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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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seriál „Restaurace a hostince pod lupou.“ str.
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Exkluzivní rozhovor
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ
MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI VYHRÁT CENY ZA VÍCE JAK 100 000 KORUN
BEREME
KE STOLU
LUPU!!!
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A MÍT KAŽDÉ PONDĚLÍ VEČERNÍK AŽ DO DOMU
HLAVNÍ CENA: RODINNÝ ZÁJEZD K MOŘI!
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V PROSTĚJOVĚ? NE!
Michal KADLEC
PROSTĚJOV Hrozba šíření světové epidemie, nepřesné informace a nejistota. Začátek uplynulého týdne zasáhla kauza koronavir i zdejší region. Večerník na svých internetových stránkách přinesl v pondělí odpoledne exkluzivní informaci o dvou osobách,
které byly v prostějovské nemocnici testovány kvůli podezření na Covid-19. Přestože
zprvu byla tato zpráva vyvrácena, krajská hygienička provedení krevních testů u manželské dvojice z Prostějovska navrátivší se z dovolené v Itálii zpětně nakonec potvrdila.
Ve čtvrtek dopoledne byl navíc testovaný další muž z Prostějovska. Výsledky všech tří
osob byly naštěstí negativní. „Nepodléhejte zbytečné panice,“ vyzývá občany primátor
Prostějova František Jura. Ono se to ale lehce řekne, když už i v sousedních zemích lidé
na koronavirus umírají...
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O ŠÍŘÍCÍ SE NEMOCI ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 16-17
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
V pondìlí
rekordnì napršelo
Prostějov (mik) – Podle mnohých
odborníků byla letošní zima velice
„suchá“ hlavně zásluhou absentující
sněhové nadílky. Ovšem ani deště
moc nebylo, což může zle odnést na
jaře se probouzející příroda. O to více
potěšil dlouhý a prudký „slejvák“, který se i nad Prostějovem přehnal v noci
z neděle 1. na pondělí 2. března. Podle
informací z prostějovské hvězdárny
spadlo v Prostějově 10,7 milimetru
srážek na metr čtvereční. Je to letošní
maximum, nejvíce zatím napršelo 4.
února, kdy spadlo 6,3 milimetru vody
na metr čtvereční.

Chøipky je zase ménì
Prostějov (mik) – Sice nepatrně, ale
přece. Zatímco svět se více zabývá
koronavirem, běžná chřipka v Olomouckém kraji i v Prostějově se stále
pohybuje na hranici epidemie. Oproti
minulému týdnu ale i v Prostějově
došlo k mírnému poklesu počtu osob
nemocných chřipkou v přepočtu na
sto tisíc obyvatel. „K pondělí druhého
března evidujeme v Prostějově 1 559
případů relativní nemocnosti, což je
o dvanáct osob méně než předchozí
týden. V Olomouckém kraji pak evidujeme dvacet případů chřipkového
onemocnění s klinicky závažným průběhem a z toho sedm případů úmrtí,“
prozradila Eva Kučerová, vedoucí
protiepidemického oddělení pobočky KHS v Prostějově.

/LGLXzWRNYHWH
Prostějov (mik) – Přestože se zima
ještě nehodlá vzdát své vlády a zuby
nehty se drží, v Prostějově už na různých místech přebírá žezlo jaro! „Na
zahrádce nám kvetou sněženky a bledule, na okrasných keřích pak raší listy,“ pochlubila se Večerníku jeho pravidelná čtenářka. Do pupenů „jdou“
i stromy v parcích a příchod jara už
signalizují i zpěvní ptáčci. Taky vás
budí časně ráno?

Pondělí 9. března 2020
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CO NÁS UDIVILO…
Foto: Michal Kadlec

KORONAVIRU

Agentura 'R'UæRYLFSRYHGHSRG]HPQtGUiKD
Zklidnění dopravy v centru města
má hlavně pomoci severní obchvat
Prostějova, ale kdo tomu věří?
Podle zjištění Agentury Hóser není
o tomto kroku pevně přesvědčeno
ani současné vedení magistrátu,
protože připravuje další geniální
stavební investici. Ta má omezit
počet vozidel mířících z Prostějova
do nákupní zóny v Držovicích a zahlcujících tak nejen centrum města,
ale hlavně celou Olomouckou ulici.
„Už jsem o tom přemýšlel dávno
a radil jsem se i se svými předchůd-

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

•• Pondělí ••
Nevypočitatelný prezident. „Vojna s Turkem musí bejt!“ byl přesvědčený
Josef Švejk. Zatímco v Evropě se řešil koronavirus, rozhodl turecký prezident
o dalším útoku na Sýrii. Následně oznámil, že jeho země již nezvládá příliv
migrantů a navzdory uzavřeným dohodám je vyslal k řecké hranici. Jsem
přesvědčen, že tyhle události budou mít na život nejen v naší zemi mnohem
větší dopad než „čínská chřipka“. Uvidíme, zda ona válka s Turkem zůstane
jen na úrovni očekávaných ekonomických sankcí.
•• Úterý ••
Voda živá. „Kráva pije vodu a je z ní mléko, zmije pije vodu a je z ní jed,“ praví jedno moudré japonské přísloví. Voda je dar, je však hlavně na nás, co s ní
uděláme. Členové prostějovského Fotoklubu ji logicky fotografovali. Výsledek
jejich snahy je k vidění na výstavě ve Státním okresním archivu v Prostějově.
•• Středa ••
Zachovejme paniku. „Nemáš sa pred ňou kam zašiť, za rohom ťa ovalí. Má tvoju
adresu, už si v kaši, na ňu si vždy pomalý. Všetkých nás zatýka – ženská menom
Panika,“ zpívala svého času kapela Team. Kvůli hojně diskutovanému koronaviru
byla z preventivních důvodů pro návštěvy uzavřena i prostějovská nemocnice.
•• Čtvrtek ••
Qualis artifex pereo! „Jaký umělec ve mně odchází!“ Tuto sebeironickou poznámku připsal Jiří Wolker na konec své básně Umírající. Prostějovský básník,
který si dobře uvědomoval, že až umře, téměř nic na světě se nezmění, se sto let
od svého narození „dočkal“ vydání čtyřdílného svazku své poezie i próz. To vše
pod souborným názvem Dílo pokřtili v prostějovské knihovně.
•• Pátek ••
Nelitovala ničeho. „Zametla jsem s láskami a s jejich tremoly. Zametla
jsem navždycky, začínám od nuly,“ zpívala šansoniérka Edith Piaf ve slavné
písni „Non! Je ne regrette rien!“ I tato skladba zazněla v divadelním představení Vrabčák Edith, které bylo v rámci pravidelných divadelních pátků
k vidění v kině Oko v Němčicích nad Hanou.
•• Sobota ••
Maska, nebo skutečnost? Někdy nosíme masku, jindy můžeme být sami sebou, a někdy je maska pravdě blíž než obličej... Mnohé z dětí, které se zúčastnily
karnevalu v Určicích, jsou minimálně ve svých myslích právě oněmi superhrdiny a princeznami, v něž se mohly proměnit během této tradiční akce.
•• Neděle ••
Trefa do černé. „Paní sousedko, mohla byste mi prosím podat můj šíp?
A kde je Pepíčku? Má ho vaše kočka v zádech…“ Lépe než Pepíček z tohoto
vtipu nepochybně stříleli účastníci prostějovského mistrovství České republiky v lukostřelbě.

ci na radnici. Také oni už to měli
v plánu. Teprve ale já jsem schopen dovést myšlenky z minulosti
k vlastní realizaci,“ napsal Agentuře Hóser s tajemným nádechem
Jiří Rozohnil, stavební náměstek
primátora Prostějova. Samozřejmě jsme po něm chtěli, aby se vymáčkl konkrétně, jak chce kromě
stavby obchvatu omezit dopravu ve
městě. „Nechávám vypracovat projektovou dokumentaci na výstavbu
podzemní dráhy do Držovic! Bude
to takové naše malé metro, ovšem
jen s jedinou trasou. Ta začne na
Sídlišti Svobody a se stanicemi na
náměstí T. G. Masaryka a na Sídlišti E. Beneše povede až do Dr-

žovic do obchodní zóny! Věřím,
že podzemní dráhu využijí denně
tisíce Prostějovanů místo věčných
jízd za nákupy jejich vozidly. Ulice,
a hlavně ta Olomoucká, se podle
mého názoru okamžitě vyprázdní
a bude po problémech. Možná potom také zjistíme, že celý severní
obchvat je zbytečný a naprd,“ uvedl
doslova náměstek pro každou cihlu
Jiří Rozohnil.
Jeho nápad už prosákl částečně na
veřejnost, takže se o něm dozvěděli
také opoziční zastupitelé. „Já bych
ani nebyl proti, ale nejdřív chcu
krytý bazén. Pak se teprve svezu
metrem třeba do Prčic,“ ozval se
lídr hnutí Na křivo! Aleš Takyášek.

„Je to náhodou výborný nápad.
Pokud bude podzemní dráha spojena s výsadbou zeleně na všech
stanicích, tak pro to pařátu zvednu,“ nechal se slyšet Jan Nicnevrátil
z hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se

Pro pěkného ptáčka si jeli
prostějovští policisté až do
Kroměříže! V tomto městě
zadrželi sedmadvacetiletého
muže, který má na svědomí
tucet krádeží či vloupání do
různých objektů v Prostějově! Za spáchanou škodu ve
výši 45 000 korun mu hrozí
až tři roky vězení, protože se
jedná o recidivistu.
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Mladý muž policistům přiznal všechno. V jeho případě jde zejména o krádeže
v různých prodejnách, na
svědomí má i dřevěný stánek na náměstí T. G. Masaryka. Dvanáct trestných
činů stihl pachatel vykonat
od začátku tohoto roku do
20. února.

Policisté hledají auto. Minulé
pondělí 2. března v 17:20 hodin
došlo v křižovatce prostějovských
ulic Svatoplukovy, Vrahovické
a náměstí Padlých hrdinů k lehké
dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Na tom by nebylo
až tak nic extra divného. Mnohem horší je skutečnost, že dosud
nezjištěný řidič s vozidlem Opel
z místa nehody ujel...
ZACHYTILI JSME

2

Ač to prostějovská nemocnice
napoprvé nepřiznala a podala
opačné informace, lékaři provedli
krevní testy na koronavirus u prvních osob z Prostějovska, které se
vrátily z dovolené z Itálie. Výsledky testů byly naštěstí negativní.
ZAUJAL NÁS...

MAREK EBEN

od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

&21É6327ħð,/2

Šatny budou! Primátor František Jura svolal na toto úterý
mimořádné jednání prostějovských zastupitelů. Ti by
měli schválit výstavbu hokejových šaten pro mládež vedle
Víceúčelové haly-zimního stadionu. Městu se totiž podařilo
vysoutěžit velice příznivou cenu.
Vítěz konkurzu nabídl sumu o 20
milionů korun nižší než byl předpoklad!
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rubriky
Večerníku

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.

VLASTIMIL FORGÁČ
se narodil 29. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 2. března 2020.
Jeho zdánlivé stáří je 18 let, měří okolo
166 centimetrů, má střední postavu, černé oči a hnědočerné rovné vlasy. Má tetování na levém předloktí.

Foto: internet

Výborný moderátor, herec, ale i muzikant se uplynulou sobotu večer
představil společně se svými bratry
Kryštofem a Davidem divákům při
koncertu bratří Ebenů v sále Společenského domu v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„NECHAL JSEM
TAM KRABICI
VÍNA A CELOU
FLAŠU RUMU!“
Bezdomovec stojící před ruinami
bývalého železničního depa za
místním nádražím se už se svým
bohatstvím zřejmě nesetká.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

10/1 °C

¶WHUÙ

12/3 °C

6WÔHGD

11/4 °C

Františka
Viktorie
Anděla

LUCIE BEDNÁŘOVÁ
se narodila 7. dubna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 3. března 2020.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do
27 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má hubenou postavu a hnědé rovné
vlasy.

¤WYUWHN 13/4 °C
Řehoř

3½WHN

14/5 °C
Růžena

6RERWD 11/3 °C

Rút a Matylda

Nedìle

9/5 °C
Ida
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Stále jde o případ,
který v Bedihošti vyvolává obrovské vášně. Není se co divit, devětašedesátiletý Vladimír Petřík si
mohl ještě dlouhá léta užívat svého
důchodu. V sobotu 1. února ale
majitele domu brutálně napadl jeden z nájemníků. Devětadvacetiletý feťák Pavel Š. sekáčkem na maso
způsobil Vladimíru Petříkovi závažná zranění na hlavě a málem
mu amputoval ruku. Senior svým
těžkým zranění nakonec podlehl.
Policie tak čin okamžitě překvalifikovala na dokonanou vraždu.
Minulý pátek odpoledne měla
oběť nejzávažnějšího zločinu pohřeb a sešly se na něm desítky lidí.
Starosta Bedihoště dokonce z obce
vypravil speciální autobus. Mezi
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

ZTRACENÝ ERB
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

byl z Fakultní nemocnice Olomouc
transportován do prostějovského
špitálu. „Stav tohoto pacienta je stabilizován a dovolil přepravu do Prostějova k následné péči,“ informoval mé-
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dia v neděli 23. února mluvčí Fakultní
nemocnice Adam Fritscher. Bohužel
MICHAL
o den později jsme se dozvěděli velice
smutnou zprávu. Vladimír Petřík naKADLEC
konec svým zraněním podlehl.
Už se zdálo, že Vladimír Petřík brutál- Večerník se samozřejmě ptal na
ní útok přežije. Po několika operacích důvody, proč senior z Bedihoště

den po převozu z Olomouce do
Prostějova zemřel. „Velmi ráda
bych vám vyšla vstříc, ale s ohledem na ochranu osobních údajů
nemohu sdělovat údaje týkající se
zdravotního stavu našich pacientů.
Jediné, co mohu upřesnit, je, že pacient byl do Nemocnice Prostějov

z loveckého

zámečku
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transportován ve velmi vážném
zdravotním stavu. Celý případ
vyšetřuje Policie ČR, která u obviněného pachatele přehodnotila
právní kvalifikaci ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu na zločin vraždy. I z tohoto
důvodu není možné případ blíže
komentovat,“ sdělila nám Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel, pod níž prostějovská
nemocnice spadá.
Uplynulý pátek 6. března odpoledne
tak desítky lidí vyprovodily v Obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově Vladimíra Petříka na jeho
poslední cestu.
dokončení na straně 20 >>>

PROSTĚJOVSKO Tohle jste možná nevěděli! Pokud pojedete
z Otaslavic do Myslejovic, přejedete přes obec a budete po silnici
pokračovat stále rovně do lesa, měli byste po zhruba sedmi kilometrech narazit na lovecký zámeček Ferdinandsko. Problém je v tom,
že zajímavá historická památka stojí ve vojenském újezdu Březina,
kam je oficiálně
vstup zakázán.
Navzdory tomu zámeček stále láká
nejen mnohé zvědavce, ale i nenechavce. A to i přesto,
že by měl být elektronicky střežen…
(mls)
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SOKOVI V LÁSCE UKOUSL RET A CHTĚL JEJ VĚZNIT. DOSTAL 7,5 ROKU!
Obhajoba Jiřího Otáhala neobstála, jeho chování se řídilo jasným plánem

PROSTĚJOV Tohle by do něj nikdo neřekl! Obchodní zástupce Jiří Otáhal už má ledacos za sebou. Navzdory svému zralému věku (50 roků - pozn.red.) se však zachoval
jako ukázkový puberťák. Ženatý muž nezvládl rozchod se
svojí milenkou a na soka, který mu lásku odloudil, připravil
vskutku ďábelský plán. Přepadení mu však nevyšlo podle
jeho představ a jak Večerník informoval už v předchozích
číslech, čelil obžalobě. V úterý jej pak prostějovský soud poslal na 7,5 roku do vězení!

Martin ZAORAL
Jiří Otáhal je řadu let ženatý. To
mu však nebránilo v tom, aby si
pořídil milenku. Po zhruba třech
letech se s ním žena rozešla v listopadu 2018. Z rozchodu vinil
muže, jemuž se následně rozhodl
pomstít. Na jeho automobil nechal umístit GPS zařízení, pročež měl o jeho pohybu dokonalý
přehled. Zároveň si opatřil pistoli

a pronajal garáž, kam kromě zásob
pití a injekčních stříkaček umístil
podomácku vyrobené křeslo, které už na první pohled připomínalo
mučicí nástroj. Rovněž se vybavil
motorkářskou helmou a přelepil
jí černou páskou hledí tak, aby
jejího nositele nikdo nepoznal.
S těmito věcmi a dále se dvěma
elektrickými paralyzéry, provazem a stahovacími pásky vyrazil
do prostějovské automechaniky,

kde si půjčil vůz. Takto vybaven
vyjel loni v červnu vstříc muži,
jehož k smrti nenáviděl. Podařilo
se mu jej zastavit na nepříliš frekventované silnici mezi Výšovicemi a Určicemi. S pistolí za pasem
a elektrickým paralyzérem v kapse se Otáhal vrhl na nic netušícího muže. Jenže vše neprobíhalo
tak, jak si představoval. V následné rvačce se dostal do defenzivy,
kterou se pokusil vyřešit tím, že se
naplno zakousl do tváře poškozeného, a to tak, že mu až po bradu
ukousl celý spodní ret!

Vše mìl
naplánované
V úterý 3. března byl u Okresního soudu v Prostějově Jiří Otáhal shledán vinným z trestných
činů těžkého ublížení na zdraví,

výtržnictví a zbavení osobní svobody ve stadiu pokusu. „Soud
jeho obhajobu vyhodnotil jako
nevěrohodnou. Obžalovaný ji
totiž měnil. Na začátku tvrdil, že
to byl právě on, kdo byl napaden
a pouze se bránil. Teprve později se přiznal k tomu, že nechal
umístit sledovací GPS zařízení
na automobil poškozeného, záměrně jej vylákal z auta a pak na
něj zaútočil,“ odůvodnil rozhodnutí předseda senátu Petr Vrtěl,
který poslal obžalovaného na 7,5
roku do vězení. „Neuvěřili jsme
ani tomu, že si obžalovaný garáž
pronajal k tomu, aby v případě
vystěhování od manželky měl kde
bydlet stejně jako tomu, že připravená pouta, zbraň a provaz nijak
s přepadením nesouvisely. Nasvědčuje tomu mimo jiné i to, že se

EXKLUZIVNĚ
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Foto: Martin Zaoral

obžalovaný v případě odchodu od
manželky mohl přestěhovat ke svému otci a nemusel k tomuto účelu
využívat pronajatou garáž. Vše napovídá tomu, že jeho chování se
řídilo přesným plánem a on chtěl

,bČbb´¼8±àl

poškozeného nejen přepadnout,
ale minimálně několik dní v garáži
věznit,“ dodal k verdiktu Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný, Jiří Otáhal se proti němu na
místě odvolal.
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Naši občané se v posledních týdnech
oprávněně zajímají o nebezpečí nákazy
novým typem koronaviru. Jako primátor
se tomuto tématu věnuji už od ledna. Setkávám se s našimi zdravotníky, vyměňujeme si informace s vedením Olomouckého
kraje, čerpáme údaje od státu a jeho institucí. V minulých dnech jsem rovněž svolal
Bezpečnostní radu ORP Prostějov, abychom se ubezpečili o připravenosti celého
regionu. Musím zopakovat, že nemáme
žádný důvod k panice. Nejlepší prevencí
proti onemocnění je dodržování obecně
(QVQ%552TQUV÷LQX
známých pravidel, která najdete napříPROSTĚJOV Kvůli hrozbě koronaviru a zákazu návštěv jí bohužel nemohl přijít popřát pros- klad na webových stránkách města Protějovský primátor, takže se oslavy uskutečnily jen v úzkém kruhu mezi personálem a klienty stějova. Pokud se situace jakkoliv změní,
Centra sociálních služeb v Prostějově. Věra Rozbrojová tam v plné svěžesti oslavila 103. naro- budu považovat za svou povinnost o tom
naše občany informovat.
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zeniny a podle všeho tak převzala žezlo nejstaršího občana Prostějova současnosti!
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(mik)
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU
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PROSTĚJOV Zhruba před rokem byly zveřejněny výsledky
velké výroční ankety internetového portálu I-divadlo.cz, v níž zvítězila Eva Hacurová pocházející
z Prostějova. Herečka působící
v oceňovaném pražském Divadle
v Dlouhé se fantastickým způsobem představila i na obrazovkách
České televize ve snímku Až budou krávy létat.
Eva Hacurová 20. března oslaví své
27. narozeniny. Úspěšná a oblíbená
divadelní herečka dostává čím dál
větší prostor také na televizní obrazovce. Začala se objevovat v nekonečném seriálu Ulice a šanci dostala
i v šestém díle seriálu Most! Zatím
největšího úspěchu však v rámci
televize dosáhla v příběhu Až bu-
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à
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dou krávy létat. Jednalo se o první
epizodu z celkem čtyřdílného cyklu Jak si nepodělat život, který se
koncem uplynulého roku objevil na
obrazovce České televize. Hacurová
si v něm zahrála mladou učitelku základní školy v Berouně s pečlivě pěstovaným mindrákem ze své nadváhy.
Její postava Bětky však došla k názoru,
že problém se nevyřeší, když ho bude
skrývat, ale když se odhalí. I kdyby
to mělo být doslova. A tak se stane
tanečnicí burlesky, což je komický tanec, který nemá daleko ke striptýzu.
„V podstatě celý život jsem poslouchala, že jsem na profesi herečky
tlustá. I moje vztahy s chlapy byly
opředeny neustálými debatami
o mojí nadváze. Jak jsem procházela
životem, nabírala jsem nánosy pře-

svědčení, že tlustí lidé nemají stejný
nárok na život jako ti hubení. Naše
profese i společnost jsou povrchní,
ale je třeba nezapomínat, že i my
‚jinak prostorově řešení‘ máme city
a že ta hroší kůže může být tlustá
jen navenek,“ prozradila na sebe Eva
Hacurová.
Úspěch u diváků, kterých se u televizních obrazovek sešlo 1,1 milionu,
byl značný. „Sázka na Evu rozhodně
vyšla. Tato herečka měla pro svou
roli vše potřebné: nadváhu, pohybový talent i cit pro komediální načasování,“ zhodnotil například jeden
z příznivců.
Pro Hacurovou to rozhodně není
první úspěch. Už z roku 2017 má
Cenu divadelní kritiky za Talent
roku.
(mls)
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PROSTĚJOV Už od konce roku
2018 a dále během celého roku
2019 byla nejen prostějovská
veřejnost konejšena tím, že doslova a do písmene rozpadající se
estakáda Haná projde důkladnou
rekonstrukcí. Dálniční nadjezd
nad částí průmyslové zóny a Vrahovic upoutal značnou pozornost
ve chvíli, kdy policisté hlásili několik případů za sebou týkajících
se padajících kusů betonu z estakády, které vážně poničily pod ní
projíždějící vozidla. Jak ale vyšlo
najevo v minulých dnech, slibovaná rekonstrukce mostu se znovu odkládá.
Uprostřed listopadu 2018 jednala
náměstkyně primátora Prostějova
Alena Rašková se zástupci ŘSD

i Olomouckého kraje o plánech
na celkovou rekonstrukci estakády
Haná. „Nosné sloupy jsou podle
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic
v pořádku, proto zůstanou ponechány. Vlastní silnice na estakádě pak
projde rekonstrukcí. Stabilita mostu poškozená není, vady vykazuje
pouze jeho betonový plášť,“ popsala
Večerníku v listopadu 2018 situaci
Alena Rašková a po jednání s představiteli ŘSD přidala i předběžné
informace k omezení dopravy na
D46. „Motoristé se nemusí obávat
kompletní uzavírky dálnice. Doprava bude podle potřeby svedena
do jednoho pruhu a průjezdnost
dálnice zůstane zachována. Jsme domluveni, že k rekonstrukci estakády
dojde v průběhu roku 2019,“ ubez-

pečila už před rokem a půl náměstkyně primátora pro dopravu.
Podobné zprávy jsme slyšeli i v průběhu roku 2019 a prvotní práce na
estakádě skutečně začaly. Jenže dělníci problematické díly mostu, ze
kterých padal beton pouze „omlátili“ a zasíťovali. O nějaké větší rekonstrukci tak nemůže být ani řeči.
Bohužel ani začátek roku 2020 nepřináší v tomto ohledu optimistické
zprávy. „Oprava estakády je ve fázi
přípravy, kdy je zpracována projektová dokumentace a je podána žádost o vydání stavebního povolení.
Tato žádost mohla být podána až po
uzavření smluv o právu provést stavbu s majiteli pozemků nacházejících
se pod estakádou,“ informovala nedávno mluvčí ŘSD Nina Ledvinová
s tím, že smlouvy s majiteli pozemků
se zasekly především u podnikatelů,
kteří mají pod estakádou své pozemky a vedle ní i firmy. „Pokud se
podaří v dohledné době vyjednat
všechna povolení a úspěšné bude
i výběrové řízení na zhotovitele
stavby, může rekonstrukce estakády
Haná začít na podzim tohoto roku,“
konstatovala náměstkyně primátora
Alena Rašková. „Ano, vnímáme tak
další roční odklad…,“ posteskla si.
(mik)
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Ve středu v podvečer se na několik minut zastavil provoz v blízkosti železničního přejezdu ve Vrahovické ulici. Ze
tří automobilů vyskákala zhruba desítka černých zakuklenců se žlutým nápisem POLICIE na zádech a muži s ostře
nabitými zbraněmi zamířili k bráně
bývalého Agrostroje. Už na první pohled bylo patrné, že se nejedná o žádné
cvičení, ale o ostrou akci speciální zásahové skupiny Policie ČR.
„V tu chvíli jsem byl nucen zastavit, policajti celí v černém stopli veškerou dopravu. Nebylo to nic příjemného, seděl jsem
za volantem a ani jsem nedutal. Bodejť by
taky jo, když před vámi stojí černý zakukle-

nec se samopalem v rukách. Pak jsem jen
viděl, jak za bránou Agrostroje kohosi
zatýkají a vedou jej ke svým autům,“ telefonoval Večerníku ještě tentýž večer muž
z Prostějova, který jel v tu dobu po Vrahovické ulici.
Ve zbytku týdne jsme se snažili zjistit, o co
vlastně šlo. Co se týká oficiálních zpráv,
prostějovští policisté nás odkázali na
Krajské ředitelství Policie ČR v Olomouci, které celou akci zorganizovalo. Ale ani
tam jsme moc nepochodili. „Mohu jen
potvrdit, že policisté provedli ve Vrahovické ulici v Prostějově zákrok proti osobě
podezřelé z trestné činnosti. Ale vzhledem
k probíhajícímu vyšetřování nelze v tuto

chvíli médiím poskytovat bližší informace,“ sdělila nám stroze Jitka Dolejšová,
tisková mluvčí krajských strážců zákona.
Večerník ale pátral dál a z různých zdrojů
jsme se dozvěděli alespoň to nejzákladnější. Jednalo se o zatčení Zbyňka Fojtka
z Pěnčína, který v loňském roce stanul
před soudem kvůli obvinění z vraždy stavebního podnikatele ze Skalky. Přestože se
mu ale vraždu nepodařilo prokázat, nyní si
pro něj policie přijela znovu. „Policie teď
vyšetřuje nějakou sérii loupežných přepadení čerpacích stanic na Olomoucku
a také přepadení pošt a nějaké banky. Prý
je do toho zapletený i Fojtek,“ uvedl zdroj
Večerníku, který si nepřál být jmenován.

$.78/1«
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Zbyněk Fojtek měl možná před sebou zářnou politickou kariéru,
vždyť v pětadvaceti letech se stal místopředsedou místní organizace ODS v Pěnčíně a mířil i do krajské politiky. Vraždu podnikatele,
kterému dlužil peníze, se soudu nepodařilo prokázat. Fojtka soud
poslal pouze na jeden rok do vězení za to, že auto s mrtvým podnikatelem odvezl na Šumpersko a tam ho i s tělem na odlehlém místě
zapálil. Jak ale stavební podnikatel ze Skalky zemřel, to se ani po
pitvě nepodařilo zjistit, proto ani nebylo možné určit, zda se jednalo o vraždu. O tom, že ale Zbyněk Fojtek kvůli svým finančním
problémům sklouzl na pořádně šikmou plochu, svědčil i policejní
zásah proti němu ve Vrahovické ulici v Prostějově. Jeho politická
kariéra byla rázem utnuta, občanští demokraté na Prostějovsku
se jej „rádi“ zbavili.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Jezdecká ulice
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Příště: Netušilova ulice
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Schválnosti
s megafonem

První březnový den, patnáct minut
po půlnoci, kontrolovali strážníci
veřejný pořádek na ulici Lužická
a v okolí Disco Clubu Morava.
Před diskotékou si hlídka povšimla
mladíka, který mluví do megafonu
a pouští z něj hlasitě různé zvukové signály. Strážníci jej kontaktovali a vyzvali, aby svého jednání,
kterým rušil noční klid, zanechal.
Tímto chováním se dopustil jednadvacetiletý muž přestupku proti
veřejnému pořádku. Hlídka vyřešila celou záležitost uložením pokuty
příkazem na místě ve výši 1 000 korun. Přestupce a jeho kamarádi byli
poučeni, aby megafon nepoužívali,
jelikož má sloužit k jiným účelům.
Všichni zúčastnění pokynů strážníků uposlechli a přislíbili, že situace
už se nebude opakovat. Po čtvrté
hodině ranní uslyšela totožná hlídka jí známé zvuky v blízkosti centra
na Skálově náměstí. Po příjezdu na
místo bylo slyšet opětovné spuštění zvukového signálu napodobující houkačku a píšťalku. Tentokrát
megafon použil osmadvacetiletý
muž. Jelikož hrozilo i nadále, že
bude docházet k rušení nočního
klidu, strážníci megafon přestupci
odebrali. Ten odmítl celou situaci řešit s nimi na místě. Veškeré
jednání bylo zadokumentováno
a oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.
Tam může být uložena pokuta do
výše 10 000 korun.
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Ustlal si na chodníku
Ve večerních hodinách předminulé soboty 2. března bylo na linku 156 přijato
oznámení o ležícím muži před prodejnou potravin nedaleko centra města.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že
se jedná o osmačtyřicetiletého muže,
který vykazoval svým chováním známky silné opilosti. Se strážníky nedokázal
komunikovat a nebyl schopen se samostatně pohybovat. Opilec po vyšetření lékařem putoval na protialkoholní
záchytnou stanici do Olomouce. Při
předání zdravotnímu personálu byla
provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem a to 3,2 promile alkoholu. vProtiprávní jednání, kterého se
pod vlivem alkoholu dopustil, projedná příslušný správní orgán.

Kradli i nezletilci
Za uplynulý týden vyjížděly hlídky
městské policie k devíti krádežím,
které se udály v prostějovských supermarketech. Sedmkrát spáchali
protiprávní jednání dospělé osoby,
ve dvou případech se jednalo o nezletilé mladší patnácti let, kteří tak
byli předáni svým zákonným zástupcům. U všech případů nedošlo k poškození odcizeného zboží, a proto
bylo vráceno zpět do prodeje. V jednom případě si ukradený sortiment
odkoupil pachatel drobné krádeže.
Celkem bylo odcizeno zboží v hodnotě 2 307 korun. Dva přestupky
vyřešili strážníci uložením pokuty
příkazem na místě v souhrnné výši
1 000 korun. Ostatní protiprávní
jednání byla zadokumentována
a oznámena příslušnému správnímu organu k projednání. Ten za takové počínání může uložit pokutu
do 50 000 korun.

Prostějovští kriminalisté zatkli podezřelého na ulici v Kroměříži

PROSTĚJOV Vloupání do různých objektů a krádeže v obchodech po celém Prostějově. Hned dvanáct takových skutků má
na svědomí sedmadvacetiletý muž, pro kterého si zdejší kriminalisté jeli až do Kroměříže. Tam jej zatkli přímo na ulici a mladík
se ke všem činům přiznal. I k tomu, že celkem třikrát se vloupal
do dřevěného stánku přímo na náměstí T. G. Masaryka!

MICHAL KADLEC
„Důkladným prověřováním se prostějovským kriminalistům ve spolupráci s policisty obvodního oddělení
Prostějov 1 jako podezřelého z několika krádeží podařilo ustanovit
sedmadvacetiletého muže. Na základě informací z prověřování vydalo
21. února Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas s jeho zadržením. Na základě toho bylo po
muži vyhlášeno celostátní pátrání,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého pro Územní
odbor Prostějov.
Provedeným operativním šetřením

se kriminalistům podařilo zjistit, že
se podezřelý pohybuje v Kroměříži.
V pátek 28. února v odpoledních
hodinách jej pak vypátrali nedaleko
centra tohoto města, kde jej přímo
při chůzi po chodníku zadrželi. „Při
následných úkonech se podezřelý
přiznal ke všem dvanácti skutkům,
ze kterých jej policisté podezírali.
Jednalo se čin, kterých se měl na
území města Prostějova dopustit
v období od začátku roku do dvacátého února. Z uvedeného počtu to
bylo sedm krádeží zboží v různých
prodejnách, čtyři dokonaná vloupání a jedno vloupání ve stádiu pokusu. Objektem dvou dokonaných
vloupání a třetího ve stádiu pokusu
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Zloději kol opět řádí
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byl dřevěný stánek na náměstí T. G.
Masaryka,“ popsal mluvčí prostějovské policie. „Při vloupáních bral muž
peníze a elektroniku, při krádežích
v obchodech se zaměřoval na kosmetiku, alkohol a sladkosti. Celkem
svým jednáním způsobil škodu vyčíslenou na více než 45 tisíc korun.
Tohoto jednání se dopouštěl přesto,

že byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti již potrestán,“ dodal
František Kořínek s tím, že policisté
muži v uvedených případech sdělili
obvinění z přečinu krádeže. „Za ty
mu v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta. Vyšetřování je vedeno na svobodě.“
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PROSTĚJOV Hádky mezi partnery, které často přerůstají i v napadení, řeší prostějovští strážníci snad
každý den. Ale aby jeden ze dvojice
svého přítele či přítelkyni ze vzteku
okradl, to se děje opravdu jen výjimečně. A přesně k takovému případu došlo minulou středu.
„Ve středu čtvrtého března v půl desáté večer vyjížděli strážníci řešit případ
hádky mezi partnery. Hlídka kontaktovala uživatelku bytu, ze kterého měl vycházet hluk. Bylo zjištěno, že dotyčná
se svým kamarádem popíjela v restauraci, kde mezi nimi došlo k výměně
názorů. Následně odešla z restaurace
domů. Po chvíli do bytu dorazil i její
kamarád a chtěl vysvětlit některé věci.
Žena odmítla svého přítele poslouchat

a chtěla, aby odešel,“ popsal okolnosti
případu Petr Zapletal, strážník a zastupující tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Opilý kamarád nakonec skutečně byt
opustil, nebylo to ovšem jen tak. Při
odchodu s sebou vzal i mobilní telefon, jenž ležel položený na ledničce.
O tom však žena neměla nejmenšího
tušení... „Když chtěl prokázat svoji
totožnost hlídce, místo občanského
průkazu vyndal z kapsy odcizený
mobil. Ten byl předán zpět majitelce,
která hodnotu dotykového telefonu
odhadla na jeden tisíc korun,“ přidal
Zapletal s tím, že přestupek proti majetku bude oznámen správnímu orgánu. Ten za něj může udělit pokutu do
výše 50 000 korun.
(mik)

PROSTĚJOV Dočasné útočiště za místním nádražím jim
zbourali, bezdomovci
tak hledají nové „ubytování“ po celém
Prostějově. Čtveřice
mužů bez domova ale
všechno vzala za nesprávný konec. Vloupala se do chaty
v Prostějově, což se samozřejmě
příčilo majiteli nemovitosti. Ten
přivolal policii.
„Z přestupku proti majetku podezírají prostějovští policisté čtveřici
mužů ve věku od 31 do 65 let, kteří
neoprávněně vnikli do rekreační
chaty v severní části města Prostějova. Po svém přistižení majitelem
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přivolaným policistům
sdělili, že se pouze chtěli schovat
před zimou, protože nemají kde
bydlet,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti majetku. Za ten
podezřelým hrozí pokuta až do výše
50 000 korun.
(mik)

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ
MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI VYHRÁT CENY ZA VÍCE JAK 100 000 KORUN

A MÍT KAŽDÉ PONDĚLÍ VEČERNÍK AŽ DO DOMU
HLAVNÍ CENA: RODINNÝ ZÁJEZD K MOŘI!

více
na zadní
straně
listu
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Mnozí ze svědků náhle onemocněli, po jiných se slehla zem

PROSTĚJOV Tohle se potáhne ještě hodně dlouho!
Monstrproces s obžalovanými drogovými dealery Lukášem
Šindýlkem, Janem Augustinem a Monikou Dirdovou
Zapletalovou je výjimečný mimo jiné rekordním množstvím svědků rekrutujících se obvykle z řad prostějovských
narkomanů. Mnozí z nich však cestu na soud hledají jen
velmi složitě. Nejedná se přitom o jediný důvod, proč rozsudek jen tak nepadne. Večerník sleduje proces od samého
začátku a nejinak tomu bylo i tentokrát.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na hlavní líčení, které se konalo
v úterý 3. března u Okresního soudu
v Prostějově, bylo předvoláno celkem patnáct svědků. Dlouho to ale
vypadalo, že dorazí pouze dva z nich.
Nakonec se jich ukázalo přece jen
o několik málo víc.
Asi nejzajímavější bylo svědectví Veroniky H. Celoživotní kamarádka Moniky Zapletalové již
dříve vypověděla, že drogy od
obžalované nakupovala už v době,

kdy Zapletalová ještě bydlela
v Mostkovicích. Pak si prý dala na
čas pauzu, k drogám se však po čase
opět vrátila. „Někdy jsem si pervitin
od Moniky koupila, jindy ho dostala
zadarmo. Brala jsem ho asi dvakrát
týdně, platila jsem za něj tři až čtyři
stovky. Já měla o peníze často nouzi, zatímco Monika jich měla vždy
dost. Na automatech občas prohrála
třeba i čtyřicet tisíc korun. Ona pervitin získávala od Lukáše, který ji prý
občas bil, třeba když s ním nechtěla
spát nebo když se toulala,“ vypověděla na policii Veronika H., která se
u soudu pokusila svoji původní výpověď zamlžit, či dokonce zcela popřít. Dařilo se jí to pouze ze začátku.
„Od Moniky jsem brala, dávala jsem

BYLI JSME
U TOHO

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z pondělí 2. na úterý 3.
března se neznámý pachatel násilím vloupal do sklepní kóje v bytovém domě ve Švýcarské ulici.
Z kóje pak odcizil pánské elektrokolo, čímž jeho pětašedesátiletému majiteli způsobil škodu vyčíslenou na 15 500 korun. V době
od 1. do 5. března pak vnikl dosud
nezjištěný pachatel do kolárny panelového domu v Hybešově ulici.
Z té pak odcizil dámské jízdní
kolo typu Leader Fox State Lady.
Majitelce kola tím způsobil škodu
vyčíslenou na 12 000 korun. Policisté v obou případech zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Zlodějům
v případě dopadení hrozí u soudu
až dvouleté odnětí svobody.

Kontejner shořel
Prostějovští policisté prověřují
okolnosti, za nichž došlo v sobotu 7. března okolo půl šesté ráno
ve Vrahovické ulici k zahoření
plastového kontejneru na tříděný odpad. Ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu poškození cizí věci. Při požáru celý kontejner shořel. Vznikla při něm škoda
za více než 7 000 korun.

Okradený středoškolák
Minulé pondělí 2. března před
patnáctou hodinou vnikl dosud
nezjištěný pachatel do prostor
internátu jedné prostějovské
střední školy. Tam z volně odloženého batohu odcizil notebook
typu Lenovo i s neoprenovým
pouzdrem. Majiteli přístroje tím
způsobil škodu vyčíslenou na více
než 8 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Pokračoval po svých
Uplynulý pátek 6. března vpodvečer natrefili prostějovští policisté
na podnapilého cyklistu, který ke
své jízdě potřeboval téměř celou
silnici, když kličkoval doslova
z jedné strany na druhou. Muže
vyzvali k předložení dokladu totožnosti a také k podrobení se dechové zkoušce, při které byly opakovaně naměřeny hodnoty přes
1,7 promile alkoholu v dechu.
S tím cyklista souhlasil a musel
pokračovat po svých.

Odešel s prázdnou
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jí peníze třeba na automaty,“ přiznala nakonec, což ostatně potvrzovaly
i zajištěné SMS zprávy. Obžalovaná
Monika Dirdová Zapletalová však
po výpovědi své kamarádky popřela,
že by ji Lukáš Šindýlek někdy mlátil.
Ostatní výpovědi uvedené pouze
potvrzovaly či doplňovaly. To, že
pervitin získal od Moniky Dirdové
Zapletalové kromě Veroniky H.,
dosvědčil ještě František B. nebo
Libor K. Ten ostatně dle svých slov
nakupoval i u druhého z obžalovaných. „Ona ta naše výpomoc byla

vzájemná,“ komentoval tento fakt
Jan Augustin.
Většina předvolaných svědků k hlavnímu líčení vůbec nedorazila a bude
po nich ještě sháňka. Na řadu by tak
měly přijít také odposlechy, kterých
policie zajistila mnoho hodin. „Trváme na jejich přehrání. Policejní
přepis totiž neodpovídá tomu, co na
nich lze slyšet,“ upozornila advokátka Martina Hrbatová.
Rozsudek tak dosud nepadl a dá
se předpokládat, že jen tak ani nepadne.

V dosud přesně nezjištěné době od
4. do 5. března se neznámý pachatel vloupal do neobydleného rodinného domu v Ječmínkově ulici.
Po násilném vniknutí pachatel
objekt prohledal, ale nic k odcizení nenašel. Výši způsobené škody
majitel domu vyčíslil na 1 000 korun. Policisté věc šetří pro podezření z přečinu krádeže. Pokud se
jim podaří pachatele zjistit, hrozí
mu až dva roky kriminálu.

BLAHOPØEJEME!!!

NEMOCNICE

2. 3. 2020 52 cm 3,74 kg
Prostějov

2. 3. 2020 50 cm 3,65 kg
Prostějov

1. 3. 2020 50 cm 2,65 kg
Prostějov

...

jsou z databáze vyřazeni, někteří
ze zdravotních důvodů i dříve.
Počet prvodárců přitom nenarůstá, spíše klesá. V celém Česku
chybí až sto tisíc dobrovolných
dárců krve,“ dodává Kubíková
s tím, že aktuální omezení přidává také chřipkové období, kdy
dárce musí být 14 dní po skončení běžného nachlazení, a šíření
nákazy koronavirem, kdy dárce
musí být jeden měsíc po návratu
ze severní Itálie.

Darovat krve může každý zdravý
občan České republiky ve věku 18
až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Ženy mohou
darovat krev maximálně čtyřikrát
ročně, muži pětkrát do roka. Naopak darovat krev nemohou chronicky nemocní pacienti, lidé, kteří
prodělali onkologické onemocnění, anebo v minulosti prodělali
žloutenku typu B a C. Dárce krve
by neměl být ani diabetik a neměl
by být závislý na návykové látce.

