
,QP¾w(14',6'- (18/479.)
2Q\P¾OMCX\¾XQTEGWXGFGPX÷MCRQUNGFPÊ\P¾OÆRQUVCXGPÊPCåGDąÊéMW#62

sko. Budeme našim tenistům držet
palce, aby se probojovali do finále
turnaje v Madridu,“ uvedl předseda
představenstva společnosti AGEL
Aleš Herman.
Z nové spolupráce má radost také
prezident Českého tenisového svazu. „Těší nás, že jsme ve společnosti
Agel našli nového silného partnera.

Tato podpora je více než symbolická
a současně dává marketingově velký
smysl, vždyť právě v Česku a na Slovensku je náš nový partner nejsilnější.
Pevně věřím, že naši reprezentanti
v Bratislavě uspějí a představí se s logem Agel při finálovém turnaji na
podzim v Madridu,“ nechal se slyšet
Ivo Kaderka.
(lv)

Kvitová porazila jedničku, Veselý si polepšil
DAUHÁ, PROSTĚJOV Na
osmadvacátou trofej v kariéře
na turnaji v Dauhá Petra Kvitová nedosáhla. V semifinále sice
dlouholetá hráčka prostějovského klubu porazila po skvělém výkonu světovou jedničku
Ashleigh Bartyovou, v boji o titul
ale nestačila na Bělorusku Arynu
Sabalenkovou a v žebříčku WTA
spadla na dvanácté místo.
„Měla jsem šanci jen jednou ve druhém setu, kterou jsem nevyužila.

Ten game byl velice napjatý a myslím, že jí pomohl k zisku druhé sady,“
konstatovala Kvitová, která v závěru
sice odvrátila tři mečboly, u dalšího
soupeřce pomohla páska.
Česká fedcupová reprezentantka
přesto naznačila, že se s ní musí i nadále počítat. Především vítězná bitva
s Australankou Bartyovou ukázala
možnosti české bojovnice. „Jsem
nadšená, že jsem konečně zase vyhrála nad Ash, porazila jedničku a postoupila do finále. Jsem na sebe pyš-

ná,“ jásala po zisku cenného skalpu.
Dalším tenistkám s příslušností
k TK Agrofert či prostějovským
původem se příliš nedařilo. Barbora
Strýcová prohrála ve 2. kole, stejně
jako Karolína Muchová. Nasazená
trojka Karolína Plíšková pak vypadla v souboji o postup do čtvrtfinále.
„Chtěla jsem v turnaji zůstat déle.
Nebyl to můj nejlepší týden,“ přiznala zklamání světová dvojka.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

o sedm míst
PAU, PROSTĚJOV Už na 64. místo světového žebříčku ATP se postupem do semifinále na turnaji
v Pau probojoval Jiří Veselý. Prostějovský tenista
sice na challengeru ve Francii nepotvrdil roli nasazené jedničky, přesto odehrál před daviscupovým
zápasem proti Slovensku kvalitní zápasy.
„Držím se v herním rytmu, věřím, že to v Bratislavě
pomůže. Body z dvouher budeme potřebovat, protože
soupeř má výborné deblisty. Udělám maximum, abych
pomohl k postupu,“ uvedl Veselý.

V boji o finále Veselý s bývalou světovou čtrnáctkou
Jerzym Janowiczem z Polska prohrál po dvou a půl
hodinách boje. V tiebreaku třetího setu měl Veselý
náskok 5:2, pak ale prohrál dvě podání a nabídnutou
šanci soupeř využil. „Stačilo jedno eso a mohlo to být
opačně,“ posteskl si Veselý, který nepomstil dalšího
hráče TK Agrofert Zdeňka Koláře. Ten s Janowicsem
prohrál hned v 1. kole.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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Filip Smejkal se rozpovídal o trénování mládeže i o starých časech
PROSTĚJOV Krátce se mihl
v extralize, v první a ve druhé lize
zanechal nemalou stopu. A to
přesto, že s hokejovou kariérou
skončil už ve třiceti letech. Tedy
s tou hráčskou, od té doby se totiž Filip Smejkal (na snímku) věnuje trénování mládeže. Po osmi
letech už má nemalé zkušenosti.
Pamatuje ještě doby jestřábí mládeže, nyní se ale věnuje žákům
v SK Prostějov 1913. Společně
s dalšími nadšenci založil hokejový klub, jenž disponuje všemi
mládežnickými kategoriemi a začíná mít výsledky.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

19052410596

yy SK Prostějov 1913 funguje tři
roky. Jak byste současnou situaci
srovnal s tím, co bylo za dob mládeže LHK Jestřábi Prostějov?
„Tak to je těžká otázka... Já působil
u dorostenců a měl jsem tenkrát
dobrého parťáka Lukáše Majera.
A měli jsme takový svůj svět. Chtěli
jsme dělat dobrý hokej, byli jsme
nadšení pro věc a moc jsme si do
toho nechtěli nechat kecat. On tady
vlastně ani tehdy nebyl nikdo, kdy
by do toho byl nějak extra zapálený. Když jsem působil ještě jako
hráč v ‚áčku‘, nějaké sny byly, ale
postupem času to šlo dolů a dolů.
A spíš jsme se doprošovali, co
chceme a co nechceme. Kolikrát
jsme ani nikoho kompetentního
nemohli najít... Kdybych měl
porovnávat mládež Jestřábů
a SK 1913, jak to funguje teď,
tak když na zimáku při tréninku něco potřebujeme, tak příslušnou osobu vždy najdeme.
Je k dispozici a nachystá vše
potřebné. Fungují tady všechny
kategorie, dětí máme každý rok
víc, trenérské porady fungují,
schůzky s vedením taky. Není
to zkrátka o jednom člověku,
jako byl dříve pan Tomiga, je to
o více lidech. A to si myslím, že
je mnohem lepší a funguje to na
jedničku. A samozřejmě chceme posouvat sportovní stránku
a vše skládat tak, aby kategorie
navazovaly. Naším cílem je, aby
vše šlapalo, jak má, aby to tady
v budoucnu fungovalo dalších
x let.“
yy Co byl tedy dřív největší
průšvih? Že vše takříkajíc vi-

selo na Michalu Tomigovi?
„Myslím si, že do toho moc lidí
nevidělo. A přestože měl původně
třeba dobrý úmysl, tak se do toho
nakonec tak zamotal, že asi ani sám
nevěděl, jak z toho ven. To byl asi
hlavní problém. Už to valil před sebou, asi z toho nešlo vyskočit.“
yy Jedna z věcí, kterou jste se
chtěli odlišovat, bylo zapojit do
fungování klubu i rodiče. Jak to
tedy nyní funguje?
„Není to otázka ani tak na mě, jako
na vedení. Stanovy jsou postavené,
každý z nich je členem a může vznést
věcnou připomínku. Rozhodování
je ale na výkonném výboru, který je
čtyřčlenný, radí se o věcech a rozhoduje. Každý z rodičů má samozřejmě
právo přijít a říct: ‚Mám takovou a takovou připomínku, co s tím?‘.“
yy A jaké jsou tedy zkušenosti
a vztahy s rodiči? Je vše v normě,
nebo se najde víc těžších případů?
„Tak s rodiči... Není to jednoduché
na fungování, ale...“
yy Tak jinak. Nečekají třeba od
svých synů a dcer někdy až moc
a neženou je do výkonu místo
toho, aby je těšilo, že je hokej baví?
„Samozřejmě jsou ambiciózní rodiče, někteří víc, někteří míň. Problémy byly a budou všude, o tom to
není. Chci si stát za svou prací na
ledě a nějak v normě komunikovat s rodiči. Určitě to ale nechci
dovést do fáze, kdy rodič bude
tlačit: ‚Teď musí hrát, teď nemusí hrát, ten můj je nejlep-

ší.‘ Neříkám, že se něco podobného
objevuje v takové míře, aby člověk
cítil tlak, ale když v dnešní době
internetu jsou všichni chytří... ((pou
(pou-směje se) Všichni vědí, co by se mělo
dělat, jak by se mělo trénovat, chtějí
mít hokejistu v deseti letech mistrem světa. Tak to ale nefunguje!“
yy Jak se říká, Češi jsou národem
trenérů...
„Je to tak.“
yy Bohužel.
„V každém případě by měli
v tomhle mít větší důvěru
v trenéry, nechat kluky pracovat a nijak do toho nezasahovat.“
yy V současnosti se
hořekuje, že v mládežnickém hokeji chybí
kreativita a čeští kluci
oproti zahraničí zaostávají
v bruslení a hlavně v práci
s pukem v rychlosti. Vnímáte to podobně?
„Ne. Když se dneska
otevřou novi-

ny, Facebooky, Instagramy, všude se píše, jak do
šestnácti let jsme na tom
stejně se světem, pak nám
to ujede a nůžky se rozevřou. Já si nemyslím, že do
šestnácti je to u nás nějak
a potom jinak. Myslím si,