Lukáš KOLEŇÁK
2. 3. 2020 51 cm 3,85 kg
Prostějov
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VÍTÁNÍ
JARA
Po
krátké
honičce
NA
ZIMÁKU
S VEČERNÍKEM
s policisty havaroval

NETRADIČNÍ
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TAMARIN

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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ním náboru prvodárců nepolevují. „V průběhu roku pořádáme celou řadu náborových akcí a jsme
rádi, že kampaň „450 ml naděje“
mezi nimi figuruje už druhým
rokem. Loni jsme díky ní získali
zhruba 10 prvodárců. Letos si od
kampaně slibujeme, že nám přivede obdobný počet prvodárců jako
loni, kteří se zařadí mezi novodobé hrdiny. Stejně tak je kampaň
unikátní tím, že připomíná důležitost bezpříspěvkového dárcovství
krve a šíří osvětu ve společnosti,“
říká Jana Kubíková, úseková sestra hematologicko-transfuzního
oddělení Nemocnice Prostějov
s tím, že krve není nikdy dost a nikdo neví, kdy ji sám bude potřebovat. Každý člověk totiž za život
obdrží průměrně pět transfúzí.
V Česku je potřeba krev každé
tři vteřiny, přičemž na operačním
sále jí umí během pár hodin spotřebovat desítky jednotek.
Projekt „450 ml naděje“ vznikl jako podpora bezplatného
darování krve. Stále více lidí
si totiž za krev nechává platit,
což je pro transfuzní stanice
v Česku komplikované. „Počty
pravidelných dárců dlouhodobě klesají. Ti navíc dárci stárnou
a nejpozději v pětašedesáti letech

]MLvWÈQÅSÔHVWXSN\ÔLGLÄÕSÔLEORNRYÅPÄLvWÈQÉ

mezi prvodárci krve své hrdiny
s 450 ml naděje

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Stát se novodobým
hrdinou a darovat „450 ml“
naděje je těžší, než by se mohlo
zdát. Troufá si na to o sto tisíc
dárců méně, než by Česko potřebovalo, a proto chybí v nemocnicích a transfúzních stanicích
ročně 158 tisíc litrů krve. Hrdiny
mezi prvodárci, kteří si na heroický čin darovat „450 ml naděje“
troufnou, teď vyzývá Nemocnice
Prostějov, člen skupiny AGEL.
Ke svému prvnímu odběru mohou
zájemci přijít na hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice Prostějov v úterý 10. března od
6.00 do 9:30 hodin, které je jedním
z odběrných míst v rámci kampaně
názvem „450 ml naděje“ organizované napříč Českem Nadačním
fondem Naděje. Nováčci se na
registraci i odběry mohou hlásit
přímo na oddělení, nebo se rovnou
dostavit k odběru. Pro prvodárce
jsou přitom v rámci akce „450 ml
naděje“ připraveny drobné dárky,
ale třeba i losování o let horkovzdušným balonem od společnosti
Balony.eu.
Věkový průměr dárců krve rok od
roku stoupá a počty prvodárců
klesají, přesto nemocnice v aktiv-
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„Šoféři jsou buď pohodlní, nebo nerozumí značkám,“
konstatujeTereza
zástupce
strážníků
GALLOVÁ velitele
Isabela
KRČMOVÁ Libor Šebestík
Martin OŠČÁDAL

Nemocnice Prostějov hledá

Z

www.vecernikpv.cz

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

NEZODPOVĚDNÝCH

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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a prezentace aktuálního návrhu vizu- kterými bychom se měli dále zabývat
alizace úprav nadace Kolel Damesek tak, aby bylo dosaženo koncensu tedy pietní úpravy hřbitova
s respektem jak k lidem,
jejichž ostatky zde leží, tak
s ohledem na potřeby žáků
školy a občanů bydlících
v této lokalitě. Jsem přesvědčen, že shodu je možno
nalézt,“ uvedl v oficiálním
prohlášení František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Eliezer. Hovořilo se také o úpravě pro- Více úvodní schůzku komentovat nestoru z pohledu památkové péče. Na chtěl a vyjádření pro Večerník odmítl.
jednání padla řada zajímavých návrhů,
(mik)

PROSTĚJOV Nedávno prostějovským zastupitelstvem ustanovená
pracovní skupina k řešení
podnětů a připomínek
občanů k úpravě kulturní památky starého
židovského hřbitova a jejího okolí se už ve středu
4. března poprvé sešla ke
svému jednání.
„Na programu byla prezentace návrhu petičního výboru, který obdrželi v závěru
ledna všichni zastupitelé, dále příklady
rehabilitací starých židovských hřbitovů v České republice i jinde v Evropě

dovalo. Primátor Jura tak svolal na úterý
10. března avizované mimořádné jednání komunálních politiků. „V zadávacím
řízení na výstavbu šaten bylo podáno
celkem jedenáct nabídek s nabídkovými
cenami v rozmezí od 61 949 696 korun
do 78 963 112 korun. Nabídky byly komisí hodnoceny na základě ekonomické
výhodnosti. V konkurzu na zhotovitele
tak zvítězila olomoucká stavební firma
E.PROXIMA, která slíbila šatny postavit za částku 61 949 696 korun se
zárukou sto dvacet měsíců,“ uvádí v návrhu na schválení stavby Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějova pro stavební investice. „Rada města doporučí
zastupitelům schválit zahájení výstavby
hokejových šaten za uvedenou částku.
Všichni víme, jak je hokejový klub potřebuje pro mládež, stejně tak šatny využijí
také krasobruslaři. Předmětem veřejné
zakázky jsou stavební práce na zimním
stadionu v Prostějově, jde o kompletní
zázemí s vrátnicí, ošetřovnou a propojení se stávajícími šatny,“ dodal primátor
František Jura.
Večerník bude pochopitelně na
úterním mimořádném jednání zastupitelstva u toho a o vývoji jednání
bude veřejnost informovat v příštím
vydání.
(mik)

Magistrát
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PROSTĚJOV Na úterý na třináctou hodinu svolal primátor František Jura
mimořádné zasedání Zastupitelstva
statutárního města
Prostějov. Plní tak
slib, který dal zastupitelům při nedávném jednání nejvyššího politického orgánu
5. února. Magistrát už totiž zná
vysoutěženou cenu za stavbu hokejových šaten vedle Víceúčelové
haly-zimního stadionu. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení,
slibuje postavit šatny za necelých
62 milionů korun. To je zhruba
o dvacet milionů méně, než se původně odhadovalo.
Magistrát již s předstihem požádaloo
čtyřicetimilionovou dotaci Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a také
o dotaci ve výši osmi milionů korun od
Olomouckého kraje. Právě začátkem
února totiž někteří opoziční zastupitelé
kritizovali příliš vysokou cenu za stavbu
šaten, která se odhadovala na 80 až 90
milionů korun. „Jakmile budeme znát
vysoutěženou cenu, svolám mimořádné jednání a rozhodneme se, zda do
stavby hokejových šaten půjdeme, či
nikoliv. Nabídnutá cena vítězem konkurzu může být totiž mnohem nižší a já
v to také doufám,“ prohlásil na jednání
zastupitelstva v úterý 5. února primátor
František Jura (ANO 2011). A skutečně
se tak i stalo!
Podle aktuálních zpráv z radnice je výběrové řízení ukončeno a jeho vítěz
opravdu nabídl o zhruba dvacet milionů
korun nižší cenu, než se původně odha-

zastupitelstvo

mimořádné
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Primátor svolal
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„Shodu je možné nalézt,“
řekl po prvním jednání
pracovní skupiny Jura

&RVHæLGRYVNÛPKĆELWRYHP"

lípy. Po dohodě s obyvateli strom nahradíme jiným,“ objasnila nelehké rozhodnutí náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova), v jejíž
gesci je právě životní prostředí.

niční komunikace kořeny lípy. Strom
začal odumírat. Nechali jsme ho ještě
vloni žít a věřili, že se vzpamatuje. Nestalo se tak a po vyhodnocení odborníků nařídil odbor životního prostředí
prostějovského magistrátu pokácení

2QUVQNGVÆNÊR÷\čUVCNQXG8GNGUNCXÊPUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷LGPRT¾\FPÆOÊUVQ8[UCFÊ
VCF[O÷UVQPQXÚUVTQO"
Foto: Michal Kadlec

„Ten strom tady byl opravdu od nepaměti, hrály jsme si pod ním už jako malé
děti. Ale poslední dva roky začala lípa
chřadnout. Od té doby, co tady dělníci
rekonstruovali celou ulici,“ svěřila se
nám postarší žena z Veleslavínské ulice.
Večerník zjišťoval, co skutečně bylo
příčinou kácení starého stromu?
„Bohužel stavební firma, která se nechvalně ‚proslavila‘ zpackanou rekonstrukcí Veleslavínské ulice před dvěma
lety, narušila při opravách dlažby a sil-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Nestalo se to bezdůvodně a jen tak. Některé obyvatele
ale minulý týden rozčílila činnost
pracovní čety, která se s motorovými pilami, následně dokonce
i s bagrem pustila do stoleté lípy.
Ta vévodila malému „náměstíčku“
ve Veleslavínské ulici. Nyní musela
být z nařízení města pokácena!
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„Myslíme si, že se jedná o moderní, zajímavou a účelně řešenou stavbu, která
by mohla v klání o stavbu roku uspět,“
řekl na tiskové konferenci rady města
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
prostějovského primátora pro stavební investice.
Téma se začalo ihned probírat na sociálních sítích a o svůj názor se s Večerníkem podělil také Petr Kalabis
z Prostějova. „Opravdu? Není článek
o stavbě roku v případě terminálu
pouhým vtipem? Proboha! Stavbou

roku 2020 přece nemůže být něco,
kde jsou chráničky přívodu elektrické energie ke střeše připevněny lepicí
páskou! Nebo snad ano?“ rozhořčil
se v dopise redakci Večerníku Petr
Kalabis z Prostějova a přiložil také pár
fotografií.
Na avizovanou perličku ohledně izolepou připevněných kabelů se Večerník
pochopitelně ihned zeptal náměstka
primátora Jiřího Rozehnala. „Upevnění krytiny střešní konstrukce je řešeno formou lepení armovaných skel

PROSTĚJOV Už v průběhu loňského roku vyhlásilo
vedení prostějovského magistrátu architektonickou
soutěž na budoucí uspořádání jižního centra Prostějova. Společenský dům, tržnice, okolní parkoviště – to
všechno má po soudem ukončeném sporu mezi městem
a společností Manthellan získat novou podobu. Vedení
města se nyní rozhodlo na toto téma uspořádat setkání
s občany, které se uskuteční již tuto středu 11. března od
16.00 hodin ve Společenském domě v Prostějově.
Urbanistická soutěž, která vloni proběhla v souladu se soutěžním řádem České komory architektů, představila možné architektonické řešení budoucího uspořádání jižní části
centra města Prostějova. Konkrétně se jedná o prostor
mezi náměstím T. G. Masaryka, ulicí Koželuhovou, Netušilovou a Wolkerovou. Během listopadu 2019 proběhla
v kině Metro 70 výstava návrhů budoucí tváře této oblasti,
přičemž ukazovala podobu veřejných prostranství a polo-

hu některých významných staveb, jako je parkovací dům či
městská tržnice. Vystaveno bylo všech jedenadvacet podaných návrhů včetně tří oceněných.
„Už od začátku jsme deklarovali, že před konečným rozhodnutím zastupitelstva, jakým způsobem budeme rekonstruovat Společenský dům i všechny okolní prostory,
budeme vše konzultovat také s veřejností. Výstava architektonických návrhů v kině byla vloni v listopadu takovou
první snahou informovat. Nyní jsme přistoupili k veřejnému setkání s občany, na kterém chceme prezentovat architektonické návrhy a budeme chtít znát názory občanů.
Ty samozřejmě ještě můžeme začlenit do projektu rekonstrukce jižní části centra města,“ předeslal primátor statutárního města Prostějov František Jura (ANO 2011).
Večerník bude ve středu pochopitelně u toho a ze setkání s občany Prostějova přineseme reportáž v příštím vydání.
(mik)

Radní představí svoji vizi rekonstrukce
jižní části centra města
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PROSTĚJOV V minulém čísle
Večerník informoval o úmyslu vedení magistrátu přihlásit
nedávno vybudovaný dopravní
terminál na Floriánském náměstí do celostátní soutěže Stavba
roku 2020. Během uplynulého
týdne se však tento úmysl stal
terčem vtípků mnoha Prostějovanů. Obzvláště proto, že kabely
na přívod elektrické energie na
střeše terminálu jsou ke sklu přichyceny izolepou!

se zvýšenou odolností pomocí speciálních tmelů, jejichž technologická
doba zrání je v řádech týdnů. Izolepa,
která je tam v souladu s projektovou
dokumentací, plní svůj účel, bude odstraněna v jarních měsících po prověření, že tmel správně vyzrál a nevykazuje anomálie. Ten zraje při teplotách
pěti stupňů Celsia a vyšších. Doufám,
že uvedený čtenář Večerníku nám tuto
kosmetickou dočasnou vadu promine,“ vysvětlil politik, který má stavební
investice města v gesci.
(mik)
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Foto: Petr Kalabis
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Před několika lety nechávali strážníci
vozidla překážející pracovním četám
při blokovém čištění ulic odtáhnout.
Magistrát ale od takového opatření
záhy upustil, protože v něm neměl
oporu v zákoně. Není to chyba? „Určitě by byla účinnější možnost odstranit
vozidla řidičů, kteří nerespektují toto
značení tak, aby bylo možné tyto komunikace kvalitně vyčistit. Cena za odtah
je v Prostějově dva tisíce korun, kterou
musí řidič či provozovatel vozidla uhradit, takže by to asi byla větší výstraha, aby
si příště auto přeparkovali. Magistrát ale
od tohoto upustio, protože podle zákona by pak odtažené vozidlo musel vrátit
po vyčištění ulice zpět na původní místo.
To by se prodražilo a zřejmě by to bylo
i technicky složité. Určitý bič na řidiče to
ale byl, to bezesporu,“ zauvažoval Libor
Šebestík.
V loňském roce řešili strážníci městské policie v rámci blokového čištění celkem 804 přestupků, což bylo
o 144 případů více než v roce předešlém. Uvidíme letos, zda se přes zimu
řidiči polepšili a budou více zodpovědní.
„Snad ano. Jenže šoféři jsou často buď
pohodlní, nebo nerozumí značkám…,“
nechává tuto otázku otevřenou zástupce
ředitele prostějovské policie.

www.vecernikpv.cz
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Prostějov (red) – Prostory v přízemí
prostějovského zámku na Pernštýnském
náměstí od měsíce března zaplňuje další
výstava, konkrétně díla Pavlíny Novotné.
„Jak jsme již avizovali, místním umělcům
vyčleňujeme místo hned v první místnosti městské galerie,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějova).
Prostory v prostějovském zámku na
Pernštýnském náměstí budou také k dispozici vystavovatelům, kteří projeví zájem
o umístění svých expozic i v příštím roce.
„Už nyní nabízíme možnost prezentace
fotografií či maleb zejména zájemcům
z našeho regionu. Věříme, že takto přilákáme návštěvníky nejen sem, ale také do
navazujících sálů městské galerie,“ poznamenala dále Sokolová.

3URVWRU\]½PNX
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Prostějov (mik) – Zatímco bývalé
železniční depo za místním nádražím
prochází již závěrečnou etapou demolice, naprosto jiná situace se týká budovy
místního nádraží. „Do dnešního dne
žádné rozhodnutí o osudu nádraží nepadlo. Se zástupci Správy železnic jsme se
setkali s tím, že v rámci přípravy rozvoje
infrastruktury a rekonstrukce, což se týká
mimo jiné hlavního i místního nádraží
v Prostějově, připraví možné varianty
řešení. To si pochopitelně vyžádá z jejich
strany odpovídající čas. Čekáme tedy na
návrhy, odhadem by to mohlo být asi
ve druhé polovině roku 2020,“ prozradil
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora statutárního města Prostějov.
„Jednali jsme již také s několika zájemci
o budoucím využití objektu, ale jak jsem
uvedl, čekáme na upřesňující informace
Správy železnic. Názory občanů, kteří
se jednoznačně vyjádřili na podporu
záchrany budovy, vnímáme a bereme je
vážně stejně tak, jako například při nedávném řešení lokality kolem Kulturního
a společenského centra,“ dodal Rozehnal.
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Prostějov (mik) – Na menší obtíže
v dopravě se budou muset připravit
řidiči na křižovatce u drozdovického
rybníka. Ve dnech od pondělí 23. března do soboty 28. března dojde totiž na
částečné omezení provozu na křižovatce ulic Na hrázi, Drozdovice a Určická
v Prostějově. „Uzavírka v délce třiceti
metrů je nutná kvůli napojení kanalizační sítě v této lokalitě. Objízdná trasa
není určena,“ potvrdil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
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Prostějov (mik) - Prostějovští konšelé
budou mít perné úterý. Před odpoledním mimořádným zasedáním zastupitelstva se totiž k pravidelnému jednání
sejde také Rada statutárního města
Prostějov. Radní budou od devíti hodin kromě jiného diskutovat o projektu
rekonstrukce fotbalového stadionu za
místním nádražím pro potřeby druholigového 1.SK Prostějov. „V úvodu se
budeme zabývat přehledem úkolů z minulých jednání rady a následně budeme
schvalovat jmenování nových členů
správní rady Národního domu v Prostějově. Poté přijdou na řadu návrhy na řízení veřejných zakázek, například na zateplení domů v ulici Marie Pujmanové
či budov základních a mateřských škol.
Zabývat se budeme rovněž nabídkou na
zhodnocení městských peněz od společnosti Českomoravská Nemovitostní,
probírat budeme stanoviska ke zřízení
soukromé základní školy ve městě a také
možnost zřízení přípravné třídy na Základní škole v ulici Dr. Horáka,“ vybral
z programu František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova.
Na programu jednání radních jsou také
investiční akce. „Projednávat budeme
rozsah a zadání projektové dokumentace na rekonstrukci fotbalového stadionu
za místním nádražím pro potřeby 1.SK
Prostějov. Diskutovat budeme rovněž
o příspěvcích na výstavbu přivaděče vody
do průmyslové zóny,“ přidal náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Rada ještì pøed
zastupitelstvem

RYCHLÝ
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zákona o pozemních komunikacích. Ti
stojící na komunikacích jsou povinni
zajistit odstranění těchto vozidel v den
čištění na dobu uvedenou na značkách
přenosného dopravního značení, a to
až do doby, kdy je ukončena platnost
tohoto značení upozorňujícího na provádění blokového čištění,“ uvedl Libor

Šebestík, zástupce ředitele Městské policie Prostějov.
Blokové čištění začíná v Prostějově
vždy v úvodu dubna, a již od prvního měsíce strážníci zaznamenávají
desítky přestupků. Vloni tomu nebylo jinak. V roce 2019 začalo strojní
čištění ulic začalo počátkem dubna, a to
tradičně na sídlišti Hloučela i v okolních ulicích. „Zjištěno bylo pětačtyřicet přestupků řidičů, kteří byli řešeni
pro porušení stanoveného dopravního
značení. Z toho bylo v příkazním řízení
vyřešeno šestatřicet přestupků a na pokutách uloženo 4 600 korun. Ostatní
řidiči, pokud se nedostavili na služebnu
městské policie, byli předáni k řešení
správnímu orgánu, kde může být ulovy prostějovského magistrátu. Kontroly,
zda je značení v pořádku, provádí pracovníci firmy, která značení rozmísťuje
a také strážníci městské policie. Pokud
dojde, například vlivem větru, k poškození či posunutí dopravního značení,
zjednají uvedení pracovníci nápravu,“
vysvětlil zástupce ředitele prostějovských strážníků a připomněl, že řidičům
za přestupky hrozí dosti značné finanční
postihy. „Pokutu může strážník uložit
příkazem na místě do výše dvou tisíc
korun. Pokud se tento přestupek řeší
u správního orgánu, zaplatí přestupce
i náklady řízení.“
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žená pokuta podstatně vyšší,“ ohlédl se
Šebestík.
Večerník zajímalo, jakým způsobem
jsou nejen majitelé a provozovatelé
aut vyrozuměni o tom, že se v jejich
ulici bude uklízet, aby měli dostatek
času své auto přemístit. „Občané dostávají informace v Radničních listech,
na internetových stránkách města i u vás
ve Večerníku. Kdo se navíc přihlásí do
hromadné korespondence, tak rovněž
i službou SMS, které zasílá informační
služba města. Zóny pro blokové čištění
jsou označeny minimálně sedm dní dopředu podle rozhodnutí odboru dopra-
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Po krátké honičce

více na zadní straně listu

kova, Vrahovická a náměstí Padlých
hrdinů v Prostějově k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. „Podle dosavadního šetření měl osobní
automobil Opel Zafira červené barvy
při jízdě Svatoplukovou ulicí směrem
od centra města odbočit doleva na
náměstí Padlých hrdinů. Při tom mělo
z dosud přesně nezjištěných příčin
dojít ke střetu s automobilem Škoda
Octavia jedoucím Svatoplukovou ulicí směrem k centru. Dosud nezjištěný

0COÊUV÷RQPGJQF÷\čUVCNCUV¾VLGPPCDQWTCP¾wMQFQXMCĄKFKé1RGNW\OÊUVCWLGN
CR¾VT¾RQP÷ORQNKEKG
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PROSTĚJOV Hned první den minulého týdne vyšetřovali policisté
dopravní nehodu poblíž centra
města. Podle všeho střet zavinil řidič, který ovšem zůstává policistům zatím utajen. Zbabělec totiž
po srážce dvou vozidel na náměstí
Padlých hrdinů z místa nehody
ujel! Policie žádá případné svědky
události, aby se přihlásili.
V pondělí 2. března přesně v 17.20 hodin došlo v křižovatce ulic Svatoplu-

řidič s vozidlem Opel z místa nehody
ujel,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Zranění osob při této dopravní nehodě nebylo zjištěno a výše způsobené škody na vozidle Škoda byla
předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. „Alkohol u jeho řidiče policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti, míra zavinění nehody
i totožnost řidiče Opelu Zafira, který
z místa ujel, jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil informace Kořínek
s tím, že v souvislosti s vyšetřováním
této nehody přichází prosba směrem
k veřejnosti.
Policisté by přivítali jakékoli informace očitých svědků, případně osob,
které by mohly poskytnout poznatky
k vozidlu. Tím by měl být Opel Zafira
červené barvy poškozený v levé přední části. Se svými poznatky se svědci
mohou na policisty obrátit osobně na
dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově nebo telefonicky
na čísla 974 781 251, 974 781 580 či
na bezplatnou telefonní linku 158.
(mik)
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PROSTĚJOV V noci z předminulé
neděle 1. na pondělí 2. března překročil povolenou rychlost v Olomoucké ulici. Řidič škodovky ale
policistům, kteří se jej snažili zadržet,
nezastavil a s vozidlem ujížděl dál. Nikoliv však daleko. O pouhé dvě ulice
dál havaroval, když narazil do tří zaparkovaných vozidel. Proč ujížděl
policejní hlídce, je ale nejasné. Pod
vlivem omamných látek nebyl...
„V neděli prvního března před třiadvacátou hodinou dohlíželi policisté dopravního inspektorátu v Olomoucké ulici v Prostějově na dodržování rychlostního limitu
jízdy. Když u osobního automobilu Škoda

pokyn policistů k zastavení neuposlechl,
naopak se jim pokusil ujet. Daleko se však
nedostal, protože po ujetí pouhých 400
metrů nezvládl řízení a v Budovcově ulici
postupně narazil do tří zaparkovaných automobilů,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na sto
tisíc korun. Alkohol u jednadvacetiletého řidiče policisté na místě vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Jeho přestupky vyřešili uložením pokuty ve výši dvou a půl tisíce korun,“
uvědomil ještě Kořínek.
(mik)
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A MÍT KAŽDÉ PONDĚLÍ VEČERNÍK AŽ DO DOMU HLAVNÍ CENA: RODINNÝ ZÁJEZD K MOŘI!

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI VYHRÁT CENY ZA VÍCE JAK 100 000 KORUN

Již za pár dnů se v různých lokalitách
Prostějova po dlouhé zimě znovu objeví informační dopravní značky, které
vymezí prostory určené pro blokové
čištění města v daný den. Vzhledem
k narůstajícímu počtu přestupků řidičů
určitě není od věci připomenout základní pravidla a povinnosti provozovatelů motorových vozidel při blokovém
čištění. „K zajištění čistoty komunikací
a chodníků v Prostějově je blokové čištění komunikací, které finančně zajišťuje statutární město Prostějov ze svého
rozpočtu, nutné. Jeho kvalita je závislá
na dodržování zásad a povinností provozovatelů motorových vozidel podle

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Už za tři týdny zahájí společnost FCC Prostějov
blokové čištění města. V tom obtíž určitě není, naopak. Různé
lokality tak dostanou po zimním období mnohem čistější tvář.
Problém je každoročně s řidiči, kteří ponechávají na místech
označených k úklidu zaparkovaná vozidla, jako kdyby se jich
to vůbec netýkalo. Počet přestupků v tomto směru tak rok od
roku v Prostějově stoupá, což dokazují statistická čísla, která
Městská policie Prostějov poskytla Večerníku.

„Šoféři jsou buď pohodlní, nebo nerozumí značkám,“
konstatuje zástupce velitele strážníků Libor Šebestík

POČET NEZODPOVĚDNÝCH
ŘIDIČŮ STOUPÁ

zpravodajství

Michal
KADLEC
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Plesová sezóna se pomalu chýlí ke konci, stejně jako naše výjezdy na reportáže
z bálů po celém regionu. Navštívil jsem
jich během zimního období opravdu
hodně a všude jsem se setkal se stejnými stesky pořadatelů. Přišlo málo lidí!
Ano, návštěvnost plesů všech možných
druhů – od obecních až po hasičské, zahrádkářské nebo sokolské – povážlivě
rok od roku klesá. Proč, na to mi jen málokdo dokázal odpovědět. A tak jsem se
pokoušel odpovědi najít sám.
„Začínám mít lidí plné zuby, raději jsem
s rodinou doma,“ zpražil mě nedávno
jeden kamarád, který ještě před léty
„vymetl“ snad všechny bály v regionu
a okolí. „Nemám ráda organizovanou

Magistrát
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vrazil do dědy, který odtud vyjel
s napěchovaným vozíkem. Spiklenecky na mě mrkl a šinul si to k pokladně. Kouknu dolů na prázdné
palety a chce se mně promnout si
oči. Co je? Co to prázdno? Celkem
zbytečně si vzpomenu, že jsem se
nezeptal, jakou mouku koupit, ono
je to stejně jedno.
Jdu k pokladně zaplatit aspoň
tu oblíbenou čokoládu. Děda mě
ochotně pustí. „Máš toho nějak
málo, mladíku! Klidně si to zaplať,
já můžu počkat, než mě doma babka pochválí. Až přijde ten ‚korunavir‘, nemusíme týdny z baráku!“
lebedí si dědek. Spolknu hořkou
slinu, že jeden balíček z několika
kartonů by mně snad mohl přenechat. Doma zase nebudou rádi, že
musí spolknout chuť na banánovou
bábovku.
Banány máme. Jen ta mouka jaksi
chybí...

V
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práci hledají několik let. Pokud
pak po letech o rodiče přijdou, pověsí se na někoho jiného.
yto případy jsou obzvláště viditelné u mužů, rozhodně se
však nevyhýbají ani ženám. Občas
se najdou takové, které se se svojí
maminkou neustále vše konzultují.
Takové vzájemné porady, pak mohou být ve výsledku příčinou rozpadu manželství z jinak malicherných
příčin. Nikoliv nadarmo si chlapi
mezi sebou povídají, že při rozvodu
je vždy vina na obou stranách, a sice
jak na straně manželky, tak i tchýně...
yrovnat se s osamostatňováním a následným odchodem
vlastního dítěte není obzvláště pro
osamělé matky nic snadného. Je nesmírně těžké přijmout fakt, že po
dosažení osmnáctých narozenin
je již výchovný boj víceméně dobojován a další osud dítěte už je
v zásadě v jeho rukou. Pokud potomek i poté poprosí o pomoc či radu,
rozhodně by nikdy neměl mít dveře

zavřené. Nicméně fakt, že se mladý
člověk může sám pořádně spálit, je
naprosto normální. Je to totiž jen
další důležitá zkušenost pro to, aby
v budoucnu měl život mnohem jednodušší.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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stále více než dost, tak i ten největší
mamánek má šanci si nějakou z nich
najít. Jenže problémy velmi brzy
vyjdou najevo. Jedna známá mi vyprávěla o tom, jak se starala o svého
třicetiletého přítele, který měl zrovna průjem. Nakoupila mu Smectu,
živočišné uhlí i dietní potraviny,
k tomu mu vařila černý čaj a prala
špinavé spodní prádlo. On přesto
prohlásil, že raději zavolá své mamince, aby přijela a starala se o něj,
neboť to umí lépe. A ona, že by se zatím mohla přestěhovat ke svým rodičům, aby s maminkou měli klid…
odle odborníků mamánci většinou vyrostou z jedináčků.
Začíná to obvykle tím, že by rodiče
svému dítěti dali vše na světě. Zásadní chyba bývá v rodinách, kde rodiče
nevedou své děti k zodpovědnosti.
Z mnoha mamánků se pak rekrutují věční studenti, kteří bez
valného výsledku vyzkouší hned
několik vysokých škol. Když by se
měli začít starat sami o sebe, one-

Komunisté se nemìní
Srovnávat hrůznost komunistického režimu s amnestiemi prezidenta Václava
Havla je sama o sobě zrůdnost! Absolutně nechápu smysl toho, co na prostějovském zastupitelstvu pronesl komunistický zastupitel Šlambor. Bohužel
tento pán, tedy vlastně soudruh, jen dokázal, že současní komunisté se vůbec
neoprostili od demagogie, kterou nás KSČ krmila celých čtyřicet let své totalitní vlády. Nejde o žádnou pokrokovou levicovou stranu, nýbrž stále jen
o partičku zavilých komunistů žijících z dřívějších pořádků. Jsem rád, že tuto
dobu máme za sebou. Tedy – snad!
Jindřich Zelený, Prostějov
Obchvat bude pøínosem
Rád bych reagoval na článek ve Večerníku, ve kterém autor pochybuje o tom, zda severní obchvat města přispěje ke zklidnění dopravy v centru. Pokud má někdo
dojem, že právě budovaný severní obchvat bude málo využitý, zajděte prosím někdy v pracovní den v dopravní špičce, kolem patnácté hodiny, do Martinákovy
ulice. Často tam stojí fronta aut od místního nádraží ke křižovatce s Kosteleckou. Kritická je i křižovatka s ulicí Pod Kosířem, kde jezdí autobusy MHD. Po ulici
Pod Kosířem chodí hromadně školáci směrem k Hloučele, v létě i na dopravní hřiště. I když je na křižovatce osazené zrcadlo, přejít Martinákovu ulici je pro mnohé občany včetně dětí problém. Velkým přínosem bude snížení zatížení Olomoucké v oblasti přejezdu. Totéž je možno říci i o Vápenici. Před zhruba dvaceti lety
doporučila nějaká žena zrealizovat právě budovaný obchvat, který doporučovala napojit ještě i na Tichou, takže by bylo pomoženo i Plumlovské pro směr na Boskovice. Načež nějaký odborník tehdy v tisku uvedl, že nikdy nebude v Olomoucké takový provoz, aby bylo potřeba něco budovat. Takže nebyla tehdy provedena
ani studie. Jsem rád, že akce obchvatu začala, a doufám, že přispěje ke zklidnění a zrychlení dopravy v severní části centra Prostějova. Josef Dekastello, Prostějov

Vysvìtlujte to pøespolním...
Během posledního období jsem se zúčastnil hned tří plesů pořádaných
ve Společenském domě. Na dva z nich jsem pozval také členy rodiny ze
vzdáleného Jeseníku. A ti se nestačili divit, jak „krásné“ okolí má náš slavný kulturák. Zdevastovaná dlažba před vchodem, na parkovišti jen bláto
a hluboké kaluže. Jako Prostějovák chápu současnou situaci a také vím, že
se město připravuje na nákladnou rekonstrukci jak Společenského domu,
tak jeho okolí. Ale vysvětlete to přespolním, proč máme v Prostějově
něco tak odstrašujícího...
Milan Láznička, Prostějov
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Masopustní veselice na prostějovském náměstí se nám líbila, hlavně děti byly přímo u vytržení. Jen my starší jsme se tu a tam trošku nudili. Důvod byl
jediný. Byli jsme na všech čtyřech ročnících a musím podotknout, že celodenní program je stále a stále úplně stejný! Žádná inovace, žádné nové atrakce
či změna scénáře. Takže kdo tento program za čtyři roky zná, chodí na masopust v Prostějově už jen ze zvyku.
Anna Skoumalová, Prostějov

V

kázkovým příkladem je muž
z Konicka, který na svoji
rodičku opakovaně volal policii,
protože v opilosti rušila oslavu jeho
pětatřicátých narozenin. Když po
iniciativě svého syna skončila opilá
žena na záchytce, ozval se hned ráno
muž policii znovu – byl zvědavý, kdy
se máma vrátí, aby mu uvařila oběd...
Podobní mamánci to mají v životě
strašně těžké. Důvod je jednoduchý
– absolutně nejsou připraveni na
jeho útrapy. Problémy mají zejména se sháněním životní partnerky.
V souvislosti s tímto případem
jsem si vzpomněl na jeden starý
vtip, v němž se kamarád dotazuje
starého mládence, proč se stále
neoženil. „Já bych chtěl, ale pro
maminku není žádná dost dobrá.“
„Tak, proč si nenajdeš někoho,
kdo je jí podobný?“ je zvědavý
přítel. „I to jsem zkoušel, jenže tu
zas vyhodil otec…“
zhledem k tomu, že různých
zoufalých žen je kolem nás
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Ahoj všichni,
mám dvě dobré kamarádky, které mi
jednou věnovaly k narozeninám plaketu, na níž stálo: „Nikdy neplakal
nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým vínem se slzám neubránil“. Dnes
se mi chce ovšem plakat nad naším
národním nápojem, a sice pivem.
To, že máme kromě pivovaru Budvar
všechny ostatní v područí zahraničního kapitálu, jsem již přijal a tak
nějak se s tím smířil. Že začínáme zaostávat v pití klasického piva a jsme
schopni jako národ do sebe lít ředěné
břečky s limonádami, to mne již ovšem klidným moc nenechává, v tichu
trpím a skřípu zuby. Ovšem nad návrhem o pivním DPH jsem začal již
opravdu plakat a významně povytažené obočí tentokrát nepostačí.
Vymyslet tři druhy DPH na jeden
produkt a celkem šest situací, to je
opravdu hodno génia nebo naopak
jedince chorého duchem. Až budu
chtít od května naštvat nějakého hostinského, dám si jedno točené pivo
u výčepu, další tři do džbánku, ještě
si koupím nealko a alko lahváče s sebou a pokud dotyčný bude mít ještě
stánek, tak si u něj dám do kelímku
jedno alko pivo i jedno nealko pivo.
Jsem pak strašně zvědavej na celkovou účtenku… Myslím, že mne ten
hostinský bude honit po městě a ještě
střílet z nějaké zbraně.
Vůbec se nedivím, že se hned na internetu objevily vtipy na toto téma, protože na nic jiného než na smích tohle
celé není. Rusové ovšem říkají něco
o smíchu skrze slzy. Vlastně bychom
měli plakat nad tím, čeho všeho se
můžeme dočkat, protože začne to
pivem a skončí to bůhví kde. Pomalu, ale jistě se blíží nová pivní sezóna
a s ní konzumace našeho zlatavého
moku, takže volám do zbraně. Pijme
pořádná piva a nenechme projít zákonný pivní paskvil. Máme i v Prostějově poslance, snad i oni pijí pivo.
Marty
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Obětuji se tedy jednou pro rodinu
a pro tuhle drobnost zajedu.
Beru to k prvnímu obchoďáku od
našeho domu. Pohled stranou na
stanoviště vozíků mě sice trochu zarazil, ale jejich absenci jsem neřešil,
bude mi stačit jen košík. Ještě pobaveně koukám na jakéhosi dědu
belhajícího se o hůlce, kterou ovšem
v mžiku s obratnostní žongléra zapíchne do posledního vozíku a takto
podepřen, uhání přede mnou do nitra hypermarketu.
Košíky jsem taky nenašel, nu což,
ten kilový pytlík vezmu do ruky, stejně nemám jiné instrukce, co nakoupit. Jdu kolem regálu s čokoládami
a vzpomenu si na svou momentálně
nejoblíbenější, kterou si zpříjemňuji večery u dobrého filmu. Ááá, tady
tě mám! Jen abych kvůli tomu nezapomněl, proč jsem vlastně tady…
Když jsem zabočil do uličky se základními potravinami, málem jsem

Něco takového nemá v přírodě obdoby. Zatímco úkolem rodičů snad všech živočišných druhů je vychovat své potomky
k nezávislosti, u lidí to čím dál častěji vypadá jinak. Životem
zklamané matky se upínají na své syny a vychovávají je k nesamostatnosti i neschopnosti založit si vlastní rodinu. Jejich
další život pak bývá extrémně obtížný. Dostávají se totiž do
„neřešitelných situací“, které otřískanějším jedincům mohou
připadat komické.
mocní záhadnou nemocí, nebo

„Hm, tak to si nedáme,“ konstatovala žena, já a děti jsme jen protáhli obličej. Banánová bábovka je
totiž jeden z nejmenších společných
jmenovatelů, na nichž se dokážeme
shodnout celá rodina. A je to také
nejjednodušší „únikovka“, když dojdou nápady.
Koukám, banány jsou. Uznávám,
že banánová bábovka bez banánu
se dělá fakt špatně, a na tomto poznatku založím neprůstřelnou argumentaci. S čím ovšem nepočítám,
je prázdná piksla v kredenci. Žena
mi ji významně strčí pod nos, jenže
já, který nemám obsah kuchyňské
linky dokonale zmapovaný, stále krčím rameny.
Když „vařím“, což sestává pouze
z přípravy příloh od brambor přes
rýži po těstoviny, mám zmapovanou
pouze přesnou polohu soli. „Došla
mouka,“ ukončila nekompromisně
mé tápání drahá polovička. Dobře.
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zábavu, navíc si s mnoha lidmi nemám
co říct,“ nechala se zase slyšet moje známá. Podobně to viděl nedávno při mé
návštěvě obecního a sokolského plesu
v Klenovicích na Hané tamní starosta.
„Osobně tomu nerozumím, ale také
u nás na vesnici se lidé uzavírají do svého soukromí a nechtějí se vzájemně potkat. Sedí doma u televize a nadávají, jak
jsou ostatní zlí,“ projevil svůj názor první
muž Klenovic Stanislav Cetkovský. Má
pravdu, bohužel. Já osobně jsem stejného zrna. Pomalu se už ani neumíme
bavit a ani nechceme. Vždyť starostí se
životem máme každý dost a dost, takže
jakápak zábava...
Jde to s námi z kopce...
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seriál večerníku

cům, na koupání je ještě přece jen brzy, ale na dobré
jídlo je čas vždy.
Ještě jsme se nesetkali s nikým, kdo by nevěděl, kde
hledat restauraci u Páclů. Její popularita se datuje už od
dob, kdy zde vládly ještě Restaurace a jídelny. A možná
bylo tehdy ještě obtížnější nalézt volné místo u stolu
než teď, i když při naší kontrolní misi to problém byl!

Po návratu z dalekých krajů se i tentokrát vypravíme znovu
mimo Prostějov, ale nepoletíme ani letadlem, ani nebude
třeba dálkového busu. Zdatnější do cíle cesty dojdou dokoncepohodlněpěšky,komubysenechtělo,můžejetlinkovým autobusem, autem nebo na kole.
Vypravíme se do Plumlova, který nemusíme čtenářům
Večerníku představovat. Přehradu necháme otužil-

Jídelní lístek má retro vzhled a obsahuje řadu dobových reklam, možná ne
přímo od vzniku založení, avšak určitě
ze začátku minulého století. V záhlaví
jídelního lístku se dočtete, že restauraci
založili již roku 1868 František a Františka Páclovi, má tedy úctyhodných
152 let! Samotný „jídelák“ na webu je
datován rokem 2017 a obsahuje jídla, na která jsou hosté u Páclů po léta
zvyklí. Zaujal nás oddíl nazvaný Best of
Restaurace Pácl s podtitulem ´klasika,
kterou nelze změnit´. Té samozřejmě
kraluje Plumlovský řízek podle receptury pana Pácla z roku 1972, ale i další
pokrmy stojí za zmínku. Podrobněji
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Příchod je trochu nepříjemný – mezi
rušnou silnicí a vchodem je jen velmi
úzký chodník. Vstupní dveře stejně
jako vybavení lokálu jsou původní,
jinak je ale většina objektu rekonstruovaná. Co nás trochu překvapilo: v neděli hodinu po poledni
bylo úplně plno nejen dole v sále,
ale i v salonku a ve velkém sále v poschodí. A to je pro každou restauraci
to nejlepší vysvědčení.
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ní servis a zpříjemnit návštěvu u nás“.
V zájmu objektivity musíme připustit, že se vyskytly i pochvalné zápisy,
ale co si myslet o hodnocení, kde se
rozptyl pohybuje od půl hvězdičky po
pět hvězdiček? Nezbývá nám nic jiného než zapomenout na všechno, co
jsme četli, a na místě se přesvědčit na
vlastní oči a vlastním žaludkem.

EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.
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zde nemůžeme hodnotit stálý jídelní
lístek, neboť naše návštěva se uskutečnila o víkendu a byli jsme upozorněni,
že mezi aktuálním menu a verzí na internetu jsou rozdíly. Nezbývá nám než
konstatovat, že je to škoda a další bodík
do kritiky internetových stránek.
Budeme se tedy věnovat popisu víkendové nabídky, kterou najdou hosté na
stolech a který je dost obsáhlý, ale současně nikterak zbytečně široký. Přesně
tak to chodí v restauracích, jenž nechtějí oslňovat obrovským rozsahem
jídelního lístku, který svědčí jen o nezměrné kapacitě mrazáku, popřípadě
umění kuchaře udělat z jednoho typu
pokrmu malou úpravou jídel několik.
K výběru jsme měli čtyři polévky: dva
vývary, Páclovu česnečku a brokolicový krém, v cenách od 25 do 45 korun.
Další oddíl byl nazvaný ´hotová jídla´
– pro ty, co spěchají, vydáváme express
a obsahoval 10 pokrmů za ceny od
105 korun za domácí kynuté jahodové knedlíky s máslem, cukrem a zakysanou smetanou až po 145 korun za
Drahanského ježka, pod tímto názvem
se skrývají pikantní vepřové nudličky
v domácím bramboráku s česnekovou
tatarkou a sýrem, celá porce váží 450
gramů, takže velký jedlík nebo velký
hlad si přijdou na své. Jinak oddíl obsahuje snad veškerou klasiku – ptáčka
Španěláčka (opravdu to tak stojí v nabídce), moravského vrabce, svatební
svíčkovou, hovězí gulášek, ale také halušky a další oblíbená jídla.
V následujícím oddílu nazvaném ´minutky´ naleznete samozřejmě již zmíněný Plumlovský řízek „dle receptu
dědy Pácla z roku 1972“ za příjemných
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Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.
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je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

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

RaS resumé

Před cestou do Plumlova jsme se
podívali na internetové stránky, abychom si udělali obrázek, co nás čeká.
Omrkli jsme nejen web restaurace,
ale i servery různých hodnotitelských
subjektů. Úvodní stránka restaurace
je pěkná, nekomplikovaná, odkazuje na všechno, co potřebujete vědět,
než se rozhodnete podnik navštívit.
Dozvíte se, že otevřeno je denně od
11.00 hodin a zavírá se v pondělí
a v neděli ve 21.00 hodin, od úterý
do čtvrtka o hodinu později a v pátek
a sobotu ve 22.30 hodin. Po rozkliknutí fotogalerie se můžete podívat na
snímky prostřených tabulí, interiér restaurace a dvě obložené mísy, které by
však mohly být i zajímavější. Některé
odkazy jsou prázdné, není tomu tak
ale naštěstí u stálého jídelního lístku
a týdenního menu.
Stránky hodnotitelských webů nás
poněkud zaskočily. Je sice v lidské přirozenosti, že pokud je člověk spokojen, bere to jako něco samozřejmého,
načež pokud se naštve, vykládá to svému okolí. A v reakcích návštěvníků
převažovaly negativní poznatky. Lidé
si ponejvíc stěžovali na chování personálu, ale i na kvalitu jídla. Některé
reakce byly takové, že si je ani neodvážíme citovat. Snad jen jedno mínění,
které se objevilo častěji: „Kdysi vyhlášená restaurace žije jen z tradice jména“. Na druhé straně jsme se dočetli:
„Srdečné přijetí a útulné prostředí
i ochota a vstřícnost personálu jsou
slova, která nejlépe vystihují atmosféru naší restaurace. Snahou všech zaměstnanců je poskytnout vám kvalit-
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Kritika obsluhy, kterou se hemžily
příspěvky na internetu, nás znejistila.
Pozorně jsme proto sledovali práci
servírek nejen u našeho stolu, ale
i u těch sousedních. Nic z hříchů vy-
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bylo i dnes stejnou kalorickou bombou
jako tehdy, naštěstí jsme s tím počítali
a neobjednali si přílohu. Nechyběla
úplně stejná příloha ze syrové zeleniny,
kterou jste v sedmdesátých letech minulého století dostávali úplně ke všemu.
Druhým zvoleným chodem byly medailonky z vepřové panenky s omáčkou ze smrkových hřibů a pečenými
bramborami. Panenka byla měkká,
brambory také, omáčka byla ale příliš
řídká, rozlila se po talíři a nedržela na
mase ani na bramborách, což jí uškodilo, protože chuť byla opravdu hřibová,
dokonce v ní byly plátky hříbků. A příloha ze syrové mrkve a list salátu byla
úplně zbytečná.
K pití jsme si objednali malé jarošovské pivo, a protože bylo dobré, objednávku jsme zopakovali. Na úplný závěr
jsme si dali espresso a jeden ze zákusků
vystavených v chladicí skříni u vchodu
do salonku. Výběr jsme nechali na servírce, která čokoládový řez s pařížskou
šlehačkou zvolila vskutku dobře.
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Přiznáme se, že jsme vstupovali
k Páclům trochu s obavami. Opravdu je to tam tak špatné, jak jsme četli
na internetu? Překvapilo nás, že bylo
plno a neměli jsme si kam sednout.
Tak by to přece nevypadalo ve špatné restauraci! Naštěstí naše rozpaky
viděla dvojice, která se chystala odejít
a uvolnila nám místa. Líbila se nám
neformální podoba i obsah víkendového jídelního lístku (jen ty módní
zdrobněliny nás nenadchly). Čekali
jsme sice na hlavní chod asi půl hodiny, což se při tak plném podniku pochopit. Obdiv si zaslouží jak personál
kuchyně, tak servis na sále, který, jak
jsme pozorovali bedlivým okem, vše
zvládal bez zjevných nedostatků.
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K toaletám nemáme ani nejmenší
připomínku. Je poznat, že stejně jako
větší část objektu prošly důkladnou
rekonstrukcí. Přesnější charakteristikou by bylo nazvat je úplně novými.
Čistota v naprostém pořádku. Co by
za takové dali na Gran Canarii, kde
jsme byli posledně...
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čítaných kritiky jsme neobjevili. Zřejmě se personál obměnil, nebo příspěvky psali profesionální kverulanti,
kteří se v každé populaci vyskytují...
Za nás personál konkurzem prošel.

Restaurace Pácl v Plumlově patří již po několik desetiletí k nejoblíbenějším místům, kam se uchylují návštěvníci plumlovské přehrady, chataři na
cestě z chaty domů do města i obyvatelé Prostějova, kteří si chtějí někam
vyjet na oběd, a to nejen o víkendu. Majitelé se snaží postupně vylepšovat
služby i interiér. Jídlo bychom neoznačili za nadprůměrné, je trochu retro,
leccos by potřebovalo vyladit, ale pokud je to míněno jako úcta k tradici
a návštěvníkům vyhovuje, tak budiž.
Restauraci Pácl v Plumlově proto udělujeme…
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Polévky jsme zvolili každý jinou. Z obavy, že bychom nezvládli obrovské porce
druhého chodu, které kolem nás servírky nosily, jsme ukázali na brokolicový
krém a vývar s těstovinami a játrovými
knedlíčky, nikoliv vydatnou česnečku,
na kterou jsme měli největší chuť. Obě
polévky nám nepřinesly žádný chuťový
zážitek (snad kdyby byly nudle domácí), ale ani nás neurazily.
Druhý chod jsme zvolili z oddílu ´minutky´. Museli jsme ochutnat vlajkovou loď restaurace a posoudit, jestli je
Plumlovský řízek tím „plumlovákem“,
který jsme mnohokrát jedli už od let
našeho mládí. Myslíme, že tenkrát byl
přikrytý kromě strouhaného sýra a kečupu ještě sázeným vejcem. Tentokrát
tam bohužel nebylo. Jinak toto jídlo
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130 korun, medailonky z panenky
s omáčkou ze smrkových hřibů, steaky, filet z norského lososa, ale i tortillu
s kuřecími řízečky. Nejdražším jídlem
je pak hovězí rib-eye steak z argentinského vysokého roštěnce za 275
korun.
Zvláštní část jídelního lístku je nazvána ´pecky dne´ a obsahuje skutečné
trháky jako pomalu pečené stehýnko
z mladé kačenky s bílým a červeným zelím a dvěma druhy knedlíků,
350gramový salát Pácl – smažené
kuřecí řízečky na čerstvém salátu
s rukolou a s domácím bylinkovým
dresinkem, smažený kuřecí řízek velikosti XXL s domácím bramborovým
salátem, Pácl Burger Extra s hranolky,
domácí tatarkou a salátem Coleslaw.
Gnocchi di spinaci neboli noky ve
smetanové omáčce s listovým špenátem, česnekem a parmskou šunkou
bychom sice nenazvali přímo peckou,
ale s chutí bychom si je objednali.
Zapíjet vše můžete jedenáctistupňovým pivem Jarošov, plzeňským nebo
řezaným Bernardem, popřípadě domácími limonádami nebo standardními točenými.
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

www.vecernikpv.cz

Z TOHO 3 V PROSTĚJOVĚ!

LIDÍ,

poslední řadě máme za sebou dva comebacky
v podání druhé hodnotící návštěvy a předloni
jsme vám představili i silvestrovské menu v zahraničí. Posledním bonbónkem pak byly zmíněné poznatky ze zájezdu do Španělska.
V rámci regionálních kontrol jsme již podrobili
drobnohledu restauraci a pivovar U Císařské cesty v Držovicích, následně jsme zavítali na plumlovskou přehradu do restaurace Hotelu Zlechov,
přidali cestu na Bělecký mlýn a hluchovskou
Sépku. V pořadí páté klání tohoto druhu nás pak
zaválo do legendárního podniku v Plumlově.
Tak pojďme na to!
KdobychtělznáthodnotitelePROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech čtyřiašedesát doposud
zveřejněných dílů.

Tak už po pětašedesáté. Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku jede zvesela dál, přičemž na startu roku zaznamenal jednu nicotnou změnu. Oproti předcházejícím dílům jej
nyní nově nacházíte v každém sudém, nikoliv lichém, čísle tištěného vydání. Naopak stejně jako
před mimořádným kláním z Kanárských ostrovů
nabízíme dnes opět pohled z cest za město.
Než se ale pustíme do reportáže, zopakujme si,
že celá sonda gurmánství je rozdělena primárně
na dvě samostatné, ovšem ruku v ruce souběžně probíhající části. Vedle jednotlivého hodnocení restaurací a hostinců pro vás připravujeme
i nějaké to překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánského podniku, klasické letní
„zahrádky“, v podzimním čase to byly naopak
kavárny a v minulosti došlo také na prozkoumání Hanáckých slavností či vánočních trhů. V ne-
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www.vecernikpv.cz

Jak je to v pøípadì
karantény naøízené
hygienickou stanicí?

0XVÉPLQIRUPRYDW
]DPÈVWQDYDWHOH
o naøízené karanténì?

stejná pravidla, jako je to u nemocenské. Prvních čtrnáct dní vám zaměstnavatel bude vyplácet 60 procent vaší
mzdy. Dovolená, do které zasáhne
karanténa, se nepřerušuje. Pak budete mít na výplatní pásce stejné peníze
jako kdykoli jindy při dovolené.

Ano, svého zaměstnavatele musíte informovat co nejrychleji. Lékař by vám
pak měl vystavit Potvrzení o nařízení
karantény. Lidé v karanténě musí dodržovat pravidla, tedy zůstávat na dohodJak si zajistit potraviny? nutém místě. To může zaměstnavatel
Ideální je pověřit někoho z příbuz- či hygiena kontrolovat a při porušení
ných nebo kamarádů, ten nákup pravidel nemusí peníze vyplatit.

Pokud je to nutné, musíte využít ochranu v podobě roušky. Podle ředitelky
pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové by potenciálně nakažený člověk
měl být v domě co nejvíce izolován
od ostatních členů rodiny. Domácí karanténa však neznamená, že by člověk
nemohl vyjít ani na zahradu nebo že se
nesmí pohybovat po bytě. Pokud je ale
v blízkosti lidí, měl by používat roušku.
Stále platí stanovisko hygieniků, že s nakaženou osobou by musel být zdravý
člověk po dobu nejméně patnácti minut
při vzdálenosti do 1,5 metru, aby došlo
k přenosu. Mohou se ale najít výjimky.

Nejlepší prevencí je, když člověk
dodržuje hygienu a nepodceňuje jakékoli zdravotní obtíže. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud
si nemáte kde umýt ruce, stačí použit
účinný dezinfekční gel. S výběrem
poradí lékárník nebo drogista. Nestačí
si jen mýt ruce, ale je potřeba pravidelně dezinfekčními ubrousky otírat
předměty, kterých se často dotýkáme.
Jde třeba o mobil, tablet, notebook,
klávesnici nebo volant. Kašlat a kýchat je potřeba do rukávu, šály nebo
kapesníku, ne do ruky. Jednorázové
kapesníky jsou lepší než látkové. Po
použití se musejí rychle vyhodit. Pokud má někdo obavy o své zdraví, tak
mu odborníci doporučují vyhýbat se
velkým kolektivům. Vláda sice zrušila
jen Světový pohár v biatlonu, ale odborníci varují i před dalšími akcemi.
Bezpečný odstup lidí ve společnosti je
asi dva metry.

hlavnì hygiena
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nechá za dveřmi a vy si ho následně
převezmete. Další možností jsou
internetové e-shopy s potravinami,
které zajistí i rozvoz. Znovu platí, že
by ani při předávce kurýrem nemělo
dojít ke kontaktu. Zvolte tedy platbu
předem a ponechání nákupu přede
dveřmi. Lidé v karanténě by také měli
0ÕzHSÔLMÉWNRQWUROD"
mít přiměřenou zásobu papírových
kapesníků, dezinfekčních prostředků Ano. Podle ředitelky pražské hygienické
stanice Zdeňky Jágrové kontroly probía teploměr.
hají. Za její porušení hrozí až půlmilio&RNG\zPLNDUDQWÅQX
nová pokuta. Osoby v domácí karanténě
QDÔÉGÉ]DPÈVWQDYDWHO"
jsou také povinny si sledovat po stanoPokud karanténu nařídí zaměstna- venou dobu svůj zdravotní stav. Při obvatel z vlastního rozhodnutí, náleží jevení stanovených klinických příznaků
zaměstnancům finanční kompenzace musí tuto skutečnost oznámit Orgánům
v plné výši měsíční mzdy. Pokud to ochrany veřejného zdraví.
vaše profese umožňuje, můžete praPrevencí je
covat z domova v režimu home office.

Mohu se potkat
se èleny rodiny,
kteøí nejsou v karanténì? V tomto případě platí pro karanténu

U většiny případů nařizují hygienici
karanténu domácí. Ve vážnějších případech může být nařízena nemocniční
izolace. Ta domácí je pro pacienty lepší
z psychologického hlediska, má však
svá přísná pravidla. Člověk v domácí karanténě by měl mít oddělený pokoj. Při
kontaktu s jinými členy domácnosti by
měl používat roušku. Doma vás můžou
kontrolovat hygienici. Při projevu příznaků nemoci COVID-19 může lékař
nařídit odběry a převoz do nemocnice.

Jak karanténa vypadá?

Úderem půlnoci z pátku 6. na sobotu
7. března začíná platit pro lidi vracející se z Itálie povinnost zůstat na dva
týdny v izolaci.

Kdy zaèíná platit
povinná karanténa?

i zaměstnavatel

Karanténu může nařídit
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Bojíte se v Prostìjovì koranaviru
a dìláte si potravinové zásoby?
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Pokud máte podezření na nákazu koronavirem, máte příznaky
a byli jste v zasažené oblasti, prosíme, nechoďte do ordinace
lékaře, ale telefonicky jej kontaktujte! Jak se chránit?

před nákazou?

Jak se chránit

Pondělí 9. března 2020
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Kdybychom neměli koronavirus, museli bychom si ho my novináři vymyslet.
Nový typ viru šířící se po světě se stal
skutečným hitem všech médií. Nelze
se divit, jejich sledovanost díky tomu
vzrostla nevídaným způsobem. Věřím,
že se po Prostějově prochází opravdu
hodně lidí, kteří nikdy nečetli jedinou
báseň od Jiřího Wolkera. Ovšem o koronaviru něco přečetl asi úplně každý...
Přitom informace o něm jsou stále poněkud protichůdné. Když si člověk krátce po
sobě přečte článek typu „Návod na přežití v době epidemie“ a hned po něm text
s titulkem „Nepodléhejte panice, jde jen

Pojem koronavirus se používá jakožto souhrnné označení pro čtyři rody virů
z podčeledi Coronavirinae: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Tyto obalené RNA viry byly původně známy pouze
coby původci infekcí u zvířat (ptáků a savců). Během šedesátých let 20. století
však vyšlo najevo, že způsobují nemoci také u lidí. Nejprve se jednalo o běžná
nachlazení, ale v roce 2002 byl odhalen koronavirus zodpovědný za syndrom
náhlého selhání dýchání (SARS). Za dalších 10 let se pak objevil virus MERS,
který vyvolával nebezpečné choroby ledvin a plic. V prosinci 2019 se v Číně začal
šířit nový typ koronaviru tzv. SARS-CoV-2 (dříve 2019-nCoV). Není tak smrtící
jako výše zmíněný SARS, ale stále je o něm k dispozici jen málo informací.
Jeden z největších příznaků spočívá v tom, že nemoc začíná jako běžné nachlazení
či chřipka. Pacientovi se špatně dýchá, kašle, má teplotu, někdy se přidávají průjmy. To znamená, že laik v podstatě nemá šanci nemoc rozpoznat. Virus je prokazatelně přenosný z člověka na člověka. Každý jedinec na něj ale může reagovat
jinak. Pokud se tedy výše popsané příznaky vyskytnou u někoho, kdo nedávno cestoval do rizikové oblasti, měl by raději neprodleně navštívit svého praktického lékaře. Světová zdravotnická organizace coby preventivní opatření doporučuje umývat
si důkladně ruce, vyhýbat se kontaktu s jedinci s příznaky respiračních onemocnění
a divokými i domácími zvířaty a pečlivě vařit maso a vejce.

„Nepodléhejte
SDQLFHpY\]ÙY½
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U dvou případů osob z Prostějovska
testovaných na koronavirus ale během
uplynulého týdne nezůstalo. Krajská
hygienická stanice Olomouckého kraje
ve čtvrtek informovala o třetím případu. Právě v tento den byl testovaný
muž z Prostějovska, u něhož bylo kvůli
anamnéze rozhodnuto o provedení testu
kvůli podezření na koronavirovou infekci.
„Byl proveden další stěr, jedná se o muže
z Prostějovska, a výsledek je taktéž negativní,“ potvrdila Růžena Halířová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje
Stejný závěr přinesla vyšetření u všech doposud testovaných osob z Olomouckého
kraje. „Odběry biologického materiálu
na test Covid-19 byly provedeny celkem
u devíti osob. Všechny testy, které doposud proběhly, byly negativní. V kraji byla
nařízena karanténa čtyřem osobám,“
doplnila Halířová aktuální informace ze
sobotního rána.

Po epidemii běžné chřipky zrušila prostějovská nemocnice předminulý týden
zákaz návštěv. Hrozba koronaviru však
vedení špitálu přiměla k tomu, aby zákaz znovu obnovilo. „Z preventivních
důvodů se nemocnice Středomoravské
nemocniční v Prostějově, ale také Přerově a ve Šternberku rozhodly s účinností
od středy 4. března vyhlásit plošný zákaz
návštěv. Jde o preventivní opatření, jehož
platnost bude ukončena neprodleně po
zlepšení epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení všem pacientům i jejich příbuzným a věříme, že v krátké době
bude jejich kontakt opět možný v neomezeném rozsahu,“ upozorňuje Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel. Zákaz návštěv vyhlásila také ředi-

1HPRFQLFH
obnovila zákaz
návštìv

koronaviru. Na schůzce se probíraly otázky
připravenosti správního území na případný boj s nákazou. „Na základě všech dostupných informací, spolupráce s kompetentními orgány, především s hygienickou
stanicí, bychom tímto chtěli apelovat na
všechny obyvatele Prostějova a ostatních
obcí, aby zbytečně nepodléhali panice. Ve
spolupráci se zmíněnými orgány děláme
vše pro to, abychom předešli šíření nákazy,“ uvedl primátor Jura. „O navržených
opatřeních, které Bezpečnostní rada navrhla, budeme průběžně informovat na
webových stránkách a podrobnosti budou
poskytovány i v dalších médiích. Lidé by
také měli pečlivě zvážit doporučení Ministerstva zahraniční týkající se výjezdů do zahraničních oblastí, v nichž už byla nemoc
prokázána, a dále se striktně držet doporučení krajské hygienické stanice,“ uzavřel
první muž radnice.

o nový druh chřipky“, musí být minimálně
zmatený. A teď, babo, raď! Mám už tu roušku vytáhnout z pod polštáře, nebo ještě ne?
Sám jsem se těšil, že už konečně v Prostějově potkám někoho s respirátorem
a v hlavě si maloval, jak při tom bude
vypadat. Zatím se mi to ovšem nepoštěstilo, čekám tedy dál. Dočkám se?
To bude záležet i na tom, jak o koronaviru budou informovat právě média.
Faktem je, že některé zprávy znějí děsivě už nyní. Například nedávno jsem zaslechl, že koronavirus chytil už i Chuck
Norris. Nakonec mu ho však bylo líto,
a tak ho zase pustil...

<FTQL/KP

Během uplynulého víkendu přišla vláda
České republiky se zásadním vyjádřením.
„S okamžitou platností se nařizuje všem
českým občanům, kteří se od sedmého
března vrátí z pobytu na území Itálie,
aby bezprostředně po návratu oznámili
tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu,“ uvedl
premiér Andrej Babiš s tím, že lidé mají
psát nebo volat. Lékař následně situaci
vyhodnotí a nařídí dvoutýdenní karanténu. „Za její porušení hrozí pokuta až
tři miliony korun,“ hrozí premiér, který
doplnil, že lidé v karanténě mají nárok na
nemocenskou. Také vyzval zaměstnavatele, aby vycházeli vstříc zaměstnancům
a umožnili jim práci z domova. Stát je
podle Babiše připraven obratem vytvořit
programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů v souvislosti s opatřeními, které kvůli
koronaviru vyhlásil.

Drsné
naøízení vlády

telka Helena Vránová v prostějovském
Centru sociálních služeb v Brněnské
ulici, stejně je na tom například i Domov důchodců v Nerudově ulici.

čínský lékař, který tam na nebezpečí nového druhu viru upozornil, se jím nejen sám
nakazil, ale také mu i podlehl. Li Wen-liang zemřel letos 7. února. Následoval tak
osud svého předchůdce Carla Urbaniho,
který před 17 lety varoval před nemocí
SARS. Oba před svojí smrtí přímo či
nepřímo dokázali přesvědčit světovou
zdravotnickou organizaci k přijetí opatření, která vedla ke zpomalení šíření nákazy
a záchraně mnoha lidských životů.
Tohle jsou však osudy lidí z čelní linie
boje proti nemoci. My ostatní stále zůstáváme civilisty na území, kam ozvěny
této války doléhají jen jako hodně vzdálená ozvěna. I proto jsem stále hluboce
přesvědčen, že pro naše celkové zdraví
je mnohem lepší bavit se vtipy o koronaviru než zbytečně panikařit. Ostatně
už spisovatel Charles Bukowski věděl, že
svět patří těm, co se nepo...
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Lidé v Prostějově či v ČR ovšem určitě
nejsou jediní, kteří řeší, zda jim hrozí
riziko nákazy, či nikoliv. Například hollywoodští producenti kvůli němu odsunuli premiéru nového filmu s Jamesem
Bondem z dubna na listopad. Přitom
jeho název je v kontextu celé situace
veskrze pozitivní. Jmenuje se Není čas
zemřít... Přimlouval bych se za to, aby
ho v předpremiéře zdarma pustili všem,
kteří aktuálně uvízli někde v karanténě.
Nechci ovšem celou situaci jen zlehčovat.
Jak už jsem psal, jako vůbec první začali
„panikařit“ v čínském Wu-chanu, kde už
o koronaviru přece jen něco vědí. Ostatně
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Co je to koronavirus
DMDN«P£Sï¯]QDN\" Roušky v ulicích Prostějova
aneb přišel čas ZEMŘÍT?

Minulé pondělí 4. března v odpoledních
hodinách přinesl Večerník na svých internetových stránkách exkluzivní informaci
z prostějovské nemocnice, kde byli na
koronavirus testovaní první dva lidé. Informaci si ještě do večera přečetlo více
jak šestnáct tisíc čtenářů a server www.
vecernikpv.cz měl co dělat, aby udržel
nápor dalších zvědavců. Nakonec si
zprávu přečetlo téměř padesát tisíc
čtenářů! Druhý den ráno jsme chtěli
znát podrobnosti a tak se neprodleně
obrátili na tiskovou mluvčí nemocnice
Radku Miloševskou. „Popravdě řečeno
nevím, kde vznikly fámy o tom, že v naší
nemocnici byli hospitalizování dva lidé,
kteří čekají na výsledky testů na koronavirus. V tuto chvíli na našem infekčním
oddělení není nikdo s podezřením na
toto virové onemocnění. Aktuálně je
pravda pouze v tom, že hygienici indikovali domácí karanténu u dvou osob
z Prostějova, které se o víkendu vrátily
z Itálie. A to pouze z preventivních důvodů. Nemocnice u nich krevní testy
neprováděla, tito dva lidé nemají zatím
žádné příznaky onemocnění koronavirem,“ sdělila v úterý ráno Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti

Panika hned na úvod
WÙGQH$QHSÔHVQÅ
LQIRUPDFH

Primátor statutárního města Prostějova
František Jura svolal v pondělí 2. března
jednání Bezpečnostní rady ORP Prostějov
kvůli řešení aktuální situace ohledně šíření

Testován byl i tøetí
Prostìjovan

skutečně aktuální a validní data. Znovu
ale zdůrazňuji, že na infekčním oddělení
Nemocnice Prostějov není v tuto chvíli
hospitalizován žádný pacient s podezřením na onemocnění COVID-19 a ani
zde letos žádný takový klient neležel,“
shrnula děj událostí i aktuální stav v pátek
odpoledne Radka Miloševská.

Agel provozující Nemocnici Prostějov.
I tato uklidňující zpráva vzbudila velký
zájem, návštěvnost opět atakovala pětimístnou hranici.
O to větší překvapení vzbudila aktualizace od krajských hygieniků, která spatřilo
světlo světa ještě tentýž den. „Dva lidé
z Olomouckého kraje se museli podrobit
testu, který v úterý večer vyloučil nákazu
novým typem koronaviru. Jde o manželský pár z Prostějovska, který se nedávno
vrátil ze severní Itálie. Muž i žena trpí
příznaky akutního respiračního onemocnění, které má lehký průběh. Výsledky
vyšly negativně,“ sdělila ředitelka protiepidemického odboru olomoucké krajské
hygienické stanice Růžena Haliřová. Jak
dodala, manželé s podezřením na koronavirus přijeli z Milána. Po návratu byli
v domácí karanténě a nastaly u nich zdravotní problémy.
Večerník konfrontoval toto vyjádření
s předchozími informacemi od mluvčí
prostějovské nemocnice. „Nejsem si vědoma, že bych provedení odběru vzorků
u dvou osob vyvrátila či potvrdila. Snažila
jsem se vám vysvětlit, jak jsou procesy nastaveny mezi jednotlivými organizacemi.
Dle dohody s krajskou hygienickou stanicí přenechám komentář ohledně počtu
provedených vzorků právě této instituci,
neboť právě KHS rozhoduje o indikaci
laboratorních odběrů a má tak k dispozici

PROSTĚJOV V sobotu večer, kdy vznikala tato speciální strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, bylo v České republice potvrzeno
jednadvacet případů nákazy koronavirem. Nový fenomén této
doby bohužel vyvolává paniku i v Prostějově, podle odborníků ale
zcela zbytečnou. Vždyť se jedná o jiný, byť agresivnější druh chřipky.
Přesto někteří lidé berou útokem supermarkety a skupují základní
potraviny. Pravdou je, že dle posledních zpráv bylo v Olomouckém
kraji testováno na koronavirus devět osob a všechny s negativním
výsledkem. Tři testovaní lidé jsou pak přímo z Prostějovska!

Z TOHO 3 V PROSTĚJOVĚ!

LIDÍ,

9

V KRAJI BYLO
TESTOVÁNO

Michal KADLEC

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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ƐƚĂƚƚĢĐŚŶĞũǀǉŚŽĚŶĢũƓşĐŚŶĂďşĚĞŬ
ǀşĐĞ͕ƉŽƚƎĞďƵũĞŵşƚǀǉďĢƌǌĞǀƓĞĐŚ
ŵŽǎŶǉĐŚ ƉƌŽĚƵŬƚƽ͕ ŬƚĞƌĠ ƚƌŚ ĂŬͲ
ƚƵĄůŶĢ ŶĂďşǌş͘  ƚŽ ũĞĚŶĂ ǌŶĂēŬĂ
ĂũĞĚŶĂĚĂŶĄƉŽďŽēŬĂŶĂďşĚŶŽƵƚ
ŶĞŵŽŚŽƵ͘͞
yyŚĐĞƚĞƚşŵƐŶĂĚƎşĐƚ͕ǎĞĨŝŶĂŶēͲ
ŶşŐƌĂŵŽƚŶŽƐƚŶĂƉƎşŬůĂĚǀƉƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀƐŬĠŵ ƌĞŐŝŽŶƵ ŶĞŶş ŶĂ ĚŽďƌĠ
ƷƌŽǀŶŝ͍
ͣhƌēŝƚĢ ƚŽ ŶĞŶş ƓƉĂƚŶĢ ŵǇƓůĞŶŽ͕
ĂůĞ ĨŝŶĂŶēŶş ŐƌĂŵŽƚŶŽƐƚ ƉƌĄǀĢ
ǀŶĂƓĞŵƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŵƌĞŐŝŽŶƵũĞ
ǀĄǎŶĢƚĂŬŶĂ͢ĚŽďƌĠƷƌŽǀŶş͚͕ŶŝŬŽůŝǀ
ŶĂƷƌŽǀŶŝǀǉďŽƌŶĠ͘dǀŽƌďĂǎĞůĞǌŶĠ
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mocnou ruku zaslouží a nikdy nevíme, kdy se můžeme
v podobné situaci ocitnout i my ostatní. Nikdo nemá
právo soudit,“ chytla za srdce žena, která se už teď těší na
další ročníky akce. „Spoustu ze strávníků potkávám po
celý rok, zdravíme se, ptám se na jejich aktuální životní
situaci. A uvidíme-li se za rok? Pevně věřím, že mi to mé
zdraví i pracovní náplň dovolí,“ uzavřela Sokolová.

VSTUP ZDARMA
vždy v počtu jedinců. Věřím, že tentokrát jich přijde na
místo srazu na most v Olomoucké ulici více jako loni,“
doufá Milada Sokolová, kterou letošní charitativní akce
před místním nádražím stála také nemalé prostředky.
„Co je to moc peněz? Jsem hrdá na to, že mě můj muž
i rodina v této aktivitě podporují a umožňují mi rodinné finance takto lidem věnovat. Věřím, že každý si po-
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tak bezdomovci před místním nádražím
pochutnávali na vícero laskominách.
„Co nám to děláte? Pojďte na svíčkovou!“ zvolala v jednu chvíli se smíchem
Milada Sokolová. To tehdy, kdy lidé hromadně opustili frontu a vrhli se na tlačenku, jitrnice a sekanou, kterou zrovna
přivezl Večerník! „Tak tlačenku si dám
jako předkrm, jo? A do kapsy si schovám
jitrnici,“ hulákal jeden z vousatých mužů
bez domova. „A pivo k tomu nemáte?
Nevadí, to si koupím odpoledne, mám
nějaké drobné za sběr,“ svěřil se další
bezdomovec, který si říká Pepan.
Jelikož pochoutky ze zabijačky byly během
pár minut rozebrané, na tři desítky lidí se
vrátily zpět k várnici, ze které Milada Sokolová rozdělovala svíčkovou s knedlíkem.
Mimo toho si s bezdomovci domlouvala
brigádu, kterou Okrašlovací spolek pořádá
začátkem dubna. „Pozvala jsem je všechny
čtvrtého dubna na půl devátou, kdy pořádáme ve spolupráci s ČSOP Iris i Základní
školou Dr. E. Valenty pravidelný úklid kolem Hloučely v rámci akce Ukliďme Česko.
I v minulých letech se strávníci dostavili, ale
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„Je to báječné české jídlo, proto jsme se na
něj těšili i my, co jídlo vydáváme. Pojali jsme
poslední den jako setkání všech, kteří se
po dva měsíce různě střídali a věnovali čas
výdeji. Prostě jsme si chtěli pochutnat i my
ostatní,“ zasmála se hlavní organizátorka
a sponzorka akce.
Se závěrečným dílem této charitativní akce
pomohla i celá řada dalších dobrovolníků
s dobrým srdcem. „Bohužel maminky ze
Zdraví od malička se účastnit nemohly,
ale patří jim velký dík, neboť každý pátek
napekly něco dobrého, co jsme po výdeji
polévky nabídli jako zákusek. Přišel se podívat i majitel Rudolfova pekařství, které
nám dodávalo po celé dva měsíce chléb
zdarma. Dorazili i všichni dobrovolníci a nechyběl ani Večerník, který se jako
v minulých letech podílel na rozdávání
zabijačkových specialit. Nesmím a nechci
opomenout Národní dům, kterému velmi
děkuji za výborné kuchaře, kteří po většinu
ledna i února jídlo připravovali. A děkuji
i Lucce a Maxovi, kteří zdarma jednou
týdně připravili pro lidi bez domova i sociálně slabé specialitku, guláš, segedín, kuře
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ŶĂĂƉŽŵƽǎĞǀĄŵũĞǀǇƉůŶŝƚ͘WŽŬƵĚ
ƐĞ Ƶ ǀĄƐ ŶĢŬĚŽ ǌĂƐƚĂǀş Ɛ ƉŽƵŚǉŵ
ǌůĞǀŸŽǀĄŶşŵ ǀĂƓŝĐŚ ƉƌŽĚƵŬƚƽ ďĞǌ
ũĂŬĠŬŽůŝǀƉŽĚƐƚĂƚǇ͕ũĞŶĢĐŽƓƉĂƚŶĢ͘͞
yysŶşŵĄƚĞƉŽƐƵŶǀŽďŽƌƵĨŝŶĂŶͲ
ĐşŽĚǀĂƓŝĐŚǌĂēĄƚŬƽ͍
ͣKZKs^<|͊ sǌƉŽŵşŶĄŵ ŶĂ
ĚŽďǇ͕ ŬĚǇ ƐĞ ĚŽ ƌŽůĞ ĨŝŶĂŶēŶşͲ

ŚŽ ƉŽƌĂĚĐĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂůŝ ƓŬŽůĄĐŝ
ƐƚƎĞĚŶşĐŚ ƓŬŽů ďĞǌ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝǀ
ǌƉƽƐŽďŝůĠŚŽ ǀǌĚĢůĄŶş Ă ďƌĂůŝ ƚŽ
ũĂŬŽ ͢ƉƎŝǀǉĚĢůĞŬ͚͕ ƐŵůŽƵǀǇ ƐĞ ǀǇͲ
ƉŝƐŽǀĂůǇƉĂƉşƌŽǀĢĂƉƌĂĐŽǀĂůŽƐĞ
ǀĞůŝĐĞ ŬƌĄƚŬŽǌƌĂĐĞ͘ ŶĞƐ ũĞ ŶĂͲ
ƓƚĢƐƚşǀƓĞũŝŶĂŬ͕ĚŽŽďŽƌƵĨŝŶĂŶĐş
ƐĞĚŽƐƚĂůŶĄĚĞĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďŽƐƚŝ͕
ŵǇƐůşƐĞƉƎĞǀĄǎŶĢŶĂŬůŝĞŶƚĂ͕ĂďǇ
ŵĢůŬŽŵƉůĞǆŶşĂŬǀĂůŝƚŶşƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ƉƌŽĚƵŬƚƽ͕ŬƚĞƌĠĚĄǀĄƐŵǇƐů͘ŽďĂ
ƐĞǌĚŝŐŝƚĂůŝǌŽǀĂůĂ͕ŵĄŵĞƐƉŽƵƐƚƵ
ŵŽĚĞƌŶşĐŚ ŶĄƐƚƌŽũƽ͕ ũĂŬ ŬůŝĞŶƚĂ
ŽďŚŽƐƉŽĚĂƎŝƚ͘͞
yy  ƵƌēŝƚǉĐŚ ǌĚƌŽũƽ ǀŶşŵĄŵĞ͕
ǎĞ ůŝĚş ƉƌĂĐƵũşĐşĐŚ ǀĞ ĨŝŶĂŶĐşĐŚ
ƌĂƉŝĚŶĢƵďǉǀĄ͕ēşŵũĞƚŽǌƉƽƐŽͲ
ďĞŶŽ͍
ͣ:Ğ ƚŽ ƵƌēŝƚĢ ǌƉƽƐŽďĞŶŽ ƌĞŐƵůĂͲ
ĐĞŵŝ͕ŽŬƚĞƌĠƐĞƉŽƐƚĂƌĂůĂĞƐŬĄ
ŶĄƌŽĚŶşďĂŶŬĂ͘:ĂŬ ƵǎũƐĞŵ ǌŵŝͲ
ŸŽǀĂů͕ ƐƉŽƵƐƚĂ ůŝĚş ƚƵƚŽ ƉƌŽĨĞƐŝ
ďƌĂůĂ ũĂŬŽ ŶĢũĂŬŽƵ ďƌŝŐĄĚƵ͕ ĐŽǎ
Ƶǎ ƚĞě ŶĞŶş ŵŽǎŶĠ͕ ŽĚĚĢůƵũĞ ƐĞ
ǌƌŶŽŽĚƉůĞǀ͘EĄƌŽŬǇŶĂǀƐƚƵƉĚŽ
ŽďŽƌƵēŝƐĞƚƌǀĄŶşƐĞŶĞƵƐƚĄůĞŶĂͲ
ǀǇƓƵũş͕ĂƛƵǎũƐŽƵƚŽǌǀǉƓĞŶĠŶĄƌŽͲ
ŬǇŶĂǀƐƚƵƉŶşǀǌĚĢůĄŶş͕ēŝŶĢŬŽůŝŬ
ƉŽǎĂĚŽǀĂŶǉĐŚǌŬŽƵƓĞŬƉŽĚĂŬƌĞͲ

ƌŽŶŝƐůĂǀDƌŬǀĂƉƽƐŽďşũŝǎϰƌŽŬǇǀĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ^D^&ŝŶĂŶĐĞ͕ŬƚĞƌĄ
ƉŽƐŬǇƚƵũĞ ĨŝŶĂŶēŶş ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş Ă ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĄŶş ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ ƉƌŽͲ
ĚƵŬƚƽĂŬĚĞǌĂƐƚƵƉƵũĞƉŽǌŝĐŝŽďůĂƐƚŶşŚŽŵĂŶĂǎĞƌĂ͘:ĞǌĂŬůĂĚĂƚĞůĞŵ
ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠƉŽďŽēŬǇĂǌĄƌŽǀĞŸƉƽƐŽďşǀŶĢŬŽůŝŬĂƉŽďŽēŬĄĐŚƉŽ:ŝͲ
ŚŽŵŽƌĂǀƐŬĠŵĂKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝ͘ŬƚƵĄůŶĢƎşĚşƐƚƌƵŬƚƵƌƵƉŽƌĂĚĐƽ
ƐƉƌŽǀŝǌŶşŵŽďƌĂƚĞŵĐĐĂϭϬϬϬϬϬϬϬ<ē͘

ĞŵĂŝů͗ďƌŽŶŝƐůĂǀ͘ŵƌŬǀĂΛƐŵƐĨŝŶĂŶĐĞ͘Đǌ

ĚŝƚŽǀĂŶŽƵ ŽƐŽďŽƵ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĞũƐŽƵ
ŽƉƌĂǀĚƵũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͘͞
yy:ĞŶĢĐŽ͕ĐŽďǇƐƚĞǀƓĞŵ
ƉŽƌĂĚŝůŶĂǌĄǀĢƌ͍
ͣƐŝ ũĞŶ ƚŽ͕ ǎĞ ƐĞ ŶĂ
ƚƌŚƵ ƉŽŚǇďƵũĞ ƐƉŽƵƐͲ
ƚĂ ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶşĐŚ ůŝĚş͕
ŬƚĞƎşďǇƐĞƌĄĚŝƵďşƌĂůŝ
ƐǀĢƚĞŵĨŝŶĂŶĐş͕ĂůĞũĂŬ
ƵǎũƐĞŵǌĚĞƎşŬĂů͕ŶĂͲ
ƐƚŽƵƉŝƚĂĚůŽƵŚŽĚŽďĢ
ĨƵŶŐŽǀĂƚ ǀ ŽďŽƌƵ ũĞ
ēşŵĚĄůƚşŵŶĄƌŽēŶĢũƓş͘
WƌŽƚŽ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ĚƽͲ
ŬůĂĚŶĢ ǀǇďşƌĂƚ ƐƉŽůĞēͲ
ŶŽƐƚĂƉĂƌƛĄŬĂ͕ƐĞŬƚĞƌǉŵ
ƐĞĚŽƚŽŚŽĚĄƚĞ͘WŽŬƵĚďǇ
ŵĢů ŶĢŬĚŽ ǌĄũĞŵ Ž ŶĞǌĄͲ
ǀĂǌŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞǀƚĠƚŽŽďͲ
ůĂƐƚŝ͕ŶĞǀĄŚĞũƚĞŵĢŬŽŶƚĂŬͲ
ƚŽǀĂƚŶĂŵƽũĞͲŵĂŝů͘͞ ;ƉƌͿ

ͣ<ůŝĞŶƚƉŽƚƎĞďƵũĞŵşƚǀǉďĢƌǌĞǀƓĞĐŚŵŽǎŶǉĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽ͞

klikni nawww.vecernikpv.cz
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Od začátku ledna přijížděla Milada Sokolová k místnímu nádraží s várnicí horké
polévky. Každý den, s výjimkou neděle. Pokrmy z Národního domu bezdomovcům
chutnaly a denně si pro ně chodilo dvacet
až třicet lidí. A ve středu 4. března jich bylo
ještě více! „Než jsme začali vydávat poslední jídlo letošního roku, poděkovala jsem
všem za zcela vzorné chování po celé dva
měsíce trvání této akce. Pánové i dámy se
vždy vzorně seřadili, trpělivě čekali, až na ně
přijde řada, nedocházelo k žádným strkanicím či konfliktům. Vyslovila jsem přání, že
pokud se jim nepodaří svoji situaci razantně
změnit, že věřím, že se ve zdraví potkáme po
roce opět,“ pronesla Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a náměstkyně primátora. Večerník

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reporáž

S VEČERNÍKEM

NA ZIMÁKU

PROSTĚJOV Pátý ročník charitativlné
ní akce na pomoc lidem bez domoèi dobrovo
va a dalším potřebným lidem, který
ci
la
o
iz
probíhal před místním nádražím
v Prostějově, definitivně skončil.
BYLI JSME
A rozlučka to byla se vším všudy.
U TOHO
Předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a náměstkyně
<z͗ŶĞĚĢůĞϮϮ͘ďƎĞǌŶĂ͕
primátora Milada Sokolová se jako
ϭϬ͗ϬϬʹϭϮ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͕
hlavní organizátorka a sponzorka
akce rozloučila s bezdomovci svíčkovou s knedlíky. Uplynulou středu
<͗sşĐĞƷēĞůŽǀĄŚĂůĂͲǌŝŵŶş
před polednem dorazili k nádraží i ti,
<CVÊOEQ/KNCFC5QMQNQX¾UGUXÚOKRQOQEPÊM[\ąCFFQDTQXQNPÊMčdRQTEQXCNCqUXÊéMQXQW
ƐƚĂĚŝŽŶ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
kteří na tři desítky lidí bez domova UMPGFNÊMGODG\FQOQXEKUKLCMQRąGFMTOPCMN¾FCNK\CDKLCéMQXÆRQEJQWVM[QF8GéGTPÊMW
2x foto: Michal Kadlec
potěšili darovanou stravou. A mezi
nimi byli i zástupci Večerníku, kteří zajímalo, proč po dvou měsících rozlévání na paprice či výše zmiňovanou svíčkovou
2ąKLòVGRąKXÊVCVLCTQCRTQV¾JPQWVV÷NQ
potřebným tradičně nakoupili chu- polévek padla v rámci posledního dílu cha- s knedlíkem,“ chválila Sokolová.
ťovky ze zabijačky.
ritativní akce volba na svíčkovou s knedlíky. Během středečních poledních hodin si
RQ\KO÷0CXÊEMCåFÚMFQFQTC\Ê

Charitativní akce před místním
nádražím napsala letos poslední díl

d
Nìkolik ra
DU<=DE<àFJPJ?3@à@MIÁFP
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v
at
ìl
d
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/JUGPàF<N@NQÁàFJQJP NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ

Pondělí 9. března 2020

20030610377

10

www.vecernikpv.cz

infoservis

ud
ký

Většina Prostějovanů bude v následujících dnech hodně otevřená, v některých
případech až příliš. Mnohým se jejich prořízlá ústa nevyplatí, jiní zase konečně
najdou sami sebe. Každopádně upřímnost v názorech ovládne tento celý týden.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Určitě
přichází období, kdy se bude dařit
hledání nového partnera. Potkáte
člověka, který vás sice nezaujme
hned na první pohled, ale po několika schůzkách poznáte, že byste
s ním mohli prožít pěkné chvilky.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nemáte na
rozhazování, přesto se pustíte do
celkem riskantního obchodu. Ve
vašem případě ale platí, že odvážnému štěstí přeje. Nedostanete se
pouze k penězům, ale obohacena
bude hlavně vaše mysl.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Z problémů v zaměstnání si velkou hlavu
dělat nebudete a ve volných chvílích
se budete bavit, jako by se nic nedělo.
Přetvařovat se tedy umíte dokonale,
ovšem maléry z práce vás brzy dohoní.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Lidem
okolo sebe moc nevěříte a neustále s nimi vyhledáváte spory, abyste
jim dokázali svoji nadvládu. Proto
se nedivte, že ve společnosti nejste
příliš oblíbení. Mohl by to částečně
napravit dobrý skutek.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Čeká vás setkání s partnerovými příbuznými.
Budete z něj mít zpočátku obavy, ty
ale velice brzy rozptýlí rodiče vašeho vyvoleného. Najednou se budete cítit jako člen rodiny a váš život se
změní k nepoznání.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dostanete
nabídku změny zaměstnání, která se
nedá jen tak odmítnout. Proberte ale
nejprve všechno s těmi, kteří pro vás
něco znamenají. Není vyloučeno, že se
za novou prací budete muset stěhovat.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Volný čas
věnujte rodině, v poslední době jste
ji hodně zanedbávali. Uvidíte, že
partner i děti vám budou vděční.
O víkendu vás čeká romantický výlet, během kterého zapomenete na
všední starosti.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Ve
vašem vztahu to začne poněkud
skřípat a vůbec nebude čas na romantiku. Za všechno mohou reálné
problémy, které neumíte společně
řešit. Zkuste postupně najít cestu,
jak ze všeho ven. Nespěchejte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nakupujete bez rozmyslu a vůbec vám
není líto vyhozených peněz. Tentokrát ale budete muset přibrzdit,
protože úspory takřka vyschnou.
Za žádnou cenu si ale nepůjčujte, to
by byla cesta do pekel.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Dostanete se konečně ke svým koníčkům a zálibám, volného času totiž budete mít více než obvykle. Přijdete na jiné
myšlenky a hlavně si odpočinete. Navíc
se stanete miláčkem všech členů rodiny.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Často přemýšlíte o zbytečných věcech
nebo se zaobíráte naprostými prkotinami. Zkuste všechno nepodstatné pustit z hlavy a začněte se bavit
životem. Určitě máte někoho, kdo
vás těší od rána do večera.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. V práci se
vám příliš dařit nebudete, navíc
většinu času se budete hádat s kolegy, kteří mají zcela jiné názory než
vy. Nejvyšší čas si vzít dovolenou
a zmizet někam do přírody. Pročistěte si hlavu a pak se vraťte.

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

HEBKÉ RUCE…

Krém na ruce Indulona 85 ml

46,90

39,90
(100ml)

39,90

46,90

46,90

39,90

1HXWURJHQD9ëæLYQë
krém na ruce 75ml

99,90

-

-

99,90

79,90

-

.UpPQDUXFH*DUQLHUPO

41,90

-

99,90
(200ml)

-

69,90

-

1LYHD2FKUDQQëNUpP
na ruce 75ml

52,90

-

56,90

59,90

52,90

89,90
(150ml)

.DPLOO&ODVVLFNUpP
QDUXFHPO

41,90

-

-

-

-

-

.UpPQDUXFHSULYiWQt]QDÿN\
75 ml

19,90

26,90

29,90
(125ml)

29,90

-

26,90
(125ml)

Naše
4'57/¦
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Obzvlášť v této panické době, kdy se světem šíří epidemie, je důležité si ruce
nejen pravidelně mýt, ale také je chránit. Především pak po skončení některé
z pracovních činností. Proto je tuze dobré vědět, že tradiční krém na ruce
značky Indulona zakoupíte nejlevněji v Lidlu, pro výživný krém Neutrogena navštivte Tesco, kde společně s Albertem mají i cenově nejvýhodnější
ochranný krém na ruce značky Nivea. Kdo má v oblibě výrobky od Garnier
a Kamill, může se v Albertu rovnou zdržet. A aby se to nepletlo, tento market vyšel nejlépe také s porovnání privátních značek. Pečujte o své packy!
Průzkum byl proveden ve středu 4. března.
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OD 9. DO 15. 3. 2020
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.

VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ se blíží
Hlavní cenou rodinný
strana 48
zájezd k moři
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0369]YÛxLWMLPRGYRG\
Výchozí varianta nastavení parametrů nového důchodového
systému, se kterou přišla Komise
pro spravedlivé důchody, počítá s tím, že živnostníci začnou
platit mnohem vyšší odvody
než dosud. Opatření dopadne
zvláště tvrdě na ty nejdrobnější
podnikatele. Živnostníci sdružení v Hospodářské komoře České
republiky s takovým záměrem
nesouhlasí.
Podle důchodové komise je současné nastavení parametrů důchodového systému neudržitelné,
a proto u živnostníků prosazuje
úpravu stávajícího konsenzuálního rozdělení jejich příjmů tak, že
se má razantně zvýšit část peněz
podléhající pojistnému. Komise
chce, aby se živnostníkům odvody
vypočetly ze 75 % rozdílu mezi
příjmy a výdaji (nyní z 50 %) a zároveň aby se jim i zvýšil minimální
základ pro výpočet pojistného ze
současných 25 na 40 % průměrné
mzdy.
„To jinými slovy znamená zvýšení
daní. Sociální pojištění je v podstatě
daň jako kterákoli jiná. Ačkoliv si
živnostníci uvědomují nezbytnost
důchodové reformy, pro OSVČ s nízkými příjmy by toto zvýšení odvodu
bylo likvidační a vhánělo by je do
šedé zóny,“ uvedla viceprezidentka
Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková po diskusi se živnostníky v Sekci živností a řemesel
Hospodářské komory.
„Tím by samozřejmě došlo k významnému snížení počtu OSVČ,
a i pracovních míst, která tyto OSVČ
vytvářejí, a též ke zpomalení tvorby
HDP naší země,“ poznamenal viceprezident Hospodářské komory

a prezident Cechu obkladačů ČR
Roman Pommer.
Osoby samostatně výdělečné činné
v současné době odvádějí ze svých
výdělků pojistné na důchodové pojištění, které jde na důchody dnešních
seniorů (průběžný důchodový systém), a to v 28% sazbě. Základem pro
výpočet výše pojistného je polovina
rozdílu mezi dosaženými hrubými
příjmy a vynaloženými výdaji.
Tento rozdíl je tzv. smíšeným důchodem drobných podnikatelů
a zahrnuje jak zisk, tak příjem
z pracovní činnosti pro vlastní
podnik. Tak jako se pojistné neodvádí ze zisku zaměstnavatelů, tak
se pojistné neplatí z podnikatelského zisku OSVČ, ale jen z peněz
odpovídajících mzdě. Stávající
rozdělení smíšeného důchodu
půl na půl je výsledkem intenzivních politických a odborných
diskusí vedených v minulosti.
Příklad, jak stát hodlá živnostníkům zvýšit odvody:
Přepokládejme, že drobná švadlena, pro kterou je podnikání hlavním způsobem obživy, utrží v průměru za měsíc 30 tisíc korun. I při
uplatnění 60% paušálu na odečet
výdajů ale švadlena musí odvádět
pojistné z minimálního vyměřovacího základu, a to jak při stávajícím
nastavení, tak i v případě realizace
návrhu důchodové komise. Ov-

šem kvůli komisí navrhované
změně způsobu stanovení minimálního vyměřovacího základu
by její odvod skokově narostl
o 60 procent.
V jiném případě živnostník, umělecký kovář, pro kterého je podnikání hlavním způsobem obživy,
utrží za měsíc průměrně 90 tisíc
korun. Při použití 60% paušálu mu
vyměřovací základ vychází vyšší
než minimální vyměřovací zaklad
jak v současném systému, tak
i podle návrhu důchodové komise. Jenže kvůli tomu, že by nově
musel živnostník vycházet ze 75
% rozdílu mezi příjmy a výdaji,
odváděl by na důchodové pojištění skokově o 50 procent více.
Navržená opatření Komise pro
spravedlivé důchody dopadnou
zvláště tvrdě na živnostníky
s nejnižšími příjmy.
V ČR působí 1,036 milionu živnostníků se živnostenským oprávněním, z tohoto počtu je živnost
pro cca 600 tisíc lidí hlavním zdrojem živobytí. Hospodářská komora České republiky má ve svých
řadách přes 16 tisíc živnostníků,
malých a středních firem i pro tuzemské hospodářství strategicky
důležitých velkých podniků a zastřešuje 122 svazů, profesních asociací, řemeslných cechů a klastrů.
TZ HK ČR

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

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: Bedihošť
Obec: Kelčice
Obec: Prostějov
Dne: 30. 3. 2020 od 7:30 do 9:30 Dne: 31. 3. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 2. 4. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: hodin. Vypnutá oblast: oboustran- hodin. Vypnutá oblast: Floriánské
Tovární, U Parku. Oboustranně ně ulice od č. 73 a 66 směrem k dál- nám. č. 1 (SEMAR plus s.r.o), autoulice Prostějovská od Čehovic po č. nici včetně motorestu a č. 141, 94, busová stanice, Blahoslavova 13.
142 a 5. Bedihošť č.p. 48, areál firmy 122. Dále ulice od č. 98 a 107 po č. Obec: Čelechovice na Hané
ZEMPRAVLACH s.r.o.
132. Ulice novostaveb s č. 105, 109, Dne: 1. 4. 2020 od 7:30 do 9:30 hoDne: 30. 3. 2020 od 9:30 do 11:30 108, a parc. č. 37, 33, 30/1, 30/2. din. Vypnutá oblast: celá obec Čelehodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Odběratelská trafostanice Kelčice chovice na Hané mimo bývalý areál
Lidická, Za Sokolovnou, Husova. teletník (č. 300698).
cukrovaru, ZD, ul. Pod Kosířem vč.
Jednostranně ulice Prostějovská ve Obec: Čelechovice na Hané - Kaple SEMO a.s., SOFIZO s.r.o., Světničsměru od PV po ulici B. Němcové. Dne: 1. 4. 2020 od 9:30 do 11:30 ky po č. 123, Pod Hrází.
Na ul. Komenského č.p. 1, 61 a 63. hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 1. 4. 2020 od 9:30 do 11:30
Celé ulice: Komendova, Zátiší, Ji- Kaple.
hodin. Vypnutá oblast: část obce
ráskova, Za Farmou. Jednostranně Obec: Štětovice
Čelechovice na Hané včetně podulice Nerudova od č. 529 po č. 439 Dne: 1. 4. 2020 od 12:30 do 14:30 nikatelských subjektů ve vymezené
(vč. č. 443). Jednostranně ulice Pa- hodin. Vypnutá oblast: celá obec oblasti ul. Pod Kosířem/mimo areál
lackého od č. 513 po č. 470.
Štětovice mimo areál ZD.
SEMO a.s., SOFIZO s.r.o./, SvětničDne: 30. 3. 2020 od 12:00 do 14:30 Obec: Kostelec na Hané
ky po č. 123, Pod Hrází od č. 38 po
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: L. Dne: 2. 4. 2020 od 7:30 do 16:00 č. 225.
Svobody, Sv. Václava. Jednostranně hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Prostějov
ulice Nerudova od č. 443 po č. 85, Kostelec na Hané s ulicemi: Za Dne: 3. 4. 2020 od 7:30 do 9:30
jednostranně ulice Palackého od č. Humny od č. 925 po ulici směrem hodin. Vypnutá oblast: ulice Jezdec410 po č. 562. Areál cukrovaru, č. Stařechovice, Rynk od č. 424, 108 ká s č. 12 - 20, PETRA s.r.o na ulici
518, 53 a 4 na ulici Tovární. Odběra- po č. 125, Jakubské nám. č. 1 (bu- Okružní, Šárka č. 18, 20, 24, 26, 28.
telská trafostanice Bedihošť Probio- dova MěÚ), č. 3. (ZŠ), č. 12, Ná- Brněnská ulice - ČS Benzina, Pavel
tech (č. 300668)
kupní středisko včetně restaurace, Makový - Pohřební služba, s.r.o., část
Obec: Prostějov
Tyršova od č. 28 po č. 305, garáž PV - AUTO spol. s r.o. napojená
Dne: 30. 3. 2020 od 12:30 do 14:30 a ulice 8. května, M. Ulického z distr. trafostanice E.ON. část ulice
hodin. Vypnutá oblast: ZAPA be- včetně areálu Domova důchodců Brněnská s fy. Gordex č. 61, Ptáček,
ton a.s. a MG FORS, a.s., ulice Ko- a pekárny, Jiráskova, Havlíčkova, a.s., R & G Zesta spol. s.r.o. č. 67, P.S.
jetínská
Bezručova č. 1029, B. Němcové, Agro-Metal, s.r.o., Cartronic s.r.o.,
Obec: Olšany u Prostějova
Nerudova včetně sportovního are- Brněnská 59, garáže, autoopravna
Dne: 31. 3. 2020 od 7:30 do 14:30 álu, TJ Sokol, 8. května od ul. Tyr- Hájek, kamenictví, zámečnictví,
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. s no- šova po Sportovní, Třebízského od areál bývalého zahradnictví s fa. Stovostavbami RD č. 457, 430, 454, č. 407 po 673, jednostranně ulice pa, s.r.o. atd.
456, 458, 427, 459, 671
Tyršova od č. 281 po 368, ul. Spor- Obec: Dětkovice
Obec: Dobromilice
tovní vč. ZŠ, Okružní, Luční, Nová, Dne: 3. 4. 2020 od 9:30 do 11:30
Dne: 3. 4. 2020 od 7:30 do 9:30 ho- celé Sídliště Sport, Palackého včet- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
din. Vypnutá oblast: celá obec Dob- ně Moragum s.r.o, Pod Kosířem, Tr- Dětkovice. (mimo areál fy LITEP)
romilice. (mimo ZD)
něnka, Cihelna.
E.ON Distribuce a.s.

Pondělí 9. března 2020
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ĂͿĚŶĞƓŶşŶĄŵĢƐƚşd͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂē͘Ϯϴ
ďͿĚŶĞƓŶşŝǎŬŽǀŽŶĄŵĢƐƚş͕Ěƽŵē͘ϮϮ
ĐͿĚŶĞƓŶşŶĄŵĢƐƚşd͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂē͘ϮϮ
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ďͿ<ĂƌĞů
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ĐͿŶƚŽŶşŶ
ŚŽƚŽēĞƐŬĠŚŽďĄƐŶşŬĂĂƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůĞƚǌǀ͘ƉƌŽůĞƚĄƎƐŬĠƉŽĞǌŝĞďǇůǀĞůŝĐĞďŽŚĂƚǉŝƉĞƐƚƌǉ͕ĂēŬŽůŝǌĞŵƎĞůƚĂŬ

^ǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĞũƚĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĞͲŵĂŝůŽǀĠĂĚƌĞƐǇ^KhdΛsZE/<Ws͘ƐŚĞƐůĞŵͣ<^D͘͞ ĂǀŽůĂƚƐǀŽũŝŽĚƉŽǀĢěŶĄŵŵƽǎĞƚĞƚĂŬĠŶĂǌŶĄŵĠƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϱϴϮϯϯϯϰϯϯēŝǌĂƐůĂƚ^D^ǌƉƌĄǀŽƵ
ŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϲϬϴϵϲϬϬϰϮ͕ƉƎşƉĂĚŶĢƉƎŝũěƚĞŽƐŽďŶĢĚŽƌĞĚĂŬĐĞŶĂĂĚƌĞƐĞsĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ͘ KƚĄǌŬǇϮ͘ŬŽůĂŶĂũĚĞƚĞǀƉƎşƓƚşŵǀǇĚĄŶşsĞēĞƌŶşŬƵ͕ŬƚĞƌĠďƵĚĞǀƉƌŽĚĞũŝŽĚϭϲ͘ďƎĞǌŶĂ͘
EĂŽĚƉŽǀĢĚŝēĞŬĄŵĞĚŽēƚǀƌƚŬƵϮ͘ĚƵďŶĂ͕ϭϮ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͕Dpd;KWKZh:DͿ:^1>dWK^dhWE WK<D<K>͘ WƎĞĚĄŶşƉƌŽďĢŚŶĞǀƉĄƚĞŬϯ͘ĚƵďŶĂŶĂƉƽĚĢƌĞĚĂŬĐĞsĞēĞƌŶşŬƵǌƌƵŬŽƵůşĚƌĂ
<ŽŵƵŶŝƐƚŝĐŬĠƐƚƌĂŶǇĞĐŚĂDŽƌĂǀǇĚŽĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘:ŵĠŶĂǀǉŚĞƌĐƽďƵĚŽƵƵǀĞƎĞũŶĢŶĂǀŶĄƐůĞĚƵũşĐşŵǀǇĚĄŶşsĞēĞƌŶşŬƵ͘
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Tři týdny trvající soutěž u příležitosti Mezinárodního dne žen s
PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem
dospěla do finále. Uplynulý pátek si kytici pro svoji vyvolenou
přišel do redakce v ulici Vápenice převzít středoškolský student
Ondra Tetera. Ten totiž podle
subjektivního hodnocení redakční komise splnil soutěžní úkol
nejlépe ze všech desítek účastníků. Jeho vyznání a popis, jak se
seznámil a bojoval o svoji současnou partnerku, byly naprosto
nejdojemnější!
Soutěžní popis vítěze, jak se seznámil se svojí drahou polovičkou, otiskujeme v plném znění. I to, jakým
způsobem o svoji dívku bojoval a co
všechno byl kvůli její náklonnosti
ochoten obětovat či omezit, bylo
důvodem k jasné volbě Večerníku.
Kytici ze Zahradnického centra
Marciánová v Kostelci na Hané si
zaslouží právě on! „Cítil jsem potřebu jí třeba i veřejně vyznat lásku,
takže účastnit se vaší soutěže mi
nedělalo vůbec žádný problém,“
smál se sympatický mladík přímo
v naší redakci, když mu marketingová manažerka Večerníku Aneta
Straškrabová předávala předmětný
pugét pro jeho milou plus roční
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ŵůĄĚ͘ůĞŶŽǀĠŽŬƌĞƐŶşŚŽǀǉďŽƌƵ<^DWƌŽƐƚĢũŽǀƐƉŽůƵƐŬĂŶĚŝĚĄƚǇ<^DƉƌŽǀŽůďǇĚŽĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂKůŽͲ EĂŬƚĞƌĠŚƵĚĞďŶşŶĄƐƚƌŽũĞŚƌĄů:ŝƎştŽůŬĞƌ͍
ŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵŬŽŶĂƚŶĂƉŽĚǌŝŵϮϬϮϬ͕ĂǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐWZK^d :Ks^<|DsĞēĞƌŶşŬĞŵƐŝ ĂͿŬůĂǀşƌĂŚŽƵƐůĞ
ƵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝǀǉƌŽēşũĞŚŽŶĂƌŽǌĞŶşƉƌŽǀĄƐƉƎŝƉƌĂǀŝůŝƐŽƵƚĢǎŽĐĞŶǇ͘
ďͿŬůĂǀşƌĂƚƌƵďŬĂ
sĞēƚǇƎĞĐŚǀǇĚĄŶşĐŚǀǇũĚĞĐĞůŬĞŵϭϮŽƚĄǌĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵĚŽƚǉŬĂƚŽƐŽďŶŽƐƚŝ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ͕ũĞŚŽǎŝǀŽƚĂ
ĐͿŚŽƵƐůĞĂƐĂǆŽĨŽŶ
ĂƚǀŽƌďǇ͘dŝ͕ŬƚĞƎşŽĚƉŽǀĢĚşƐƉƌĄǀŶĢŶĂǀƓĞĐŚŶǇĚŽƚĂǌǇĂǌĂƓůŽƵƐǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝĚŽēƚǀƌƚŬƵϮ͘ĚƵďŶĂ͕ďƵĚŽƵ
ǌĂƎĂǌĞŶŝĚŽƐůŽƐŽǀĄŶş͘ǌĄƉŽůŝƚũĞƐŬƵƚĞēŶĢŽĐŽ͙
WƌǀŶşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉǀǉŚĞƌĐĞŽďĚƌǎşƌŽēŶşƌŽĚŝŶŶŽƵǀƐƚƵƉĞŶŬƵĚŽKKŶĂ^ǀĂƚĠŵ<ŽƉĞēŬƵĂƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͕ĚƌƵŚǉƉĂŬŶŽǀĢǀǇĚĂŶĠƐŽƵďŽƌŶĠĚşůŽŽ:ŝƎşŵtŽůŬĞƌŽǀŝĂƉƽůƌŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠ
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵĂƚƎĞƚşǀǇůŽƐŽǀĂŶǉƐĞŵƽǎĞƚĢƓŝƚŶĂƓĞƐƚƉŝǀŶşĐŚƉŽůŽƚŵĂǀǉĐŚůĞǎĄŬƽǌĞƐƉĞĐŝĄůŶş
ĞĚŝĐĞǀĢŶŽǀĂŶĠϭϮϬ͘ǀǉƌŽēşŶĂƌŽǌĞŶş:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂƉůƵƐēƚǀƌƚůĞƚŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠWZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵ͘
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předplatné nejčtenějšího periodika
v regionu, kalendář Večerníku a další upomínkové předměty.
„Je to krásná kytice, která se mé
lásce určitě bude líbit. Ona akorát
neví, že jsem nějaký dopis do Večerníku psal, to jí musím přiznat

až po předání tohoto pugétu. Snad
mi odpustí, moc ji miluju,“ svěřil se
Ondřej Tetera. Zároveň ale přiznal,
že jeho současný vztah s partnerkou prochází těžkou zkouškou.
„Oba za pár měsíců maturujeme a
pak jdeme na vysokou školu. Kaž-

dý ale jinam, takže to všechno teď
spolu řešíme. Hlavně naši budoucnost.“
Večerník mu samozřejmě přeje,
aby si lásku ke své dívce, ze které se
v soutěži Večerníku tak krásně vyznal, udržel co nejdéle.
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Správná odpověď z minulého čísla na otázku „Kolikátý ročník se
v letošním roce uskuteční?“ je b) 18. Vstupenku na akci získávají: Milan Palička, Prostějov * Lucie Ivančíková, Prostějov * Zuzana
Kobrová, Plumlov * Tomáš Fialka, Vrchoslavice * Miloslava Gagalusová, Prostějov.
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FORMODEL“. Zavolat
svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433
či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte
osobně do redakce na adrese Vápenice 19, Prostějov.
Na odpovědi čekáme do čtvrtka 12. března do 10:00 hodin. Po
ukončení soutěže bude vylosováno 5 výherců, kteří získají jednu
vstupenku. Výherci budou kontaktováni telefonicky a jejich jména
budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.

O lístky do kina
soutěžte
na straně 20
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štamprla...
tamprlla....

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Na patnáctou hodinu vyrazily do Salaše desítky lidí, na cestu se vypravil také
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. A zatímco
nějaký ten pátek zpátky si v ní daly při masopustním průvodu dostaveníčko masky,
tentokrát místo patřilo milovníkům páVRANOVICE–KELČICE Malý, ale o to více náš. Tak by se dal shr- lenek. A nejen jich. Na dlouhém stole se
nout sobotní košt s názvem Vranovská štamprla, který dovršil pl- totiž objevily také domácí likéry. „Máme
BYLI JSME
U TOHO
noletosti a mohl to tak rozbalit naplno. Osmnáctý ročník akce se zde kromě meruňky také třeba mirabeluskutečnil v Salaši, která dříve sloužila dobytku. Dnes je z objektu kovici, pálenku z ringle. Z likérů pak jahoFOTOGALERIE
dy, maliny nebo levanduli. Je to opravdu
ale útulné prostředí pro konání kulturních a společenských akcí. různorodé,“ prozradila jedna z hlavních
8TCPQXUM¾wVCORTNCX[MQW\NKNC×UO÷XPCVX¾ąKPGLGFPQOWLGLÊOW×éCUVPÊMQXK
klikni na
www.vecernikpv.cz
Foto: Michal Sobecký
Lidé tuto poctili velkým zájmem a nasoukali se do místnosti, aby pořadatelek akce a zároveň předsedkyně
si vychutnali, co kdo na vsi vypálil. Jenže tentokrát přišla změna místních zahrádkářů Ivana Hasalová.
rozdala lístky, na nichž poté hlasovali u toho. Zájemci si mohli na místě nejen jich více než loni. Já osobně jsem zatížený
a Štamprla nebyla zdaleka jenom o pití...
U vchodu se měla co otáčet, aby lidem o nejlepší pálenku. A nezůstalo ale jen zakousnout i nějaký ten koláč, měli také na meruňky a ty jsou tady dvě. Můžu říct,
možnost se zapojit do vyhlášení o nej- že oproti loňsku jsou rozhodně pitelnější,“
lepší sekanou. A že bylo z čeho vybírat: uvedl Jan Chytil. Dodal, že na místě si
3x foto: Michal Sobecký
saa
někteří šikulové ji vylepšili vajíčkem, jiní určitě každý přišel na své. „Ženy jsou
paprikou. Opět ale pro ně platilo totéž, spíše přes likéry. Za sebe ale můžu říct,
byly domácí. „Akci se sekanou děláme že malinový je výborný,“ ocenil snahu
vůbec poprvé. Doufali jsme, že bude mít autora.
velký ohlas. A jak to vypadá, trefili jsme Akce se konala v domácké atmosféře.
se správně,“ poznamenala spokojeně Ha- Majitele pálenek i likérů čekaly diplosalová. Ráda mohla být i za atmosféru, my a ceny, třeba šampaňské. Celkově
která byla více než uvolněná. Přítomní pak k pohodě přispělo to, že se v centse dočkali i vtípku na koronavirus. „Ta ru dění prakticky všichni znali. „Dříve
dovolená v Itálii tě jednou zabije,“ neslo se jsme Štamprlu dělali ve větším, sešlo
vzduchem po zakašlání jednoho z nich. se i přes sto vzorků a už nám to začalo
Zejména u pálenek se pak tvořila tla- přerůstat přes hlavu. V roce 2017 zase
1UOP¾EVÚTQéPÊMCMEGVGPVQMT¾VQ\XN¾wVPKNQQEJWVP¾X¾PÊ &QDT¾P¾NCFC\¾MNCFRQXGFGPÆJQMQwVW
<¾LGOEKO÷NKPCXÚD÷T\GFXCEGVKTč\PÚEJX\QTMč
čenice. Lidé očichávali, váleli v ústech nebylo žádné ovoce a košt jsme zrušili.
UGMCPÆ
a následně hodnotili. Ukazovalo se, že Od té doby ho děláme komornější,“ pročasto příznivě. „Vzorky jsou solidní a je zradila s úsměvem Ivana Hasalová.

Vranovice oslavily příchod jara
koštem nejen slivovice

Trable s dopravou v Laškově začaly už loni v červnu,
a to kvůli opravě mostu mezi obcí a Kandií. Na podzim 2019 Večerník informoval o unikátní objížďce
objížďky, která vznikla kvůli tomu, že část objízdné
trasy procházela opravou. Práce na mostě byly skončeny 10. prosince. Nicméně netrvalo dlouho a dopravní komplikace se do Laškova opět vrátily!
Tentokrát je jejich příčinou oprava silnice z Laškova ve
směru na Ludéřov. Jedná se přitom o frekventovaný
úsek hlavního tahu vedoucí z Konice do Olomouce.
S uzavírkou se tak budou každodenně potýkat zejména lidé dojíždějící autem či autobusem z celého Konicka do Olomouce za prací a do školy. Objízdná trasa
povede přes Pěnčín a Kandii. „Uzavírka je naplánovaná
od začátku března do třiadvacátého srpna,“ potvrdil
starosta Laškova Ladislav Jedlička.

Martin ZAORAL

LAŠKOV No pasarán! Tento nápis by si po krátké
pauze mohli opět vyvěsit na cedulích označujících
začátek a konec obce Laškov. Aktuální uzavírka
byla zahájena začátkem března, skončit by měla po
téměř půl roce.
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Foto: internet
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Laškov se

Pozor!

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz
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VŘESOVICE Poslední únorový
pátek se otevřela budova základní školy ve Vřesovicích veřejnosti. Dopoledne již navštívili školu
předškoláčci z blízkých mateřských
škol, odpoledne jejich rodiče, prarodiče, zkrátka všichni, kteří se
o dění ve škole zajímají.
Škola ve Vřesovicích otevřela v budově bývalé fary v září 2013. Nedávno
prošla rozsáhlou rekonstrukcí, přičemž k původní historické budově
přibyla nová nabízející kromě dvou
tříd s přístupem na prostornou terasu
a výhledem na okolní park také počítačovou učebnu a učebnu cizích jazyků. Vše je doplněno dvěma novými
kabinety pro pedagogy a samozřejmě
potřebným sociálním zázemím. Zá-

NA VÁŠ NÁMÌT

sadní změny se dočkalo i nádvoří školy s moderním hřištěm a posezením.
Vřesovice tak nyní disponují moderní
a prostornou školou.
V rámci dne otevřených dveří si mohly děti vyzkoušet, jak bude probíhat
výuka anglického jazyka v prvním
ročníku, nahlédly do výuky ve třídě.
Z dílniček ve třídě druháků a školní
družiny si děti odnášely krásné dárky
na památku. Současní prvňáčci společně s páťáky předškolákům ukázali,
že škola je místo, kterého se není třeba bát. Součástí dne otevřených dveří byla také zajímavá výstava „Mám
šikovné příbuzné“. Na této výstavě
bylo možné zhlédnout různorodé
výrobky rodičů, prarodičů i starších
sourozenců žáků školy. A bylo se na
co dívat!
Novinkami nastávajícího školního
roku ve Vřesovicích budou školní

autobus pro „přespolní žáky“ a povinná výuka anglického jazyka již od
prvního ročníku. Vzhledem k tomu,
že škola přímo v budově nabízí různé
kroužky, výuku náboženství i možnost navštěvovat hodiny hry na různé hudební nástroje pod vedením
zkušených pedagogů ZUŠ z Němčic
nad Hanou, mohou děti rozvíjet své
schopnosti a dovednosti, aniž by
opustily budovu školy.
„Vždy jsem si přál, aby u nás v obci
byla základní škola, která umožní dětem nejen získat kvalitní vzdělání, ale
také si vybudovat vztah ke své obci,
ve které žijí, mají tu své rodiny a kamarády, než je život zavede jinam, do
větších měst a třeba i jiných států. Aby
i poté věděly, kde je jejich domov, kam
se mají vracet a nejlépe, aby se zde posléze třeba i usadily,“ nechal se slyšet
vřesovický starosta Josef Fica. (red)
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URČICE První den ve škole může být pro děti různý.
V některých případech něčím nezapomenutelným,
v jiných ale traumatem. V Určicích se nyní už čtvrtým
rokem snaží o to, aby se negativní zážitky při přechodu na základní školu dětem vyhýbaly. Pomáhá v tom
projekt Mosty, který má za cíl překonat propast mezi
základní a mateřskou školou.
„Zpočátku vyučující ze školy dochází do mateřinky, kde
spolupracuje s pedagogem. Děti naopak, ještě než přijde na
řadu samotný zápis, pravidelně dochází k nám,“ prozradila
Večerníku ředitelka školy Marcela Melková.
Výsledkem je, že děti už dopředu vědí, co je ve škole čeká.
A tedy odbourání počátečního strachu. „Poznají školu i učitelky. Děti, co projdou zápisem, si v červnu zažijí den výuky
s učitelkou, která je bude mít. Snažíme se zkrátka o to, aby
z prvního dne ve škole neměly obavy, ale aby se naopak na
něj těšily,“ přidala Melková.
Projekt tak má působit kladně hlavně na psychiku dětí a také
na jejich připravenost. „Pořádáme přednášky pro rodiče, ze
kterých si odnesou, co je potřeba k zápisu, jak dítě rozvíjet
a řešíme dopředu už případný odklad. Děti si pak posléze
neprojdou prvním odmítnutím,“ vysvětlila ředitelka školy.

Projekt už aktuálně běží a vyvrcholit by měl právě dnem
vyučování pro děti ze školky. Nyní jsou ale na programu
ještě jiné akce spojené s Mosty. „Tento týden máme přednášku odborníka, který vysvětlí rodičům, co by dítě mělo
před příchodem do školy umět a ovládat. Je to zase něco
jiného, lidé budou mít pro změnu pohled od odborníka
zvenčí,“ sdělila Marcela Melková.
(sob)
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Určický projekt pomáhá prvňáčkům

ze strany 3

PROSTĚJOVSKO Lovecký zámeček Ferdinandsko byl vystavěn
v roce 1757 a až do poloviny třicátých let minulého století sloužil
olomouckému biskupovi. Vzhledem ke svému umístění uprostřed
lesů vždy patřil mezi velmi oblíbená odpočinková místa. Přestože je
zámek značně zchátralý, jedná se
o pozoruhodnou barokní stavbu,
která je i památkově chráněná.
V současnosti ho vlastní Ministerstvo
obrany. V minulosti tam sídlila správa
vojenského prostoru, od roku 2000 je
však objekt kvůli havarijnímu stavu
nevyužíván. Existují sice plány na jeho
celkovou rekonstrukci, jejich realizace
se však teprve velmi pozvolna rozbíhá.

➢

Koncem uplynulého roku památkáři
zjistili, že se na zámečku Ferdinandsko ztratil kamenný erb se znakem
olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. V průběhu uplynulého
týdne se jej podařilo opět najít. „Na
zámku bylo setkání kvůli chystané
výměně krovu a střešní krytiny, jeden
z projektantů našel erb nedaleko areálu položený reliéfem dolů poblíž silnice,“ uvedl pro česká média referent
pro památkovou péči města Vyškov
Petr Bařinka.
Armáda dle svého vyjádření hodlá
zámeček postupně zvelebovat. „Objekt sám je stavebně plně zajištěný,
nechátrá a probíhá jak jeho údržba, tak
i nezbytné opravy. S jeho údržbou armáda počítá i nadále,“ tvrdí mluvčí ministerstva obrany Petr Sýkora.
(mls)

se našel
.UiVQĨ]PRGHUQL]RYDQiñNRODYH9íHVRYLFtFKRWHYíHODGYHíHDo školy s obavami? Netřeba Erb
u silnice
DFK\VWiDXWREXV
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PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ se blíží

VELKÁ

Z přestupků proti majetku podezírají policisté třiatřicetiletého muže
z Plumlova. Ten tím navázal na své
protiprávní jednání z minulého
roku, kdy za něj byl už i odsouzen.
Z uloženého trestu si však zjevně
ponaučení nevzal, protože v tomto
roce se měl dopustit už pěti krádeží
v různých obchodech. Ve dvou prostějovských prodejnách měl odcizit
potraviny a drogistické zboží. Ve
stejném oboru působí i v místě svého bydliště v Plumlově. Plumlovští
policisté jej podezírají ze tří skutků,
při kterých se zaměřil na značkový
alkohol. V prvních dvou případech
si zboží bez zaplacení odnesl, ve
třetím byl pracovníkem prodejny
přistižen a dvě odcizené lahve Jack
Daniels Honey v hodnotě 1 345 korun vrátil. Celkem prodejci škodu
způsobenou podezřelým mužem
vyčíslili na více než 4 000 korun.
V jednom případě mu s krádeží
pomáhala jeho šestadvacetiletá přítelkyně. Z přestupků proti majetku
jsou tak podezřelí oba. Za každý
z nich jim hrozí pokuta až do výše
50 000 korun. K dořešení budou
případy postoupeny příslušnému
správnímu orgánu.

Do obchodu
jako do spíže
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Vrchoslavice (sob) - Problémy s vrtkavým počasím neřeší jen zemědělci,
ale také samotné obce. Zatímco
v některých se potýkali se zaplavením
ulic, jinde například voda poničila rybníky. Třeba jako ve Vrchoslavicích, kde
tamní zastupitelé řeší žádost o dotaci na
revitalizaci rybníku. „Máme obecní rybník, kam se při deštích nahrnulo bláto.
Řešíme tedy jeho vyčištění,“ prozradil
starosta obce Dušan Svozílek. Zároveň
Večerníku sdělil, že hlavní otázka je jediná: kdo za vyčištění zaplatí? „Aktuálně
máme na stole žádost o dotaci,“ dodal.

Vrchoslavice vyèistí rybník

Němčice nad Hanou (sob) - Smutnou zprávu pro společensky aktivní
občany mají v Němčicích nad Hanou.
Zatímco jinde se podařilo s větším či
menším úspěchem plesy uspořádat,
v Němčicích jeden z nich nakonec
nebude. Svůj 36. ročník, alespoň
nyní, nepřidá divadelní ples. Ten byl
naplánovaný na uplynulý víkend do
němčické sokolovny. „Zakoupené
vstupenky budou vzaty zpět a proplaceny v prodejně Dárkového zboží paní
Kotulové. Divadelníci vám děkují za
pochopení a těší se na další společná
setkání,“ ohlásil němčický rozhlas.

36. roèník ples nepøidá

Stařechovice, Pěnčín (sob) – Hned
na dvou místech Prostějovska čekají
v nejbližších dnech řidiče komplikace.
U Laškova a u Stařechovic totiž bude
uzavřená silnice. V případě silnice II.
třídy vedoucí mezi Konicí a Olomoucí
už uzavření v úseku Laškov–Ludéřov
platí od 1. března. Konec stavebních práci se očekává v závěru srpna.
Dopravní omezení na silnici mezi
Služínem a Stařechovicemi se naopak
teprve chystá, když začne v polovině
března. Na nepříjemnosti se musí
připravit i cestující z autobusů, zastávka se totiž ze Stařechovic přenese na
tradiční místo, tedy křižovatku účelové
komunikace a silnice na půl cesty mezi
Služínem a Stařechovicemi.

Øidièe èekají uzavírky

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Primáři prostějovské porodnice Martinu Balákovi
dělají radost rodičky, které se na miminko těší
a zároveň důvěřují svému porodníkovi
PROSTĚJOV Nic na světě člověku
nedodá větší pocit zadostiučinění jako to, když dělá radost jiným.
A není větší radosti, jako když se
narodí zdravé dítě. „Ta je natolik
výjimečná, že se nedá k ničemu přirovnat! Je velmi obtížné ji popsat
slovy a těžké pak sdílet,“ uvědomuje
si primář porodnice prostějovské
nemocnice Martin Balák (na snímku). Jeho cílem je, aby se maminky
na oddělení necítily jako v nemocnici, ale pobyt jim co nejvíce připomínal domov. A jak známo, ten
se neobejde bez vzájemné důvěry
a pochopení. Nejen o tom jsme
hovořili v obsáhlém rozhovoru se
špičkovým gynekologem.

je dobře nakročeno k tomu, aby si naše
porodnice svou dobrou pověst zachovala.“ (úsměv)
yy Co se za uplynulé roky podařilo
změnit, případně vylepšit?
„Povedlo se nám zrekonstruovat
nadstandardní pokoje na šestinedělí,
takže vylepšit prostředí pro maminky.
Dovybavili jsme jej věcmi, které rodičky potřebují pro miminka a pro sebe.
Snažíme se přistupovat k maminkám
individuálně, aby se u nás necítily
jako v nemocnici, ale opravdu jako
doma.“
yy Co vaše oddělení v tuto chvíli
nejvíce potřebuje?
„Myslím si, že co se týče materiálního vybavení, jsme vybaveni dobře. Ocenili

„Vždycky se snažím s pacientkou komunikovat a vyšetření přizpůsobit
jejím potřebám. Snažíme se ženu
uklidnit tak, aby z návštěvy gynekologa neměla trauma a nebála se dalších
eventuálních vyšetření a kontrol. Myslím, že ve většině případů se nám toto

Martin
ZAORAL
yyKdy jste se rozhodl, že budete
lékařem?
„Na gymnáziu jsem chtěl být nejprve
veterinářem a asi ve třetím ročníku
jsem se rozhodl jít na medicínu. Ale
odmalička jsem tento sen neměl.“
yy Proč jste si vybral právě specializaci v oboru gynekologie?
„Po škole jsem chtěl dělat chirurgický
obor a doufal jsem, že se dostanu na
ortopedii, kde tou dobou ale nebylo
volné místo, takže jsem šel na gynekologii. Svého rozhodnutí rozhodně
nelituji.“
yy Co je na vaší práci nejtěžší?
„Dle mého názoru stres, který k oboru porodnictví neodmyslitelně patří.
A také je někdy velmi obtížné některé ženy přesvědčit, že to, co četly na
internetu, není vždy to pravé...“ (povzdechne si)
yy Z čeho naopak máte největší radost?
„Vždycky je pro mě největší odměnou
spokojená maminka a zdraví jejího miminka, ale také to, když rodičkám pomůžeme s porodem, ulehčíme jim ho
a najdeme východisko z těžké situace.
Porodníka vždycky potěší vracející se
maminka.“ (úsměv)
yy Primářem gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské
nemocnice jste se stal před více jak
třemi lety. S čím jste na tento post
nastupoval?
„Chtěl jsem pokračovat v práci svých
předchůdců. Prostějovská porodnice
měla vždy dobré jméno a já jsem doufal, že svou prací pomohu, aby to tak
bylo i nadále. Nastoupil jsem na toto
oddělení jako mladý lékař po škole
a pracuji zde od roku 1993, takže je pro
mě důležité, aby se rozvíjelo a mělo
dobrou pověst.“
yy Na co tedy navazujete?
„Především na práci svých předchůdců, a to nejen primářů, ale i starších kolegů, kteří byli mými učiteli. Myslím, že

Nejtěžší na naší práci je všudy přítomný
stres. Někdy je velmi obtížné některé
ženy přesvědčit, že to, co četly
na internetu, není vždy to pravé...

„Je to ryze individuální záležitost.
Za optimální se považuje dvanáct, maximálně patnáct kilogramů, ale jsou
ženy, které vlivem svých genetických
dispozic přiberou více, a to i přesto, že
dodržují zdravý životní styl.“
yy Nezvyšuje se tato doporučená
hodnota nejen v závislosti na původní váze žen, ale i s ohledem na
současný životní styl?
„Současný pasivní životní styl stoprocentně ovlivňuje nárůst hmotnosti na-

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

(QVQCTEJKX/CTVKPC$CN¾MC

bychom další personální posily, takže
hledáme postupně další lékaře na doplnění týmu.“
yy Jak se podle vás pozná dobrá porodnice?
„Domnívám se, že těžko... (pousměje
se) Jsou medicínská kritéria na hodnocení kvality péče, která zahrnují
procenta císařských řezů, procenta porodních poranění či perinatální úmrtnost. A pak jsou nemedicínská kritéria,
především spokojenost rodičky. Nelze
říct, co má větší význam. Pro odborníky jsou směrodatná medicínská kritéria, kdežto pro maminky někdy spíše
kritéria spokojenosti. My se snažíme,
aby obojí bylo v rovnováze. Je pro
nás důležité poskytnout bezchybnou
lékařskou péči a zároveň uspět i v nárocích spokojenosti maminek, které
k nám přicházejí přivést na svět své
miminko. Je pro nás důležité, aby se
k nám maminky v dalším těhotenství
zase vrátily. Naše porodnice je také držitelem titulu Baby Friendly Hospital,
tedy nemocnice přátelské k dětem.“
yy Většina žen musí u gynekologa
překonávat stud. Setkal jste se s nějakou obzvláště stydlivou pacientkou?

daří. Žádný takový příběh se stydlivou
maminkou nemám. Vždy to holky
dají.“ (směje se)
yy Jaký je to pocit, když potkáváte
své pacientky na ulici?
„Ženy, které potkávám, nevnímám
jako pacientky, ale jako někoho, koho
prostě znám. Někdo pozdraví nebo
odpoví na pozdrav a někdo ne.“
yy Pokud se přesuneme k tématu
porodnictví, pak se říká, že těhotenství je nejkrásnější období v životě
ženy, a to zejména proto, že má dovoleno jíst cokoliv a v jakémkoliv
množství. Není to ovšem zrádné?
„Zdravý životní styl a zdravý jídelníček
mají v těhotenství obrovský význam.
Nastávající maminky by měly konzumovat stravu bohatou na minerály,
vitamíny a vlákninu. Samozřejmě není
špatně se příležitostně poddat chutím, které jsou obzvláště v těhotenství
někdy velmi intenzivní, ale nesmí se
z toho stát běžný jídelníček.“
yy Ve starších knihách o těhotenství jsem objevil, že „normální“ nárůst váhy u těhotných žen je 9 až 12
kg. V těch novějších se psalo, že je to
12 až 15 kg. Jak to tedy je?
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stávajících maminek. Máme spoustu
mladých rodiček, které své těhotenství
začínají na váze devadesáti kilogramů,
což má velký vliv na průběh těhotenství i na ženu samotnou.“
yy Zejména prvorodičky mají z porodu přirozené obavy. Dá se tento
strach nějak zmírnit?
„Porod je nesdělitelná zkušenost. Vždy
budoucím maminkám říkám, aby se
nebály dopředu. Jejich strach a obavy
se snažíme také rozptýlit předporodními kurzy, které pořádá naše porodnice.
Každá žena, která těhotenství chtěla,
těší se na miminko a důvěřuje porodníkovi, má napůl vyhráno.“
yy Stále více žen preferuje porod císařským řezem. Je možné si takový
způsob porodu vyžádat, přestože to
není nutné?
„Porodů císařským řezem je více než
v době, kdy jsem začínal jako lékař,
a mohou za to kombinace faktorů,
jako je zvyšující se věk rodiček, pasivní
životní styl a někdy i společenský tlak.
Porod císařským řezem si není možno vyžádat. Císařský řez je stále velká
operace, k jejíž indikaci existují přesně
daná kritéria.“

yy Jaké jsou zásadní přednosti fyziologického porodu oproti císařskému řezu?
„Fyziologický porod má pro maminku i dítě obrovský význam. Je to
jak z hlediska medicínského, kdy jde
o rychlejší rekonvalescence bez jizvy
na děloze, která představuje hendikep
do dalšího těhotenství. Stejně důležité je hledisko psychické. Okamžitý
kontakt maminky s právě narozeným
miminkem, možnost ihned přiložit
miminko k prsu jsou věci, které nelze
ničím jiným nahradit.“
yy Čím si vysvětlujete, že některé
porodnice mají 45 procent císařských řezů a jiná 6 procent?
„Procenta císařských řezů se liší v závislosti na druhu a velikosti porodnic.
V perinatologických centrech, která
řeší komplikované případy a předčasné porody, je frekvence císařských řezů
většinou výrazně vyšší než v porodnicích okresního typu. Snažíme se snižovat porody císařským řezem, pokud
to lze.“
yy Co si myslíte o hojně diskutovaném tématu, kterým jsou domácí
porody?
„Je to hazard se zdravím rodičky i novorozence. Jsem zásadním odpůrcem
domácích porodů!“
yy V dnešní době je běžnou praxí,
že rodičky na porodním sále doprovází jejich partner. Je něco, čeho by
se muž v takové situaci měl vyvarovat? Napadají mě otázky typu: kdy
už to bude...?
„Nejlepší situace je, když partner u porodu chce být sám a není k tomu dotlačen partnerkou. Ve chvíli, kdy o to má
zájem, je velkým přínosem rodící ženě.
Stane se, že jsou s rodičkou u porodu
muži, kteří k porodu nechtěli, a jejich
psychická opora rodičce je nulová.“
yy Nikoliv nadarmo se porodnímu sálu někdy přezdívá „hekárna“.

Slyšel jsem o případech žen, které
na něm mimo jiné proklínají své
partnery, někdy jim i vulgárně nadávají, což zřejmě slouží k jejich
uvolnění. Skutečně se to stává?
„Ano, někdy se stává, že napětí a stres
během porodu se obrátí proti přítomnému partnerovi...“ (směje se)
yy Existuje kromě epidurálu ještě
nějaký fígl, jak zmírnit porodní bolest?
„Kromě epidurální analgezie, kdy
žena vnímá kontrakce, ale necítí bolest, využíváme medikamentózní
analgezie, aromaterapie či rajský plyn.
Rodička může v první době porodní využít k tlumení bolesti porodní
vanu, sprchu, rehabilitační balony,
žíněnky i speciální polohovací lůžko.
Záleží to individuálně na průběhu
porodu a přání rodičky. Jsou ženy, které vědí, že epidurální analgezii chtějí
ještě před začátkem porodu.“
yy Porod je s odstupem času krásné a emotivní dobrodružství, které
končí křikem dítěte. Ale co když se
tak nestane? Co pak?
„Naštěstí jsou tyto případy velmi
ojedinělé, ale nedá se jim i přes naši
veškerou snahu zcela zabránit. Pokud
tato situace nastane, je to velká tragédie pro maminku a celou její rodinu.
Musím říct, že současně je to obrovský stres i pro porodníka a veškerý
zdravotnický personál, který se o rodičku stará.“
yy Říká se, že kdyby měli děti rodit
muži, už dávno bychom vymřeli.
Co si o tom myslíte vy? Jak by muž
zvládal bolest, která porod provází?
„Souhlasím, ženy lépe snáší bolest.
(úsměv) Proto je to správně tak, jak
to je.“
yy Vyměnil byste si coby chlap někdy roli se ženami?
„Myslím, že bych v žádném případě
neměnil...“ (usměje se)

vizitka
MUDR. MARTIN BALÁK
✓ narodil se 26. prosince 1967 v Prostějově
✓ vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera
a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci
✓ od roku 1993 pracoval jako lékař Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov a vedl i privátní gynekologickou praxi
✓ od ledna 2017 působí jako primář Gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Prostějov
✓ je ženatý, má dvě děti
✓ mezi jeho záliby patří sport, zejména pak tenis a golf
zajímavost: v roce 2014 poprvé kandidoval v komunálních volbách
za hnutí PéVéčko, za něž byl zvolen prostějovským zastupitelem. Svůj
mandát obhájil i o čtyři roky později, a to i přesto, že do voleb šel až
z osmého místa společné kandidátky.

téma Večerníku
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Jak vznikl fenomén 21. století?
autobusová nádraží. Není totiž nic
lepšího než něco malého k snědku,
pokud si doma zapomeneme zabalit
svačinu na dlouhou cestu, do školy, do práce, nebo jen když máme
prostě chuť.
Prostějov samozřejmě nezůstal pozadu. A tak můžeme sledovat, jak
nám doslova vzniká před očima
jedna prodejna za druhou. Nejsou
to ale jen fast foody nabízející pokrmy k okamžité konzumaci nebo
takzvaně s sebou do ruky. Čím dál
častěji se totiž firmy nechávají inspirovat u těchto franšízových ve-

likánů. V pekařství lze koupit párek v rohlíku, trojúhelníček pizzy
i zmíněný hamburger. Ačkoliv se
to zdá neuvěřitelné, vznikají nové
a nové firmy, které jsou v dnešní
době schopné přijít s něčím novým na trh a přitáhnout k sobě
nespočetné množství stále se vracejících zákazníků. Prozatím však
do Prostějova nedorazil právě
zmíněný průkopník McDonald´s,
byť se o tom v letech minulých
hojně spekulovalo. Jeho výrobky
si můžete nejblíže nakoupit v Olomouci.