Určitě chceme do budoucna vybojovat
extraligu dorostu, aby tady kluci nejen
zůstávali, ale ještě naopak přicházeli,
lákalo je to sem. Že se tady prostě dělá
hokej zase dobře. Pak by vznikla šance
tyto naděje vychovávat pro A-mužstvo.
yy Kolik členů
tak máte v kategoriích mladších, starších žáků
nebo dorostenců?
„Ročník 2006 a 2007 je početně slabší, ale od ročníku
2008 už jsme naplnění, tam
je těch patnáct až osmnáct
kluků v ročníku. Myslím,
že to je už solidní.“
yy A jsou nějaké ambice na postup?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

že je to o mentalitě rodičů i dětí. A my
chceme, aby kluci první druhý rok
uměli všechno. Když mu to nejde a on
pomalu neumí bruslit, načež rodiče
řeší, proč nepilujeme střelbu, některý
trenér tomu podlehne. Pak z toho jsou
takové potíže, že obecně nestíháme
bruslit a hráči neumí zpracovat puk. Je
ale potřeba jít postupně, být trpělivý. Já
věřím tomu, že za deset let bude mít
hokej v České republice zase úspěch.“
yy Jak vnímáte možnost spolupráce s Jestřáby?
„Pro mě jako pro trenéra by samozřejmě bylo skvělé, kdybychom co
nejvíc kluků vychovali do ‚A‘-týmu.
Myslím si, že spolupráce nějak funguje a určitě kdybychom měli tady
několik juniorů a nebyla tu díra,
která vznikla, tak věřím, že i pan
Luňák (šéf Jestřábů – pozn.red.)
bude rád, že může v ‚áčku‘ využít
mladé kluky. A jestli to bude pod
stejnou hlavičkou, nebo ne, je vcelku jedno.“

„Určitě chceme do budoucna vybojovat extraligu dorostu, aby kluci
nejen zůstávali, ale naopak ještě přicházeli, lákalo je to sem. Rádi bychom vybudovali povědomí, že se
tady dělá hokej dobře a hraje se tu
nejvyšší soutěž. Tím pádem je pak
šance vychovávat naděje pro ‚A‘-tým,
neboť hráči budou mít nějakou vidinu. Co se týká dorostu, tak doufejme,
že se mladším i starším žákům podaří
o ligu bojovat. Je to na dobré cestě,
na trénincích bývá kolem osmnácti
hráčů, což už má nějaký efekt. Navíc
s ročníkem 2005 se pracuje již třetí
rok a je to znát.“
yy Co říkáte na projekt Týden
hokeje? Má patřičný efekt, tedy
přináší zájem dětí, rodičů a veřejnosti?
„Akce to není špatná a má nepochybně velký význam. Je otázka, jestli ji dělat jednou za rok, nebo dvakrát, to úplně nevím. Teď byl leden pro nás lepší,
přišlo více dětí. Určitě chceme díky
těmto akcím pomáhat i v rámci klubu,
v plánu máme i spoustu dalších věcí.“
yy Hovoří se stále více o florbalu
jako velkém konkurentovi hokeje, hlavně po finanční stránce
a časové náročnosti. Jak tedy
přivést rodiče k tomu, aby děti
zůstaly právě u bruslí?
„Nově příchozí hráči mají na rok vypůjčenou výstroj zdarma. Je to od
klubu vstřícný krok a zkouška, jestli
u toho vydrží, nebo nevydrží. Jinak
hokej je finančně náročnější, ale
dneska už se nejedná o odstřelený
sport, určitě není už jen pro bohaté.
Každý sport je finančně náročný, ale
příspěvky nejsou zase až tak vysoké.“
yy Na co nejraději vzpomínáte
ze své kariéry?
„Kdybych měl vypíchnout něco
kladného, tak to byly začátky mojí
profesionální v Prostějově. Tehdy
tady chodilo na hokej i pět tisíc
lidí, město hokejem žilo. Dnes tu
má navrch basketbal, volejbal nebo
fotbal. Ale bylo by moc fajn, kdyby
se jednou do Prostějova ta hokejová horečka vrátila.“

vizitka
FILIP SMEJKAL
✓ narodil se 6. listopadu 1981 v Olomouci
✓ bývalý profesionální hokejista, v současnosti
trenér hokejové mládeže

✓ dětství trávil v Olomouci, kde později hokejově
vyrůstal

✓ za muže poprvé nastoupil právě v Olomouci
a v Prostějově
v sezóně 2001/2002
✓ za prostějovské týmy HC a LHK Jestřábi
odehrál v útoku přes 150 zápasů
1. nebo 2. ligy, v Prostějově také v roce 2011 zakončil aktivní hráčskou kariéru
✓ zažil veleúspěšnou sezónu 2002/2003, kdy se Hanáci pod vedením trenéra
Kamila Přecechtěla probojovali až do semifinále 1. ligy a útočník tak
nechyběl u dosud největšího úspěchu v novodobé historii prostějovského hokeje
✓ v kariéře oblékl ještě dresy Znojemských Orlů (2 zápasy v sezóně 2005-06)
a Havířova (26 utkání v ročníku 2009-10)
✓ po roce 2011 se začal věnovat trénování dětí a mládeže
✓ v roce 2016 byl u vzniku klubu SK Prostějov 1913, kde v současnosti vede
žákovské kategorie a působí jako šéftrenér mládeže
zajímavost: pomáhá manželce v provozu kavárny a cukrárny,
která se nachází na konickém náměstí

lední hokej
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PROSTĚJOV Středa 4. března, 18.00 hodin, Národní sportovní
centrum v ulici Za Velodromem. Údaje, které by si měli poznamenat všichni rodiče mladých prostějovských sportovců, kteří
se v příštím školním roce chystají do první nebo druhé třídy.
SK Prostějov 1913 a Základní škola Dr. Horáka jim totiž chtějí
představit projekt obnovy hokejových tříd, která do svých řad
láká i budoucí krasobruslaře a krasobruslařky.
O znovuzaložení sportovních tříd se
zaměřením na lední hokej usiloval mládežnický oddíl SK Prostějov 1913 dva
roky. Řešil mimo jiné variantu, že by se
hráči mohli organizovaně vzdělávat na
základní škole v Melantrichově ulici.
Ta se nachází blízko Víceúčelové haly-zimního stadionu, navíc tam takový
projekt dobře znají z minulosti. Jenže tato
možnost padla. Důvodem byla kapacita
školy. „Není nafukovací, takže jsme se
museli poohlédnout jinde,“ poznamenal
předseda SK Prostějov 1913 Marek Černošek.
Škola s dostatečnou kapacitou se nehledala snadno, nakonec ji však hokejisté
přece jen našli. „Dozvěděli jsme se o volném místu na základní škole v ulici Dr.
Horáka, proto jsme začali s paní ředitelkou Rubáčovou jednat,“ osvětlil Černošek. Jednání dospěla do zdárného konce.
Nyní je řada na rodičích, jestli se rozhodnou své děti do hokejových tříd poslat.

Díky hokejovým třídám se rovněž tréninky mládeže přesunou do vhodnějších časů. „Rodiče tolik nezatíží a dětem
zůstane prostor ještě i na jiné koníčky.
Vidím v tom velké plus. Navíc mám zkušenost, že potom bývá i lepší kolektiv,“
prozradil Smejkal, který během hokejodříve s celým projektem seznámit. Proto vé kariéry nastupoval v útoku Prostějova,
na osmnáctou hodinu středy 4. března Olomouce, Znojma a Havířova. S častěji
do prostor Národního sportovního sportujícími dětmi by měl mít teoreticky
centra připravil schůzku. Rodičům na ní
budou na veškeré dotazy odpovídat jak
hokejoví funkcionáři, tak zástupci školy.
Jedna z výhod hokejových tříd podle bývalého extraligového obránce Černoška
spočívá v tom, že rodičům ubude s dětmi
řada starostí. „Ráno je přivezou do školy
a děti pak díky upravenému rozvrhu
stihnou výuku, trénink i oběd. Následně
počkají v družině, než si je rodiče opět vyzvednou,“ objasnil.

tějova. Potvrdil to náměstek primátora
Františka Jury Jan Krchňavý, jenž má
sám bohaté pedagogické zkušenosti.
„Vytvořme co nejlepší podmínky pro
mladé hokejisty tak, aby to vyhovo-TEJÿCXÚ8[VXQąOG valo dětem, rodičům i trenérům. Tím
EQPGLNGRwÊRQFOÊPM[
samozřejmě zvýšíme kvalitu sportovní
přípravy a zlepší se efektivita využívání
Podporu mají sportovní třídy na ZŠ už tak přeplněné ledové plochy. OrgaDr. Horáka také od vedení města Pros- nizačně by to bylo pro všechny snazší
jednodušší práci na ledě. „Hokej je motoricky náročný sport. Právě tato mimohokejová aktivita pomáhá dětem to rychleji
vstřebávat,“ zmínil.

a lepší,“ prohlásil. Hokejovým třídám
popřál, aby se je v září letošního roku
skutečně podařilo otevřít.
Upřímná snaha hokejových činovníků a školy by tak nepřišla nazmar.
„Vedení a učitelům školy zase přeji,
ať se trochu obrní větší tolerancí a pochopením směrem k mladým sportovcům. Bude to pro dobrou věc,“
vzkázal Krchňavý.