KƐŵ ǌ ĚĞƐĞƚŝŵůĂĚǉĐŚ
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nabídka pokrmů, aby vše vypadalo
tak, jak to známe dnes. Na území
České republiky se první pobočky
McDonald´s dočkala roku 1992
v Praze. Dnes už v tuzemsku snad
není město, ve kterém bychom nenašli nějaký fast food. V těch větších
s trochou nadsázky prodíráme mezi
stánky a kamennými pobočkami
různých řetězců firem, a tak nastává
dilema, jestli má někdo chuť zrovna
na „Ameriku“ v podobě hamburgeru s hranolky a půllitrovou colou,
asijskou kuchyni hrající všemi chutěmi, nebo pomyslně zabrousí do
Turecka a dá si vydatnou tortillu
plnou šťavnatého kebabu. Většina z těchto poboček je situována
do rušných míst s velkým tokem
lidí, jako jsou například náměstí,
obchodní centra, ale i vlaková či

20030610380

Když se podíváme do historie,
tak zjistíme, že počátek fast foodů
sahá daleko do nejstarších kultur
civilizace, a to hlavně do míst, kde
vznikala první města. Ovšem ten
typ, jak rychlé občerstvení známe dnes, má kořeny ve 20. století
v Kalifornii. Každý asi tuší, kdo
v tom měl prsty, jelikož když se
řekne Amerika a fast food, vybaví se obrovské žluté písmeno
M. Byli to právě bratři Maurice
a Richard McDonaldovi, které už
nebavilo neustálé umývání špinavého nádobí, a proto přistoupili
ke zcela novému pojetí – nádobí
nahradili papírem a plastovými
příbory na jedno použití…
Firma prošla množstvím změn,
ať už to byli majitelé, vzhled provozoven a v neposlední řadě také

20030610383

V dnešní uspěchané době
doslova kvete fastfoodová
kultura stravování, hlavně
pak u mladé generace jde už
o běžnou část každodenního
stravování. Tento způsob pokrmů preferují však i lidé, kteří
nemají dostatek času jídlo
náležitě vychutnat, nebo ho
rychle konzumují přímo na
pracovišti. A tak stále vznikají
nové a nové řetězce s rychlým
občerstvením, stávající se pak
nezadržitelně rozšiřují. Řada
firem tak do svých služeb zařadila rozvoz a jinde zase „zabudovali okénko“ umožňující
prodej přímo do auta. A byť se
najde plno odpůrců rychlého
stravovaní argumentujících
množstvím sacharidů, soli,
nezdravých tuků či přidaného
cukru, masy zájemců o burgery, hot-dogy, ale i sushi
a vietnamské nudle rostou.
Není tak divu, že řetězce kladou čím dál větší důraz na kvalitu a přípravu jídel, předhánějí
se v akčnějších nabídkách, vymýšlejí novinky. Možná je to jen
móda, která se Čechům, zvyklí
nedávno na rohlík s vlašákem,
časem doslova přejí, ale v současnosti i z menu ve fast foodu
může mít konzument radost
a pochutnat si. Nejen o tom je
dnešní tematická strana zaměřená vůbec poprvé v historii na
rychlé občerstvení.
Texty připravil:
Michal Pelikán
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REALITY

PRODÁM

Stavební firma hledá pozemek pro Prodám jádra vlašských ořechů LEVNĚ.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 Tel.: 608 181 539
Pronajmu prostorný byt 1+1. 50 m2.
Tel.: 732 864 744

Pondělí 9. března 2020

Prodám 1.000 ks odznaků podnik.
levně, 3 ks 2 trubic. zářiv. (dílna, garáž)
tel. 723 793 840

OZNÁMENÍ
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 427 271
od 9 - 12h..www.studio365.eu

V pondělí jste dávala na sebe kontakt
v noční lince. Prosím, ozvěte se mi. Jsem
Sháním ke koupi byt na Sídl. Svobody
taky z Pv. Tel.: 605 119 887, těším se.
Prodám přenosnou svářečku CO2.
a okolí. 732 116 877
Cena dohodou. Tel.: 774 664 966
SLUŽBY
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Prodám rotoped. 739 205 015
Stavební práce Ščuka & Bureš,
Milujeme zahrádkaření, proto hledáme
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
CHATU. 605 011 594
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
KOUPÍM
www.zednickepraceprostejov.cz
Prodám byt 2+1 OV cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552
Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téStěhování bez pomoci zákazníka
měř každý nábytek a bytové doplňky do
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Pronájem garáže za Družbou. Pouze roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obraProstějov 604 389 367
dlouhodobě. S elektrickým proudem. zy, staré hudební nástroje, staré hračky, porCena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095
celán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
Koupím byt 2+1, 1+1 v PV. Končí mi ná- plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznaStřechy Klimeš provádí tesařské,
jem, chci do vlastního. Peníze mám. RK menání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
pokrývačské a klempířské práce.
nevolat. Tel.: 608 375 232
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Výroba a montáž pergol. Drobné
Rychlé a seriózní jednání.
zednické práce. Tel.: 733 465 777
Pronajmu garáž v Prostějově na MOČI- Tel.: 605138473
DÝLKÁCH. Tel.: 702 160 619
Sekání vzrostlé trávy, zahradnické práce, prořez dřevin. Rychlé a férové jednání, dobrá
Pronajmu byt 1+1, zařízený v Prostějově.
cena. www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
Tel.: 704 416 641

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

GRATULACE

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.

Zahrádkáři poprvé koštovali

brambory. Zvítězila

červená Laura

Dne 15. března 2020
oslaví s rodinou
paní Anna TYLŠAROVÁ
ze Srmžic
90 roků.
Vše nejlepší k narozeninám přejí dcera
Ivana s manželem, vnuk Jaroslav
s manželkou, vnuk Miroslav
a pravnoučata Jaroslav a Zuzana.

NA VÁŠ NÁMÌT

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Koupím historický motocykl nebo
moped, i nekompletní . Tel. 608 773 933.
Koupím truhlářskou srovnávačku kombinovanou s protahem výrobce KDR nebo
Rojek . Tel. 603 165 320
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

0C FGIWUVCEK UG RQFÊNGNQ EGNMGO  \CJT¾FM¾ąč MVGąÊ QEJWVP¾XCNK  QFTčF
DTCODQT
(QVQ8NCUVC#ODTQåQX¾
Dne 10. března 2020
oslaví životní jubileum 85 let
paní Marie KOPEČNÁ.
Právě slavíš nádherných 85 let,
nikdo by Ti tolik nehádal na pohled.
Přejeme Ti to hlavní naše babičko,
ať Ti dlouho slouží zdravíčko!
Přejeme Ti do dalších let hodně
zdraví, optimismu, štěstí, lásky
a spokojenosti. A zároveň Ti
děkujeme za tvou péči a starostlivost
o rodinu a pomoc v životě. Blahopřejí
manžel, dcera Jana, Eva s manželem,
vnoučata Tomáš, David, Roman,
Barunka s manželem a pravnoučata
Bianka, Klárka a Tadeášek.

komu chutnala brambora salátového
typu, jiný zase preferoval brambory,
které se snadněji rozvaří,“ prozradila
Večerníku Ladislava Jelínková z firmy
Zetaspol Bedihošť, která akci vedla.
Na hodnocení vybraných odrůd
se podílelo celkem 22 zahrádkářů.
„V konečném hodnocení se nejlépe
umístila červená Laura, poloraná
odrůda se sytě žlutou dužninou.
Dále se umístila raná odrůda Belana a třetí byla další červená odrůda
Red Anna,“ shrnula výsledky Vlasta
Ambrožová z pořádajícího ÚS ČZS
Prostějov s tím, že další aktuality
z bohaté činnosti prostějovských zahrádkářů lze sledovat na webových
stránkách územního sdružení. Tou
zatím poslední byla výstava výtvarných prací na téma „Voda v zahradě“,
která se na Daliborce konala uplynulůý pátek 6. března.
(mls)

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
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SOUTĚŽ se blíží

16011421482

Dne 12. března 2020
oslaví 90. narozeniny náš
pradědeček, dědeček a tatínek
pan Josef PEŠÁK
z Držovic.
Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví a pohody.
Za celou rodinu syn Josef.

=TG<KJCü=@I<

brutálním útoku poskytl pomoc
a přivolal lékaře i policii. Večerník
s ním v předchozích vydáních přinesl exkluzivní zpověď. „Nemá cenu
se v tom už babrat, všichni teď jen
věříme, že ten feťák bude spravedlivě
potrestán,“ utrousil jeden ze starších
smutečních hostů.
Starosta Bedihoště Jiří Zips nechal
z obce vypravit speciální autobus
a sám položil k rakvi zemřelého kytici. K případu se zatím nechce nikterak vyjadřovat.

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

VELKÁ

,=îĂQM<Ü?T
>>> dokončení ze strany 3
Smuteční hosté se ale příliš k celému
případu vyjadřovat nechtěli. „Když
jej převezli do Prostějova, byl jsem
fakt přesvědčený, že je z nejhoršího venku. Že druhý den umřel, mě
naprosto zdrtilo. Měli si jej nechat
v Olomouci! Teď už se to ale vrátit
nedá. Přál bych si, aby ten hajzl, co
mu to udělal, shnil v base! Škoda
jen, že mu hrozí pouze dvacet let,“
posteskl si muž z Bedihoště, který
Vladimíru Petříkovi pár minut po

8

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

15021020132

PROSTĚJOV Brambory jsou
prostě základ. To si dobře uvědomují také prostějovští zahrádkáři, kteří nejen pro své členy
organizují pravidelnou degustaci
různých plodin. V lednu to bývá
ochutnávka jablek, v červenci pak
přijdou na řadu meruňky. Letošní
novinkou byla degustace brambor, na kterou bylo vybráno 13
z celkem 121 odrůd brambor registrovaných v ČR.
Akce se konala ve středu 26. února
v prostorách Územního svazu zahrádkářů v ulici Daliborka v Prostějově. Před degustací byly hlízy brambor
uvařeny v páře a pak byly ochutnávány rozkrájené i se slupkou. „Hodnoceny byly tři parametry – barva dužniny, konzistence dužniny a nakonec
i chuť jednotlivých odrůd. V tomto
bodě se názory lidí výrazněji lišily, ně-

Čas neúprosně letí, a v srdci bolest
zůstává, slzy Tě neprobudí a domov
prázdný zůstává. Vydal ses na cestu,
kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek nechals dokořán.

Dne 8
D
8. bř
března 2020
jsme vzpomenuli první smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Jan ŠKODA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jana a syn
Dalibor s manželkou
a malý Adámek.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

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

Dne 12. března 2020
to bude 2 roky, co nás opustil
pan Jan MOHELNÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Anna, syn a dcery
s rodinami.

Dne 14. března 2020
vzpomeneme 5. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina DOČKALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manžel
a synové s rodinami.

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

Jsou časy a lidé, na které
se nezapomíná.
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Dopracovaly pilné ruce, utichlo
navždy předobré srdce. Očima se už
nepodíváš, teď klidným spánkem
odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 14. března 2020
si připomeneme 2. smutné výročí
pana Stanislava HORNY,
který by
dne 3. dubna 2020
oslavil 90. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

Andělé Ti budou přát, my můžeme
už jen vzpomínat
a kytičku na hrob Ti dát.

Dne 10. března 2020
by oslavil 75. narozeniny
pan Jindřich FUNK
ze Soběsuk.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
vzpomínku. Děkuje manželka,
děti s rodinami a sestry s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 11. března 2020
tomu bude 3. smutný rok,
co nás navždy
žd opustili
můjj milovanýý bratr,
pan Pavel SARNECKÝ.
S láskou v srdci vzpomíná sestra
Martina
rtina s rodinou a Helena
Helena.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Zůstal jsi navždy v našich srdcích...

Dne 7. března 2020
uplynulo 12 roků od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KRPEC
z Čechůvek.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka
Ivana, syn Stanislav s rodinou, blízká
rodina a příbuzní.

Dne 10. března 2020
by se dožil 90 let
pan Josef LUKÁŠ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Lukášova.

Dne 3. března 2020
by se dožil 70 let
pan Ladislav POSPÍŠIL
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
manželka Eva, děti Petra, Marek,
Květa a Milan s rodinami.

Dne 13. března 2020
vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí
paní Svatavy JELÍNKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomínají manžel a dcery
s rodinami.

Očím ses ztratil,
ale v srdci zůstáváš navždy.

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

Dne 12. března 2020
vzpomeneme 4. výročí,
co nás navždy opustil
pan Vladimír CETKOVSKÝ
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají manželka
Božena, syn Radim s rodinou,
syn Aleš s rodinou a dcera
Markéta s rodinou.

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

Dne 6. března 2020
uplynuly 2 roky od úmrtí
paní Zdenky ZVONEČKOVÉ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomíná rodina.

Prázdný je domov, smutno
je v něm, chybíš nám, chybíš,
chybíš nám všem.

Dne 13. března 2020
uplyne první rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Milan NĚMEC
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 10. března 2020
uplyne 5. smutné výročí od úmrtí
pana Eduarda ŠIMKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Pavla a synové Robert
a Pavel s rodinami.

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

Dne 9. března 2020
tomu byly 2 roky,
co nás navždy opustila
paní Pavla DOSEDĚLOVÁ
z Prostějova.
A dne 24. března 2020
by se dožila 74 let.
S láskou stále vzpomíná manžel
Josef, dcera Jana s rodinou
a syn Petr s rodinou.

Dne 10. března 2020
by se dožil 100 let
pan Jan ŽAMPA
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Květa a Eliška s rodinami.

Dne 12. března 2020
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Ludmily HRUBÉ-LISICKÉ
z Dřevnovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Mirek s celou rodinou.

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

Dne 13. března 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří DOHNAL
ze Stražiska - Maleny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkují rodiče
a synové s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.

Dne 10. března 2020
uplynou 2 roky od úmrtí
paní Libuše NÁHLÍKOVÉ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Zdeněk a synové
s rodinami.

Dne 11. března 2020
tomu budou 2 roky, co nás navždy
opustil náš bratr,
pan Rudolf DROBIL,
rodák z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují sestry Helena, Liba, Jana
a dcera Eva s rodinou.

Maminko naše milá, brzy si nás
opustila. Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci. Na úsměv,
který si rozdávala, vzpomínka
nám jen zůstala.

Dne 13. března 2020
by se dožil 80. narozenin
pan František FRANC
z Vícova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 12. března 2020
vzpomeneme 1.výročí úmrtí naší
drahé maminky
Marie ZAJÍČKOVÉ
z Polomí.
Kdo jste ji znali vzpomeňte
s námi. Dcery Radka a Ludmila
s rodinami

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

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 11. března 2020
uplyne 21. výročí od úmrtí
pana Oldřicha ZAČALA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Zdena s rodinou.

Dne 12. března 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HALENKY.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Syn Pavel s rodinou a dcera
Ivana s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

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

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

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 11. března 2020
tomu jsou 4 roky,
co zemřela vzácná žena, manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Ludmila KOHOUTKOVÁ.
Stále vzpomíná manžel
a děti s rodinami.

Dne 13. března 2020
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Oldřicha DOLÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Bronislava, dcera Romana
s rodinou, dcera Monika s rodinou.

Dne 7. března 2020
uplynulo 12 let od úmrtí
paní Jaroslavy KREJČÍ
ze Dzbele-Borové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Petr s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Emil Peka 1942
Prostějov
Ludmila Masná 1932
Vrbátky
Miroslav Nováček 1942
Prostějov
Roman Oplocký 1957
Vrahovice
Pavel Pospíšil 1965 BrodekuProstějova
Petr Paloncy 1993
Prostějov
Zdeněk Pořízka 1938
Bousín
Vladimír Petřík 1950
Bedihošť
Miroslav Grepl 1945
Prostějov
Miloš Pazdera 1937
Prostějov
Lenka Hrabalová 1973
Němčice nad Hanou

Poslední rozlouèení
Pondělí 9. března 2020
Marie Hamplová 1932 Plumlov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. března 2020
Libuše Křížková 1958 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Eva Kovařčíková 1942 Přerov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 13. března 2020
Jaroslava Pupíková 1927 Niva 13.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Meisner 1933 Smržice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 14. března 2020
Emil Zajíček 1950 Vrahovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Šubert 1930 Mostkovice 10.30 kostel Mostkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a
známým, kteří doprovodili na poslední
cestě paní Vlastu COPKOVOU. Děkujeme paní řečnici Marii Hrdové za procítěný projev a všem za květinové dary.
Poděkování náleží také Pohřební službě
p. Václavkové za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pondělí 9. března 2020
Milan Smutný 1960
Božena
Borková
1935
Prostějov
11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Čelechovice na Hané
Miloš Fabiánek 1939
Prostějov Milada Crhonková 1933 Prostějov
Josef Bureš 1958 Kostelec na Hané Libuše Výmolová 1931
Ptení

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vlasta Sonnewendová 1926 Prostějov

+/('É7(35É&,"

PRÁCI HLEDÁ
Hledám práci v Prostějově na HPP. Pozice: administrativní pracovnice, finanční účetní i příspěvkové organizace. Tel.:
777 017 151

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.

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.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
20010820023

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

Pondělí 9. března 2020
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20021720253

20022720342
20030610387

Provoz

Kvalifikace

Firma

dvousměnný
turnusové služby

základní+praktická
vyučen

ZD Myslejovice, Myslejovice
Zámecký Šenk, Kralice na Hané

nepřetržitý
jednosměnný

základní+praktická
základní+praktická

PROFROST, Prostějov
Národní dům, Prostějov

pružná prac.doba

vysokoškolské

Statutární město Prostějov

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

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

20030510373

20030610382

20030410370

20030610385

20030610384

20030320365

Přijmeme manikérku, pedikérku na živnostenský list do zavedeného salonu na
ulici Krasická. Pro více informací volejte
na tel.: 724 828 595 nebo 776 381 933.

Mzda (Kè)

Ošetřovatel/ka
skotu a prasat
20 000 Kč
Kuchař/kuchařka
18 000-20 000 Kč
Pracovníci
mrazírenského skladu 20 750 Kč
Pomocná síla v kuchyni 17 000 Kč
Vedoucí odboru dotací a veřejných
zakázek magistrátu
města Prostějova
24 770-36 470 Kč

20022620328

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

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

20022020275
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soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 9. března 2020
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Také desáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 12. 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

Šafaříkova ulice
Vladimír Vláčil, Bedihošť
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na prohlídku hradu.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Michal Obrusník
M
Richard VAVERKA, Vrahovice
Výherce získává: VOLNÝ VSTUP v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DOBROTY
František VIKTORA, Vrbátky
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SU
DO
KU

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 5, 8, 1
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

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

20020760204

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Záviš v Clubu Záhoří v Prostějově. Markéta MACALÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VOLNÝ VSTUP na akci v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá VOLNÝ VSTUP
QDDWUDNFLYKRGQRWČ.þ

20021360237

PŘIJĎTE ... PLESOVOU SEZONU.

EŠUS, VRÁŽ, INJEKCE, ANTI, TRNY, RYTINA, VZTEK, ETÁŽ, OŘEZAT,
CEMENTY, TUNA, RÉTA, VSYP, EFOR, TRŮNY, TYČE, SMRT, SNĚTI,
POVAHA, EVOLUCE, NOHA, ZAJÍCI, RAMPY, HONĚNÁ, PLECE,
BROŽ
GtO
WDMHQN\

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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BÁDEJTE, KDO SE
S
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili spisovatelku, scénaristku,
publicistku a vydavatelku, která se nedávno objevila v
prostějovském divadle...

.YDãHQt

=QDþND
DUJRQX

6PDåHQê
PRXþQtN
KDQiFN\
ýHVNi
ĜHND

-LåQt
SORG

2ERURYi
QRUPD]N
.OHNiQt
NQLåQČ

6tGOR
Y0DOL

3UH]HQW

6tGOR
YËUiQX

ýiVWL
VYtFt

%H]
PČĜHQt
6WHSQt
U\V

$ODQL

5iQ\ãL
URþLQRX

8YQLWĜ

5XVNê
VRXKODV
0ČVtF
-XSLWHUD

0ČVWR
QD9RO]H

6tGOR
Y1LJpULL

äHQVNp
MPpQR

3ULPiWL

6WRNRUX
QDREHF
7\S
VStQDþH

5RVWOLQD
SRGREQi
ERGOiNX

7RKOHWR

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQW=DKUFHQWUD

20021360235

1iþLQt
XXKOiNX

20021260223

SUDOKU

OSMISMĚRKA

%R.

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.
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TIP 9HîHUQtku
KATAPULT NA TOUR

KDY: SOBOTA 14. BØEZNA, 20:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 6, PROSTÌJOV
Česká rocková kapela Katapult zahájila nové koncertní turné Nostalgia
Tour tradičním koncertem ve Stochově. Nyní míří do Prostějova s vystoupením, které se koná jako připomínka
45 let trvající existence skupiny.
„Během Nostalgia Tour nabídne skupina
Katapult návštěvníkům reprezentační program, provede je celou dlouhou kariérou
kapely od nostalgických vzpomínek na
mládí, tedy na sedmdesátá léta minulého
století, přes největší hity kapely až do žhavé současnosti. Dalo by se říci, že během
jediného večera si návštěvníci společně s ka-

pelou prožijí prostřednictvím stále živých
písniček, a i kvůli emocionálnímu náboji,
celý život,“ shrnul turné pořadatel z HZ
Production Jan Živný.
Co koncert, to originál. „Katapult připravil
pro Nostalgia Tour ‚hybridní‘ neboli plovoucí program. To znamená, že show může
být s přestávkou i bez ní. Celkem by mělo
zaznít zhruba 33 hitů. Ne na všech koncertech bude jejich složení stejné, některé
písničky kapela občas jen tak pro radost
vymění. Pro návštěvníky prostějovského
koncertu tak bude program až do poslední
chvíle překvapením,“ doplnil Živný.
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 9. března
14:00 UGLYDOLLS
animovaná komedie USA
17:30 VOLÁNÍ DIVOČINY
dobrodružný film USA
20:00 VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
válečný thriller Dánsko
úterý 10. března
14:00 UGLYDOLLS
17:30 V SÍTI
český dokumentární film
20:00 SVIŇA
slovenský thriller
středa 11. března
17:30 PRO SAMU
válečný film Velká Británie
20:00 MODELÁŘ
komedie ČR
čtvrtek 12. února
15:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
romantická komedie ČR
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 BLOODSHOT
americké sci-fi
pátek 13. února
15:00 FRČÍME
animovaná komedie USA
17:30 3BOBULE
20:00 V SÍTI
sobota 14. února
15:00 FRČÍME
17:30 V SÍTI
20:00 3BOBULE
neděle 15. března
10:30 JEŽEK SONIC
komedie USA
15:00 FRČÍME
17:30 3BOBULE
20:00 BLOODSHOT

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 10. března
9:00 a 10:15 ČTYŘLÍSTEK
pásmo pohádek ČR
sobota 14. března
15:00 PSÍ KAMARÁDI
pásmo pohádek ČR
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 9. března
9:00 PURIMOVÉ POSEZENÍ
(Nejen) purimové posezení s Hanáckých
Jeruzalémem. Přijďte si u malého občerstvení popovídat o židovských tradicích,
o PURIMU a také o připravovaných
úpravách starého židovského hřbitova
v Prostějově. Součástí bude prezentace
aktuální vizualizace záměru.
(podkrovní sál)
úterý 10. března
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ
KULTURY III.0
pravidelné setkání účastníků Virtuální
Univerzity třetího věku (podkrovní sál)
středa 11. března
17:00 JORDÁNSKO
Objevte kouzlo starodávné země s dlouhou
historií a mimořádně rozmanitou kulturní
tradicí. Jedinečnou pouštní přírodu a biblickou krajinu kolem Mrtvého moře, ale i tamní obyvatele a jejich kulturu nám přiblíží prostějovští cestovatelé Jana Římská a Miloslav
Kouřil. Výstavu fotografií z této cesty můžete navštívit v Galerii Na Půdě knihovny až
do 20. dubna.
(podkrovní sál)
čtvrtek 12. února
16:00 AUDIOSTOP
ukázky z filmových pohádek natočených
na motivy knih českých spisovatelů
(podkrovní sál)

Po premiéře ve Stochově a druhém koncertu v Rychnově nad Kněžnou míří Katapult
do Prostějova. „Kapela se na prostějovské
publikum velice těší. Na tu skvělou atmosféru během koncertu, kterou umí místní
publikum vytvořit, se prostě nedá zapomenout! I proto skupina zařadila město Prostějov do svého turné,“ dodal pořadatel akce.
Samozřejmostí bude také stánek s merchem, kde si návštěvníci budou moci
zakoupit hudební CD, trička, čepice, LP
desky a další věci od oblíbené kapely. Koncert má odstartovat ve dvacet hodin, takže
buďte na místě včas!

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

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 30. dubna
XI. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava Fotoklubu Prostějov

Kulturní klub
b
DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 12. a pátek 13. března
9:00 a 10:15 KŘOUPAT
ZDRAVĚ – DÁ SE HRAVĚ
Už název napovídá, že půjde o téma zdravého jídla, které mezi dětmi není zas tak
populární. Samotný příběh by měl ukázat,
jak chutné a zábavné mohou být zdravé,
netučné a přesto hodnotné potraviny.
Příběhem se vinou písničky na téma jídla
a pochutnávání, soutěže, ve kterých děti
samy určují a hádají, na co je která potravina dobrá a ze které jenom tloustneme.
pátek 13. března
17:00 LUCIE JINDRÁK
ŠPALÍÈEK
SKŘIVÁNKOVÁ: STARLINK
vernisáž výstavy maleb
Uprkova 18, Prostějov
17:00 MARTIN SALAJKA:
do 19. dubna
ZVÍŘE V OHNI
PRŮŘEZ TVORBOU
vernisáž výstavy malíře a grafika, který
výstava obrazů Markéty Zlesákové
představí svoje práce zaobírající se temnými výjevy a říší zvířat
Zámek Prostìjov
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY
do 1. dubna
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
ČEŠI ODJINUD
sobota 14. března
výstava Pavlíny Novotné
13:30 KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTdo 31. května
SKÝCH SKUPINSCÉNICKÉHO TANCE
KRAJINA NA PROSTĚJOVSKU
s postupem na celostátní přehlídku do KutVýstava obrazů
(Městská galerie Prostějov) né Hory (Městské divadlo v Prostějově)

Zámek Konice

DIVADLO POINT

Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 13. března
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
Komedie s podtitulem Americká jízda
o ne/komunikaci s okolím i světem jako
ZUŠ V. Ambrose
Mìstské divadlo
dlo
následek života s technikou a na sociálních
sítích místo reálného života se skutečnými
do 31. března
Prostìjov
lidmi.Hrají: Martina F. Smékalová/Petra
VÝSTAVA
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
výstava Tomáše Pekaře aneb absolventi Martínková, Vítězslav Lužný a další
pondělí 9. března
ZUŠ se představují
(Galerie Linka) sobota 14. března
19:00 PŘÍHODY
CHARLEYOVA TETA (B. THOMAS)
LIŠKY BYSTROUŠKY
Jak vybruslit ze situace, kdy je k obědu poÚčinkují: A. Banásová, T. Kavecká, B. Ře- Sokolovna
zvána brazilská teta a zrovna není žádná
řichová a další (Slezské divadlo Opava)
dáma po ruce. Dokážou si s tím poradit tři
Skálovo nám. 4, Prostějov
úterý 10. března
oxfordští studenti, a pomůže jim to k tomu,
neděle
15.
března
19:00 ŠANSON V GALA
aby získali srdce svých vyvolených?
Multižánrové propojení klasické hudby, 14:00 a 16:00 HONZA
A jak to zkomplikuje rozzuřený strýček?
HÁDANEK KRÁL
šansonu a poezie.
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil, Onloutkové divadlo
sobota 14. února
dřej Kučera, Magdaléna Májková a další
13:30 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
6SROHÄHQVNÙGÕP
Galerie umìní
SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
Komenského 6, Prostějov
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
Muzeum a galerie pátek 13. března
do 29. května
18:00 VÁCLAV NECKÁŘ
v Prostìjovì
PETRA
VOLTA
koncert známého zpěváka
& JAN DEMERCI – IDA
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 sobota 14. března
výstava obrazů: slovo a kresba
20:00 KATAPULT
úterý 10. května
NOSTALGIA TOUR
15.00 STAŇ SE MUZEJNÍKEM
koncert legendární skupiny
seznámíme se z muzejní prací...
1$-'(7(1É67$.e1$
neděle 15. března
do 3. května
10:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA:
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
:::9(&(51,.39&=
AŤ ŽIJÍ POHÁDKY
vernisáž výstavy tavené skleněné plastiky
představení pro děti
Jaroslava Proška
do 9. dubna
JAN ČÍŽEK
výstava fotografií

BASKETBAL:
úterý 10. března
19.30 BCM Orli Prostějov – GBA Lions J.
Hradec (2. kolo skupiny o 1.-6. místo 1. ligy
mužů, Sportcentrum DDM Prostějov)
středa 11. března
18.00 BCM Orli Prostějov – NH Ostrava (6. kolo extraligy mladších žáků U14,
Sportcentrum Prostějov)
sobota 14. března
9.00 BCM Orli – SK UP BCM Olomouc (minižáci U12, Národní sportovní centrum Prostějov)
15.00 BCM Orli – BK Snakes Ostrava
(21. kolo extraligy kadetů, Sportcentrum DDM Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – BK Vlci
Žďár (9. kolo žákovské ligy U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
17:30 K2 Prostějov – Basket Severočesko (7. kolo celostátní ligy kadetek U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)
15:30 K2 Prostějov – Sokol Hradec
Králové (9. kolo žákovské ligy žákyň
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 15. března
17.00 BCM Orli Prostějov – Basketbal
Polabí (6. kolo skupiny o 1.-6. místo 1. ligy
mužů, Sportcentrum DDM Prostějov)
10.00 BCM Orli – BK NH Ostrava (22.
kolo extraligy kadetů U17, Sportcentrum DDM Prostějov
12.00 BCM Orli – BC Vysočina (10.
kolo extraligy mladších žáků U14,
Sportcentrum DDM Prostějov)
9:30 K2 Prostějov – ŠBK Parker-Hannifin
Sadská (10. kolo extraligy mladších žákyň
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)

HÁZENÁ:

akce v regionu...

sobota 14. března
16.00 TJ Sokol II Prostějov – SKKP
Handball Brno „B“ (15. kolo 2. ligy
mužů, hala RG a ZŠ Prostějov)
neděle 15. března
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané – SK
Kuřim (15. kolo 2. ligy mužů, hala Kostelec na Hané)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – SKKP
Handball Brno „A“ (15. kolo 2. ligy mladších dorostenců, hala RG a ZŠ Prostějov)

Gořalka roku
ve Víceměřicích
Pokud se v sobotu 14. března vypravíte do Víceměřic, budete moci
ochutnat dobré domácí destiláty.
Veřejná degustace pálenek začne ve
14:00 hodin v košíkárně místního
Domova u rybníka. Hasičům a zahrádkářům, kteří Víceměřickou
gořalku 2020 pořádají, mohou posílat své vzorky ovocných pálenek
a likérů pěstitelé ze širokého okolí.
Chybět nebude občerstvení a náladová hudba.

VOLEJBAL:
sobota 14. března
10.00 a 14.00 VK Prostějov „B“ – VK
Bílovec (30. a 34. kolo 2. ligy žen, letní
tělocvična u velodromu Za Kosteleckou
ul., Prostějov)

Expedice Chlum
Nadcházející sobotu 14. března se od
9:20 hodin bude konat mezigenerační
vycházka pro rodiny s dětmi s cílem
dobýt vrchol Chlum nad Seloutkami. Cestou na účastníky čekají překážky v podobě hledání záhadného
menhiru, chlupaté borovice, zakleté
studánky a podobně. Společný odjezd
autobusem z Prostějova bude v 9:20
ze stanoviště č. 12 do Alojzova. Návrat
do Prostějova ze Seloutek se uskuteční ve 14.00 hodin. Délka trasy představuje asi 6 km.

VELKÁ

PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ se bl
blíží
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BRUSLENÍ

7&Ė&+/045*
Pátek 13.3.
Neděle 15.3.

8.45 - 9.45
9.30 - 11.30

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,
z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní
dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
Ekocentrum Iris
jen pro objednané klienty. Můžete
Husovo nám.67, Prostějov
využít služeb našeho zařízení v podobě
* v úterý 10. března od 17:30 hodin se odborného sociálního poradenství
uskuteční přednáška na téma „ZDRA- a nabídky baterií do sluchadel a drobné
VOU STRAVOU PROTI ÚNAVĚ“
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
* ve středu 11. března od 14:00 hodin se čistící tablety, či ušní tvarovky různých
koná „SETKÁNÍ SENIORŮ“
velikostí).
* v pátek 13. března se od 16:00 hodin
koná tvůrčí dílna „VÝROBA PTA- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zaČÍCH BUDEK“
* v sobotu 14. března od 9:20 hodin je půjčení kompenzační pomůcky, např.
na programu mezigenerační vycházka polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
„EXPEDICE CHLUM“ pro rodiny chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozs dětmi. Ráno společný odjezd autobu- šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
sem z Prostějova.
008 095, 724 706 773
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- Svaz tělesně postižený, m.o. pořádá
mouc v Prostějově nadále poskytuje služ- zájezd dne 11.3.2020 na výstavu kaby nevidomým a slabozrakým občanům mélií v Rájeckém zámku, dále jeskyně
Výstupek a kostel Křtiny. Informace
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 10. března od 17:00 hodin se
koná seminář rodinného poradce „UMÍTE SE SPRÁVNĚ POHÁDAT?“
* ve čtvrtek 12. března od 17:00 hodin se
uskuteční „DĚTSKÝ KARNEVAL“

na tel. čísle 588 008 095, 724 706 773
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální
péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9-12:00 a 14:-16:30,
čtvrtek 9-12:00
V úterý 10. března pořádá Akademie
seniorů od 14:00 hodin „DECHOVÁ
CVIČENÍ S PAVLÍNKOU“, které se
uskuteční v Lipka z.s., Tetín 1, Prostějov.

KDE SE CO DÌJE?
47/.Ú5: 10;7/,:
/"",$&/.70-&+5& 1*Ğ5&
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NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA
NA ZIMÁKU S VEČERNÍKEM

vstup
zdarma

<z͗ŶĞĚĢůĞϮϮ͘ďƎĞǌŶĂ͕ϭϬ͗ϬϬʹϭϮ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͕<͗sşĐĞƷēĞůŽǀĄŚĂůĂͲǌŝŵŶşƐƚĂĚŝŽŶ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

BRATŘI
V TRIKU

SPORT

KULTURA

20021710248

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Číslo 10•Ročník 24

SPOLEČNOST
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Foto: Michal Kadlec

Koncert tria Ebenù
zaplnil „Kasko“
DzSRVWÔHFKX
dvoustrana 28 - 29

ƔƔ V dosud přesně nezjištěné době
od 4. do 5. března se neznámý pachatel vloupal do neobydleného
rodinného domu v Ječmínkově
ulici. Po násilném vniknutí pachatel
objekt prohledal, ale nic k odcizení
nenašel. Výši způsobené škody majitel domu vyčíslil na 1 000 korun.

jarníčástiF:NLdomácíremízousÚstím
nadLabem
dvoustrana32-33

PROSTĚJOV Na derniéru nevydařené sezóny Jestřábů dorazila v sobotním podvečeru
ještě relativně slušná návštěva v podobě necelých pěti stovek fanoušků. Většině z nich
nešlo až tolik o výsledek, jako o důstojné rozloučení s velkou hokejovou legendou.
Poslední utkání své profesionální kariéry totiž ohlásil Tomáš Divíšek! A přestože v aktuální sezóně„Divoch“ velkou část chyběl z důvodu zdravotních problémů, na led se stihl
vrátit ve velkém stylu a v závěru ročníku se stal dokonce kapitánem týmu. Celkově odehrál za Prostějov během tří ročníků 132 zápasů v základní části, dalších 13 přidal play-off,
které si s Hanáky zahrál dvakrát. „Mé přesvědčení skončit jako hráč je pevné, nemám
žádné pochybnosti. Kdybych byl zdravý, tak možná jeden rok ještě dám, ale při mých
problémech se zraněními už nemám chuť pokračovat, chybějí síly fyzické i psychické,“
potvrdil po své derniéře proti Ústí nad Labem Tomáš Divíšek. A byla to vítězná tečka!

+FCGHę>CJG?ê8¤GB¶?G:JF79¶xCAęGH7
?x:G:DĘ:x

@:HÑ

BYLI JSME
U TOHO
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V PLAY-OFF
NA OSTRAVU

ƔƔ Prostějovské volejbalistky boj
o bronzovou nedotáhly do konce
a v dlouhodobé části skončily čtvrté
dvoustrana 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

+µQM<O?J0KJMO>@IOM<KMJOD®NOÁ
Také v rámci
7. kola nadstavbové části budou mít
basketbalisté
výhodu domácího prostředí. Po dvou
duelech v olomoucké Čajkaréně se
vrátí do prostějovského Sportcentra
DDM a nastoupí proti Ústí nad Labem. Střetnutí se odehraje tuto
sobotu 14. března od 18.00 hodin.
„Z pohledu bojů o umístění v tabulce před začátkem play-off to
může být klíčové utkání. Potřebujeme zvítězit a udržet s Lunetou
i lepší bilanci vzájemných zápasů. V konečném účtování může
rozhodovat,“ vnímá velkou důležitost zápasu trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
Hanáci měli parádní vstup do nadstavbové části Kooperativa NBL
a ve skupině A1 první tři zápasy vyhráli. Pak ovšem narazili na nejlepší týmy soutěže a odešli dvakrát po sobě poraženi. „I díky tomu
se tabulka hodně vyrovnala. Boj o nejlepší šestku a přímý postup
do čtvrtfinále se pořádně zamotávají. Musíme si uvědomit, že teď
už bude mít každé utkání příchuť play-off. Potřebujeme zase zabrat. Sluneta rozhodně není snadný soupeř, ale na lehkého protivníka v této fázi soutěžního ročníku už nenarazíme. Musíme už
zabrat,“ burcuje své hráče kouč Benáček.
Vyrovnaný duel předpokládá ústecký trenér Antonín Pištěcký.
„Olomoucko je ambiciózní tým. Má ve svém středu řadu kvalitních hráčů. My se tak musíme opřít především o kvalitní týmovou
obranu,“ uvědomuje si Pištecký.
(lv)

vs.

ƔƔ Také letos proběhne projekt
REVOLUTION TRAIN 2020.
Protidrogový vlak bude v rámci
tour Jaro 2020 přistaven na hlavním
nebo místním vlakovém nádraží
v Prostějově 31. března 2020.

ƔƔ O nadcházejícím víkendu čekají poslední dva zápasy stolní tenisty
Čechovic a Ondratic v rámci divize,
jedno ze dvou závěrečných utkání
bude zároveň derby mezi mužstvy
z Prostějovska.

vrcholíaVečerníknavštívildalšítřinejatraktivnější bály uplynulého víkendu
strana30
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ƔƔ Ve středu 11. března oslaví 37.
narozeniny obránce Lukáš Krajíček, prostějovský hokejový rodák,
který v této sezóně přerušil a možná
i ukončil aktivní hráčskou kariéru.

ƔƔ Starší žáci florbalových Playmakerů po znovuzaložení vyhlížejí
druhý přátelský zápas, tentokrát
s TJ Sokol Náklo. V předchozím
prohráli s Litovlí poměrem 3:6.

TANEČNÍ VEČERY

ƔƔ Plesová sezóna na Prostějovsku

ƔƔ Fotbalisté Prostějova vstoupili do

Michal SOBECKÝ

JEDNOU 2é0+1

Naleznete
uvnitř

0CMąVWX/÷UVUMÆMPKJQXP÷X2TQUV÷LQX÷UGUGwNK\¾UVWREKO÷UVCKMTCLGEJ[D÷VPGOQJNCPKJNCXPÊKPKEK¾VQT#NGw2TQEJ¾\MC
CVCMÆ.GPMC5GJPCNQX¾MVGT¾PCMPKJ¾EJRTQX¾F÷NCMQTGMVWT[
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV„Mrtví na ulicích oživnou, muziky ve vsi zahrají, na cestách rozkvete kamení, my sami
budem si vráceni,“ napsal Jiří Wolker v básni Kázání na hoře. Básník a prostějovský rodák tímto
neprorokoval apokalyptickou invazi zombie do ulic našich měst, ale vytvoření harmonického
vztahu mezi odkazem našich předků a námi samými. Právě k tomu by mohlo přispět opětovné
knižní vydání jeho poezie i próz stejně jako umístění devatera desek s úryvky jeho básní různě po
Prostějově.
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výsledkový servis
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6.3URVWčMRY²).ÓVWtQDG/DEHP

9.3URVWčMRY²'XNOD/LEHUHF

VHVWDYDÓVWtQ/
7YUGRĖ ± 3URãHN  3tVDþND  3LPSDUD
%UDN6WUDGD±%tOHN 5LFKWHU 3HWHUND
0LVNRYLþ 9DOHQWD ± 0DWČMND 'UDPH 
%DVVH\ 
Trenér:$OHã.ĜHþHN

1. set:
2. set:
3. set:

2
3

Branky:âWHLJO±%UDN
5R]KRGÿt$GiPNRYi±+RUiN0DWRXãHNå.%LDOHN/XWRQVNê±3tVDþND
Diváci:Statistiky:VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\
VHVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD±6WĜtå%LDOHN0DFK\QHN3DãHN±/XWRQ
VNê6ODPČQD 3HUQDFNLM 3ROiN.RXGHOND
6WiĖD  =DSOHWDO  ± âWHLJO  5ROLQF 
Trenér:3DYHOâXVWU
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Branky a nahrávky: &KOiQ .UHMþt7-DQGXV äiOþtN 0DFKDþ9\NRXN
DO 0Ui]HN 5DþXNäiOþtN &KOiQ 1RYiN)RMW ±.RYDĜtN 6HYHUD
7ĤPD 6YRERGD]WUHVWQpKRVWĜtOHQt5R]KRGÿt.DãtN3LOQê±0ČNêã2WiKDO
9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQtDiváci:
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

&KWčOLMVPHQHSRYHGHQRXVH]yQX
]DNRQÿLWYtWč]VWYtPFRæVHSRGDĝLOR
/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ

strana 41

BASKETBAL
NADSTAVBA KOOPERATIVA NBL

3URVWĨMRY7íHEtġ 2:3
(1:0, 1:2, 0:1)

Branky:'LYtãHN 5DþXN 7-DQGXV 01RYiN ±
 9RGQê 1HGYtGHN 6]DWKPiU\   1HGEDO %LWWQHU 
 1HGYtGHN âĢRYtþHN 6]DWKPiU\  5R]KRGÿt 'ČGHN
2EDGDO±=HGQtN.XþHUD9\ORXÿHQt9\XæLWtOsODEHQtDiváci:6WĝHO\QDEUDQNX
VHVWDYD 3URVWčMRYD âWĤUDOD ± +UiGHN 0Ui]HN .UHMþt
+DPUOtN0XãND+XVD)RMW±&KOiQ5DþXN+UQtþNR±0
1RYiN 1RX]D -DQGXV ± $QWRQtþHN 'LYtãHN 0DFKDþ ±
0HLGO.QDS
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
VHVWDYD7ĝHEtÿH-HNHO±6]DWKPiU\)XUFK1HGEDO3DGUQRV
.RZDOF]\NýHMND+RUW±âĢRYtþHN1HGYtGHN9RGQê±3VRWD
%LWWQHU/Dã±)HUGD9iFODYHN0LFKiOHN±3.UDWRFKYtO7DGHiã
.UiO3RGODKD
7UHQpĝL5DGHN1RYiND-DURVODY%DUYtĜ

3RSUYQtÿiVWLE\OYNDELQč
trošku rachot"
 -DURVODY%$59ËěDVLVWHQWWUHQpUD7ĜHEtþH
STRANA 40
'DOätYëVOHGN\26.kola: Jihlava – Benátky n/J 5:0 (3:0,
1:0, 1:0). Branky:  )URQN -LUiQHN   $QGČO 3ROHWtQ
ýHUQRKRUVNê 6NRĜHSD&KOXEQD 3LHJO -+ROê
6NRĜHSDýDFKRWVNê Diváci: .DGDė²)UëGHN0tV
tek 1:9 (0:2, 0:5, 1:2). Branky: :RMQDU äRORERY ±
.OLPãD .DIND-HQiþHN (UHW %DUWNR %DUWNR +ODGR
QLN .DIND 7RPL.OLPãD 7RPL .DIND.OLPãD 
.OLPãD +DPDQ .DIND +DPDQ0RWORFK 0DWLDãNR
-HQiþHN.DXNLþ 7RPL .DIND.OLPãD Diváci: 
6RNRORY²ÓVWtQ/  %UDQN\2VPtN
8UEDQ3ĜLQGLã +DãHN %HUþtN 75RKDQ 8UEDQ 
±36YRERGD 7ĤPD)LOLS Diváci: +DYtĝRY²/L
WRPčĝLFH  %UDQN\(1ČPHF .RWDOD
23URFKi]ND 'DMþDU)ULGULFK %HUQRYVNê5DãQHU 
)ULGULFK 5DãQHU ±0.DGOHF *DVSDU.RUNLDNRVNL 
 0 .DGOHF ' 9RåHQtOHN .RUNLDNRVNL   .DQJDV
âWRKDQ]O.OLNRUND Diváci: þHVNp%XGčMRYLFH²
Slavia Praha 12:1 (3:1, 6:0, 3:0). Branky: 5DãND, =
'ROHåDO9\GDUHQê 9\GDUHQê 9HQNUEHF%DEND =
'ROHåDO 9\GDUHQê53ĜLNU\O .DUDEiþHN 01RYiN 
 3OiãLO .DUDEiþHN *LOEHUW   5DãND , = 'ROHåDO
/\WY\QRY %DEND 6XFKiQHN3URNHã ='ROHåDO
6XFKiQHN 5DãND, 0LFKQiþ6XFKiQHN 5DãND
,6XFKiQHN 9HQNUEHF&KULVWRY 3URNHã 0LFKQiþ
='ROHåDO ±.XĢiNDiváci: 3RUXED²9VHWtQ
(3:0, 0:1, 0:1). Branky: -.iĖD 7-iFK\P'XQGiþHN 
âSDþHN -.iĖD %URGHN âHQGHUDĆXUDþ ±
%ĜH]LQD -HĜiEHN3URFKi]ND .XFKDUF]\N '7ĤPD
+XQNHV Diváci:

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

%HQiWN\Q-3URVWĨMRY
3:4
(0:1, 0:1, 3:2)