„Projekt se nám od začátku líbil. Jsme připravení,“

iÆHVTGPÆTQXKWNGJéÊRT¾EK

Vznik nových hokejových tříd kvituje i
šéftrenér mladých prostějovských hokejistů Filip Smejkal. Podle jeho slov děti
získají více pohybového využití nejen na
ledě. „Díky hodině tělocviku navíc budou mít možnost větší sportovní aktivity.
1FRQX÷FKPCLCMÆMQNKXQV¾\M[ V tělocvičně, na hřišti nebo v bazénu,“
připomněl, že základní škola ležící v ulici
pojmenované po advokátovi a někdejKlub avizoval, že by ho potěšilo otevření ším starostovi Prostějova Josefu Horákoprvní a druhé třídy. Rodiče chce však nej- vi provozuje i vlastní bazén.

PROSTĚJOV Má sportovní tradici a zkušenosti s basketbalisty
i plavci. Dětem z hokejových tříd
by Základní škola Dr. Horáka v jižní
části Prostějova nabídla mimo jiné
nadstandardní sportovní zázemí.
Podle slov ředitelky školy Petry Rubáčové (na snímku) by se hráči SK
Prostějov 1913 mohli věnovat třeba
rekondičnímu a relaxačnímu plavání. „Koncept hokejových tříd zaujal
i naše učitele. Představují záruku
kvalitní výuky a někteří již sami

hlásí ředitelka ZŠ Dr. Horáka Petra Rubáčová
projevili zájem o třídnictví v těchto
třídách,“ prozradila v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.
yy Jak probíhala jednání s SK Prostějov 1913? Jak dlouho trvala a co
jste si při nich vyjasňovali?
„Jednání probíhala velice rychle. V lednu nás oslovili zástupci SK Prostějov
1913, zda má naše škola kapacitu na
to, aby mohla otevřít hokejové třídy.
Na začátku února jsme se byli podívat
na ZŠ v Želatovské ulici v Přerově, kde
mají hokejové třídy dlouhou tradici.
Na konci února jsme se pak s klubem
dohodli, že pokud bude zájem z řad
rodičů, hokejové třídy otevřeme.“
yy Co sportovní třídy se zaměřením na lední hokej vaší škole přinesou? V čem ji například obohatí?
„Projekt se nám od začátku líbil.
V dnešní době, kdy hodně dětí tráví
svůj volný čas u počítače nebo mobilního telefonu, je potřeba podpořit
tyto sportovní aktivity. Hokejový klub
nám také nabídl, že pomůže s výukou
bruslení i u žáků mimo hokejové třídy.
Můžeme tedy využít i ledovou plochu
například pro projektové dny, což je

podle mě velké obohacení pro školu
jako celek.“
yy Jak nové třídy zvládnete kapacitně, personálně?
„Naše škola má kapacitu osm set žáků,
momentálně do ní dochází šest stovek žáků, takže kapacitně třídy určitě
pojmeme. Zároveň mohu s klidným
svědomím říct, že máme spoustu kvalitních učitelů, kterým se koncept také
líbil. Někteří již sami projevili zájem
o třídnictví v těchto třídách.“
yy Máte už nějaké zkušenosti s tím,
že by u vás studovali mladí sportovci a měli upravený studijní plán?
„Jsme škola se sportovní tradicí, i náš
školní vzdělávací program se jmenuje ‚Škola plná pohybu‘. V minulosti
jsme měli na druhém stupni basketbalové třídy, které ale neměly upravený studijní plán. Bonusem bylo to,
že po vyučování žáci hned odcházeli
na trénink do naší tělocvičny, která
je pojata jako basketbalová. Naší devizou je plavecký bazén, takže každý
rok již tradičně otevíráme jednu plaveckou třídu, která má hodiny plavání navíc.“

yy Co všechno můžete mladým
hokejistům nabídnout ať už z hlediska vzdělávání, či sportovního
zázemí?
„Jak už jsem řekla, v budově školy se
nachází plavecký bazén. Ten využívají
nejen plavecké třídy, ale i ostatní žáci
v rámci hodin tělesné výchovy. Hokejovým třídám chceme nabídnout již
od začátku po vzoru plaveckých tříd
hodinu plavání navíc. Nebude se však
jednat o klasickou výuku plavání, ale
spíše o rekondiční a relaxační plavání,
které povedou naši trenéři. O klasickou výuku však žáci hokejových tříd
nepřijdou. Povinné plavání je ve druhém a třetím ročníku. Myslím si, že
škola je nadstandardně vybavena jak
pomůckami, tak sportovním zázemím.“
yy Co si slibujete od chystané
schůzky s rodiči hokejistů v Národním sportovním centru?
„Předpokládám, že se bude jednat
o diskusi s rodiči, které koncept hokejových tříd zaujal. Spolu s hokejovým
klubem jsme připraveni zodpovědět
všechny jejich otázky.“

„Hokejové třídy stmelí kolektiv.

Pro dětství hráče fantazie,“

2002210315

podotkl kouč Mikuláš Mihňák
PROSTĚJOV V SK Prostějov 1913
má na starost právě kategorie první
a druhé třídy, jejichž obdoba by měla
vzniknout na ZŠ v ulici Dr. Horáka.
Mikuláš Mihňák by Takový krok uvítal všemi. Už proto, že by mu děti na
trénincích daleko více dávaly pozor.
yy Jak se na projekt hokejových tříd
jako trenér prostějovských prvňáků
a druháků díváte?
„Vnímám jej velmi pozitivně. Už když
jsem před rokem poprvé přišel do klubu, zjistil jsem, že v minulosti už v Prostějově fungovaly. Jejich rozpuštění mě
rozesmutnilo. Pozitivní však je, že se celé
téma znovu nakoplo. Teď bude vše na
klubu a na nás trenérech, jakým stylem
to uchopíme a přesvědčíme širokou veřejnost, sponzory a město. O tom, že to
je pro sport v Prostějově dobrá cesta, jak
propojit vzdělávání se sportem a přispět
tak ke kvalitnější společnosti.“
yy Jak se vám bude trénovat s hráči,
kteří budou chodit do speciálních
tříd? A jak se to podepíše na trénincích?
„Tréninkový proces v dopoledních
hodinách je pro mě jako trenéra obrovskou výhodou. Děti se budou lépe soustředit na to, co budeme dělat.“
yy Zapojil jste se nějak do hledání
školy, kde by hokejové třídy mohly
vzniknout a do následných jednání?
„Když jsem v klubu začínal, snažil jsem
se často s vedením poukazovat na nutnost takovéto formy vzdělání se sportem. Žádná ze škol ale neměla dostatečnou kapacitu na spuštění projektu.

Naštěstí se nám nabídla uvedená škola a
rozhodla se projekt podpořit. Za spolupráci jsme jí moc vděční.“
yy Ředitelka školy Petra Rubáčová v
rozhovoru uvedla, že hokejistům by
mohli nabídnout mimo jiné rekondiční a relaxační plavání ve školním
bazénu. Jak dětem takováto výuka
plavání a výuka plavání obecně může
pomoci?
„Plavání, respektive základy obeznámení se s vodním prostředím, má na
dětský organismus a rozvoj psychiky
velmi kladný účinek. Zároveň je to skvělá forma kompenzace jednostranného
vytížení, které bohužel vzniká i v hokeji.“
yy Jak podle vás hokejové třídy posunou klub?
„V minulosti to bylo právě Československo, kdo s tímto modelem jako
první do hokeje přišel. Postupně k
nám cestovali lidé ze Skandinávie
a šířili ho do svých zemí. Proto je to
nejlepší forma, jak budovat vztahy
mezi hráči v týmu, ve škole i mimo ni.
Pro hokejový klub jde o perspektivní
cestu vpřed. Bude moci maximálně
využít ledy, které předtím využívat
nemohl, protože děti z různých škol
nemohly absolvovat tréninky během
vyučování. Klub také touto cestou
pomůže rodičům, kteří nebudou
muset odjíždět od práce, aby své dítě
přivezli na trénink. Děti odtrénují v
rámci školy. Tím pádem budou mít
pak prostor i na jiné zájmy, kroužky
nebo čas s rodinou. Tato všechna
pozitiva se díky SK Prostějov 1913 a