Branky:'ORXKê âSDþHN3UĤåHN .XQVW 'ORXKê 
 &KUWHN %XFKWHOD 3UĤåHN  ±  7 -DQGXV 1RYiN
0DFKDþ äiOþtN 'LYtãHN1RX]D 'LYtãHN +XVD
1RX]D 5DþXN +UQtþNRäiOþtN 5R]KRGÿt.RSHþHN
:DJQHU ± %RViN 0DãWDOtĜ 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
2VODEHQtDiváci:
Sestava Benátek:+UVWND±.XQVW%|KP%XFKWHODâHGLYê
&KDUYiWäĤUHN±3UĤåHN0ČFKXUDâSDþHN±*DMGD&KUWHN
'ORXKê±äHPEDâDIDĜRYVNê:LHQFHN±âHOLJD 7UHQpĝL
9DOGHPDU-LUXãD$QWRQtQ1HþDV
6HVWDYD3URVWčMRYD+DDV±0XãND+XVD.UHMþt)RMW
± 1RYiN 1RX]D7 -DQGXV ± äiOþtN 5DþXN +UQtþNR ±
0HLGO'LYtãHN.QDS±0DFKDþ
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

6PLQLDWXUQtVHVWDYRX
MVPHUiGL]DWĝLERG\


6RXNXS±0OOHU+HV0DUHã%URå=XNDO±.RYDĜtN.RUGXOH6HYHUD±7ĤPD
6YRERGD%OiKD
7UHQpĝL7RPiã0DUHãD-DURVODY5RXEtN

HOKEJ

/DGLVODY/8%,1$NRXþ-HVWĜiEĤ
STRANA 40

'DOät YëVOHGN\ 27.kola: 7ĝHEtÿ ² )UëGHN0tVWHN VQ
(1:1, 2:0, 0:2 - 0:0). Branky: 1HGEDO /Dã%LWWQHU 
6]DWKPiU\ %LWWQHU/Dã 1HGYtGHN âĢRYtþHN UR]KQiM
6]DWKPiU\±+ODGRQLN %DUWNR .DIND 7RPL 0DWL
DãNR +ODGRQLN56]WXUF Diváci: 6RNRORY².DGDė
8:0 (2:0, 3:0, 3:0). Branky:âLN 0=DGUDåLO*ULP 0
=DGUDåLO *ULP .ĜHPHQ 9RGLþND75RKDQ .ĜHKOtN
.DGHĜiYHN75RKDQ 7XUHþHN 75RKDQ 75RKDQ
.ĜHPHQ ýHMND +UXEHF 3ĜLQGLã 0=DGUDåLO Diváci: ÓVWtQ/²-LKODYD  %UDQN\
36YRERGD 9O%URå)LOLS .RYDĜtN 2%OiKD+DVPDQ 
36YRERGD 76 ±/LFKDQHF &KOXEQD-LUiQHN 
ýDFKRWVNê 6NRĜHSD$ 'YRĜiN   ýDFKRWVNê 6NRĜHSD
-LUiQHN -+ROê ýDFKRWVNê -LUiQHN %XNDþ&KOXE
QD -+ROê ýDFKRWVNê -LUiQHN &KOXEQD$'YRĜiN 
Diváci: 3RUXED²+DYtĝRY  %UDQN\
+XViN 6LNRUD5XGO %URGHN 'XQGiþHN0+OLQND 

6LNRUD *ĜHã7RPDQ ±23URFKi]ND (1ČPHF
.RWDOD &LKOiĜ %DOiå 'RNWRU 0DOLQD7ýHUQê 
/5XWDU )6HPDQ0DUXQD Diváci: 9VHWtQ²þHV
Np%XGčMRYLFH  %UDQN\3URFKi]ND
6PHWDQD .DUDILiW -HĜiEHN ±53ĜLNU\O 3êFKD 
&KULVWRY0LFKQiþ 01RYiN/\WY\QRY *LOEHUW
/\WY\QRY.DUDEiþHN 5DãND, 6XFKiQHN Diváci:
&KRPXWRY²/LWRPčĝLFH  %UDQN\
3LWXOH +ODYD 7RPLFD /OHZHOO\Q-6YRERGD /DQJ
äRYLQHF6XFKê +ODYD±0.DGOHF .RUNLDNRVNL 
'9RåHQtOHN 0%HUDQ-tFKD Diváci: Slavia PraKD²3ĝHURY  %UDQN\9OþHN âWHLQHU
.XEtN .XĢiN %tOHN9UGORYHF ±.XEHã 3ãXUQê)
'YRĜiN )'YRĜiN 3ãXUQê.ULVO ýtS 0RXþND=ER
ĜLO 3ãXUQê *RLã Diváci:

28NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

3URVWĨMRYÔVWtQ/

4:2

více v hlavním kupónu

'DOät YëVOHGN\ 8.kola: .DGDė ² 7ĝHEtÿ   
2:1). Branky: äRORERY ==DEORXGLO+RPHU .ĤV '
=HPDQ :iJQHU   'XEVNê (OLiã   :iJQHU .ĤV 
 :iJQHU 5LQGRã .ĤV  ±  +DYOiW 1HGEDO 3DGUQRV 
 âĢRYtþHN %LWWQHU   )HUGD 9iFODYHN 9 ýHMND  
3RGODKD 7 +DYUiQHN   %LWWQHU âĢRYtþHN 1HGEDO  
)HUGD 9iFODYHN9ýHMND Diváci: )UëGHN0tVWHN²
Benátky n/J 5:4pp (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0). Branky: .DIND
%DUWNR7RPL 6WXFKOtN 0RWORFK .OLPãD .DIND'
6WUiQVNê .OLPãD .DIND 0DUW\QHN %DUWNR.DIND 
±-DQVD 6WUQDG9RPiþND 3UĤåHN $'ORXKê 
$'ORXKê $XEUHFKW3UĤåHN $'ORXKê 3UĤåHN'Ui
EHN Diváci: Jihlava – Sokolov 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).
Branky: 3HNU 3ROHWtQ )URQN 3URWDVHQMD/LFKDQHF 
7+DUNDEXV 3URWDVHQMD/LFKDQHF ±âYHFDiváci:
 3ĝHURY²9VHWtQVQ  %UDQN\
0.UDWRFKYLO 0RXþND :HLQKROG 0RXþNDâ.UDWRFKYLO 
5\ãDYê 0RXþND+HMFPDQ UR]KQiM3ãXUQê±-H
ĜiEHN 3HFKDQHF%ĜH]LQD .XFKDUF]\N 6ORYiþHN 
.XGČOND 6ORYiþHN Diváci: +DYtĝRY²&KRPXWRY
(1:1, 1:0, 3:0). Branky: /%HGQiĜ&LKOiĜ%DPEXOD
0DOLQD/%HGQiĜ )ULGULFK 0DUXQD /%HGQiĜ )
6HPDQ%DPEXOD ±/OHZHOO\Q &KORXEDäRYLQHF Diváci:
 /LWRPčĝLFH²6ODYLD3UDKD  %UDQ
ky: 0.DGOHF 3ĤKRQê.OLNRUND 0+DYHOND .DQJDV 
0%HUDQ .RUNLDNRVNL'9RåHQtOHN .RUNLDNRVNL 0
.DGOHF 0.DGOHF.URSiþHN .DQJDV ±.XĢiN
.XEtN-DU%URå .XELFD .RK~W -DU%URå -1R
YiN Diváci: þHVNp%XGčMRYLFH²3RUXED 
4:1, 4:0). Branky: 3URNHã 0LFKQiþ-9HVHOê 3êFKD
.DUDEiþHN01RYiN 5DãND, %HUiQHN$OOHQ 3UR
NHã 01RYiN.DUDEiþHN $OOHQ .DUDEiþHN3DYHO 
3êFKD ='ROHåDO%HUiQHN 53ĜLNU\O 3DYHO='ROHåDO 
-9HVHOê %DEND9\GDUHQê ±0DUãRXQ 1HMH]FKOHE
0+OLQND Diváci:

.21(þ1É7$%8/.$

 þ%XGčMRYLFH    
 3ĝHURY
    
 9VHWtQ
    
4. Chomutov 58 29 2 4 23 169:155 95
 +DYtĝRY
    
 /LWRPčĝLFH     
7. Slavia Praha 58 24 6 1 27 170:182 85
8. Poruba
58 24 3 0 31 171:184 78

9. Jihlava
58 31 3 8 16 180:134 107
 7ĝHEtÿ
    
 )UêGHN0tVWHN    
 3URVWčMRY     
 %HQiWN\Q-    
 ÒVWtQ/
    
 .DGDĖ
     
 6RNRORY
     

73

FOTBAL
)25781$1É52'1Ì/,*$

Olomoucko - Opava

70:86 (20:20 34:45 54:62)

5R]KRGÿt%ODKRXW.HF-HĜiE
2b.:3b.:TH:
Doskoky:Asistence:Fauly:
6HVWDYD D ERG\ 3URVWčMRYD 9iĖD )UDQWLãHN $UULQJWRQ
.LMXDQ3DO\]D/XNiã6KHOWRQ2WKQLHO-RVLSRYLþ,JRU
6HKQDO0DUHN1RUZD0LFKDO*RJDJ$GDP5RVH-U
'HGHN-LĜt6\FKUD/XNiã
Trenér:3UHGUDJ%HQDþHN

"Výsledek je naprosto
]DVORXæHQë
/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 46

6YLWDY\  ÓVWt QDG /DEHP     
1HMYtFHERGĥ.RYiĜ3XUãOD'RGGSRýDPSDUD
5RGJHUVâRWQDU Olomoucko - Opava 70:86 (20:20,
 1HMYtFHERGĥ9iĖD$UULQJWRQ3DO\]D
.OHþNDâYDQGUOtN'UDJRXQD%XMQRFKSR

skupina A1- 6. kolo:

Olomoucko - Nymburk

73:90

více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\NROD
Pardubice - Opava 97:65 (25:18, 54:34, 77:55). NejYtFHERGĥâYUGOtN9\RUDO3DYORYLþ%XM
QRFKD=EUiQHNSRâYDQGUOtN 'čÿtQ6YLWDY\
  1HMYtFHERGĥ&DUOVRQ
3RPLNiOHNâLãND&UDQGDOO3XUãO
0DUNR
Skupina A2 - 4. kolo:
2VWUDYD.ROtQ  1HMYtFH
ERGĥ1HZNLUN+ROVH\&DOORZD\,JUXWLQRYLþ
ýtå*LOO Brno - Hradec Králové 89:71 (23:16,
 1HMYtFHERGĥ.LUYHV6PLWKVRQ
5RE\%DUDþD/RãRQVNêSR6HGPiN
Skupina A2 - 5. kolo:
2VWUDYD%UQR  1HMYtFH
ERGĥ1HZNLUN+ROVH\1iEČOHND&DOORZD\
SR5RE\.UDNRYLþ6PLWKVRQ .ROtQ
+UDGHF.UiORYp  1HMYtFH
ERGĥ*LOO5LFKDUGVRQ0DFKDþ6HGPiN
+DODGD7UHVDþ

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$1$'67$9%<

 1\PEXUN     
 2SDYD
    
 6YLWDY\
    
 3DUGXELFH     
5. Olomoucko 22 12 10 1912:1825 54.5
 ÒVWtQ/
    
 86.3UDKD     
 'ČþtQ
    
 +U.UiORYp     

 2VWUDYD
    
 .ROtQ
    
 %UQR
    

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
6YLWDY\3DUGXELFH  86.3UDKD'ČþtQ  OloPRXFNRÓVWtQDG/DEHP2SDYD1\PEXUN  

90

2B: Trojky: TH: 
Doskoky:  AsistenceFauly: 

5R]KRGÿt+UXãD6DOYHWU.XELãDiváci:
(14:23 40:45 58:71)
sestava BK Olomoucko:
9iĖD)UDQWLãHN6KHOWRQ2WKQLHO3DO\]D/XNiã$UULQJWRQ.LMXDQ5RVH/\QGHQ
1RUD0LFKDO6HKQDO0DUHN6\FKUD0LFKDO*RJD$GDP9DãiW9LNWRU.OHSiþ(ULN
Trenér: 3UHGUDJ%HQiþHN

17. kolo:

nadstavba A1, 5. kolo:

'DOätYëVOHGN\NROD

KOOPERATIVA NBL - 6. KOLO NADSTAVBY

BK Olomoucko - Basketball Nymburk

2

VHVWDYDÓVWtQDG/DEHP

CHANCE LIGA

strana 44

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

âWĤUDOD±9\NRXNDO0Ui]HN+XVD0XãND.UHMþt)RMW±0DFKDþ'LYtãHN1RX]D
±+UQtþNR5DþXNäiOþtN±7-DQGXV&KOiQ1RYiN±.QDS 7UHQpĝL/DGLVODY
/XELQDD,YR3HãWXND

3URVWĨMRYÔVWtQ/

1:1

"Nymburk trestal všechny naše chyby, ukázal,
jak má kvalitní a vyrovnaný tým."
tým."
3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR

více v hlavním kupónu
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5:2 (2:2)

þLÿNRY'XNOD

Branky:1HãLFNê'6RXþHN YOD 6~NHQ
QtN%DWLRMD%DWLRMD±/X+ROtN)iEU\
5R]KRGÿt/HUFK±.XEU)OLPPHOå.%DWLRMD
1HãLFNêäHåXOND±)iEU\3LURFK
'DQFiNDiváci:

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

Branky:0XåtN9DãXOtQ5\ELþND SHQ 
9DãXOtQ6L[WD±.RXĜLO'%UHGD
5R]KRGÿt-XOtQHN±%ODåHM+RFNå.'UDK
7UiYQtþHN9HQFO5\ELþND±0.XELVWD
'%UHGDDiváci:

9\ñHKUDG9tWNRYLFH4:1 (3:0)

Branky: %DãLü%DãLü.RNRURYLü SHQ 
6XFKDQ±.DQLD5R]KRGÿt0DFKiOHN±'RKQiOHN
0LNHVNDå.âDQGHUD'UREtOHN±2åYROGD
9&YHUQD+HOHEUDQGDiváci: 

+U.UiORYp/tñHç

1:1 (1:1)

Branky: /HLEO±0iOHN5R]KRGÿt+UXEHã±
/DNRPê.OXSiNå.)LUEDFKHU±-HĜiEHN
2âHYþtNýHUQtQDiváci:

9ODñLP3DUGXELFH 0:1 (0:1)

Branky:  =LIþiN 5R]KRGÿt *LQ]HO ± 1RYiN
9RGUiåNDDiváci:

Brno - Sokolov

1:0 (0:0)

Branky:  -DNXE âXUDO 5R]KRGÿt 'RUXãiN ±
0RMåtã %XUHã å.  'UHNVD  $ )RXVHN
9DQČN±+DVLO.UiWNê7NDGOHF
0DFKXþDDiváci:

-LKODYD7íLQHF

2:0 (2:0)

Branky:  - 5H]HN  $UUR\R 5R]KRGÿt
+RXGHN ± +UDERYVNê 'REURYROQê å.  &LHQ
FLDOD$NXOLQLQ2PDVWDDiváci: 

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
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NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
9tWNRYLFHäLåNRY  ÒVWtQ/%UQR
 'XNOD3UDKD-LKODYDPardubice 3URVWčMRY6RNRORY9\ãHKUDG7ĜLQHF&KUXGLP
/tãHĖ9ODãLP  9DUQVGRUI+UDGHF.UiORYp
 

14. kolo

%RKXQLFH.RVWHOHF
25:21 (13:12)

5R]KRGÿt +DMQ D 0DWXãND 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\Diváci:
1HMYtFH EUDQHN %RKXQLF ěH]QtN  9UDQê D
5\ãDYê
Sestava a branky Kostelce:0D\HU-*UXOLFK±3D
UROO\3RSHOND6PpNDO3RGKUi]VNê9\PČWDO
'RVWiO2ãþiGDO+DQWiN3DOLþND+DYOtN
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

Å.RQHÿQčVHQiPSRGDĝLORSURORPLW´


7RPiãý(51,Ëý(.WUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 47

www.vecernikpv.cz

'DOät YëVOHGN\  NROD 0DORPČĜLFH %  2ORPRXF
90H]LĜtþt,YDQþLFHÒMH]GX%UQD.XĜLP
%UQR%7HOQLFH

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 %RKXQLFH

 ,YDQþLFH

 7HOQLFH

 .XĜLP

 ÒMH]GX%UQD

 90H]LĜtþt

 0DORPČĜLFH%UQR% 
 %UQR%

9 Kostelec n.H.
13
2ORPRXF 
 3URVWčMRY
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337 : 361











9



NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
3URVWČMRY%UQR%  90H]LĜtþtÒMH]GX%UQD.RVWHOHF
Q+.XĜLP  7HOQLFH0DORPČĜLFH%UQR% 
 2ORPRXF%RKXQLFH 

NRORQLzvÉQDGVWDYE\GRURVWX

5RzQRYS53URVWÈMRY
 

Branky a nahrávky:'RĜLþiN 6WiĖD 'RĜLþiN
.RYiĜ ±0LãNRYVNê5R]KRGÿt1RYiN±%iUWHN
5\EiU9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWtDiváci:
5RæQRY S5 9RKOtGND ± 'RĜLþiN .DXIPDQ
.HOQDU 9HĜPtĜRYVNê 0ROO ±7 0DUHN , âLPLþHN
6WiĖD.ROiþHN.RYiĜ2QGUXFK9DOiãHN.ULHJHO
'UDVWtN7UHQpU/LERU3ROiãHN
3URVWčMRY'XEVNê±â=DWORXNDO3ROFU+UXEDQ
9HVHOê7+ROXE.ROiĜ±6WORXNDO)LOtSHN.RWOiQ
6KFKLSDNLQ 7RPiQHN 7iERU %RLNR .XGOiþHN
.DãSDU0LãNRYVNê
Trenér:0DUWLQ3ĤþHN

NROR/LJ\VWz½NÕ%

3URVWÈMRY.DUYLQ½
 

Branky a nahrávky:1ČPHF âLQGOHU 
âLQGOHU 0XGUOD   .RVWOiQ %ODKRXãHN )
+ROXE   âLQGOHU 0 9RUiþ  ±  6WHMVNDO
20DJQHU 6WHMVNDO3DYORYVNê 6WH
MVNDO20DJQHU 5R]KRGÿt3DYHO±.XåtOHN
- .URXSD 9\ORXÿHQt  9\XæLWt  Diváci:
3URVWčMRY ' .URXSD  %LVNXS  ± â 3DOiQHN
âLOKiQHN 1ČPHF âDQGHUD 0RMåtãHN 0 9RUiþ
.XEtN±3HNU.RVWOiQ0XGUODâLQGOHU-+R]PDQ
9.RXWQê)+ROXE%ODKRXãHN
Trenér:)LOLS6PHMNDO
Karviná:5ĤåLþND±+DORX]ND20DJQHU7URSR
WDQRY7YUGê3X]GHU3DYORYVNê%UXQR%DUQRãiN
6WHMVNDO,0DJQHU*DMGXãHN
Trenér:'RPLQLN%RQLDWWL

NRORQDGVWDYE\POz½NÕ'

3URVWÈMRY.DUYLQ½
 

Branky a nahrávky:  9UED 3tWU   3tWU
 .XPVWiW  3tWU  7 3DOiQHN  '
9RUiþ .XPVWiW 5DLV  ±  ) %RQLDWWL .LãD 
 6NRSDO  6NRSDO *DUWQHU   *DUWQHU
6NRSDO   ) %RQLDWWL .LãD   ) %RQLDWWL
.LãD 5R]KRGþt3DYHO.XåtOHN9\ORXÿHQt
9\XæLWtDiváci:
3URVWčMRY âWRXUDþ  0RXND  ± / +ROXE 9UED
0DWČMND.RSHFNê±73DOiQHN3tWU'9RUiþ7HVDĜ
&]LQHJH 5DLV 9LWiVHN )ORUêNRYi .DODELV )LDOD
.XPVWiW
Trenér:)LOLS6PHMNDO
Karviná: 'XUDM  0LFKDOVNê  ± 9ROI 6NRSDO
*DUWQHU -DURã %ULDQ %DUQRãiN .LãD ) %RQLDWWL
8UEDĔVNL.ROHEiþ-DURã Trenér:'RPLQLN%RQLDWWL

VELKÁ

PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ

se blíží

26. kolo:

více v hlavním kupónu

HÁZENÁ
/,*$08åĤ

VOLEJBAL
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3URVWĨMRY/LEHUHF 2:3

&KUXGLP9DUQVGRUI
2:1 (1:0)

 3DUGXELFH
 -LKODYD
 %UQR
 +UDGHF.UiORYp
 'XNOD3UDKD
 äLåNRY
 ÒVWtQ/
 /tãHĖ
 7ĜLQHF
&KUXGLP
9\ãHKUDG
3URVWčMRY
9DUQVGRUI
9ODãLP
9tWNRYLFH
6RNRORY




3RUiåN\MHãNRGDSĜHVWRPiLMHGHQ]tVNDQê
bod svou cenu." /XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

4

VHVWDYD3URVWčMRYD

4. set:
VHW

VHVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi6WPSHORYi=DWORXNDORYi
1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi  libero
6ODYtNRYi 6WĝtGDO\ 'YRĜiþNRYi :HL
GHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
Sestava Liberce:
âXOFRYi  5XWDURYi  :RSHUHLV 
6YRERGRYi.RKRXWRYiâRWNRYVNi
libero'RVWiORYi6WĝtGDO\.ROiĜRYi
%DMXV]%DUWRãRYi
7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi

3DYHOâ8675NRXþ3URVWČMRYD

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6ORYDQÓVWtQDG/DEHP





5R]KRGÿt+RUNêD9DFKXWNDþDVPLQXW'LYiNĥ

8GČODOLMVPHMHQSUYQtNUĤþHN
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'DOätYëVOHGN\NROD 2O\PS3UDKD)UëGHN0tVWHN
 1HMYtFHERGĥ'HQ\VRYRYi6WDĖNRYi
.RPiUNRYi3OXKDĜRYi%RURYFRYiâQHOO\RYi OloPRXF.3%UQR  1HMYtFHERGĥ7UQNRYi
+RGDQRYiD6WUXãNRYiSR&DUSHQWLHURYi8JOHQNRYi
âXQGHUOtNRYiD.YDSLORYiSR 2VWUDYD3ĝHURY 
 1HMYtFHERGĥ)DOWtQRYiDäROQHUþtNRYiSR+
.RMGRYi.RWODERYiěLKRãNRYi7LQNORYi.XNXþRYiD
'DYLVRYiSR 9.%UQRãWHUQEHUN  1HM
YtFHERGĥ6-DQHþNRYi:RORZLF]RYi'LDWNRYiD
6YRERGQtNRYiSR.RILHRYi.QHLIORYiD0D]XURYiSR

27. kolo:

3íHURY3URVWĨMRY

0:3 (-24, 22, -24)

5R]KRGÿt6ĢDKXOLDNþDVKRGLQ\
'LYiNĥ
6HVWDYD3URVWčMRYD)ULþRYi.R]PtN.RSiþRYi1RYi6WP
SHORYi=DWORXNDORYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\:HLGHQWKDOHUR
Yi%RXGRYi'YRĜiþNRYi.QRURYi Trenér:/XERPtU3HWUiã
Sestava Brna:1RYiNRYi-DQHþNRYi6YRERGQtNRYi'LDW
NRYi3ROiãNRYi:RORZLF]libero.XQtNRYi6WĝtGDO\6NOH
QiĜRYi$NHR 0 %HUiQNRYi %HQHGLNWRYi ( %HUiQNRYi
Trenér:2QGĜHM%RXOD

+UiOLMVPHVOXäQč
DOH]iSDVQHVPtPHSĝHFHėRYDW
/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
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'DOätYëVOHGN\NROD KP Brno - Ostrava 2:3 (18, 21,
 1HMYtFHERGĥ&DUSHQWLHURYiâXQGHUOtNRYi
6WUiVNi+.RMGRYi)DOWtQRYi.DOXVNRYi 
)UëGHN0tVWHN9.%UQR  1HMYtFHERGĥ
3OXKDĜRYi-XUþtNRYiâQHOO\RYi6-DQHþNRYi
:RORZLF]RYi6YRERGQtNRYi ãWHUQEHUN2ORPRXF
  1HMYtFHERGĥ0D]XURYi.D
UDELQRYLþRYiD.RILHRYiSR2UYRãRYi+RGDQRYi
7UQNRYi /LEHUHF2O\PS3UDKD  1HMYt
FHERGĥ5XWDURYiD6YRERGRYiSRâRWNRYVNiDâXOFRYi
SR'HQ\VRYRYi6WDĖNRYiâLPiĖRYi
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14. kolo:

Ġ%XGĨMRYLFH²3URVWĨMRY
24:20 (11:10)

5R]KRGÿt3D]RXUHND0LQDUþtNDiváci:
1HMYtFNRäĥþHVNëFK%XGčMRYLF.UHMþtD3HãiN.RU
WXV%OiKD
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD*DOtþHN0DUHN+DYORYi
.ĜtåNRYi9\URXEDOâWHIiN.ĜtåNRYi/HãDQVNi
1/RUHQFRYi±/XåQê$PEURVRYi
7UHQpĝL'DYLG.RQHþQêD0DUWLQ8KHUND

"Vázla týmová souhra"
3HWU*$/Ëý(.NDSLWiQ3URVWČMRYD
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DC\¾TGMF÷VUMÆJQQDNGéGPÊ

PROSTĚJOV Rodinné centrum
Lodička uspořádalo další ze svých
tradičních bazárků dětského oblečení. Oblíbená akce se uskuteční
tuto neděli 15. března mezi 9:00
a 12:00 hodinou v sokolovně na
Skálově náměstí.
Ratolesti rostou před očima a ne
vždy se vyplatí investovat do nového oblečení. A proto padesátka
maminek nabídne své zboží v různé

společnost

www.vecernikpv.cz
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kvalitě za odpovídající cenu. Vybrat
si budete moci ze široké škály kojeneckého zboží, dětského oblečení,
obuvi, hraček i sportovních potřeb.
Neprodané věci je možno věnovat
azylovému domu pro osamělé rodiče s dětmi. Pro děti bude připravena výtvarná dílnička, skákací hrad
a malování na obličej.
Přijďte tedy nakoupit chybějící
kousky do dětského šatníku. (ans)

0QXÆFQOGéM[RTQRV¾éM[

PROSTĚJOV Ekocentrum Iris zve všechny malé i velké tvořivé duše
s dobrým srdcem na dílničku, ve které se budou vyrábět dřevěné ptačí
budky pro sýkorky a špačky.
Akce se uskuteční v pátek 13. března od 16:00 hodin v Kovárně Ekocentra
Iris na Husově náměstí. Budky, které se na akci vyrobí, budou v následujících dnech rozmístěny v Prostějově a okolí. Kdo by si chtěl svoji budku odnést domů, zaplatí 140 Kč za materiál.
(ans)
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V roce 1973 implantoval v Prostějově první kardiostimulátor
ambulanci v centru Haná
na okresním pracovišti v Československu chirurgické
jako pracující důchodce, od roku 2018

PROSTĚJOV V pátek 21. února
se nejen prostějovská zdravotnická veřejnost, ale i mnozí pacienti,
rozloučili s emeritním primářem
chirurgického oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Jindřichem
Tomečkem starším. Ve funkci primáře působil v letech 1986 až 1991.
Jindřich Tomeček se narodil v roce
1934 na Slovensku v obci Lubietová
nedaleko Banské Bystrice. Vystudoval
čtyři roky reálného gymnázia v Dolnom Kubíně a čtyři roky Vojenské
školy Jana Žižky v Moravské Třebové.
Poté jeden rok působil na Vojenském
leteckém pilotním učilišti. Všeobecnou lékařskou fakultu JEP v Brně
zakončil promocí v roce 1960. Jako
sekundář pracoval dva roky v OÚNZ
Havlíčkův Brod. Od roku 1961 do
roku 1969 byl zaměstnancem lékař-

ské fakulty UJEP v Brně
když v roce 1973 spojako odborný asistent
lu s MUDr. Luklem
a později vedoucí centra
implantovali
první
experimentální fyziolokardiostimulátor na
gie. Do OÚNZ Prostějov
okresním pracovišti
nastoupil v únoru 1970.
v Československu.
V letech 1967 a 1968
V roce 1977 pracoval
působil na stáži v USA
na zahraniční misi
u světoznámého profev La Valletě na Maltě
sora Hardyho v Jackson
a v roce 1984 v Sanná
University of Mississippi. 0GLGP NÆMCąK CNG K XF÷éPÊ v Jemenu. Mezi roky
Pracoval tam na vývoji RCEKGPVKUGTQ\NQWéKNKUDÚ 1986 až 1991 působil
umělé podpory srdce. XCNÚORTKO¾ąGOEJKTWTIKE jako primář chirurgie
Následně v letech 1968 MÆJQ QFF÷NGPÊ RTQUV÷LQX a okresní odborník pro
Foto: cévní chirurgii v proa 1969 byl u další ka- UMÆPGOQEPKEG
CTEJÊXTQFKP[
pacity, a sice profesora
stějovské nemocnici.
Kantrowitze v Maimonides Medical Od roku 1991 do 1999 byl zástupcem
Center of New York. Své zkušenos- primáře a vedoucím centrální sterilizati z těchto stáží využil v Prostějově, ce. Závěr kariery prožil ve své privátní

společně se svým synem.
„Mezi jeho dobrými kamarády mu
dělalo vždy radost důvěrné oslovení
Henry. Jeho koníčkem, samozřejmě
mimo chirurgie, bylo rybaření a rád
také pobýval se členy prostějovského
střeleckého klubu. Přestože byl vášnivým kuřákem, dožil se vysokého
věku. Pan primář Tomeček bezesporu patřil do úzké galerie těch prostějovských zdravotníků, kteří vychovali několik kvalitních následovníků
a kteří zasvětili celý svůj profesní život medicíně. S úctou na něj vzpomínáme,“ poznamenal na jeho adresu
exkluzivně pro Večerník MUDr. Jiří
Šťastný, současný zástupce primáře
chirurgického oddělení Nemocnice
Prostějov.
(red)

VÍTÁNÍ
Vzpomněli jsme si na 170. výročí NETRADIČNÍJARA
narození T. G. Masaryka
c7RzWXGHPRNUDFLL
XzP½PHWDNWHË
MHvWÈQÈMDNÅ
GHPRNUDW\pY]SRPQÈO
SUH]LGHQWÕYFLW½W
SULP½WRU3URVWÈMRYD

NA ZIMÁKU

FOTOGALERIE

S VEČERNÍKEM

klikni na
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BYLI JSME
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PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu, zástupci sokolů,
legionářů, Armády a Policie České
republiky, Městské policie Prostějov, představitelé společenských
i kulturních organizaci a také veřejnost si uplynulý pátek hodinu po 2TQUV÷LQXCPÆUKXR¾VGMRąKRQOP÷NKMWNCVÆXÚTQéÊPCTQ\GPÊRTXPÊJQéGUMQUNQXGPUMÆJQRTG\KFGPVC6)/CUCT[MC

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
poledni připomněli 170. výročí narození prvního prezidenta Česko- prezidenta samostatného Českoslo- denta je tedy stále aktuální a na jeho přátel, se kterými po celý svůj život
slovenské republiky Tomáše Garri- venska. Ve svém životě T. G. Masa- nadčasová moudra bychom měli udržoval styky. „Ve funkci prezidenta
ryk pronesl některé citáty, které jsou vzpomínat častěji,“ uvedl ve slavnost- navštívil T. G. Masaryk Prostějov v legua Masaryka.
nadčasové a platí dodnes. ním proslovu František Jura (ANO tech 1921 a 1929. Jeho osobnost zde
Michal KADLEC naprosto
´Tož, tu demokracii už máme, tak teď 2011), primátor statutárního města připomíná název náměstí, ale i replika
Hosté připomínkové akce položili ještě nějaké demokraty!´ Hlavně ten- Prostějov. T. G. Masaryk je rodákem původní sochy Otakara Španiela zhokvětiny nebo věnce k soše preziden- to citát je platný v dnešní politické si- z Hodonína, ale měl velmi blízký tovená sochařem Oldřichem Víchou
ta T. G. Masaryka a po zaznění státní tuaci. Uznat nyní demokraticky názor vztah k Prostějovu. Pocházel z něho a odhalená 27. října 1998. Původní
hymny si vzal slovo primátor Pros- toho druhého a v případě sporu uznat dědeček Josef Kropáček. Jeho mlad- socha byla z náměstí odstraněna za
tějova František Jura. „Děkuji vám argumenty druhé strany, je v součas- ším přítelem byl prostějovský rodák, komunistického režimu 10. dubna
všem, kteří jste dnes přišli vzpome- né době často neřešitelný problém. filozof Edmund Husserl. Masaryk 1953,“ připomněla prostějovská hisnout výročí narození našeho prvního Odkaz našeho prvního pana prezi- pak měl v Prostějově mnoho dalších torička Hana Bartková.
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VSTUP ZDARMA
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byla i klientka Centra sociálních služeb,
které se Rotary klub rozhodl pomoci
darováním elektrického invalidního
vozíku. „Jde o bývalou učitelku, která
zůstala ochrnutá a bez pomoci vozíku
se nemůže vůbec pohybovat,“ sdělila
už na plese Helena Vránová, ředitelka
Centra sociálních služeb v Prostějově.
Bohužel středeční setkání zástupců
Rotary klubu s klientkou sociálního
centra zmařila hrozba nákazy korona-

virem. „Návštěva byla odložena z důvodu zákazu návštěv v našem zařízení.
S představiteli Rotary klubu jsme se
dohodli, že hned jak bude odvolaný
zákaz návštěv, oslovíme je s nabídkou
nového termínu. V současné době
nejsme schopni datum určit, budeme
vás informovat,“ vzkázala Večerníku
Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Brněnské ulici v Prostějově.
(mik)

ĄGFKVGNMC%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGD*GNGPC8T¾PQX¾UKU8÷TQW4Q\DTQLQXQWéCU
VQCT¾FCX[RT¾XÊPGLGPQåKXQV÷
(QVQ\CNDC%552TQUV÷LQX

Věra Rozbrojová se narodila 3. března
1917 ve Dvoře Králové nad Labem,
kde žila zhruba do padesátých let minulého století. Potom se i s rodinnou
odstěhovala do Šumperka, kde pracovala jako dámská krejčová. „Pracovala
ještě v důchodu, a to do svých pětasedmdesti let. Má dvě dcery, přičemž
jedna z nich před několika lety zemřela, druhá stále žije. Má také celkem pět
vnoučat a několik pravnoučat. Pravidelně ji navštěvuje zeť. Ve svém věku

se stále účastní aktivit v našem zařízení
a v měsíci únoru se dokonce zúčastnila
námořnického plesu,“ prozradila ředitelka CSSP s tím, že občankou Prostějova je Věra Rozbrojová již několik let.
A patrně opravdu nejstarší! „Vzhledem
k tomu, že jsem se nedávno dověděla,
že nejstarší žijící občanka ve věku 104
let zemřela, předpokládám, že je nyní
naše uživatelka skutečně nejdéle žijícím občanem města Prostějova,“ míní
Helena Vránová.
(mik)

20030610381

➢

PROSTĚJOV Kvůli zákonu na
ochranu osobních údajů to nelze
na matrice ověřit, ale podle všeho
je aktuálně nejstarším občanem
Prostějova paní Věra Rozbrojová.
Minulý týden právě této seniorce
poblahopřálo vedení Centra sociálních služeb v Prostějově již ke
103. narozeninám!
Původně měl dorazit na oslavu narozenin i prostějovský primátor František Jura s pugétem růži, ovšem jeho
návštěva se musela odložit. „Stalo
se tak z důvodu zákazu návštěv
v našem zařízení, abychom naše
uživatele ochránili před možnou virovou infekcí,“ objasnila Večerníku
Helena Vránová, ředitelka Centra
sociálních služeb v Prostějově. Právě
ona byla tedy jednou z mála, kteří
patrně nejstarší občance Prostějova
poblahopřála ke 103. narozeninám.
„Oslava proběhla v užším kruhu za
přítomnosti spolubydlících, personálu a zetě paní Rozbrojové. Popřála
jsem jí stálé zdraví, spokojenost, ať je
pořád tak usměvavá a vitální,“ svěřila
se Vránová.

PROSTĚJOV Uplynulou středu
dopoledne mělo v Centru sociálních
služeb v Prostějově dojít ke slavnostnímu předání invalidního vozíku
ochrnuté klientce, který jí daroval
prostějovský Rotary klub. Bohužel
hrozba koronaviru vše odložila.
Na nedávném plese Rotary klubu
v Národním domě předávali rotariáni
tradičně finanční i hmotnou pomoc
potřebným lidem. Mezi vybranými

Ze třetí příčky je srazila domácí prohra s Libercem,
dlouhodobou fázi však uzavřely triumfem v Přerově

www.vecernikpv.cz

A netušil jsem, že po takové době je
na letišti něco takového možné. Co
jsem prožil při odbavování, to jsem se
BYLI JSME
snažil
a vylíčit právě v této
U T Ozhudebnit
HO
písni,“ uvedl další vtipnou píseň Marek Eben. „Rozepli mi u kalhot zipy,
rentgenem koukali srkz slipy. Slečna
řekla, hned jsem zpátky, přivedla dvě
kamarádky! Pak chtěly vidět ty potvory zbývající tělní otvory. Pracovníci security mi koukali až do kam
si sám nevidím,“ rozechvěl bránice
fanoušků v sále Marek Eben. Zazněly
pak další Ebenovy hity jako například
Zapomeneš, Tsunami, zhudebněná
jedna z nejznámějších Nezvalových
básní Sbohem a šáteček a mnohé
další.

Dvouhodinový program proložili
bratři Ebenové i krátkou přestávkou v polovině svého vystoupení.
„Není to v dnešní době už obvyklé, ale my jsme starší pánové. Slyšel
jsem, že v Prostějově máte přísnou
policejní hodinu, kdy musí koncertní
představení skončit. Ale nebojte, my
budeme brzy zpátky,“ omlouval se divákům se smíchem Marek Eben.
V době vydání prvního alba Malé
písně do tmy před šestatřiceti lety
působila kapela pouze jako bratrské trio – Marek, Kryštof a David.
Na české hudební scéně byli svým
přístupem zcela ojedinělí. Synové
významného hudebního skladatele
Petra Ebena dostali klasické hudeb-
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Marek Eben Prostějovany ve zcela zaplněném sále Společenského centra.
Kapela bratří Marka, Kryštofa
a Davida Ebenových doplněná
o další výborné muzikanty Pavla
Skálu, Jaromíra Honzáka, Jiřího
Veselého a Jiřího Zelenku zahrála
a zazpívala méně známé písničky
i ze svého prvního alba z roku 1984
Malé písně do tmy až po poslední
„vinyl a cédéčko“ Čas holin vydané
před šesti lety.
„To byste nevěřili, jak jsou hlavně
písničky z tohoto alba stále aktuální. Třeba song Příjemný let. To jsem
vám takhle letěl jednou do New Yorku. Bylo to tak po pětatřiceti letech,
co jsem naposledy seděl v letadle.

Vzhledem k tomu, že ve finiši dlouhodobé fáze soutěže Hanačky klesly
ze třetí příčky na čtvrtou a ostravské
družstvo poskočilo ze šesté pozice na
pátou, půjdou proti sobě tabulkoví
sousedé. Výhodu začínat sérii úvod-

ního kola vyřazovacích bojů na vlastním hřišti přitom bude mít vékáčko,
první vzájemný střet proběhne v hale
Sportcentra DDM v pondělí 16.
března. Následně se série na tři vítězné zápasy přesune k polským hranicím (pátek 20. března), poté zase do
Prostějova (pondělí 23. 3.). A pokud
nebude rozhodnuto, přijdou na řadu
čtvrtý, případně i pátý mač.
„Zajistili jsme si domácí prostředí pro vstup do čtvrtfinálových
bojů, ale to samo o sobě nemusí nic
znamenat. Výhoda to bude pouze
v případě, že ji potvrdíme dobrými
výkony. Celou sérii rozhodne lepší
aktuální forma, neboť my i Ostrava
jsme na tom po výkonnostní stránce podobně, postupové šance vidím

vyrovnané padesát na padesát. A že
jsme v nadstavbě u soupeře zvítězili
3:1? To nemusí hrát žádnou roli, byť
jako povzbuzení pro nás se tenhle
výsledek může hodit. Každopádně
se porveme o postup do semifinále,
což by byl velký úspěch,“ přemítal
kouč VK Lubomír Petráš.
Zajímavé je, že zahajovací kolo play-off extraligy přinese samá derby.
První Šelmy Brno narazí na osmé KP
Brno, druhá Olomouc jde na sedmý
Šternberk a třetí Olymp Praha vyzve
šestý Liberec. Přehršel podrobností před k.o. bitvami včetně obsáhlé
pozvánky na utkání prostějovských
a ostravských žen s přesným časovým rozpisem přineseme v příštím
vydání Večerníku!

Ostrava, Prostějov (son) - Naprosto přesvědčivým způsobem uzavřely
mladé volejbalistky VK Prostějov U19
finálovou skupinu III v 1. lize juniorek
ČR 2019/2020, když dvěma drtivými
triumfy na severu Moravy stvrdily své
tabulkové prvenství i postup z nejvyšší
pozice do úvodní fáze kvalifikace o extraligu dané věkové kategorie. Hanačky potřebovaly k jistotě udržení prvního místa
získat na palubovce Ostravy B čtyři body,
aby se nemusely ohlížet na souběžné
výsledky druhého Zlína v Novém Jičíně.
Nakonec však neměly absolutně žádné
potíže připsat dvě hladká vítězství, duely skončily z pohledu domácích 0:3 (-7,
-16, -15) a 0:3 (-8, -17, -13). „Věděli jsme
už předem, že náš tým je oproti mladým
ostravským děvčatům z tamního béčka
po výkonnostní stránce někde jinde. Ani
jsme nemuseli nasadit nejsilnější sestavu,
příležitost dostaly všechny holky. A přesto jsme oba zápasy v pohodě vyhráli,“
spokojeně konstatoval šéftrenér mládeže
ve vékáčku Aleš Novák.
1. liga juniorek ČR, nadstavbová skupina III 2019/20 – konečné pořadí: 1.
VK Prostějov 50, 2. Zlín 44, 3. Nový Jičín
34, 4. Šlapanice 25, 5. Ostrava B 14, 6.
Olomouc 13.
Úvodní fázi kvalifikace o extraligu juniorek i nadstavbovému turnaji extraligy
kadetek v Prostějově se budeme obsáhle
věnovat v příštím vydání Večerníku!

čtvrtfinálové dvojice:
Šelmy Brno – Královo Pole Brno,
UP Olomouc – TJ Sokol Šternberk,
PVK Olymp Praha – Dukla Liberec,
VK Prostějov – TJ Ostrava
termíny čtvrtfinálové série
VK Prostějov – TJ Ostrava: první
zápas pondělí 16. března v Prostějově, druhý zápas pátek 20. března
v Ostravě, třetí zápas pondělí 23.
března v Prostějově, případný čtvrtý zápas čtvrtek 26. března v Ostravě, případný pátý zápas neděle 29.
března v Prostějově

li tobě, Stín katedrál či Ša-la-la-la-li,
následovat budou písně z období
skupiny Golden Kids, uskupení, ve
kterém působil s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou. Chybět
nebude tvorba se skupinou Bacily,
se kterou koncertuje od roku 1971,
například Kdo vchází do tvých snů,
má lásko a Tvým dlouhým vlasům.
Samozřejmostí je také píseň Půlnoční, která Václava Neckáře proslavila
i mezi mladším publikem.
Vstupenky jsou stále v prodeji za 520
Kč prostřednictvím prodejního portálu Ticketlive.cz.
(ans)

Na akci se sešlo velké množství lidí,
ať už to byli členové prostějovského
fotoklubu, jejich příbuzní, či přátelé.
„Pro letošní ročník výstavy se nám
podařilo sjednotit a poprvé představit nové snímky na společné téma,
kterým je voda v regionu,“ zdůraznil člen Fotospolku Jan Svačina na
úvod vernisáže, která byla doplněna
i kvízem.
Jeho autor Bob Pacholík nejprve pustil čtyři zvukové záznamy,
z jejichž poslechu mohli přítomní
tipovat, o jaký vodní tok na Prostě-

Martin ZAORAL

jovsku se jedná. Postupně tak byly
slyšet říčky Hloučela, Romže a potok Viklička protékající Ivaní. Na
závěr povedené taškařice moderátor
ozřejmil, že čtvrtý zvukový záznam
zachytil víno tekoucí z demižónu
do sklenice a originálním způsobem
tak pozval přítomné na připravené
občerstvení.

Prostějovský Fotoklub byl od svého
založení neodmyslitelně spjat s postavou Alberta Halma. Od jeho založení
byl „Albi“ nejen předsedou spolku, ale
zejména hlavním tahounem Galerie
u Hanáka, v níž svého času probíhalo
neobyčejně velké množství akcí. Dva
dny po vernisáži, konkrétně ve čtvrtek
5. března, uplynuly přesně dva roky,

·éCUVPC×VGTPÊXGTPKU¾åKD[NCJQLP¾LGLÊUQWé¾UVÊD[NKQTKIKP¾NPÊMXÊ\

Z VERNISÁŽE

co Albert Halmo zemřel. „Byla to výrazná osobnost, nicméně jsem ráda, že
Fotoklub pracuje nadále i bez něj,“ poznamenala v této souvislosti přítomná
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová, která se akcí v Galerii u Hanáka pravidelně účastnila ať
už jako host, či coby vystupující členka pěveckého sboru Proměny.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
ZAORAL
ROZHOVOR

per a dokázaly dát soupeřkám 25:14,
jindy jsme se naopak zlomily a nemohly
dlouho otočit v některých postaveních.
Prostě taková sinusoida, nahoru a dolů.
pro Večerník
Navíc jsme hůř zvládaly klíčové moMarek
menty včetně tiebreaku, proto nakonec
vyhrál Liberec.“
SONNEVEND
yy Smutek z těsné porážky je tedy
velký?
yy Jaké to bylo střetnutí z vašeho po- „Jo, to je. Ono se totiž s námi táhne už
hledu?
delší dobu, že část setů nebo celých zá„Přesně takové, jak vypadá výsledek... pasů předvádíme výborný volejbal a zís(pokrčí rameny) Jednou jsme hrály su- káme velký náskok, který ale nedokáže-

PROSTĚJOV Dvě naprosto odlišné podoby jako Jekyll a Hyde
mají v probíhající sezóně (a poslední dobou čím dál víc) prostějovské volejbalistky. Chvíli hrají výborně, pak zase chvíli špatně
a tak pořád dokola. Ve čtvrtek proti Liberci to stačilo na jeden získaný bod, přičemž mladá slovenská smečařka Karolína Fričová
také předvedla různou kvalitu v útoku (úspěšnost jen 27 procent) i v obraně (přihrávka výborných 71 procent a kvalitní pole).

hodne play-off,“ shrnul Luboš Petráš.

útoku, kterým se prosazovaly navzdory
slabší přihrávce. Své stále odevzdanější
soupeřky přitom deptaly dlouhými bodovými sériemi (1:1 – 1:8, 2:8 – 2:13)
a to mělo za následek jednociferný dílčí
debakl stvrzený závěrečným náporem
šesti punktů v řadě – 9:25 a 0:3! (son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a konečnou tabulku UNIQA
extraligy po nadstavbové části
najdete na straně 26

lová, Fričová udeřily devíti získanými
výměnami za sebou na 5:14 a to tuhle
sadu rozhodlo. Vlčkovy svěřenkyně pak
sice korigovaly, ovšem zachránit výsledek
už z natolik výrazné ztráty nedokázaly –
18:25.
Tím pádem byl barážový osud Přerovanek zpečetěn, což se promítlo do třetího
dílu. Spolehlivě hrající plejerky Prostějova
ještě vystupňovaly své tempo, těžily především z účinného podání i výborného

hoduje zastupitelstvo, ale přímo
široká veřejnost svým hlasováním. V této kategorii byly nominovány také dvě kulturní události
z Prostějova.

8ÚUVCXC (QVDCN VQ LG JTC FQM¾\CNC \CWLOQWV
\GLOÆPC UXÚO PGVTCFKéPÊO MQPEGRVGO K ąC
FQW FQRNÿMQXÚEJ CMEÊ URQLGPÚEJ U QUNCXCOK
 NGV \CNQåGPÊ RTQUV÷LQXUMÆJQ HQVDCNQXÆJQ
MNWDW
(QVQYYYQNMTCLE\

PROSTĚJOV Hejtmanství každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury. Cena veřejnosti je jediná
kategorie, o jejímž udělení neroz-

Až do konce března mohou lidé hlasovat v anketě o Cenu veřejnosti za
výjimečný počin v oblasti kultury za
rok 2019. Prostřednictvím odkazu na
internetových stránkách kraje mají
na výběr rovnou z deseti nominací.
Adeptem je i výstava Fotbal to je hra,
u níž byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník
hlavním mediálním partnerem. Netradičně koncipovaná a velkoryse pojatá přehlídka byla připravená ke 115.
výročí založení fotbalového klubu
SK Prostějov. „Kromě historie klubu
se fanoušci mohli dozvědět mnoho
zajímavostí o kopané v Prostějově od
období první republiky až po současnost,“ upozornil galerista Jindřich Skácel, který ji v prostějovském muzeu
připravil.
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To ale není vše. Nominována byla
i kniha 50 let – Jeskyňáři Prostějov,
která na celkem 111 stranách neotřelým způsobem, a to vůbec poprvé
v literární podobě, přibližuje vznik
a historii netradičního oboru, který
již dlouhá léta pomáhá prozkoumat
tajemství našeho regionu. Jeskyňáři
požádali autora Miloše Forsta o vytvoření publikace, aby dle svých slov
mohli předat štafetový kolík mladším
generacím a obor jeskyňářství tak nezanikl.
Hlasování v anketě probíhá na
www.olkraj.cz v sekci Cena veřejnosti v kultuře za rok 2019 od 1.
března a bude ukončeno 31. března 2TQUV÷LQXwVÊLGUM[ÿ¾ąKRQå¾FCNKCWVQTC/KNQwG(QTUVCQX[VXQąGPÊRWDNKMCEGCD[OQJNK
(mls)
ve 24:00 hodin. Ukažte patriotis- želízka.
RąGFCVwVCHGVQXÚMQNÊMONCFwÊOIGPGTCEÊOCQDQTLGUM[ÿ¾ąUVXÊVCMPG\CPKMN
(QVQYYYQNMTCLE\
mus a hlasujte pro naše regionální 

mohou získat kulturní ceny kraje. Podpořte je!

0:3
PŘEROV, PROSTĚJOV Výborně
zvládly prostějovské volejbalistky
poslední 27. kolo dlouhodobé části
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020.
Na přerovské půdě smetly tamní soupeřky hladce ve třech sadách, čímž je
definitivně poslaly do baráže o záchranu. Samy si jasným triumfem zajistily
celkovou čtvrtou pozici. A neboť na
pátou příčku poskočila Ostrava, vyzvou v úvodním dějství play-off právě
severomoravské družstvo. Čtvrtfinálová série odstartuje v pondělí 16.
března na Hané, v hale Sportcentra
DDM.
Domácí tým nastoupil v hodně zajímavé
sestavě, například s rozenou nahrávačkou
a Exagelkou Tinklovou na univerzálu.

VO PŘE
VK PRO

Přesto v zahajovacím dějství dlouho držel
krok, ačkoliv do utkání vstoupili mnohem lépe hosté (0:4, 5:8, 12:14). Opakovaně však dopláceli na chvilkové výpadky,
jichž protivnice využívaly k dotahování
skóre (5:5, 10:10, 15:15). A před závěrečnou pasáží dokonce otočily na 17:16.
Naštěstí v koncovce se vékáčko zkoncentrovalo, přestalo chybovat, vytvořilo velký
tlak a z 18:17 zavřelo set finální šňůrou
osmi bodů – 18:25!
Druhá část vypadala zpočátku stejně,
Zubřice opět zlikvidovaly vstupní manko
(2:4, 5:5). Vzápětí však favoritky tažené
často skórujícím triem Nová, Stümpe-

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

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:4, 2:4,

Už třetí juniorka se během aktuální sezóny ocitla na doplnění v kádru
volejbalistek VK Prostějov. Po smečařkách či univerzálkách Simoně
Marešové a Adrianě Jurčíkové to tentokrát byla ve čtvrtek proti
Liberci blokařka Petra Kožoušková. Nedávná posila z brněnských
Šlapanic ale do utkání nezasáhla, celé jej strávila na lavičce.

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
„Bylo to hodně o přihrávce a o podání, z jedné i druhé strany. My jsme postupně dominovali ve všech činnostech, hlavně kvalitním útokem a dobrou obranou ten zápas zvládli.
Určitě máme radost, že se nám v posledním utkání téhle části soutěže povedlo vyhrát a do
play-off půjdeme s vítězstvím.“

Foto: Marek Sonnevend

Čuchnout dostala Kožoušková

BYLI JSME
U TOHO

OBRAZEM
Radim VLÈEK s9ROHMEDO3ÔHURY
„Po čtvrtečním prohraném zápase v Ostravě jsme mohli zkusit nějaký zázrak. Mohlo to
tak vypadat v prvním setu do stavu 18:17. Pak přišlo to, co všichni známe: v důležitém
momentu nedáme servis, nepřihrajeme a to na nás stačí. Na baráž se musíme připravit
tak, abychom si srovnali v hlavách, že jdeme bojovat o extraligu.“

=$=1÷/2 1$7,6.29&(

Prostějov (son) - Zatímco loni měly
volejbalistky Přerova velice dobrý tým
a notně potrápily favoritky VK Prostějov
ve čtvrtfinálové sérii UNIQA extraligy
žen ČR, letos Zubřicím hrozí sestup
z nejvyšší tuzemské soutěže. Definitivně
je do baráže poslalo právě vékáčko vítězstvím 3:0 na jejich hřišti v posledním kole
dlouhodobé části. Přerovské družstvo
skončilo v tabulce poslední a zahájí měsíční přípravu na kvalifikaci o příští extraligový ročník, která proběhne v termínech
pátek 10., sobota 11. a sobota 18. dubna,
případně neděle 19. a sobota 25. dubna.
Na své soupeřky však svěřenkyně Radima Vlčka zatím čekají, neboť ženská
první liga tentokrát nově vrcholí v play-off a vyřazovací boje mají za sebou teprve čtvrtfinále hrané na dva duely doma
- venku jako v pohárech. Největším favoritem na triumf, tím pádem i postup
do baráže jsou Dobřichovice, v závěsu
za nimi Střešovice a České Budějovice.
1. liga žen ČR 2019/20 – výsledky
čtvrtfinále: Hronov – Dobřichovice
3:2 (-21, 21, -11, 17, 12) a Dobřichovice – Hronov 3:0 (18, 14, 19), Hradec
Králové – Střešovice 2:3 (-17, 29, -25,
26, -18) a Střešovice – Hradec Králové
3:0 (20, 13, 24), KP Brno B – České Budějovice 1:3 (-13, -19, 19, -12)
a České Budějovice – KP Brno B 3:2
(17, 17, -23, -23, 15), Žižkov – Plzeň
3:0 (23, 22, 22) a Plzeň – Žižkov 2:3
(-23, 7, -19, 17, -9).

ZAUJALO NÁS -

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

jaký byl němčický šanson...

před play-off je velmi vyrovnaný, roli
hraje každý získaný bod. Díky tomuto
jsme zatím zůstaly aspoň čtvrté a tohle
umístění máme ve vlastních rukách
(rozhovor vznikal před sobotním duelem
v Přerově – pozn.red.). Teď momentálně nevím přesně, jaké varianty můžou
podle všech výsledků nastat, ale
my každopádně chceme
začínat čtvrtfinále doma.
Ať už v něm potkáme
kohokoliv z trojice Ostrava, Liberec, Olymp.“
yy Vidíte start play-off na vlastní palubovce jako výhodu?
„Určitě jo. Doma je
doma, i když nejvíc
bude samozřejmě
záležet na tom, jak
čtvrtfinálovou sérii celkově
ustojíme. Herně i psychicky.“

me udržet, abychom vítězily. Bylo to tak
u Šelem Brno, s Olomoucí, proti Olympu i dneska. Umíme hrát skvěle a jít do
výraznějšího vedení, které pak neumíme
dotáhnout do úspěšného konce. Právě
na tomhle jsme poslední dobou pohořely ve všech utkáních kromě jednoho
v Ostravě.“
yy Mohou na to mít vliv menší zkušenosti vašeho mladého družstva?
„Nemyslím si, že by hlavní důvod byl
v tomhle. Spíš nám chybí osobnost,
která by zápas vzala v rozhodujících
chvílích na sebe a spolehlivě pokládala
míče, hodně bodovala. My jsme tým,
který nemá jednu takovou často skórující hráčku, spíš se na body musíme složit
všechny. Pokaždé víc zabere jiná a výsledkově to buď vyjde, nebo ne.“
yy Má i přes porážku dnešní bodík
do extraligové tabulky svou cenu?
„To určitě má. Boj o třetí až šesté místo

Vékáèko v Pøerovì otoèilo koncovku prvního setu
Výstava Fotbal to je hra a kniha o jeskyňářích a pak Zubøice totálnì pøejelo jako drtící parní válec

PROSTĚJOV Legendární zpěvák a také herec Václav Neckář se
vrací opět do Prostějova i se svojí
doprovodnou skupinou Bacily.
Tento pátek 13. března se od 18:00
hodin otevřou brány Společenského domu, aby se o hodinu později,
tj. v 19:00 hodin, rozezněly první
tóny hudebních nástrojů. Přijďte
si zavzpomínat na počátky jeho
kariéry a vyslechnout si i novější
písně.
Během vystoupení zazní známé
písně z počátku Neckářovy kariéry,
jako jsou Tu kytaru jsem koupil kvů-

Jak to vidí
KAPITÁNKA

PROSTĚJOV Bez světla není fotografie a bez vody není života...
Přesně v tomto duchu se nese už
jedenáctá výstava členů Fotoklubu Prostějov, která byla v úterý 3.
března slavnostně zahájena v prostorách Státního okresního archivu
v Prostějově. Lidé jejím prostřednictvím mohou vidět nejrůznější
snímky zachycující řeky, potoky,
rybníky, jezera, přehrady, prameny,
pramínky či kaluže z celého Prostějovska.

„Teď jsme měli víceméně dlouhole- funguje už čtyřicet let. Kdo z vás ješ- váky. K jeho mírnému zděšení ruku
tou přestávku, vystupovali jsme jen tě vůbec nebyl na našem koncertě? zvedla většina sálu! „A kde jste byli
sporadicky. Nicméně naše seskupení Přihlaste se,“ vyzval na začátku před- těch celých čtyřicet let?“ rozesmál
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Juniorky potvrdily
prvoligové prvenství
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Až do poslední chvíle
extraligové nadstavby nebylo jisté,
na koho prostějovské volejbalistky
narazí v následném play-off. Mohly
to být Ostrava, Liberec či Olymp
Praha, definitivně rozhodovaly
teprve duely závěrečného 27. dějství v sobotním večeru. A ženy VK
nakonec změří ve čtvrtfinále síly
s prvně jmenovaným celkem ze severu Moravy.
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PROSTĚJOV Jedna z nejoriginálnějších skupin v historii čes- PŮVODNÍ
ké populární hudby vystoupila uplynulou sobotu večer v sále reportáž
Společenského domu v Prostějově. Bratři Kryštof, Marek a David pro Večerník
Ebenové společně již sedmnáct let soustavněji nekoncertují, letos
to ale chtějí napravit a Prostějov je jedním z měst, kde se na dvě Michal
hodiny zastavila jejich nová koncertní šňůra. Vyprodaný sál bratři KADLEC
náramně bavili, zejména Marek Eben lehkým humorem rozechvístavení Marek Eben prostějovské dival bránice diváků. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
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BYLI JSME
U TOHO

„Kde jste byli ČTVRTÉ!
Marek Eben:
VOLEJBALISTKY SKONČILY
PO
NADSTAVBĚ
celých ètyøicet let?“

kultura v prostějově a okolí

JEDNIČKA VK PODLE
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volejbal

Ze třetí příčky je srazila domácí prohra s Libercem,
dlouhodobou fázi však uzavřely triumfem v Přerově

Situace v přetahované o 3. až 6. místo byla před závěrečným 27. extraligovým kolem nadmíru zajímavá
i vyrovnaná. Ženy VK věděly, že ani
v případě podlehnutí 0:3 na přerovské
palubovce neklesnou na horší než pátou příčku, neboť šestá Ostrava už je
nemohla přeskočit. Na třetí pozici se
mančaft kapitánky Zatloukalové mohl
vyhoupnout svou výhrou za tři body
a současně jakýmkoliv úspěchem Liberce nad Olympem. K uhájení čtvrtého postu stačilo i tiebreakové vítězství, v případě padnutí Dukly s PVK
dokonce i porážka v Petřivalského
ulici.
Prostějovanky však na půdě zubřího
výběru neponechaly nic náhodě, a ačkoliv měly problémy s nejistým příjmem, dominovaly hladkým poměrem 18:25, 18:25, 9:25. Derby přitom
„První set byl takový divočejší, oba
týmy výborně podávaly a špatně přihrávaly, docházelo k mnoha bodovým
újezdům. Proto jsme několikrát ztratili slibný náskok a soupeře pak pustili do vedení, abychom vše zachránili
skvělou koncovkou. Od té chvíle jsme
byli ve zbytku zápasu jasně lepší, proti
ne tak precizní obraně domácích se
prosazovali kvalitním útokem a nahoru
šla též naše defenziva. Celkově to bylo
dobře zvládnuté utkání,“ konstatoval
Petráš spokojeně.
Na bronzový stupínek se jeho mančaft nedostal, neboť Olympačky
přesvědčivě vyloupily sever Čech.
A liberecký kolektiv nakonec neuhájil páté místo, když Ostravanky
otočily duel v Králově Poli z 0:2 na
3:2 ve svůj prospěch. S Duklou se tudíž sešly na úplně stejném bodovém

nabudilo, než rozhodilo. Otevřely ji
totiž velkým tlakem, když výborně
zapodávala Fričová - 5:0. Jenže ani
tenhle náskok dlouho nevydržel,
neboť družstvo zpod Ještědu se opět
zvedlo a takřka vyrovnalo - 7:6. Okamžitě následoval nový trhák v režii
„servisní“ plachty Nové, důrazných
smečí Fričové i neprostupné obrany
celého vékáčka - 13:6. Které mělo od
této pasáže výrazně navrch do stavu
18:8, než zase zabraly Gálíkovy svěřenkyně korekcí na 19:13. Nicméně
na otočení již bylo pozdě – 25:18
a 1:1.
Tradice vydařených vstupů VK zůstala zachována též ve třetím dějství
(3:0), stejně jako brzká odpověď
protivnic (z 8:5 na 8:9). Od té chvíle
hořel vyrovnaný, maximálně zajímavý boj o každý míč s oboustranně
krásnými momenty i lehkými hrubkami. Zaváhání s přibývajícím časem
víc přibývalo od výběru PV, jenž naprosto vypadl z konceptu v úseku od
14:13 do 15:21. A natolik razantní
úder preciznějších Svobodové a spol.
už měl stěžejní dopad – 19:25 a 1:2.
Bez ohledu na svůj náhlý propad se
kolektiv okolo ranařky Kopáčové
zmátořil, aby znovu kraloval začátku
setu, tentokrát čtvrtého - 6:2. Podstatné v daném případě bylo, že náznak polevení (8:6) moravské bojovnice hned odpálkovaly (11:6) a dál

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

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 3:0, 5:2,

Libor GÁLÍK – Dukla Liberec
„Viděli jsme velký boj o lepší výchozí postavení do play- off. My jsme nezačali dobře, ale
během prvního setu se zlepšovali a v koncovce hráli výborný volejbal. Potom se průběh
několikrát otočil a nakonec bych řekl, že jsme spíš ztratili bod. Stále jsme totiž byli o sadu
napřed, i když chvílemi byl dominantní Prostějov. Každopádně tři čtvrtě tiebreaku odehrály holky perfektně zejména na bloku a máme aspoň dva body. Na jednu stranu je to
málo, na stranu druhou jsme za těžké vítězství moc rádi.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
„Bylo to jako na houpačce, vyrovnané utkání. Komu zrovna vyšlo nějaké postavení, série podání a víc zabral v útoku či obraně, ten získával náskok i daný set. Nás může mrzet
ten první, který jsme měli dobře rozjetý a vlastními chybami při zakončení jej neuhráli.
Podobné to bylo ve třetí sadě, zatímco v tiebreaku nás kvalitní zkušený Liberec ublokoval
v postavení, kdy měl přední nahrávačku. Tam jsme hráli stereotypně, soupeř odskočil a už
si závěr pohlídal. Porážky je škoda, přesto má i jeden získaný bod svou cenu.“
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šlapaly na vysokém herním levelu.
Z čehož rezultoval mohutný únik až
na 18:9, liberecká družina vůbec nestačila. A dílčí výsledek neměl daleko
k debaklu – 25:14 a 2:2.
Vítězky tedy musel určit soudný tie-break. V něm se do pětice úspěšněji
odpíchla hanácká děvčata (2:0, 4:2),
načež jako obvykle zavelely na zteč obrannou stěnu na síti nedokázaly
ženy ze severních Čech. A to tak pro- domácí plejerky překonat. Pak už nanikavé, že šesti body za sebou z 5:4 stal rychlý konec – 9:15 a 2:3.
Statistiky z utkání najdete
na 5:10 rozhodly. Vystřihly přitom
na straně 26
blokařskou parádu, jejich vysokou

VK PRO
DU LIB
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míčů ze všech sedmadvaceti dějství
soutěže! Právě ostravskou družinu
tak naše hanácké bojovnice potkají
ve čtvrtfinále.
„Umístění po dlouhodobé části je
reálným odrazem naší hry od konce září doteď a určitě jej bereme. Do
sezóny jsme po vydařené přípravě
skvěle vstoupili, potom následoval
proti silným soupeřům trochu pokles
a následně jsme střídali lepší výkony
s horšími i přímo během jednotlivých
střetnutí, náš mladý tým měl logické
výkyvy. Podstatné je, že holky za každé
situace bojují a snaží se vždy dělat maximum. Nejlepší dvojice Šelmy Brno
a Olomouc je odskočená, zlepšující se
Olymp Praha zaslouženě vystoupal
na třetí pozici. Pro nás je rozhodně
cenné, že jsme zůstali čtvrtí před OsY L I J S teď
M E roztravou i Libercem. OBvšem

6.2/(1©=8%´,&
A POJIŠTÌNÝ zlomil obrat z 18:17 na sklonku úvod- zisku, počtu výher i skóre setů, tudíž
ní sady, po němž měli hosté vývoj o pořadí ve prospěch TJ rozhodlo
ÈTVRTÝ FLEK střetnutí už absolutně pod kontrolou. až čtvrté kritérium – celkový poměr

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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Třetí post mohly Hanačky udržet jen
v případě čtvrtečního zdolání Liberce,
neboť čtvrtý Olymp Praha souběžně
smetl Frýdek-Místek 3:0. Jenže vékáčko předvedlo proti Severočeškám
svůj tradičně kolísavý výkon nahoru
a dolů, což při prohře 2:3 (-23, 18, -19,
14, -9) stačilo na jediný získaný bod.
Ten zajistil aspoň tabulkové setrvání
kousek nad průběžně pátou Duklou.
„Tenhle zápas byl rozjetý na vítězství,
v každém setu jsme vedli minimálně
tříbodovým rozdílem. Dolů nás však
srážely vlastní chyby hlavně v útoku,
kvůli tomu jsme ztratili první i třetí
sadu. A v tiebreaku pak rozhodlo také
jedno postavení, kdy nás soupeř ublokoval. Porážka z takového průběhu
samozřejmě mrzí, ale můžeme si za
ni sami,“ hodnotil prostějovský kouč
Lubomír Petráš.
Na druhou stranu si uvědomoval

POKLES PO TÌSNÉ
325l&(2''8./<

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

hodnotu i jednoho urvaného bodíku.
„Může být zlatý tím, že jsme Liberec
nepustili v pořadí před sebe. Do Přerova pojedeme pro vítězství, abychom
skončili nejhůř čtvrtí a čtvrtfinále začínali doma, bez ohledu na konkrétního soupeře,“ burcoval Petráš směrem
k sobotnímu venkovnímu derby.

PROSTĚJOV Vrcholně dramatický byl (nejen) pro volejbalistky
VK Prostějov závěr dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR
2019/2020. V posledních dvou zápasech během finálního týdne nadstavby bojovaly o co nejlepší výchozí pozici pro play-off,
především o setrvání v horní čtyřce tabulky. Což se nakonec povedlo, do vyřazovací fáze půjdou ze čtvrtého místa!

PROSTĚJOV Nervydrásající boj
od začátku až do konce přinesl zápas 26. kola UNIQA extraligy žen
mezi volejbalistkami Prostějova
a Liberce. Oběma týmům šlo ve
vzájemném duelu o první čtyřku
POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA tabulky po dlouhodobé části, kterou zatím uhájil tým VK navzdoMarek
ÈTVRTÉ MÍSTO? DÍLÈÍ ÚSPÌCH!
ry porážce na vlastní palubovce.
Sonnevend
Z těsného vítězství se ve čtvrtečDlouhodobá fáze UNIQA extraligy tahounek, k tomu jednu běloruskou ním večeru radovala Dukla a tím
žen ČR 2019/2020 už je minulos- bomberku mezinárodního formátu. se před závěrečným dějstvím přití. Sedmadvacet jejích kol přineslo A svým postupným zlepšováním si blížila na rozdíl jediného bodu.
zajímavé, často vyrovnané a velmi třetí post zasloužil, momentálně je
Marek SONNEVEND
dramatické boje, po nichž se celková zkrátka lepší než Petrášova ekipa.
tabulka zformovala takto: 1. Šelmy Za hodně pozitivní se naopak dá Úvodní tři výměny patřily domácím,
Brno 73, 2. Olomouc 67, 3. Olymp považovat, že mančaft kapitánky ZaPraha 49, 4. Prostějov 48, 5. Ostrava tloukalové dokázal udržet pod sebou načež se od stavu 3:0 převážně ztráto44, 6. Liberec 44, 7. Šternberk 26, 8. jak herně srovnatelné Ostravanky, tak valo bez větších výkyvů a delších boKP Brno 25, 9. Frýdek-Místek 16, 10. především posílenou Duklu. Vždyť dových sérií. Severočešky však manSeveročešky během soutěže přivedly ko přesto brzy dohnaly (8:8), aby
Přerov 13.
Volejbalistky prostějovského VK nahrávačku z Nizozemska i univer- vzápětí přišel další prostějovský úder
tedy obsadily čtvrtou příčku, kte- zálku z Brazílie, přesto po nadstav- i díky využití několika chyb soupeřek
rá znamená pěkný a nesporný dílčí bě figurují až na šestém stupínku. v útoku. Odskočení z 11:10 na 15:10
úspěch. Někdo možná namítne, že O plné čtyři body za vékáčkem.
ale vzalo bleskově za své během hoszpočátku vedly průběžné pořadí a ná- Jistým varováním směrem k nad- tujícího náporu při účinném podání
sledně se dlouho držely na třetí pozi- cházející vyřazovací části může být, Svobodové - 15:15. To už byla k vici, proto měly ještě na víc. Kdo však že Prostějovanky za poslední měsíc dění tradiční houpačka nahoru dolů
uvažuje reálně a pozorně sledoval prohrály šest ze sedmi vzájemných
průběh aktuálního ročníku, ten musí duelů (včetně Českého poháru) ovlivněná hlavně kvalitou servisu
dané umístění před play-off brát jako proti družstvům z top extraligového a přihrávky. Tuhle ruletu zvládla lépe
sexteta. Čistě za dlouhodobé boje jistější Dukla zásluhou jak prudkého
výborné i odpovídající.
Elitní dvojice jihomoravských drav- ale přesto zaslouží uznání i pochvalu, obratu z 18:15 na 19:21, tak zavřečic a titul obhajující UP byla výkon- neboť takhle složená a hodně mladá ním úplné koncovky od nerozhodnénostně odskočená, těmto favoritkám parta zatím překročila původní před- ho skóre z 23:23 na 23:25 a 0:1.
Hanačky logicky nestačily. Olymp poklady posílající ji spíš o několik Hanačky tím dostaly nepříjemnou
má ve svém středu několik zkušených míst níže.
ťafku, leč do druhé části je to spíš

„Ve čtvrtek s Libercem každý chvilku tahal pilku. Byl to vyrovnaný zápas, místy se víc
dařilo nám a místy jim. Taková přetahovaná, kterou v rozhodujícím pátém setu líp
zvládly soupeřky. Porážka samozřejmě mrzela, před blížícím se play-off jsme hodně
chtěly vyhrát. Ale aspoň čtvrté místo jsme pořád měly ve vlastních rukách a věděly,
že potřebujeme vítězství v Přerově. Tam se nám strašně důležité tři body opravdu
podařilo získat. Čekaly jsme těžké utkání, protože domácí tým potřeboval body. Byly
jsme proto připravené na drama a první set to tak vypadalo. Kdyby ho soupeřky
vyhrály, mohlo to být celé opačně. Naštěstí jsme to zvládly, máme výhru a lepší pozici
pro play-off. Do jeho startu zbývá týden, což je dost času na přípravu. Nachystat se
musíme pořádně, proti Ostravě půjde ve čtvrtfinále určitě o velké bitvy a vyrovnanou
sérii. Je dobře, že ji začneme doma, ale tuhle výhodu musíme potvrdit na hřišti. O postup do semifinále se popereme ze všech sil.“ Michaela ZATLOUKALOVÁ,
nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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PŘEDPLATITELSKÁ
SOUTĚŽ JE TADY!

VELKÁ

Čtvrtou příčku obsadily po dlouhodobé části UNIQA extraligy
ČR 2019/2002 ženy VK Prostějov, což je jejich nejhorší umístění ve třináctileté klubové historii.
Jedenáctkrát totiž šly do play-off
z nejvyšší pozice a loni byly třetí.
I současný čtvrtý post však znamená pro mladý kolektiv nemalý
dílčí úspěch.

4

6,/1

aneb názor
Michaela Zatloukalová

Závěr nadstavbové fáze extraligy absolvovaly volejbalistky Prostějova
s hráčským kádrem jedenácti stabilních členek „A“-týmu, který ve většině utkání doplnila oddílová juniorka
(opakovaně Adriana Jurčíková, jednou Petra Kožoušková).
Smečařka Lenka Knorová, jež věkem také ještě patří do juniorské
kategorie, podstupovala rekonvalescenci po lednové operaci kolene.
S tím, že se postupně zapojovala do
přípravy nejprve individuálně a poté
opatrně už i coby součást kolektivu.
Vše směřovalo k tomu, aby mohla
případně naskočit do play-off nejvyšší ženské soutěže ČR a zároveň
pomoci juniorkám VK při jejich snaze vrátit se mezi českou elitu v kvalifikacích o postup do extraligy U19.
Takový scénář však nyní nevypadá
reálně. „Lence bohužel koleno po
tréninkové námaze pokaždé oteklo,
opakovaně se v něm tvořila voda.
Tím pádem se její návrat komplikuje
a do čtvrtfinálové série proti Ostravě
se skoro jistě nezapojí,“ sdělil hlavní
trenér VK Lubomír Petráš neradostnou informaci o pokračujícím zdravotním martýriu Knorové.

Knorová nebude
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o muže, kteří dívkám posílali brutální videa, vyhrožovali jim a požadovali sex. A to dokonce při osobních
schůzkách, které následovaly po deseti dnech po komunikaci přes sociální sítě,“ upozornil Klusák. „V některých momentech nám s kolegyněmi
bylo opravdu špatně. Věděly jsme, že
tento problém existuje, ale že se skutečně vyhrotí do takových dimenzí,

4GåKUÆT8ÊV-NWU¾MCJGTGéMC6GTG\C6÷åM¾RąKLGNKFQ2TQUV÷LQXCFKUMWVQXCVUFKX¾M[
QHKNOWMVGTÚQRT¾XP÷P÷DWFÊGOQEG ZHQVQ#PGVC5VTCwMTCDQX¾CMKPQ/GVTQ

tory, jejichž jediným cílem bylo získat
od obětí obnažené fotky.
„Od pedofilů nám přišlo bezmála dva
a půl tisíce žádostí během deseti dní,
dnešní doba je fakt šílená,“ pronesl
v diskusi po filmu s prostějovskými
diváky Vít Klusák. „Policie si od nás
vyžádala veškeré natočené materiály a podle toho, co teď vím, probíhá
už jedenáct trestních řízení. Jedná se

to jsme opravdu nečekaly,“ přidala
herečka Tereza Těžká.
Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2
458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Trojice zletilých
žen s dětskými rysy dostávají za úkol
prostřednictvím falešných profilů na
sociálních sítích předstírat, že je jim
12 let. Ve věrných kopiích dětských
pokojíků, postavených ve filmovém
ateliéru, chatují a skypují s muži všech
věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto
mužů požaduje sex prostřednictvím

BYLI JSME
U TOHO

videohovoru, posílá fotografie svých
přirození, odkazy na porno nebo se
dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní
schůzky, kde se s predátory setkávají
tváří v tvář pod dohledem ochranky
a šesti skrytých kamer. Predátorské
taktiky se tak obracejí proti svým
strůjcům a z lovců se stávají lovení.
Nový dokumentární film, který
aktuálně vyprodává kina po celé
republice, rozhodně stojí za to vidět. Poznejte holou realitu dnešní
doby!

níž si Edith ani jinak nelze představit. Její
aktivita se však někdy až příliš bila s poněkud strejcovským projevem jejího parťáka Petra Zbožínka, který ztvárnil celou
plejádu zpěvaččiných milenců. Dvojici
pak zdatně sekundoval šikovný klavírista
Jan Kuchař.
V hlavní roli celého představení ovšem
vystupovala hudba. Slyšet byly nádherné šansony plné emocí i nečekaných
zvratů. České přebásnění ne vždy bylo
stejně silné jako francouzské originály.
Ovšem u písní opatřených perfektními
texty Pavla Kopty jako Petr a Lucie či
Milord se zas člověk nemohl ubránit
pomyšlení na jedinečnou Hanu Hegerovou, která je nazpívala způsobem,
jemuž se asi žádná ze současných zpěvaček nemůže ani přiblížit.
I v takto silné konkurenci nakonec
dokázala ostravská herečka solidně
obstát a němčické publikum si získat.

saa

jjaký
akýý byl
byyl němčický
něm
mčiccký šan
šanson...
nsoon....
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PROSTĚJOV Slezské divadlo Opava vystoupí v Městském divadle
v Prostějově s operou Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Představení se uskuteční dnes 9. března v 19:00 hodin.
Leoš Janáček vytvořil operu o věčném koloběhu života, touze a zklamání lidí
i zvířat, jejichž osudy se vzájemně prolínají v úsměvných, komických i tragických situacích. Tato geniální opera oslovuje vtipem, hravostí, emocemi, myšlenkovou hloubkou i životní filosofií širokou škálu návštěvníků.
Poslední volné vstupenky je možné zakoupit na pokladně divadla nebo online prostřednictvím jeho internetových stránek za 320 Kč, 300 Kč a 280 Kč.
(ans)
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„To, co jsem tady slyšel, je fakt super! Už
jsem slíbil, že si aspoň nějaké básně přečtu, a je mi jasné, že splnění tohoto slibu
pro mě bude velkou radostí. Děkuji Divadlu Point a jeho přátelům,“ netajil nadšení
prostějovský primátor František Jura bezprostředně po uvedení zhudebněných
křehkých Wolkerových básní, které křest
doprovázelo. „Přeji, aby se Wolkerova poezie četla a půjčovala!“ popřál knihám do
dalšího života Aleš Procházka.
Na vydání publikace finančně přispělo město Prostějov a Olomoucký kraj, i díky tomu
lze čtyři knihy koupit za lidové čtyři stovky.

PROSTĚJOV Čtyřdílná publikace Jiří
Wolker – Dílo byla pokřtěna ve čtvrtek
5. března v Městské knihovně Prostějov. Za vydáním Díla stála zejména iniciativa ředitele prostějovské knihovny
Aleše Procházky. Byl to právě on, kdo
před lety v Divadle Point připravil oceňovanou inscenaci Nahý Wolker. Na
vydání tentokrát úzce spolupracoval zejména s Lenkou Sehnalovou, která po
několik uplynulých měsíců prováděla
korektury celého díla, které souborně
vyšlo naposledy v roce 1940. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

=$=1÷/2
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Kromě představitelů obou samospráv se
akce bohužel účastnila jen hrstka Prostějovanů, jimž byla akce rovněž určena.
Chybět ovšem nemohl Miloš Karásek.
Autor podařené a oblíbené sochy Jiřího
Wolkera sedícího na lavičce na prostějovském náměstí při této příležitosti představil další ze svých projektů. Tentokrát půjde o devět mramorových desek s úryvky
básní, které by měly být rozesety různě po
městě. První z nich byla ve čtvrtek odhalena na budově Městské knihovny, další si

bylo možné prohlédnout v jejím interiéru. „Zvolili jsme číslo devět, neboť označuje počet měsíců, které nosí nastávající
maminka plod v bříšku. Byl bych rád,
kdyby prostřednictvím těchto fragmentů
Prostějov obrazně řečeno otěhotněl myšlenkami a poezií Jiřího Wolkera. A třeba
se po tomto těhotenství ve městě narodí
někdo další, kdo bude schopný vyjádřit
své pocity s obdobnou prostotou a naléhavostí jako právě Jiří Wolker,“ objasnil
Miloš Karásek.

2TXPÊ\FGXCVGTCOTCOQTQXÚEJFGUGMUHTCIOGPVGO9QNMGTQX[RQG\KGD[NCQFJCNG
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„Bylo to skvělé, ta ženská byla ohromná! Je úžasné, že to vše zvládla zahrát
i zazpívat,“ shrnula své pocity jedna
z odcházejících divaček.
Představení Vrabčák Edith bylo posledním, které mohli lidé v rámci oblíbených
Divadelních pátků v Němčicích nad
Hanou vidět. Kino Oko v Němčicích
nad Hanou ovšem nadlouho neosiří.
Například již ve čtvrtek 19. března od
18.00 hodin v něm bude k vidění představení Mně sluchu dopřejte složené
z monologů známých i neznámých divadelních postav. Na neděli 22. března
je premiérově plánován festival dobrodružných filmů Expediční kamera.

Vékáèko v Pøerovì otoèilo koncovku prvního setu
a pak Zubøice totálnì pøejelo
jako drtící parní
válec Dílo Jiřího Wolkera,
V knihovně
pokřtili
Do divadla na v ulicích se objeví OBRAZEM
2ąÊJQF[ úryvky jeho básní

„Bez kalhot jsou si všichni chlapi rovni!“
konstatovala hlavní hrdinka představení
Vrabčák Edith. Nejen hudba, ale i životní
osudy Edith Piaf nepřestávají fascinovat
ani více jak půlstoletí od její předčasné
smrti. Inscenace ostravského Divadla
Sympatie byla založena na textu Karla
Hoffmana, který se zaměřil zejména na
vzestupy a pády, jichž byl život slavné
šansoniérky plný. Představení bylo určeno třem účinkujícím. Ludmila Forétková
se v titulní roli skutečně činila a na velmi
dobré úrovni zvládala jak zpěv, tak i hrané
pasáže. Ty se skutečně nervní energií, bez

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NĚMČICE NAD HANOU To bylo energie! Nikdo se dnes příliš nepozastavuje nad tím, že hurikány, bouře a podobné živelné katastrofy
dostávají ženská jména. Je však zvláštní, že podle Edith Piaf byla pojmenována zatím jen vzdálená hvězda ve vesmíru, a nikoliv nějaký tropický cyklón. Protože právě taková Edith byla bouřlivá, nevypočitatelná, ničící i fascinující. Jako takovou ji mohli v pátek 6. března sledovat
návštěvníci kina Oko v životopisném muzikáluVrabčák Edith v podání
Ludmily Forétkové z Ostravy. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Závěrečné představení sezóny se ohlédlo za životem legendární šansoniérky

Nový dokumentární film V síti poukazuje na téma zneužívání dětí na
internetu a ukazuje, s jakými nepříjemnostmi se prostřednictvím online
prostorů uživatelé ve věku od 11 do 13
let potýkají.
Ve filmu jsou také zajímavé ukázky,
v nichž herečky, které ve filmu ztvárnily dvanáctileté dívky, komunikovaly prostřednictvím sociálních médií,
zejména Skypu a Facebooku s predá-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Už i prostějovští diváci měli během uplynulého týdne
možnost zhlédnout nový dokumentární film režisérů Víta Klusáka
a Barbory Chalupové V síti. V kině
Metro 70 během čtvrtečního dopoledne proběhla hned tři představení pro mládež, přičemž film
musel být pro tuto věkovou skupinu značně „očesán“. Večer pak sál
kina přivítal dospělé diváky a bylo
beznadějně vyprodáno. Do Prostějova dorazil také režisér Vít Klusák
s herečkou Terezou Těžkou a oba
o filmu živě diskutovali s diváky. Na
mnohé z nich dílo zapůsobilo velice
nepříjemně. O tom to ale mělo být!

',9$'(/137.<=$.21Ê,/HURIKÁN EDITH

ní vzdělání, zároveň však vstřebávali
vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Ze schopností čerpat ze
všech těchto zdrojů a umění používat
různé neobvyklé hudební nástroje
vznikl absolutně netradiční, na české
scéně nenapodobitelný „ebenovský
zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou
bratři Ebenové na české hudební
scéně jedineční. A přesvědčili o tom
v sobotu večer nejen prostějovské
příznivce! „Dorazila jsem s celou rodinou z Olomouce. Dcera nám lístky
dala jako dárek a určitě neprohloupila, moc jí děkujeme. Byl to báječný
zážitek,“ neskrývala spokojenost Iva,
jedna z návštěvnic.
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„Kde jste byli ČTVRTÉ!
Marek Eben:
VOLEJBALISTKY SKONČILY
PO
NADSTAVBĚ
1/%(30¡1&36-/,!)&(&+,*"1/,
celých ètyøicet let?“
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ŽHAVÁ NOVINKA
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Slovenská střeďačka a neteř slavného hokejisty, to je panečku herní držák! Svou stabilní volejbalovou kvalitu předvedla bez ohledu na zápasové výsledky
i v obou střetnutích prostějovských volejbalistek
během uplynulého týdne. Velice dobrý výkon
Nikča vystřihla jak ve čtvrtek proti Liberci (15
bodů, z toho 3 esa a 1 blok, úspěšnost útoku 69
procent, celková užitečnost +8), tak o dva dny
později v Přerově (12 bodů včetně 4 es a 2 bloků,
zakončení 75 procent, užitečnost +12).

Nikola STÜMPELOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Muzeum nabízí Husserla +¿]HQN¿ĆLSOHVDOL8.DOLFKD

na 40 způsobů

o
Filozof jak a
Lad
Warhol èi

PROSTĚJOV Na vernisáž, na tu
si lidé budou muset ještě počkat.
Výstava Husserl Art-active už
je však v hlavní budově Muzea
FOTOGALERIE
a galerie Prostějov přístupná.
klikni na
BYLI JSME
Návštěvníci tam už nyní mají
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k dispozici hned dvě ukázky umění: tisky a sochařství. 'FOWPF*WUUGTNLCMQUQEJCKXÚVXCTPÆFÊNQ/W\GWOX÷PQXCNQX\RQOÊPMWHKNQUQHQXK
Foto: Michal Sobecký
O první část výstavy se postaral
výtvarník Luděk Bárta, o druhou filozofovi Edmundu Husserlovi. A to rukopis výtvarníků pozná na první povskutku originálním způsobem. Na- hled,“ kochala se Husaříková. Jakousi
sochař Miloš Karásek.
příklad Luděk Bárta jej ztvárnil ve perličkou je pak dílo à la Andy Warhol.
Martin ZAORAL
stylu mnoha různorodých autorů Výstava je jednou z akcí, která má při„Miloš Karásek se rozhodl k poctě E. a zároveň několika různých historic- pomenout zakladatele fenomenoloHusserla uspořádat jako jednu z akcí, kých období. „Na tiscích zpodobnil gie Edmunda Husserla, který dosud
co se tady proběhnou, taky výstavu. Husserla tak, jak by ho zpodobnili byl spíše ve stínu Otty Wichterleho
Podařilo se mu získat ke spolupráci významné výtvarné osobnosti. Tady a zejména Jiřího Wolkera, dvou jivýtvarníka Luďka Bártu,“ objasnila je, jak by jej udělal Van Gogh nebo tře- ných prostějovský rodáků.
zrod spolupráce kurátorka muzea Ka- ba Josef Lada. Většinou jsou to světoví Vernisáž výstavy je naplánovaná
mila Husaříková.
výtvarníci. Myslím, že se toho mistr na 8. duben, tedy na výročí 161
Více než čtyři desítky exponátů vzdá- Bárta zhostil vynikajícím způsobem. let od narození významného fivají hold prostějovskému rodákovi, Kdo se v umění trochu orientuje, ten lozofa.

8QLN¿WY3URVWøMRYø

Muzeum vystavuje skleněné moře
PROSTĚJOV Jako v oceánu nebo někde u moře si
v těchto dnech může připadat návštěvník Muzea a galerie v Prostějově. Dva sály jsou totiž aktuálně věnované výstavě Podmořský skleněný svět. A i když v těchto
prostorách není ani kapka, přesto vystavené skleněné
plastiky zdařile evokují právě nekonečný vodní svět.
Autorem je Jaroslav Prošek, třiatřicetiletý umělec,
který vystavoval například v USA, Velké Británii ale
také v arabských zemích nebo v Benátkách.
„Je to naprostá špička ve sklářském oboru. Autor vystavoval jako člen kolektivních výstav v podstatě ve všech
zemích. Společnost Crystal caviar, kde je zastoupený, se
specializuje například na akce ve Spojených arabských
emirátech, Kataru nebo třeba v Londýně,“ prozradila
výstavářka prostějovského muzea Kamila Husaříková.
Sály někdejší staré radnice Prostějova tak nyní obsahují
exponáty jako Poklad, Loďka nebo také Vlna či Ledový sloup. Autor ukázal, že se umí specializovat na konkrétní předměty, ale také na abstrakce, příkladem může
být třeba plastika s názvem Rychlost. „Většina exponátů
se váže k moři, jachtingu, vlnám. Nádherné tvary, barvy, dokonalé sklo. Je to mladý autor, ale je vidět, že má

před sebou velkou budoucnost,“ uvedla Husaříková.
Už v minulosti na blížící se výstavu upozornila ředitelka
muzea Soňa Provazová s tím, že půjde o významný počin.
Její slova výstavářka nyní potvrzuje. „Je to pro nás mimořádná záležitost. Kolekce je zajímavá v tom, že jsme tu moderní
sklo už velmi dlouho neměli, naposledy Libeňského.“
Díla Jaroslava Proška, konkrétně 22 exponátů,
můžete vidět až do 3. května.
(sob)

klikni na
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PROSTĚJOV Odpočinek od
zápasů a tréninků i podpora známých a příbuzných.
Obojím byl páteční házenkářský ples prostějovského
Sokola II. Ten se tradičně konal v tělocvičně U Kalicha
a přilehlém baru, lidé si tak
rozhodně nemohli stěžovat
na nedostatek místa. A i když
se zprvu účastníci plesu ostýchali, nakonec to na parketách za doprovodu kapely
Endemit trio pořádně rozjeli.
K čemuž dopomohla i dvě
předtančení, pozornost tak
vzbudilo například vystoupení mladého házenkáře–tanečníka Antonína Hochmana
s partnerkou.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Na ples se dostavila rozmanitá skupina
návštěvníků různého věku, jedno však
měli mnozí společné, a sice házenou.
Přišli tak hráči a ti, kteří se kolem sportu pohybují nebo pohybovali. Koneckonců, už jen zakoupením vstupenky
/QąUMÆOQVKX[KLCEJVKPI8OW\GWX[UVCXWLG UX÷VQ\P¾OÚ ,CTQUNCX 2TQwGM
Foto: Michal Sobecký
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BYLI JSME
U TOHO
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a dále lístků do tomboly podpořili
klub. Zajímavostí pak bylo, že lístky už
na sobě měly dopředu napsané, zda
jsou výherní. A pokud ano, jestli se jedná o přímou výhru, nebo losovanou
okolo půlnoci. Ples však pokračoval
i poté. „Táhli jsme to asi do dvou, pořád byl plný sál. Klidně bychom to prodloužili, ale skupina ten den hrála zase
jinde,“ uvedl za pořadatele Svatopluk
Ordelt.
Chybět pak nemohla házenkářská
výzdoba v podobě maleb. Nebo kolem půl jedenácté u baru obložený
talíř vším možným, zejména pak
chlebíčky. To vše společně s akčními
muzikanty, kteří neváhali přiskotačit přímo na parket, dalo akci velmi
dobrou atmosféru. „Ples byl dobrý,
hodně jsem si ho užil. Je to vždycky
fajn akce,“ zhodnotil ho David, jeden
z řady účastníků. „Byli jsme tady
podruhé a znovu jsme si to náramně užili. Jde o takový komorní ples,
všichni se v podstatě známe, takže

3x foto: Michal Sobecký

0C RCTMGV÷ VQ RąK RąGFVCPéGPÊ TQ\LGN
KONCFÚCVCNGPVQXCPÚR¾TMVGTÚRąGFXGFNEJCEJWKVCPIQ

o zábavu není nouze,“ podotkla pak
k házenkářskému dostaveníčku Kateřina Bečičková.
Spokojení byli i pořadatelé. Až na jednu drobnost. „Byla to povedená akce,
přišlo více lidí než loni. Ti, co dorazili,
vypadali spokojeně, po dlouhé době
jsme se zase sešli. Akorát guláš, co byl
pro všechny nachystaný, se podařilo
zkazit a musel se vyhodit,“ poznamenal s lítostí Svatopluk Ordelt. Ani to
však na spokojenosti plesajícím házenkářům neubralo.