ZŠ v ulici Dr. Horáka stanou realitou.
Posuneme se tím správným směrem.“
yy Proč by měli mít rodiče dětí v hokejové třídy důvěru?
„Sám jsem prošel hokejovou třídou od
čtvrtého až po devátý ročník základní
školy. Z hokejového hlediska mi to dalo
hodně, stejně jako z hlediska vztahů mezi
spolužáky a spoluhráči. Pomáhali jsme
jeden druhému a budovalo se naše nejen
hokejové jádro, se kterým se dodnes
setkávám. Pro šťastné dětství hráče je to
fantazie. Z této doby si po celý život nesu
nezapomenutelné chvíle a zážitky. Proto
si myslím, že by toto mělo být užitečné
pro každého hráče. Jak už jsem zmínil, v
dnešní době jsou dospělí lidé v práci od
rána až do odpoledne. Ne všichni si mohou dovolit vozit děti na tréninky, což se
dá řešit právě hokejovými třídami.“
yy Je Česká republika podle vás v
propojení sportu a studia na základní škole dále než Slovensko, nebo je
to spíše naopak?
„Nedovolím si to momentálně porovnávat. Řekl bych, že obě země se k této
formě snaží přispět co nejvíce. Na jednu
stranu nevím o žádné sportovní mateřské škole na Slovensku, jaká funguje
například v Přerově. Na druhou stranu
zase vím, že na Slovensku jsou trenéři,
kteří jsou zapojení do tohoto projektu.
Platí je svaz a ministerstvo školství. Jak
je to nastavené v České republice, netuším. Myslím si, že v Česku i na Slovensku jsou klady, ale také možná nedostatky, na nichž kompetentní lidé pracují s
cílem zkvalitnit rozvoj hráče.“
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HRÁČ

VEČERNÍKU NÁHRADOU ZA KOUŘILA ARRINGTON
PROSTĚJOV Na pos… i záchod spadne. Přesně v duchu tohoto lidového rčení probíhá aktuální sezóna pro BK Olomoucko.
Ambiciózní tým musí lepit jednu ránu za druhou, čímž jsou jeho
možnosti uspět chtě nechtě omezeny. Aktuálním neštěstím je
zranění elitního pivotmana Radovana Kouřila. Toho formou posílení last minute nahradil na soupisce americký legionář Kijuan
Jakeem Arrington z Jindřichova Hradce, aktuálně nelepší střelec druhé nejvyšší soutěže.

DUKE SHELTON

Také ve svém druhém zápase za Olomouckoo dosáhl americký pivot na double–double, když
dyž
zaznamenal čtrnáct bodů a jedenáct doskoků.
ů.
Měl stoprocentní trestné hody a slušnou úspěššnost při střelbě z pole. Začíná si zvykat na oddlišný herní styl v české lize a oproti premiérovéému duelu výrazně snížil počet ztracených míčů.
ů.
Na kvalitní čísla dosáhl, přestože odehrál jen
en
necelých sedmadvacet minut.

FRANTIŠEK
VÁŇA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Čekali jsme, až se zmenší otok, a věřili, že další vyšetření bude příznivé.
Bohužel to dopadlo opačně. Pro Radovana sezóna skončila,“ potvrdil Večerníku nepříjemnou zprávu trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček.
Sám hráč přitom věřil, že se vrátí ještě
během nadstavbové části. Byl připravený hrát i přes bolest s pomocí prášků. „Za tři týdny bych chtěl být zpát-

7
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Pìt minut
velkého chaosu
Pardubice (lv) – Utkání v Pardubicích sice Hanáci prohráli pouze
o šest bodů, sami ovšem věděli, že
k nízkému rozdílu se propracovali
až v závěru za rozhodnutého stavu.
„Na konci jsme trefili nějaké těžké
střely, ale dá se říct, že Pardubice
byly jasně lepší. Takové zápasy nemůžeme dopustit. Ve druhé čtvrtině jsme vyloženě hořeli v obraně,
protože jsme nedokázali prvních
pět minut zastavit ani jeden útok
Pardubic, k tomu jsme my rozehrávači nedokázali zorganizovat
útok, na hřišti byl chaos,“ nehledal
výmluvy rozehrávač Adam Goga,
podle něhož byl reálný rozdíl mezi
soupeři patnáct až dvacet bodů.

Junioøi hrají
o lepší soupeøe
Prostějov (lv) – Minimálně
o udržení současné šesté příčky
se budou v závěru základní části
extraligy snažit junioři BCM Orli
Prostějov. Se sedmým Kolínem
mají shodnou bilanci, na osmé
Pardubice drží náskok jediného
bodu. V posledních dvou kolech
budou mít výhodu domácího prostředí, přivítají ovšem těžké soupeře. V sobotu 7. března přivítají od
18.00 hodin Nymburk, který je zatím pátý, o den později celek USK
Praha. Střetnutí se třetím nejlepším týmem soutěže bude začínat
v 10.00 hodin.

Pondělí 2. března 2020

ky,“ doufal bezprostředně po zranění
v příznivý osud Kouřil. Následné vyšetření však vyřklo krutý ortel – vazy
jsou natržené.
Vedení klubu na další nepříjemnost
rychle reagovalo a z Jindřichova
Hradce přivedlo nejlepšího střelce
první ligy, kterým je Kijuan Jakeem
Arrington. „Nabídku na působení
v nejvyšší tuzemské basketbalové
soutěži KNBL dostal KJ Arrington
od BK Olomoucko. Cílem GBA Lions je kromě zlepšování herních a individuálních dovedností hráčů i jejich
postupný posun do lepších lig. Proto

Foto: www.svetbasketu.cz

jsme se rozhodli našemu nejlepšímu
střelci umožnit angažmá v nejvyšší
české soutěži. Navíc v top týmu, který má medailové ambice,“ potvrdil
přesun aspirant na postup do nejvyšší soutěže.
Arrington v první lize zaznamenává
průměrně 26,7 bodu na zápas, současně byl druhým nejužitečnějším

hráčem soutěže. Poprvé v novém
působišti nastoupil už do duelu
v Pardubicích a dal dvanáct bodů.
„Na nějaké větší sehrání nebyl čas,
přijel dva dny před zápasem. Potřebujeme čas, aby se noví hráči s týmem
sehráli, zvykli si na naše systémy. Snad
to nebude dlouho trvat,“ přeje si kouč
Benáček.

JOSEF
JOS
POTOČEK

O první porážce v nadstavbě se rozhodlo před půlí
BK PAR
BK OL

96:90

PARDUBICE, PROSTĚJOV Pro
první porážku v nadstavbové skupině A1 si basketbalisté BK Olomoucko dojeli uplynulou sobotu
do Pardubic. Hosté po slibném
začátku nezvládli druhou periodu, v níž nabrali rozhodující ztrátu. Pak marně manko dotahovali
a prohráli 90:96, přestože byli ve
druhém poločase o sedm bodů
lepší.
Úvodní čtvrtina byla maximálně vyrovnaná. Soupeři se pravidelně stří-

dali ve vedení, dlouho se hrálo systémem koš za koš. Pardubice vedly
nejvíce o tři body po trojce Slaniny
v 7. minutě. Stejným rozdílem vedli
o dvě minuty později, když se trefil
Palyza – 18:15. V závěru periody se
ale trefil Potoček a Pavlovič a díky
tomu Východočeši po zahajovací
desetiminutovce vedli – 20:18.
Vstup do druhé části hostům nevyšel. Jejich obrana v několika případech nedokázala včas přistoupit ke
střelcům soupeře a ve 14. minutě
prohrávala dvouciferným rozdílem
(25:36). Pardubice svůj náskok
dokázaly ještě navýšit a dvě minuty
před přestávkou vedly po trestných
hodech Vyorala dokonce 46:31.

&2=$=1÷/2

Pak sice Hanáci ztrátu snížili, poNA TISKOVCE...
OVCE
slední střela Půlpána ale přinesla
poločasový stav 51:38 pro ParduKenneth SCALABRONI t$-,+22CTFWDKEG
bice.
Po návratu z kabiny se Hanáci po- „Jsem pochopitelně hodně šťastný, protože jsme už výhru potřebovali. Před reprekusili o zvrat s menší sestavou a na zentační přestávkou se nám nedařilo a měli jsme velké problémy. Během pauzy se
dal tým dohromady, uzdravili se marodi. Bylo to na našem výkonu vidět. Měli
soupeře to částečně platilo. Ve 24. ale
jsme hodně asistencí. Hráči si půjčili míč, díky tomu se hodně hráčů dostalo do
minutě Goga dokonce trojkou sní- zápasu. Až na poslední pětiminutovku to byl z naší strany skvělý zápas.“
žil na 58:50, pak ale jejich protivník
2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
dokázal proměnit několik těžkých „Pardubice vyhrály zaslouženě. O naší porážce rozhodla druhá čtvrtina, kdy jsme
zakončení a větší snížení ztráty nedo- propadli v obraně. Pardubice měly opakované střelecké pokusy po doskocích
volil. Když obroučkou neprošla ani v útoku. Z pohledu ofenzivy byly lepší. Dostali jsme téměř sto bodů, to je vážně
střela Palyzy současně s klaksonem, hodně. Předchozí dva vzájemné zápasy jsme vyhráli, ale to bylo v odlišné situaci.
jsme měli k dispozici kompletní tým, který byl v pohodě, podruhé soupeři
šly Pardubice do rozhodující pasáže Poprvé
chyběli tři hráči. Teď to bylo úplně jiné.“
s polštářem deseti bodů – 72:62.
Stačila minuta čtvrté periody a do- a vrátili se na rozdíl z 30. minuty. Pak domácí sestava využila k dalšímu odmácí vedli 77:62. Ani za tohoto sta- jim ale dvakrát po sobě vyklouzly skočení a koncovku si bez problémů
vu se hráči Olomoucka nepoložili z obroučky dvě střely za tři body, což pohlídala.
(lv)

Reprezentace i s Palyzou vyhrála jeden zápas

PROSTĚJOV, PARDUBICE První
dva kvalifikační zápasy o postup
na mistrovství Evropy mají za sebou hráči národního týmu. Do
zápasů proti Dánsku a Litvě zasáhl
také Lukáš Palyza. Češi dokázali
v Pardubicích porazit Dány 75:71,
v Litvě prohráli 89:97, když klíčovou ztrátu nabrali na začátku poslední čtvrtiny. Kapitán BK Olo-

moucko se mezi střelce nezapsal.
„V Pardubicích byla skvělá atmosféra.
Hráči opět ukázali charakter, když bojovali jako lvi. Věděli jsme, že budeme
mít nevýhodu na pivotech, obzvlášť
při zranění Patrika Audy. Ostatní se
s tím ale popasovali celkem dobře.
S obranou můžeme být spokojení.
Především mladí hráči občas udělali
chybu, ale to je daň tomu, že takto

mladí hrají v národním týmu. Do budoucna se jim tyto zkušenosti hodí,“
konstatoval po úvodním utkání trenér
české reprezentace Ronen Ginzburg.
Palyza zasáhl i do střetnutí v Litvě, kde
se také hrálo před skvělou kulisou.
K atraktivitě zápasu výrazně přispěli
také hosté. „Hráli jsme mnohem lépe
než proti Dánsku. Tři čtvrtiny jsme
hráli ne skvělý, ale velmi dobrý basket-

bal. Měli jsme objektivní problém na
pivotu. V takovém zápase, jako byl ten
dnešní, nám o to víc chyběl Ondra Balvín. Nakonec jsme za to zaplatili cenu.
Jejich pivoti nás nakonec zabili. Zápas
se rozhodl v těch dvou třech minutách
na začátku čtvrté čtvrtiny. My jsme
nedali otevřené střely a soupeř to potrestal,“ prohlásil kouč Ginzburg. „Ale
opět se ukázalo, že jsme na dobré cestě

a doufám, že to tak bude pokračovat,“
dodal.
Vrcholem první poloviny roku bude
pro národní tým kvalifikace o postup
na olympiádu v kanadské Viktorii.
Ta proběhne v termínu od 23. do
28. června. Opora Olomoucka bude
v dalším pokračování ligy bojovat o nominaci do výběru, který bude usilovat
o účast na turnaji v Tokiu.
(lv)

„V Olomouci bude plno,“
vìøí manazer Michal Pekárek
PROSTĚJOV, OLOMOUC V průběhu tohoto týdne se na dva ligové zápasy basketbalisté BK Olomoucko přestěhují do Olomouce. Obvyklou halu Sportcentra DDM vymění za
prostředí Čajkarény, v němž odehrají duely s Opavou a Nymburkem. Krajské město uvidí
po roce opět špičkový basketbal a týmy, které se opírají také o výkony úspěšných českých
reprezentantů. „Bude to velký zážitek,“ nepochybuje sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek (na snímku).

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Proč se opakovaně vracíte do
Olomouce?
„Dlouhodobě se snažíme náš sport
maximálně popularizovat především mezi mládeží v celém regionu.

Jsme reprezentantem celého olomouckého regionu v nejvyšší soutěži. Také z tohoto pohledu je logické,
že se chceme prezentovat i v krajském městě a v Čajkaréně máme
výborné podmínky.“
ƔƔ Předpokládáte, že v hledišti
budou mladí hráči z okolních klubů?

„Na zápasy opět dorazí mládežnické
týmy z Olomouce i okolí. Do Čajkarény se chystají výpravy z Mohelnice, Přerova nebo Jeseníku. Vidět
na vlastní oči řadu českých reprezentantů se nepodaří každý den.“
ƔƔ Nepřipravíte se tím o výhodu
domácího prostředí?
„V Čajkaréně jsme už několikrát

hráli. Někteří kluci ji znají i z hostohostoování v první lize. Koše jsou
ou všude stejné, rozměry hřiště také.“
(úsměv)
ƔƔ Nastoupíte proti silným
ným
edsoupeřům. S jakými výsledky byste byli spokojeni?
du
„I když budeme opravdu
m
hrát proti extrémně silným
osoupeřům, chceme se potví.
chopitelně rvát o vítězství.
nkuMyslím, že budeme konkuych si
renceschopní. K tomu bych
uřlivém
přál plnou halu. Hrát v bouřlivém
ním konprostředí, v bezprostředním
taktu s diváky.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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Na úvod jarní části druhé ligy se zrodilo důležité vítězství
KOSTELEC NA HANÉ Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK
asi doma neumí vítězit jinak než podle svého tradičního scénáře. To znamená horší první poločas a mnohem lepší druhý
vedoucí k vítězství. Přesně takhle vypadalo i utkání 13. kola 2.
ligy mužů ČR 2019/20 proti SHC Maloměřice B, které nakonec
ovládli 34:28 (16:16). A díky tomu se z devátého místa průběž- zákroků brankáře Mayera získávali
ného pořadí skupiny Jižní Morava přiblížili na jediný bodík vy- Sokoli spoustu míčů, aby z bleskových trháků mučili fyzicky odcházerovnanému středu tabulky.

HK KOS
SHC MAL

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V jarní premiéře na vlastní palubovce Hanáci sice zpočátku vedli 2:1, ale
jinak znovu neodvrátili obvyklé prokletí špatných zápasových vstupů.
Tentokrát za to mohla především
průchozí obrana, jež nedokázala zastavovat hostující družstvo, ačkoliv
dorazilo ve viditelně slabší sestavě.
Hákáčku sice také chyběly dvě zraněné opory (L. Varhalík – pochroumaný kotník, M. Grulich – poškozené vazy v koleni), leč při pohledu
na složení obou mančaftů byl ten
domácí evidentním favoritem.
Jeho defenzivní lehkovážnost ale

34:28
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umožňovala soupeři do přestávky
skoro neustále hájit menší náskok.
Chvílemi byl až třígólový (2:5, 5:8,
7:10), místy se naopak podařilo vyrovnat (5:5, 10:10, 10:12 – 13:13).
A to zejména díky skvěle útočícímu
mladému odchovanci J. Ševčíkovi
na střídavé starty z dorostu Nového Veselí. Syn asistenta hrajícího
kouče se vepředu rychle pohyboval i takřka neomylně střílel, jeho
zásluhou se do šaten odcházelo za
nerozhodného skóre 16:16.
Po změně stran maloměřická rezerva ještě jednou strhla vývoj na svou
stranu, načež přišel očekávaný obrat.
K nadále výbornému J. Ševčíkovi
(dohromady nasázel 11 zásahů!) se
ofenzivně přidali další benjamínek
Havlík, dravý Podhrázský i zkušený
Grepl, hlavně však celý tým výrazně
přidal směrem dozadu. Zkvalitněným bráněním včetně úspěšných

jící protihráče. Ti mezi 32. a 50. minutou absolutně nestíhali a přidali
pouhé tři trefy, zatímco rozjetí borci
TJ plných dvanáct.
Razantní otočení nepříznivého průběhu z 16:17 na 28:20 pochopitelně
bylo rozhodujícím faktorem duelu,
byť kostelečtí chlapci zvýšené tempo nevydrželi a následně polevili.
Vinou dotažení SHC na 29:25 ještě
hrozilo drama, ovšem výběr HK
opětovně přidal plyn (32:25), tudíž
v herně poněkud divočejším závěru
nevznikly o jasném vítězi žádné pochyby.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku 2. ligy, skupiny JM s dalším programem najdete na straně 26
V příštím vydání Večerníku přineseme exkluzivní rozhovor s nejlepším kanonýrem zápasu, talentovaným Janem Ševčíkem!

Leoš HAVLÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Body potřebujeme jako sůl a věděli jsme, že je doma musíme získat, i když to nebude lehké. Klukům jsem před utkáním
zdůrazňoval, ať hned od začátku brání naplno, což se nepovedlo. Vzadu chyběla agresivita, soupeř ve slabší sestavě toho
využíval, a proto jsme dostávali tolik gólů. Aspoň že v útoku se nám dařilo lépe, byť i tam to chtělo víc pohybu. Ve druhém
poločase jsme náš výkon vystupňovali a přidali jak v ofenzivě, tak především v obranné činnosti. Naopak hosté fyzicky
odpadli, my jsme je i s pomocí častých střídání uběhali, tím pádem získali rozhodující náskok. A výsledek jsme si v závěru
bezpečně pohlídali. Všichni věříme, že na jaře budeme vítězit častěji než během méně vydařeného podzimu. Střed tabulky
máme už teď docela blízko.“

ček, Martin Přerovský a Pavel Vodička.
„Akademie vznikla pro zastřešení dorosteneckých kategorií s dlouhodobým záměrem umožnit mladým házenkářům hrát nejvyšší dorostenecké
soutěže zde v Olomouckém kraji,“
uvedl Petr Kudláček, šéf Centra Haná.
„Ani jeden ze tří klubů není schopen
dlouhodobě a samostatně patřit k české špičce ve starším či mladším dorostu a hrát pravidelně nejvyšší soutěže
daných věkových kategorií. Naší ambicí tudíž je vytvořit silný, postupem
času finančně nezávislý subjekt, který
se kvalitou tréninkového procesu minimálně vyrovná prvoligovým týmům
bez Tréninkového centra mládeže.
Chceme vytvořit alternativu pro kluky,
kteří touží hrát nejvyšší dorostenecké soutěže a přitom neobětovat své
rodinné zázemí, nestěhovat se jinam.

HAOLK jim umožní dál působit
doma v Olomouckém kraji na vysoké
herní úrovni,“ připojil Kudláček.
Sám se stal předsedou výboru Házenkářské Akademie Olomouckého kraje, místopředsedou je Pavel Vodička
a členem výboru Martin Přerovský.
Projekt se naplno rozjede od letošní
letní přípravy tak, že každý z trojice zainteresovaných oddílů dodá
několik svých nejlepších starších
i mladších dorostenců, kteří vytvoří
společná družstva HAOLK pro ligové soutěže ČR 2020/21 obou těchto
kategorií. Další dorosti Centra Haná,
Olomouce i Velké Bystřice bez natolik vysokých ambicí pak budou normálně pokračovat ve svých klubech.
„Vznik akademie v žádném případě
neznamená zánik dorosteneckých
výběrů v jednotlivých oddílech,“

zdůraznil Přerovský za HBC Olomouc.
Šéftrenérem HAOLK byl jmenován
Radek Flajsar, někdejší známý prostějovský házenkář a dosud mládežnický
kouč v TJ Sokol Nové Veselí působící
v mužské extralize. „Projekt Házenkářské Akademie Olomouckého
kraje mě hodně oslovil, rád se pod
jeho křídly vrátím do rodné oblasti.
Klíčové bude klukům v nově vzniklých kolektivech HAOLK zajistit
vysoce kvalitní tréninkový proces
včetně silové přípravy a regenerace,
konkurenceschopný s ostatními prvoligovými účastníky. Rádi bychom
se co nejdříve zabydleli v nejvyšších
českých soutěžích staršího i mladšího dorostu, dlouhodobě i úspěšně
v nich působili a vychovávali kvalitní
hráče pro mužské týmy v regionu.
Věříme, že vznikem silného házen-

předvedl v 6. minutě efektní a zároveň efektivní zakončení, kdy v pádu
jen boxl do míče, který skončil za
brankářem. Prostějovu se navíc dařily také dorážky. V 18. minutě si
pak Hacura s Jurečkou vychutnali
brankáře, když na něj pelášili sami
a první jmenovaný v klidu proměnil. Činili se však taky oba brankáři,

zejména Jiří Hrubý, který opakovaně zneškodnil velké šance soupeře
včetně trestných hodů. Zaskvěl se
například ve 24. minutě. I díky tomu
se nakonec Prostějov dostal až do
šestibrankového trháku. Hosté ale
snížili a na přestávku odcházeli pouze se čtyřbodovým mankem.
Druhá půle nezačala pro domácí

FOTOGALERIE
klikni na
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Foto: Marek Sonnevend

Pozápasové hodnocení trenéra

+]HQNĕVN Akademie Olomouckého kraje je novým
SURMHNWHP&HQWUD+DQ+%&2ORPRXFD9HON¦%\VWĕLFH
EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Tři samostatné subjekty házené oficiálně představily
jeden společný projekt týkající se
mládežnické kategorie dorostenců.
Jde o novou Házenkářskou Akademii Olomouckého kraje (HAOLK),
pro jejíž vznik i zdárné fungování
spojily síly oddíly TJ Sokol Centrum Haná, Handball club Olomouc
1966 a Házená Velká Bystřice.

Marek SONNEVEND
Základní cíle smělého projektu přiblížili zástupci všech tří klubů Petr Kudlá-

kkářského
k h subjektu
b k v Olomouckém
Ol
k
kraji nalákáme k našemu sportu nové
malé adepty, zároveň snad přestanou
v takové míře předčasně končit s hráčskou kariérou právě talenti dorosteneckého věku kvůli ztrátě motivace.
V optimálním případě pomůžeme
házené jak pozvednutím úrovně věkových kategorií dorostů, tak celkovým rozšiřováním členské základny,“

d l Radek
d k Flajsar.
l
k není
pověděl
„Projekt
uzavřený, určitě se tedy nebráníme
jakékoliv spolupráci s dalšími kluby
z Olomouckého kraje. Naším hlavním cílem je pomoci zdejší házené,
spolupráci TJ Sokol Centrum Haná,
HBC Olomouc a Velké Bystřice
v rámci nové akademie bych proto
označil jako sňatek z rozumu,“ doplnil
s úsměvem Petr Kudláček.

1HGP\KXPÊRQFÊXCP¾UMQPéKNCTCFQUVÊ2TQUV÷LQXC
PROSTĚJOV Velmi rádi budou
jistě vzpomínat házenkáři prostějovského Sokola na sobotu 29.
února. V domácím prostředí se
jim totiž právě v tento vyjímečný
den podařilo v dramatickém zápase udolat Velké Meziříčí. Získali
tak důležité dva body a dotáhli se
navíc na dohled zbytku tabulkového pelotonu jihomoravské skupiny druhé ligy.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Skóre tradičně otevřel Jiří Kosina,
záhy ale srovnal Svoboda. A zprvu
tomu tak v první půli bylo – Prostějov měl mírně navrch a Velké Meziříčí pouze dorovnávalo. Bojovnost
pak byla zejména na straně domácích vidět při každé akci a tak zdánlivě ztracené míče končily v bráně.
O to se postaral třeba Jurík, který

S PV
S VEM

32:30

BYLI JSME
U TOHO

dobře. Strašák totiž proměnil z úhlu
a odkrojil z náskoku Prostějova.
Lečbych záhy po něm prošel středem a taky se prosadil. Naštěstí pro

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Konečně se nám podařilo prolomit, nechci říct smůlu, ale to, že jsme strašně dlouho nebodovali. (úsměv) Myslím, že celý
mančaft potřeboval ty dva body jako sůl, a to i z psychických důvodů. Musím pochválit všechny hráče, co byli na hřišti,
za přístup, za bojovnost, za výkon. S tímto výkonem by se daly získat i další body. I když každý zápas je jiný. Chtěl bych
pochválit brankáře Jirku Hrubého, byl v zápase velkou oporou. Proto nedostal prostor v bráně druhý brankář, který je
velmi nadějný dorostenec a který nám minulý týden dobře zachytal. Ale dneska to bylo skutečně o zkušenosti a o tom,
abychom konečně nějak dotáhli zápas do konce. Z hráčů v poli bych nechtěl vyzdvihovat jednotlivce, byl to kolektivní
výkon. Přístup všech byl perfektní, a na tom zisku se všichni podíleli stejnou měrou. Teď máme týden volna jaksi se klidnit
v té euforii. A pak hrajeme v sobotu s týmem Brna ‚B‘. To je nevyzpytatelný soupeř, protože jsou tam nějací fluktuanti
z extraligy. Tam je to vždy o tom, v jaké sestavě mančaft přijede. Myslím si ale, že se dá hrát s každým.“
Ladislav ŠÍDLO - TJ Sokol Velké Meziøíèí:
„Nám se to utkání moc nepovedlo. Hlavně nám utekla první půlka, když jsme tam měli jednu pasáž, kdy nám Prostějov
odskočil na pět branek. To bylo stěžejní. Ve druhé půli už jsme tu hru především v obraně zlepšili a dokázali jsme to
i obrátit na gól. Ale pak bohužel rozhodlo naše neproměňování šancí a hlavně technické chyby, které jsme udělali. Tím
pádem byl Prostějov znovu schopný obrátit a následně si pohlídat konec. Tam už nebylo co, jak říkám, protože jsme
udělali chyby. To definitivně rozhodlo.“

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

Prostějov se ozval Hacura a postupně si domácí opět pracně vybudovali pětibrankový náskok. Leč byla
u nich znát nervozita – nebyl by to
první dobře rozehraný a následně
ve druhé půli ztracený zápas. Jak se
ukázalo, určitá nervozita byla namístě. V čase 50:23 totiž hosté vyrovnali
a sahali po převrácení skóre na svou
stranu. Minutu a půl nato ale Jurečka
dalekonosnou ránou opět pomohl
svému týmu odskočit. Nicméně

Velké Meziříčí dál zlobilo a i přes pokřik tribuny „obrana!“ se mu dařilo
držet krok. A to až do konce. Navíc
Prostějov také část druhé půle nemálo trápila koncovka. Přesto, i přes
dvojku pro Kosinu v samém závěru,
nakonec těsné vedení uhájil. A po
utkání propukla velká oslava. Bylo
co slavit – Hanáci zvítězili po třech
neúspěších v řadě.
Statistiky z utkání a výsledky
2. ligy najdete na straně 26

www.vecernikpv.cz
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Pondělí 2. března 2020

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

VLÁDKYNĚMI MĚSTSKÝCH DERBY
JSOU VOLEJBALISTKY OP!
Stejně jako na podzim vyhrál podceňovaný prostějovský
tým obě druholigové bitvy nad béčkem extraligového VK

0GLNGRwÊ JT¾éMC FGTD[ 6GTG\C $CN¾MQX¾ XNGXQ
XéGTPÆO ×VQéÊRąGUFXQLDNQM8-2TQUV÷LQX$
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Podruhé v historii přinesla 2. liga žen ČR
městské derby dvou prostějovských družstev volejbalis- EXKLUZIVNÍ
tek. A znova se z dvojnásobného vítězství radoval papí- reportáže
rově slabší mančaft TJ OP, tentokrát dokonce s plným šes- pro Večerník
tibodovým ziskem. Zatímco teoreticky silnější (byť hodMarek
ně mladá) družina VK B musela opět skousnout v obou
prestižních soubojích 16. dvojkola soutěže porážky. Letní SONNEVEND
halu u velodromu tak během výjimečné soboty 29. února
na přestupný rok opanovala zasloužená euforie soudržné domácí ekipy.

Rozhodla skvìlá
obrana domácích

Po vyrovnaném úvodu (4:4) se zahajovací sada prvního střetnutí dlouho hrála
jasně pod taktovkou hostí. Juniorský
tým vyztužený extraligovými ženami
Dvořáčkovou, Beránkovou i Obornou
tlačil servisem a následně dominoval
všemi činnostmi, ale jen do stavu 7:16.
V tu chvíli domácí plejerky odhodily

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Dlouho bez støídání
Fandili i Èernoškovi
Prostějov (son) - Řada zajímavých lidí
se přišla podívat na druholigové souboje volejbalistek TJ OP Prostějov a VK
Prostějov B. Dokonce nechyběl ani
boss marketingové agentury TK PLUS
Miroslav Černošek s manželkou Petrou, jejíž dcera Andrea Píchalová coby
oddílová odchovankyně nastupuje za
béčko vékáčka. Logicky byla přítomna
též řada dalších rodinných příslušníků
hráček obou týmů, na chvíli povzbudit
kamarádky dorazila i členka extraligového „A“-týmu VK Tereza Slavíková.
Nebo se trochu nečekaně objevil bývalý
mládežnický trenér a statistik hanáckého klubu Jan Moravčík. Drtivá většina
obecenstva si pochvalovala divácky
atraktivní podívanou.
Jeden sudí musel odejít
Prostějov (son) - Úvodní ze dvou
sobotních derby zahájila dvojice rozhodčích, hlavní Jiří Dvořák a asistent
Karel Zaoral. Během dopoledního
duelu však druhý arbitr náhle odešel,
tudíž jeho kolega zůstal na pískání
sám. „Kája přijel nemocný a měl vysokou teplotu, v takovém stavu tady vůbec neměl být, místo toho se měl radši
léčit doma. Musel jsem se přizpůsobit
jiné situaci, ale nešlo o větší problém,
přece jen mám spoustu zkušeností,“
pousmál se Jirka Dvořák, dlouholetý
extraligový sudí známý z někdejší vyhlášené špičkové dvojice po boku Prostějováka Aleše Dočkala.

I napodruhé
psala obìtavost TJ
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:2, 2:4, 4:4,
4:6, 5:8, 6:10, 7:16, 10:16, 16:17, 18:20,
20:20, 22:21, 22:23, 23:24, 25:24, 27:25.
Druhý set: 0:1, 2:1, 2:6, 5:7, 8:8, 8:10,
9:12, 11:12, 11:15, 15:15, 18:16, 18:19,
19:22, 21:22, 24:23, 24:26. Třetí set: 1:2,
3:2, 4:4, 6:4, 8:5, 10:7, 10:9, 13:9, 14:11,
17:11, 17:13, 18:15, 20:15, 20:19, 21:20,
23:20, 25:21. Čtvrtý set: 0:1, 2:1, 3:2,
3:5, 5:5, 7:6, 8:8, 11:8, 14:9, 14:12, 16:12,
24:13, 25:14.

TJ OP Prostìjov
ERGÕ
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3:1

VK Prostìjov B
ERGÕ

Dz
kolo

TJ OP PV
VK PV "B"
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respekt i nervozitu, aby zdánlivě ztracený průběh razantně otočily. Čím?
Ohromnou bojovností, výbornou
obranou v poli a následnými protiútoky.
Po obratu na 22:21 sice odvracely setbol (23:24), ovšem svůj druhý vzápětí
proměnily – 27:25 a 1:0.
Také druhá část byla dramatická
a plná zvratů. Většinu času opět vedlo vékáčko tažené Jurčíkovou, která
neomylně pokládala útoky a po téhle
stránce doplňovala zkušenější duo



disponované Jurčíkové přebíral otěže
duelu komplexnější i méně chybující
výběr TJ (10:7, 17:11). Skvěle hrála
především hostující členka ženského
áčka VK Baláková, ofenzivní úderností
ji doplňovala Chludová se Zabloudilovou a všechny domácí bojovnice se
doslova překonávaly množstvím super
polařských zákroků. Přesto kvalitativně nevyrovnané protivnice dotáhly
z 20:15 na 20:19, leč jednalo se o jejich
poslední záchvěv výsledkové naděje –
25:21 a 2:1.
Ve čtvrtém pokračování Novákovy
svěřenkyně zase slibně odstartovaly
(3:5) a držely se do stavu 8:8, načež
úplně odpadly. Nadšená Sypkova parta
postupně zvyšovala svůj nápor, aby nemilosrdnou závěrečnou smrští změnila
zbytek utkání v působivou vlastní exhibici – 25:14 a 3:1.



TJ OP PV
VK PV „B“

3:1

Beránková + Oborná. Soupeřky však
jak se utkání vyvíjelo...
znovu nerezignovaly ani při výrazné Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 2:6,
ztrátě (2:6, 11:15, 19:22) a opakova- 3:8, 5:9, 8:10, 9:12, 11:12, 11:14, 12:16,
ně se vracely do hry zejména kolek- 13:17, 16:17, 20:22, 22:22, 22:25. Druhý
set: 1:1, 1:4, 2:6, 7:6, 11:7, 12:8, 12:11,
tivní obětavostí (8:8, 18:16, 24:23). 13:13, 15:13, 15:16, 16:18, 18:18, 18:22,
Rozdíl oproti vstupnímu dílu spočí- 22:22, 22:24, 26:24. Třetí set: 1:2, 8:2,
val v tom, že vyrovnanou koncovku 8:4, 9:6, 14:6, 14:8, 15:10, 16:13, 20:16,
tentokrát ópéčko těsně nezvládlo 20:20, 22:20, 23:22, 25:22. Čtvrtý set:
vzdor jednomu setbolu – 24:26 a 1:1. 5:5, 7:5, 8:7, 10:7, 12:8, 14:9, 18:10,
19:12, 21:12, 21:14, 25:14.
Ještě začátek třetího dějství se pak nesl
v rovnocenném duchu (4:4), jenže V odvetě působila jistějším i kompo vynuceném střídání zdravotně in- paktnějším dojmem hostující re-

zerva, a to velice dlouho. Sice se
už musela obejít bez odpočívající
Dvořáčkové i lehce zraněné Jurčíkové, ale v porovnání s prvním mačem omezila počet nevynucených
chyb, celkově zlepšila veškeré herní
činnosti. Naopak družstvo OP se
plošně zhoršilo a nemohlo se dostat
do předchozího tempa, za což zaplatilo spravedlivou ztrátou úvodního
dějství. Sice vyrovnalo z 12:16 na
22:22, ovšem finiš už nedorazilo –
22:25 a 0:1.
Ve druhé sadě se skóre několikrát
překlopilo na obě strany (2:6 – 7:6,
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Ladislav SYPKO – TJ OP Prostìjov
„Pro nás jsou tahle dvě vítězství hlavně důležitým krokem k záchraně, abychom
po třech letech konečně udrželi druhou ligu normální cestou. Holky odvedly výborné výkony především v obraně, díky obětavým zákrokům v poli zvedly spoustu těžkých balónů a z nich pak dokázaly bodovat. Celý tým ohromně bojoval,
opakovaně se dostával z nepříznivých stavů, které jsme dokázali otáčet. Nelíbil se
mi jen špatný začátek obou zápasů, zejména první set odvety jsme odehráli málo
agresivně. Potom se ale všechno zlepšilo, rozhodla zachráněná koncovka druhé
sady. Stejně jako na podzim šly baby do derby mnohem víc vyhecované než soupeřky, což hrálo velkou roli. Celý mančaft hodně chtěl uspět, aby ukázal, že i v OP
Prostějov jsou kvalitní volejbalistky. Teď jsme samozřejmě moc spokojení a zbývá
jediné: dotáhnout tuhle sezónu v jejím závěru tak, abychom se zachránili.“

Aleš NOVÁK – VK Prostìjov B
„Vládu nad Prostějovem mají zkušené. Domácí volejbalistky hrály výborně,
soustředěně a s velkým nasazením, bojovaly. A dařilo se jim, zatímco nám úplně
nezahrály smečařky. Navíc Adrianu Jurčíkovou, která byla v prvním utkání naší
největší oporou, jsem musel kvůli bolestem nohy předčasně vystřídat a šetřit ji
na příští víkend, který pro nás bude s úvodní fází kvalifikace o extraligu juniorek
extrémně důležitý. Nemělo smysl riskovat, tahle derby jsme brali v podstatě jako
přípravu. Samozřejmě jsme chtěli i tak zvítězit, ale zkušenější soupeř byl prostě
lepší a zaslouženě vyhrál. My jsme si dnes leccos vyzkoušeli, něco vyšlo a něco
ne. Z porážek nedělám žádnou vědu, zásadnější bitvy nás teprve čekají.“
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PROSTĚJOV Jako hráčka nastupuje Ivana Kratochvílová za druholigové ženy TJ OP Prostějov,
zároveň je však členkou realizačního týmu extraligových volejbalistek VK Prostějov coby jejich
masérka. Derby ópéčka proti rezervě vékáčka tak
pro ni mají pikantní nádech, neboť čelí klubovým
parťačkám včetně kamarádek. Bez ohledu na to
čtyřiadvacetileté libero zahrálo výborně a dirigováním týmově skvělé obrany pomohlo
k sobotnímu dvojnásobnému triumfu 3:1.
Po utkání tak neskrývala radost ani v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
ƔƔ Jaké máte z městských duelů
dojmy?

Marek SONNEVEND
„Jen ty nejlepší. (směje se) Před zápasy jsem byla trochu nervózní,
protože béčko VK hrálo poslední
dobou dobře, mělo výsledky.
Ale tentokrát jsme byly lepší
my, protože jsme hrály víc +XCPC-TCVQEJXÊNQX¾RCVąÊMQRQT¾O6,12
Foto: Marek Sonnevend
kolektivně a moc bojova-

12:8 – 16:18, 18:22 – 22:22), než
klíčová koncovka významně ovlivnila celý další průběh utkání. Soubor
tažený vynikající Balákovou prohrával již 22:24 a tím pádem čelil jak
dvěma setbolům, tak hrozbě dvousetového manka. Místo toho obdivuhodně zabral čtyřbodovou sérií
znamenající stěžejní otáčku – 26:24
a 1:1.
Od té chvíle tahaly psychicky sražené mladice VK za kratší konec
volejbalového provazu. Sice nic nevzdávaly, leč solidní pasáže střídaly
s vyloženě nepovedenými, přičemž
největší problémy měly s překonáváním houževnaté defenzivy OP.
Domácí srdcařky v poli často zvedly až nemožné a jakmile překonaly
svůj výpadek ve třetí části (z 14:6
na 20:20), neohlížely se zpátky. Nejprve ubouchaly důležitý závěr třetí
sady 25:22 a vedly 2:1. Následně
poté stupňovaly tlak ve čtvrté edici
natolik mocně, že rivalky podobně
jako v minulém zápase naprosto odvařily k dílčímu debaklu i celkovému
triumfu – 25:14 a 3:1.
Statistiky z obou zápasů a průběžnou tabulku skupiny „C“ 2. ligy
najdete na straně 26

ly. Soupeřky možná mají větší individuality, my jsme do toho však daly srdíčko
i nasazení. Jen začátek odvety byl špatný, tam jsme nastoupily dost laxně. Postupně
jsme ale zase mákly, přidaly agresivitu a nepříznivý průběh otočily.“
ƔƔVětšinu setů obou střetnutí jste dokázaly obrátit z různě velké ztráty. Čím?
„Tohle bylo o zmíněné bojovnosti. Do obou derby jsme šly společně na maximum, hrály jedna za druhou, nic nevzdávaly. To rozhodovalo.“
ƔƔByla klíčová vaše kolektivně skvělá obrana v poli?
„Určitě jo. Jak říkám, daly jsme do zápasů srdce. Pomáhaly i otlučené bloky, vždycky
jsme ty míče nějak zvedly a dokázaly z nich bodovat. Taky štěstí nám někdy přálo, ale
jak se říká: šly jsme mu naproti. Holky zahrály super a jsou z toho dvě cenná vítězství.“
ƔƔŠlo o nejlepší výkony družstva v sezóně?
„Možná ano. Už minule na podzim nám vzájemné souboje s „B“-týmem Prostějova vyšly velice dobře, v Národním sportovním centru jsme taky dvakrát
vyhrály. A těchto šest bodů do tabulky se fakt hodí, jsme hodně spokojené.“
ƔƔ Jak vlastně tyhle bitvy vnímáte, když patříte do obou soupeřících táborů?
„Je to samozřejmě zvláštní hrát proti holkám, které tak dobře znám, třeba Klárku Dvořáčkovou pravidelně masíruju. (směje se) Nervozita tam
tedy nějaká byla, naštěstí rychle opadla a soustředila jsem se na hru.“
ƔƔTeď už by záchrana druhé ligy mohla klapnout?
„Věřím, že snad jo. Chce to ještě něco urvat příště ve Vsetíně a hlavně
pak zvládnout poslední dvoukolo doma proti Kylešovicím, kde se bude asi
definitivně rozhodovat.“
ƔƔNakolik se vám líbí práce masérky pro vékáčko?
„Musím říct, že si masáže hráček VK hodně užívám, protože jsou to všechno
super holky a máme výbornou partu. Většinu jich dobře znám z doby, kdy
jsme spolu hrávaly, vždycky při masážích pokecáme a tak. (smích) S touhle
prací jsem naprosto spokojená.“
ƔƔKromě toho ještě trénujete mládež v Olomouci, že?
„Vedu tamní mladší žákyně společně s Petrem Zapletalem, což je vtipné, když
nastupujeme v extralize žen proti UP, které on vede. (směje se) Nebo třeba Lenka Oborná hrající za VK B současně trénuje mladší žákyně Šternberka a šéftrenér mládeže VK Aleš Novák vede i zdejší výběr U13, takže se nejen spolu různě
střetáváme. Ve volejbalu je to prostě dost provázané a propojené.“ (úsměv)
ƔƔStíháte vůbec něco jiného kromě volejbalu?
„S kamarádkou si chceme otevřít masážní studio, tak uvidíme, jak to vyjde.
(smích) A jestli o mě bude mít vékáčko zájem jako o masérku i do další sezóny.“
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Prostějov (son) - Žádný masivní nával
fandů na městské bitvy pod vysokou sítí
se sice nekonal, až třetí nejvyšší soutěž
žen logicky tolik neláká. Přesto na zahajovací mač zavítalo takové množství
diváků, že kapacitně miniaturní hlediště
letní haly u prostějovského velodromu
bylo nezvykle přeplněné. „Tolik lidí sem
na volejbal asi ještě nikdy nepřišlo,“ smál
se trenér TJ OP Ladislav Sypko vrcholně spokojený se dvěma zaslouženými
triumfy 3:1. A nezapomněl příznivce
pochválit za hlasité povzbuzování. „Nejvíc slyšet byla jako obvykle paní Vetešníková, která nám společně s dalšími k vítězstvím moc pomohla,“ ocenil Sypko.
Novák vtipkoval
o bagrové válce
Prostějov (son) - Velké problémy
překonávat obětavou obranu ópéčka
měly mladé volejbalistky VK Prostějov
B. Leckdy platilo, že čím vydařenější
byl jejich útok, tím lepší zákrok v poli
vytáhly jejich soupeřky. A naopak. Během jedné z mnoha dlouhých výměn
míč ikskrát přeletěl síť na obě strany,
záloha vékáčka opět marně bušila jako
hluchý do vrat. Načež na konci téhle
jedné konkrétní rozehry překvapivě
zabodovala víceméně náhodným úderem spodem. „Mám titulek do novin:
Vékáčko vítězí v bagrové válce,“ rozšafně houkl směrem k přítomnému
novináři kouč béčka VK a šéftrenér
oddílové mládeže v jedné osobě Aleš
Novák. Jinak ale při porážkách dobrou
náladou zrovna neoplýval.