Místní záchranáři hasili jen žízeň Hasičský bál

v Čelčicích zval i na šípkovou omáčku
ČELČICE V této malebné obci byl letos Večerník již třikrát, po obecním plese a bále zahrádkářů se v místním
kulturáku konal uplynulou sobotu druhý ročník Hasičského bálu v režii místního Sboru dobrovolných hasičů.
Ten nemá v Čelčicích takovou tradici jako ostatní plesy, jak
jsme se dozvěděli, loňská premiérová zábava zdejších záchranářů se náramně povedla, tak proč v ní nepokračovat?

Michal KADLEC

*CUKéUMÚD¾NXèGNéKEÊEJO÷NX[UQMQWP¾XwV÷XPQUVJQUVčO

„Je to skutečně teprve druhý ročník našeho plesu. Vloni jsme RąGFVCPéKNUQWDQT*CP¾EK\0÷OéKEPCF*CPQW
2x foto: Michal Kadlec
se poprvé s členy rozhodli, že něco takového taky uspořádáme,
vždyť ve většině obcí dobrovolní hasiči už bály dlouhá léta měli. Jako tradičně na plesech v Čelčicích fungovala i v sobotu
Podařilo se, první ples měl fantastickou odezvu, takže nebylo v místním kulturáku teplá kuchyně. „Nabízíme hovězí se
těžké v tom pokračovat,“ prozradil Večerníku Jaromír Kouřil, šípkovou omáčkou a knedlíky, máme tady kuřecí řízek
starosta Sboru dobrovolných hasičů Čelčice.
s bramborovým salátem a dostatečnou zásobu jednohuUplynulou sobotu večer to i podle místních návštěvníků vypa- bek. Pivo a víno tečou proudem a jsem rád, že nás dnes podalo, že zábava je ještě lepší než vloni. „K předtančení se nám po- ctila skutečně výrazná návštěvnost a všichni hosté se skvěle
dařilo získat taneční soubor Hanáci z Němčic nad Hanou, který baví,“ netajil se uspokojením starosta čelčických hasičů.
nám dnes představuje nádherné tanečky v krojích. Máme boha- Někteří z nich samozřejmě při vínečku ve chvílích tanečtou tombolu, ve které je první cenou mraznička. Jednou z cen je ních přestávek rozebírali i uplynulý rok. „O práci ve sboru
i hasicí přístroj, dneska ale tady všichni hasíme maximálně žízeň! samozřejmě i tady tu a tam prohodíme nějaké to slovo. Měli
VloninámnaplesevyhrávalakapelaModrárosaamělaobrovský jsme několik ostrých výjezdů k požárům, ale i závažným
úspěch,tudížjsmetytomuzikantypozvaliina druhýročníknaše- dopravním nehodám. Ale nechme toho, teď se všichni bala vystavovat Nepál, vystavovat atraktivní ho plesu. A jsou fakt dobří,“ pochvaloval si Jaromír Kouřil.
víme,“ uzavřel s úsměvem Kouřil.
fotografie, barevné, krásné nebo exotické.
Ale jde trochu jiným směrem,“ řekl ke
snímkům. Zároveň vyzdvihl skutečnost,
že Pavlína Novotná výstavu s názvem PLUMLOV Zatímco ve Vídni pořáprogramu se představily šikovné děti
Češi odjinud uspořádala v Prostějově. dají bál přímo v opeře, v Plumlově
z místního dětského domova. Připra„Tím, že se autor pokusí vystavit své dílo se Zámecký ples nekoná na zámku,
vena byla i tombola, v níž se sešlo kov místě, kde žije, to je vlastně to nejtěžší. nýbrž v kulturáku v Žárovicích. Zatím
lem stovky cen.
Tady už nehraje roli, jestli ty fotografie naposledy se tak stalo uplynulou soPo plese Spolku Plumlovských nadjsou skvělé, nebo zda propadnou. Tady botu 7. března. A Večerník byl u toho!
šenců a Rockovém bálu byl Zámecký
jde o něco jiného. Vy ji znáte, víte o ní
ples již třetí akcí v Žárovicích v průběMartin
ZAORAL
vše a ona se vám představí v úplně jiném
hu posledních tří týdnů. „A tím končísvětě, jako umělkyně,“ vyjádřil se při Na akci pořádané Klubovým zaříme. Akorát ještě v sobotu 21. března
úvodním slově, v němž o něm Novotná zením Plumlov se sešly zhruba dvě
by se tu měl konat oblíbený dětský
dlouze hovořila. „Jsem moc ráda, že přijel stovky lidí. „Ti, co se rádi baví, tak ti
karneval. Poslední březnový víkend
na otevření výstavy. Znám jej totiž nejen přišli. Ona to možná bude jedna z po- 0CRNGUGXä¾TQXKEÊEJUGMQTQPCXKTW pak Pohádkové prohlídky otevřou
Foto: Martin Zaoral
jako skvělého fotografa, ale také jako sledních akcí vůbec. Není vyloučeno, PGD¾NK
turistickou sezónu na našem zámku.
výjimečného člověka,“ těšila se vystavo- že nás brzy čeká zákaz shromažďová- že zdejší starostka dorazila bez muž- Jedním z jejích nepochybných vrcholů
vatelka.
ní,“ narážel na aktuální vývoj situace ského doprovodu. „Manžel má rýmu bude koncert houslisty Pavla Šporcla,
Výstavu fotografií Pavlíny Novot- kolem koronaviru plumlovský mís- a kašle,“ osvětlila v této souvislosti který se bude konat v sobotu 23. květné lze v prostorách Městské galerie tostarosta Martin Hyndrich. Faktem Gabriela Jančíková.
na v nedávno otevřeném koncertním
prostějovského zámku shlédnout je, že nějaký druh viru ples skutečně Návštěvníkům zámeckého plesu hrála sále plumlovského zámku,“ vyslal podo 1. dubna.
do jisté míry ovlivnil, neboť způsobil, skupina No problém, v doprovodném zvánky Martin Hyndrich.

Banát v černobílé.
Fotografka
představila
rumunské Čechy

2CXNÊPC0QXQVP¾\CJCLWLGUXQWXÚUVCXW\C\XWMWRÊUP÷
7åUGVGP6¾NÊPUMGLT[DPÊMPCJ¾PÊ Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Vystavovatelskou premiéru v Prostějově má za
sebou po čtvrtku Pavlína Novotná. Autorka, která z města
pochází a stále v něm působí, se předminulý čtvrtek vpodvečer pochlubila ve výstavních sálech zdejšího zámku svými
snímky. A nechyběl u toho ani Večerník.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Všechny pocházely z Rumunska, konkrétně z Banátu. Fotografie pak měly
společné ještě dvě hlediska – všechny
byly černobílé a všechny zároveň zobrazovaly lidi z obce Šumice, vesnice
utopené v Karpatech, kde v současnosti
stále žijí potomci původních českých
přesídlených rodin. Pavlína Novotná,
ač amatérská fotografka, je členka fotoklubu a v oboru má nemálo známých.

Sama se tak stala středem zájmu řady
objektivů. „Dostala jsem se k focení
náhodou. Jela jsem na kurz meditace
do Koutů nad Desnou. A tam jsem
měla možnost fotit,“ vzpomněla na své
začátky. Od té doby se jí podařilo projet
část Jižní Ameriky nebo také Nepál. Nakonec si ale vybrala, že bude vystavovat
snímky z prostého života chudé banátské vesnice Šumice. Objektem snímků
se tak stali zejména starší lidé, jejich chudé příbytky a každodenní život, který se
příliš za posledních sto let nezměnil.
Výběr snímků ocenil kromě zcela plného sálu zvědavců také světoznámý
fotograf Jindřich Štreit, jenž přijel autorku podpořit. „Pavlínka se nerozhod-

Zámecký ples uzavřel sezónu v Žárovicích
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PROSTĚJOV Velká organizační i sportovní výzva stála uplynulý víkend před klubem Lukostřelba Prostějov. Ten totiž měl za úkol zorganizovat domácí MČR dospělých v lukostřelbě. A poradil si na jedničku. Organizačně vše klapalo, zájem o šampionát byl ohromný. „Museli jsme dokonce mistrovství zastropovat. Byl větší zájem než kapacita,
někteří z kategorie mužů se tak do startovní listiny ani nedostali,“ prozradila Večerníku Magdalena Majarová k akci, které se zúčastnilo skoro 250 lukostřelců a lukostřelkyň.
Vedle organizačního zde byla ale také velká výsledková očekávání. Domácí Prostějov vyslal do závodu desítky svých odchovanců a několik družstev. A slavily se i zlata! Michal
Hlahůlek ovládl mezi muži reflexní luk a Tomáš Valenta nově kraluje seniorům. Ve velmi dobrém světle se ale ukázali i další regionální střelci a střelkyně.
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rychlý
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Urèice kromì pøípravy
také zbrojí
Určice (jaf) – I tým okolo Davida
Kobylíka čeká na jaře ještě spousta práce. Proto také v Určicích nic
nepodceňují a připravují se již od
začátku nového roku. Nejen s nasazením a chutí, ale také s docházkou jsou v Určicích zatím naprosto
spokojeni. „Teď za sebou máme
volnější týden, aby si kluci odpočinuli před finální fází přípravy i se
soustředěním,“ prozradil David
Kobylík. Určice do jara půjdou
také posíleny. „Jednáme s Lipovou o Radkovi Štěpánkovi, který
s námi trénuje. Dále máme dojednaného brankáře z Přerova, a ještě
by k nám měl dorazit hráč z okresní
soutěže v Libivé,“ prozradil trenér
Určic David Kobylík.

Lipová ladí formu
Lipová (jaf) – Do poslední fáze
přípravy směřuje také letošní nováček krajského přeboru z Lipové.
Podzimní část ukázala, že celek ze
severu regionu jistě nebude pouze
do počtu. Příprava probíhá více než
dobře a trenér Pavel Růžička zatím
nemá hráčům co vytknout. „Je vidět, že kluci jsou nažhavení a chtějí
si udržet dobré výkony z podzimu.
Nyní už ladíme formu do poslední
fáze přípravy a věřím, že na začátek
jara budeme skvěle připraveni. V pátek jsme vyhráli po velmi dobrém
výkonu v Boskovicích 4:1,“ prozradil kouč Lipové Pavel Růžička.

621'$
MARKA
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PROSTĚJOV Mládežnický hokejový oddíl SK Prostějov 1913 chce
ve spolupráci se Základní školou
Prostějov Dr. Horáka rozjet od
příštího školního roku 2020/21
sportovní třídy - konkrétně první
a druhý ročník - zaměřené na lední hokej a bruslení. K celému projektu se ve středu večer uskutečnila informační schůzka, na kterou
do konferenčního sálu Národního sportovního centra Prostějov
dorazilo okolo padesáti rodičů.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Za stůl v čele zaplněné (či spíš přeplněné) velké místnosti zasedli zástupci obou subjektů, jež sportovní hokejové třídy společně připravují. Za
SK 1913 předseda Marek Černošek,
členka výkonného výboru Martina
Marková i trenéři Filip Smejkal a Mikuláš Mihňák, za ZŠ ředitelka Petra
Rubáčová a zástupkyně ředitelky
pro I. stupeň Michaela Mayerová.
Úvodní slovo si vzal šéf eskáčka.
„Jedním z hlavních důvodů, proč hokejové třídy otevíráme, je ulehčit situaci rodičům malých hráčů. Aby je
nemuseli každý den po škole vyzvedávat a vozit na tréninky, kvůli tomu

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Svého zástupce na olympiádě
v Tokiu bude mít cyklistický oddíl
TUFO-PARDUS. Wojciech Pszczolarski totiž v Berlíně v madisonu
dokázal nasbírat dostatek bodů
na to, aby se na největší sportovní
svátek planety probojoval. Polský
jezdec ve službách Prostějova tak
má možnost se představit pod pěti
kruhy. Skvělá práce!
DEBAKL:

Basketbalistům BK Olomoucko se
proti Opavě nedaří. Tato neblahá
skutečnost se opět potvrdila uplynulou středu, kdy se soupeřem padli
o 16 bodů – 70:86. Rozhodla první
2ąGF\X÷FCXÆTQFKéG\CUGFNKK2GVTC4WD¾éQX¾ FTWJ¾\NGXC /CTGMèGTPQwGM FTWJÚ\RTCXC /KEJCGNC/C[GTQX¾ XRTCXQ 
a dále poslední desetiminutovka.
C(KNKR5OGLMCN XNGXQ 
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
A také nepříliš přesná střelba celku
se pořád uvolňovat z práce. Nebo to celé děláme,“ zdůraznil Černošek. klad mluvilo? Řeč přišla na dopravu z Hané. Tým sídlící v Prostějově nas dětmi jezdit na zimák hodně brzy Své k projektu řekla rovněž ředitel- autobusy mezi školou a zimním sta- víc nevyhrál ani druhé utkání hrané
ráno ještě před školou. Hokejové ka školy. „Panem Černoškem jsme dionem, zapojování nových malých na domácí půdě v Olomouci.
třídy zaručí, že o děti bude celý den byli osloveni v polovině ledna, jestli adeptů do ledového sportu, diskutoĠÌ6/2
postaráno jak z hlediska studia, tak po by naše škola měla kapacitu i zájem valo se o chystané výstavbě nových
stránce hokeje. Není to nic nového, o zřízení sportovních tříd se zamě- šaten i zázemí pro hokejovou mládež
já sám jsem si tímhle v mládí prošel,“ řením na lední hokej a bruslení. Po v Prostějově, zapůjčování hráčské
vysvětlil zásadní pohnutky Marek podrobném představení celého kon- výstroje do úplných začátků, počtu
Černošek. Zároveň je si plně vědom ceptu i následném oťukávání jsme tréninků týdně i jejich časech, proce- Tolik zápasů odehrál za Jestřáby
i některých úskalí. „Především ze za- se nakonec dohodli, že do toho spo- su přijetí žáků do sportovních hoke- útočník Tomáš Divíšek. Další už
čátku to bude při spolupráci s vámi lečně půjdeme. Rozhodující však je, jových tříd, možnosti využití plavec- ale nepřidá. Po duelu s Ústím nad
rodiči hledání kompromisů a cest, aby vznikl dostatečný zájem ze strany kého bazénu i horolezecké stěny ve Labem řekl své „sbohem“ aktivní
hráčské kariéře. Klub mu v sobotu
kudy jít. Nicméně model hokejových dětí, potažmo jejich rodičů,“ řekla škole coby součásti vyučování atd.
Že už samo setkání vyvolalo zá- připravil dojemnou rozlučku.
tříd je určitě vhodný a dnes jsme tady Petra Rubáčová.
právě od toho, abychom leccos vyko- Vzápětí se již naplno rozvinula dis- jem poměrně značný, o tom svěd9ă52.
munikovali, odpověděli na všechny kuse o konkrétních záležitostech čí nejen hojná účast veřejnosti, ale
vaše otázky. Stěžejní je, aby o hokejo- týkajících se plánovaného otevření též délka trvání informační schůzvé třídy byl odpovídající zájem, proto hokejových tříd. O čem se napří- ky hodně přes jednu hodinu.
Å320$/8-6(06,
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Co v poslední době nejvíc hýbe (téměř) celým
světem, ten sportovní nevyjímaje? Nepochybně takzvaný koronavirus, který se na nás valí ze
všech myslitelných mediálních koutů a snaží se
vzbuzovat dojem, že jde o extrémně nebezpečnou, opravdu smrtelnou nemoc.
Asi už jste vycítili, že davovou psychózu strachu
z této zmutované a nebezpečnější chřipky rozhodně nesdílím. Ano, na COVID-19 zemřely
stovky lidí, ale to na normální chřipku také, byť
samozřejmě v mnohem menší míře. Jen to není
hromadně sledovaná IN-záležitost.
Pochopitelně je mi moc líto všech obětí, jež na
koronavirus umírají v drtivé většině kvůli vysokému věku či celkovému oslabení organismu vinou
jiných vážných zdravotních problémů. Ale zajímá
někoho, že v Africe opět hromadně zabíjela ebola,
skutečně smrtící choroba?
Do absurdna se pak dostáváme zakazováním diváckých návštěv na sportovních akcích, viz fanouškovské zničení biatlonového SP v Novém Městě
na Moravě. Proč tedy nebyla uzavřena letiště, obří
obchodní centra a zamezeno veškerému střetávání mas lidí? Jak trefně vystihl končící český veterán
Michal Šlesingr jediným slovem: populismus!
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Před nedávnem jsem v téhle rubrice zkritizoval tenistu
TK Agrofert Prostějov Jiřího Veselého za rozhodnutí
absolvovat místo kvalifikace grandslamového Australian Open několik asijských challengerů, tedy neporovnatelně menších až bezvýznamných turnajů.
Nedlouho poté Jirka paradoxně dosáhl svého největšího úspěchu za hodně dlouhou poslední dobu,
když po pěti letech vyhrál podnik ATP Tour (byť
nejnižší kategorie) v indickém Puné. A z hloubi druhé stovky světového žebříčku se rázem vyhoupl na
dvaašedesáté místo.
Aktuálně jsem Veselého sledoval během daviscupového derby na Slovensku a musím uznat, že jeho herní
i celkový projev na kurtu se od předchozích měsíců plných výkonnostně-výsledkového trápení dost změnil
k lepšímu. Suverénní páteční výkon a senzační sobotní
obrat byly znakem, že ´Veselka´ ještě neřekl poslední
slovo. Je vidět, jak se příbramský rodák pod vedením
trenérského barda Jaroslava Navrátila zvedá.
Asi už nikdy nebude ze současné mužské jedničky
ČR borec, který by atakoval elitní desítku mezinárodního rankingu. Pokud však vhodně ukočíruje
hlavně svou psychiku ve spojení se zdravou sebedůvěrou, může mít český tenis zase plejera aspoň z první
padesátky světa.

+5$-(6()e5"
Zatímco o čistotě fotbalových soutěží v České republice – zejména těch nižších neprofesionálních od
ČFL směrem dolů – málokterý z fanoušků pochybuje (samozřejmě v negativním smyslu), lední hokej
coby tuzemský národní sport podobnému podezření dlouhodobě spíš uniká.
Zasvěcení však prý vědí své. A čerstvě se mezi diváctvem najmě po internetových diskusích + sociálních
sítích rozbujely čilé spekulace nad vyvrcholením boje
o záchranu v Tipsport extralize. S tím, že tahle ostře
sledovaná bitva nebyla ze strany většiny aktérů soutěže
tak úplně košer.
Co je na těchto podezřeních pravdy nedokážu spolehlivě rozklíčovat, ale své si dlouhodobě myslím například
o první lize (nyní Chance lize). Zvlášť poté, co je už
několik let nesestupová, účastnicky bobtná o (pod)
průměrné týmy a utěšeně v ní přibývá zápasů takzvaně o nic, které jsou ideálním podhoubím pro případné
finanční přilepšení.
Nehodlám tady spojovat letošní až dvanácté místo prostějovských Jestřábů s nějakými podezřeními daného
druhu, důvody propadáku LHK vidím jinde. Obecně
jsem však strašně zvědavý, kdy vezmou zodpovědní
činitelé na svazu rozum do hrsti a konečně zkusí z prvoligové nudy znova udělat atraktivnější záležitost.

3ì,35$929$/
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Prostějovský tenista JIŘÍ VESELÝ
o pocitech za nepříznivého stavu 4:6,
2:5 v duelu s Andrejem Martinem.
Utkání otočil a získal tak v duelu se
Slovenskem kýžený třetí bod v daviscupové kvalifikaci.
.20(7$

JAN ŠTEIGL
Po vydařené
přípravě se
v přeplněném
kádru 1.SK
Prostějov vešel pro první
utkání jarní
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW části sezóny do
základní sestavy. A důvěru trenéra nezklamal, proti Ústí nad Labem vstřelil
jediný gól svého týmu po akci s Janem
Koudelkou. Znovu tak ukázal, jak
moc může a umí přispět ofenzivě.

fotbal
www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz
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Jeden bod za jeden
gól; může se to zdát
na úvod málo, ale
přísliby do budoucna jsou větší

Prostějov (tok) – Eskáčko má v nové
sezóně sice dva asistenty trenéra Tomáše
Hunala a Matěje Vybíhala, ani jeden
z nich se ale nemůže objevit na lavičce,
kde s trenérem Šustrem zůstává jen kouč
brankářů Aleksijević. Oba asistenti jsou
vedeni jako kustodi v technickém doprovodu. Jejich hlavní role tak spočívá mimo
mistrovské zápasy, v jejichž průběhu mají
přece jen omezenou možnost komunikace s lavičkou.

Asistenti jako doprovod

Prostějov (tok) – Na tuto zajímavost
upozornili po skončení tiskové konference oba trenéři. Každé jejich setkání
skončilo remízou, ať už se objevili na
lavičce jakéhokoli týmu. Předchozí kontakty pocházejí pravda z doby, kdy Pavel
Šustr koučoval brněnskou Zbrojovku.

Šustr + Køeèek = remíza
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RYCHLÝ
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MOMENT
ZÁPASU

Tomáš

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

věru zápasu nebezpečnou střelou, která
při troše štěstí mohla rozhodnout o zisku
tří bodů. A Stáňa se v útoku postupně rozehrává a potvrzuje své ofenzivní kvality.
Od konce května, kdy se ošklivě zranil ve
Vlašimi, poprvé nastoupil v mistrovském
zápase už zmíněný Lubomír Machynek.
Na stoperu to zatím zkoušel v zimní přípravě, nejen v té právě skončené, ale ještě
před lety v MSFL. Oba borci si vysloužili
uznání z úst nejpovolanějších. „Kluci to
neměli vůbec jednoduché a klobouk
dolů, jak to v obraně zvládli. Sice tam bylo
drobné zaváhání u vyrovnávací branky,
kromě této situace ale soupeře prakticky
k ničemu vážnému nepustili,“ poznamenal po zápase zkušený Aleš Schuster.
Velký zápas v prvním poločase odehrál
na pravém beku David Pašek, který se

Příjemně mě překvapilo, kolik přišlo
fanoušků, jakou vytvořili atmosféru
a že ´Divochovi´ tak hezky poděkovali. I mně ukápla slza, protože si člověk
uvědomí, co za takovou kariérou stojí
dřiny a úsilí, kolik dlouhých let trvá a že
už je najednou pryč, přichází životní
zlom se změnami. Teď budeme Tomovi držet palce do další etapy,“ dodal
Lubina s úsměvem.

BYLI JSME
U TOHO

Dohromady „Divoch“ nastřádal 1343
utkání, 420 gólů, 603 asistencí a 1023
kanadských bodů, leč při derniéře už
osobní konto nerozhojnil. Alespoň
že jinak ztrápenou sezónu zakončila
ptačí letka vítězstvím 4:2 a celý klub
i fanoušci připravili oslavenci opravdu

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Poslední zápas své
dlouhé profesionální kariéry odehrál v sobotu 7. března (symbolicky v den svého svátku) vynikající
hokejista i člověk Tomáš Divíšek.
Závěrečné roky aktivní dráhy vrcholového sportovce strávil v LHK
Jestřábi Prostějov a vstříc nové
životní dráze se vydal po prvoligovém duelu s Ústím nad Labem.
důstojné loučení na úrovni.
Už před začátkem střetnutí proběhl
krátký slavnostní ceremoniál otevřený videosekvencí na velkoplošné
obrazovce s pozdravy Divíškových
hokejových parťáků. Z předtočených
vzkazů promluvili například známí
plejeři Petr Sýkora, Petr Koukal, Roman Erat, Leoš Čermák, Jan Novák
a Tomáš Nouza, ale také Tomášův
kondiční trenér i blízký kamarád Michal Břetenář. Ten dorazil osobně, aby
parťákovi předal kartón oblíbeného
piva. Šéf elhákáčka Jaroslav Luňák pak
odcházející legendě věnoval obligátní
dres s číslem 82.
Příznivci, kterých hlediště zaplnilo
mnohem víc než na předchozí domácí
mače, dlouho a opakovaně vyvolávali

Tomášovo jméno během celého souboje. Ten čtyřicetiletému veteránovi
nijak zvlášť nevyšel, když zahodil několik šancí a ještě se navíc podílel na
druhé inkasované brance. Leč zápasové finále mu vše bohatě vynahradilo.
Poslední půlminutu se již vůbec nehrálo a „Divoch“ projížděl s pukem na
holi kluzištěm za hlasitého bouchání
hokejek veškerých aktérů o led i bouřlivého aplausu obecenstva. Sobotní
večer poté uzavřely několikeré děkovačky včetně ohňostroje na počest
TD ve fandovském kotli. A ještě dlouho po utkání se Divíšek zdravil či fotil
s desítkami zájemců, kteří se s ním
chtěli osobně rozloučit.
Takhle končí opravdová hokejová
osobnost!

s Tomášem Divíškem!

Foto: www.hokej.cz

Důstojná rozlučka
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„Teď se rozejdeme.
A snad se zase někdy
sejdeme…“

Výrok:

Dvaatřicet gólů nasázel v Chance
lize mužů ČR 2019/2020 prostějovský snajpr Lukáš Žálčík, čímž se stal
společně s litoměřickým Martinem
Kadlecem nejlepším kanonýrem
soutěže. Páté místo v tabulce střelců navíc obsadil další plejer ptačích
dravců Tomáš Nouza (26 branek).

3RVOHGQË]¿SDVVH]ÑQ\SĆLQHVO\VO]\DGRMHWËf
fotbalová pøíprava z regionu…

Pondělí 9. března 2020

1:1

střelou Koudelka, kterou ovšem neméně
efektně zlikvidoval brankář Tvrdoň. Stáňa pak pasem našel před brankou Šteigla,
Brak však volil skluz, který pokus domácího útočníka zablokoval. Šteigl to po chvíli
zkoušel z levé strany, tentokrát mu však
stál v cestě Pimpara. A do třetice předvedl
Šteigl efektní nůžky, Tvrdoň byl znovu na
místě. Teprve zhruba deset minut před
pauzou těžil ze své rychlosti Drame, jeho
střelecký pokus znovu lapil Bréda. Změnu skóre nakonec přinesl ukázkový brejk
eskáčka. Po ústeckém rohovém kopu pílili
na polovinu soupeře rychlonozí Koudelka
se Šteiglem. Prvně jmenovaný dobře načasoval přihrávku na spoluhráče, který obešel
Tvrdoně a do prázdné branky pečetil skvělý poločasový výkon celého týmu – 1:0.
Po pěti minutách druhé půle předvedl dobrý start na míč Matějka, jeho
zakončení lehkou tečí odklonil na roh
brankář Bréda. Po dalších pěti minutách zahrávali hosté rohový kop a Peterka na zadní tyči v podstatě nepovedenou hlavičkou dost vylekal domácí

1.SK PV
FK UnL
Pozápasové hodnocení trenérù

obranu. Ta si ovšem ponaučení nevzala
a měla toho litovat. Po hodině hry další
centr z rohového kopu skončil na hlavě
Braka a bylo srovnáno – 1:1.
Dvacet minut před koncem to zkoušel
z úhlu Matějka, jenže branka mu byla příliš úzká. V závěru utkání se domácí snažili

¸67<
o zisk tří bodů. Do ostřelování Tvrdoňovy
branky se zapojil i Stříž, chyběly možná jen
centimetry. Koudelkovi pak zhatil radost
brankář Tvrdoň. A plichta byla na světě.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším programem najdete na straně 26

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Bylo jasné, že na začátek sezóny nás nečeká nic jednoduchého. Kádr Ústí je už nějakou
dobu spolu a tým má určitý herní styl. Mám radost z toho, že se nám v prvním poločase
v určité fázi hry dařilo hrát po zemi tak, jak jsme chtěli. Na druhou stranu nemám radost z toho, že ve druhé půli jsme z této hry ustoupili, byl to z naší strany více boj než
hra, kterou bychom chtěli do budoucna předvádět. Jsme na začátku cesty, kdy měníme
herní obraz, který tady byl dlouhodobě zajetý. Beru to tak, že jsme udělali první krůček,
ale čeká nás ještě hodně dlouhých kroků, abychom se dostali tam, kde bychom jednou
chtěli být. Remíza na domácím hřišti nás sice nemůže těšit, chtěli bychom vyhrát, na
druhou stranu s respektem k soupeři musím uznat, že výsledek je spravedlivý.“
Aleš KØEÈEK - FK Ústí nad Labem:
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, vydrželo nám to ale jen pár minut. Potom nás
Prostějov svým důrazem a agresivitou v osobních soubojích přehrával. Musím
přiznat, že v prvním poločase jsme tahali za kratší konec. Nechali jsme si dát gól po
naší standardní situaci, to byla naše velká chyba. Nehráli jsme dobře, nedostávali se
do naší hry, kombinace, držení míče a vytváření si možností před brankou. Soupeř
vyhrál všechny hlavičkové souboje, naši útočníci se nemohli prosadit. O poločase
jsme si některé věci vysvětlili, co jsme chtěli změnit. Myslím si, že ve druhém poločase
to bylo vidět, druhá půle víc patřila nám. Ze standardní situace jsme vyrovnali. Bylo
vidět, že oba týmy chtějí zápas zvládnout vítězně, nikdo to nehrál jen na remízu.
Mohl vyhrát jeden i druhý tým, remíza je spravedlivá.“

yy Jak byste duel zhodnotil?
„. Nejvíce nás sráží naše častá vyloučení. Nehrajeme dlouho v pěti, a to nás
pak stojí hodně sil, ještě když hrajeme
sotva v patnácti lidech. Většinou začneme utkání skvěle, když hodně bruslíme
a dáme i gól. Pak najednou ale tu třetinu
dohráváme tak nějak vlažně. Tentokrát
se naštěstí soupeř v úvodní části nepro-

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

sadil. Na konci jsme sice hráli bez gólmana a málem vyrovnali skóre“
yy Hráli jste proti Třebíčí, která nyní
drží druhé postupové místo do předkola play-off. Co jste od utkání očekávali?
„Že budou hrát z dobře zajištěné obrany, po získání kotouče startují do útoku
a jsou v tom nebezpeční. Mají kvalitní
družstvo. Chtěli jsme otáčet hru a eliminovat jejich brejky. Třebíč hraje dobře,
v té druhé části se zvedli. Dnes jsme čekali těžké a kvalitní utkání.“
yy První třetinu jste vyhráli...
„To byl určitě dobrý vstup, ale pak
jsme ale najednou začali hrát míň
a míň aktivně. To bychom do těch

PROSTĚJOV V probíhající sezóně má Tomáš Jandus (na snímku)
odehraných 54 utkání s bilancí 8 gólů a 17 asistencí, což není
na útočníka mnoho. V pondělním zápase s Třebíčí se ale tento
dvaadvacetiletý forward prosadil, když napomohl svému týmu
k vyrovnávacímu gólu na 2:2. I tak to ale jeho celku nepomohlo,
nakonec padl jednobrankovým rozdílem.

zbylých zápasů měli asi zlepšit, protože je to škoda. Kdybychom tam nasypali více gólů, tak bychom hráli více
v klidu. Tak je to poslední dobou vždy,
že oni vyrovnají, my dotahujeme a je
to takové nanic.“
yy Ve druhé třetině Třebíč otočila
skóre na 1:2. Vy jste ale vyrovnal,
když jste vstřelil gól na 2:2. Jak byste
ho popsal?
„Matěj Novák to získal u mantinelu a našel mě hezky na ose. Já jsem jel s Ráčou
(Marek Račuk - pozn. red.) dva na jednoho. Chtěl jsem mu to nahrát, ale nebylo
místo, tak jsem zkusil střelu nad vyrážečku. Naštěstí to tam padlo. Škoda že na
podobné zásahy vždycky nenavážeme.
Dáme branku a pak strašně dlouho trvá,
než dáme další.“
yy Posledních asi pět zápasů jste nastupoval v lajně s Novákem a Nouzou.
Dalo by se říci, že tato spolupráce byla
velice produktivní. I proti Třebíči jste
s nimi také nastoupil, ale v průběhu

utkání se formace dost promíchaly.
Co k tomu vedlo?
„S Nouzikem a Novkou to bylo dobré,
řekl bych, že jsme si dost sedli. Nejlepší byl asi zápas v Sokolově, ale
tam jsme hráli pořád v pěti. Ty
další čtyři zápasy jsme hráli neustále v oslabení nebo v přesilovce, takže jsme si spolu
tolik nezahráli, což je škoda.
Jenže se zranil Machy a odstoupil Chlánič (Michal
Machač a Petr Chlán - pozn.
red.), takže trenér musel
udělat nějaké změny. Nakonec jsme dohrávali jen
na dvě lajny.“
yy Máte již nějaké informace ohledně vašeho
dalšího působení u Jestřábů?
„Mám nějaké náznaky,
že bych tu měl pokračovat.“

prozradil sparťan
TOMÁŠ JANDUS

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yy Proti Ústí nad Labem jste nastoupil po
tři čtvrtě roce nucené absence, navíc na
postu, kde nejste úplně „doma“. Jak jste se
v utkání cítil?
„Bylo mi to řečeno už na konci předešlé sezóny, že budu zkoušený na postu stopera. Měl
jsem příležitost se té šance chytnout nebo
ji nechat proklouznout mezi prsty. V zimě

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

končení.“
yy V klubu jste už zažil několik trenérů, co
nového vaším pohledem přinesl do týmu
trenér Šustr?
„Trenér po nás chce hrát hodně fotbalově, hodně
běhavý fotbal, aktivní a odvážný. Každý trenér
má svůj osobitý přístup, mně se třeba hodně líbí
ten, který nastavil trenér Šustr. Myslím si, že je mi
to vlastní, takový běžecký náročný fotbal. Myslím, že by to v lize mohlo nést své ovoce.“
yy O víkendu vás čekají Pardubice v jejich
prostředí, kterým se podzimní část náramně povedla a vyhráli i první jarní zápas. Jak
vidíte vaše šance s tímto soupeřem?
„Pardubice chytily na podzim úžasnou šňůru, ale myslím si, že druhá polovina soutěže je
úplně něco jiného. Nemusí se jim úplně povést
vstup do soutěže a nikde není psané, že bychom s nimi nemohli bodovat. Já bych se toho
nebál a jel tam s tím, že si klidně můžeme odvézt body.“ (úsměv)
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jsem na tomto postu opravdu nastupoval a jsem
rád, že mi trenér dal dnes příležitost. Mrzí mě
situace u vyrovnávací branky, protože to jde za
mnou. Doufám, že nebudeme prohrávat a uděláme nějakou vítěznou vlnu.“
yy Nastoupili jste na důležitých postech
s Danielem Bialkem jako v podstatě dva
nováčci, jak jste se sehráli, jak to mezi vámi
fungovalo?
„Na sehrání jsme měli šest sedm zápasů. Daniel je silný ve vzduchu, hraje dobře nohama,
takže to nebyl problém. Hlavně je čistokrevný
stoper, nikdy nehrál na jiném místě. Vzájemně
se snažíme si pomáhat, myslím, že to víceméně
fungovalo. Soupeř neměl velké příležitosti k za-

PROSTĚJOV Začátek nové sezóny byl jakýmsi restartem i pro něj.
Lubomír Machynek (na snímku) totiž na podzim do zápasů nezasáhl, po
závažném zranění z května 2019 začal pozvolna trénovat. Hráč, který
obvykle hrával na pravém beku, se vlivem okolností musel přeškolit
na stopera. Zjišťovali jsme, jak to fungovalo s novým parťákem
Danielem Bialkem a jak mu sedí styl nového trenéra.

4:2

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ve stínu kariérní
derniéry Tomáše Divíška proběhlo
utkání závěrečného 28. kola skupiny
o účast v předkole play off Chance
ligy mezi hokejisty Prostějova a Ústí
nad Labem. Co se herní stránky týče,
byli domácí drtivou většinu zápasu
jasně lepší, ale protože neproměnili
tuny vyložených příležitostí, ocitlo
se jejich zasloužené vítězství v nečekaném ohrožení.

LHK PV
HC ÚNL

Hosté dorazili uplynulou sobotu na
Hanou s pouhými šesti útočníky (!),
tudíž měli k dispozici jen dvě ofenzivní formace. Proto se od začátku
logicky dostali pod velký tlak motivovaných Jestřábů, kteří chtěli i pro loučícího se „Divocha“ uzavřít zpackanou
sezónu dílčím výsledkovým úspěchem.
A vše vypadalo už brzy slibně, když po
několika propagačních střelách i Soukupem lapené možnosti Mrázka otevřeli
v 6. minutě skóre. Chlán projel obranou
HC z pravé strany k levé tyči jako nůž
máslem, načež zasunul puk podél Soukupova betonu – 1:0. Celá zahajovací
třetina se nesla v duchu trvalé převahy
LHK včetně četného zakončení, aktivní
byli zejména Žálčík s Krejčím a dvakrát
zahrozil též oslavenec Divíšek. Leč ani

největší tutovky do ústecké brány nepronikly. Severočeši se dostali do jediné
vážnější situace, a hned z toho byla v 15.
loženka, konkrétně Štůralou vychytané
sólo Kovaříka.
Zkraje druhé periody mač pokračoval
úplně stejným stylem. Soukup likvidoval jednu šanci za druhou (třikrát Žálčík,
Divíšek, Fojt, Krejčí), zatímco Štůrala
byl pouze ojediněle vyrušen ze svého
klidu (Svoboda, Zukal). Krátce před
polovinou střetnutí však při signalizovaném vyloučení Račuka outsider zakombinoval a Štůralou skvěle vyraženou příležitost Bláhy pohodlně doklepl Kovařík
do prázdné klece – 1:1. Vzápětí mohlo
být ještě hůř, kdyby z další tutové pozice uspěl Svoboda. Naštěstí ptači dravce
podržel Štůrala a zanedlouho přišel roz-

hodující zlom. Ve 33. zadovku Machače
zpoza svatyně pohotově propasíroval za
Soukupova záda zblízka Žálčík – 2:1.
O dvě minuty později pak jemně tečovaná rána Mrázka od modré proklouzla
mezi gólmanovýma nohama – 3:1.
Na startu třetí části Hanáci bez potíží
ubránili oslabení, aby si poté ve vlastní
přesilovce vytvořili doslova drtivý tlak. Bohužel bez efektu, jejich zakončení během
celého duelu totiž většinou postrádalo buď
důraz, nebo přesnost. Na tohle dojeli dvakrát Krejčí i T. Jandus, opakovaně Žálčík,
Chlán, Nouza, Hrníčko, Novák a Račuk.
Až se dostavil druhý trest Slovanu. V 53.
hasil Divíškovu ztrátu kotouče Muška tím,
že zfauloval ujíždějícího Svobodu. A správně nařízené trestné střílení sám postižený
efektně využil bekhendovým blafákem do

pravé šibenice – 3:2. Definitivní rozhodnutí tak prostějovští muži rozbalili teprve pět
minut před koncem zásluhou pohotového
příklepu Chlána v pádu z mezikruží k levé
tyčce – 4:2.

Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a konečné pořadí
Chance ligy 2019/2020
po nadstavbové části
najdete na straně 26

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov:
„Pro nás šlo o poslední utkání sezóny, k němuž soupeř přicestoval s minimem
hráčů. To určilo ráz celého zápasu, který jsme hlavně chtěli na závěr nepovedené sezóny vyhrát. Což se i přes některé komplikace podařilo a loučíme se
vítězstvím, takovou malou náplastí na to všechno špatné.“
Jaroslav ROUBÍK – HC Slovan Ústí nad Labem
„Zápas byl pro všechny kluky zvláštní, protože jsme nastoupili jen ve dvanácti hráčích. A ti zvládli utkání výborně. Prostějov měl samozřejmě převahu
a hodně střel, přesto jsme vydrželi hrát koncentrovaně celou dobu a vybojovali
slušný výsledek.“

¸67<75(1§5č
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SőHXĀHQìVWRSHU/XERPtU0DFK\QHN Proti Ústí vítìzná teèka i pøes haldu zahozených šancí
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Od úvodních minut bylo aktivnější Ústí
a v první pětiminutovce vystrašil Brédu
v brance domácích Drame. Vzápětí se ale
do kýženého tempa dostali domácí a začali zatápět před šestnáctkou Army. Polák
se pěkně uvolnil a načechral míč na hlavu
Bialka, ten ovšem z úhlu trefil jen boční
síť. Tlak vyjadřoval také narůstající počet
rohových kopů, které ovšem ke změně
skóre nevedly. Na konci první dvacetiminutovky se blýskl krásnou technickou

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Po lehce rozpačitém
startu utkání 17. kola Fortuna:Národní ligy se domácí Prostějov rozehrál
k vynikajícímu výkonu, který v závěru
prvního poločasu po zásluze korunoval úvodním jarním gólem Šteigl. Hostující Ústí nad Labem ovšem nadarmo
není v horní polovině tabulky druhé
nejvyšší soutěže a po přestávce se dokázalo na hru eskáčka adaptovat. Arma
pak dokonce měla více ze hry a po hodině hry ze standardní situace vyrovnala.
V závěru se vítězství mohlo přiklonit
na obě strany, nakonec se však v sobotním duelu zrodila na stadionu SCM Za
místním nádražím v Prostějově zasloužená a asi i spravedlivá remíza.

„Mám
náznaky,
že
bych
měl
pokračovat,“
První jarní gól Šteigla na vítězství nestačil

drobněji
rozebírá na jiném místě této
SONNEVEND
dvoustrany, nastoupil v hodně zajímavé
sestavě. Především se na hřišti objevily
všechny tři zimní posily, levý bek Stříž,
stoper Bialek i krajní záložník Stáňa.
A nikdo z nich určitě nezklamal. Bialek,
zvyklý dosud na třetí ligu, musel obstát
proti kvalitnímu soupeři po boku parťáka,
který čistokrevným stoperem určitě není.
A tuto nelehkou úlohu zvládl se ctí. Stříž
se kromě defenzivních úkolů blýskl v zá-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Do utkání jsme vstoupili dobře, první poločas byl odehrán velice solidně. Měli jsme hodně příležitostí,
soupeře jsme přehrávali po stranách, bylo vidět, že soupeř musel reagovat brzkým střídáním. Podařilo
se nám vstřelit gól po krásné akci. Ve druhé půli bylo hodně standardních situací, které jsme soupeři
umožnili, a ten nás z jedné potrestal, byli jsme nepozorní. Myslím si, že co se týče předvedené hry, nasazení, bojovnosti, můžeme být spokojeni. Soupeř během první půle přečetl naši hru a reagoval. Když
prohráváte, snažíte se něco změnit, což Ústí udělalo, začalo hrát trochu jinak. Dostali se více do hry, ti
kluci jsou dlouho pospolu, mají velkou kvalitu a po právu hrají v horních patrech tabulky. Snažíme
se plnit představy nového trenéra, je to samozřejmě běh na dlouhou trať, vše se nemusí povést hned.
Nějakým způsobem jsme ale začali a chtěli bychom se toho držet. Příště nás čeká těžký zápas jako
ostatně každý v této soutěži. Pardubice chtějí postoupit, my zase nechceme být dole. Musíme jít do
zápasu se stejným nasazením a věřím, že tam uspějeme.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem jana poláka

O fotbalistech 1.SK Prostějov píši už bezmála sedm let. Za tu dobu prošlo kádrem
hodně hráčů, vystřídali se tři trenéři. Klub
hrál dvě soutěže, které mají samozřejmě
úplně odlišné nároky na kvalitu týmu. To,
čeho jsme byli svědky valnou část prvního
poločasu proti Ústí nad Labem, jsem ale ještě
neviděl. Na hru eskáčka se dalo dívat, diváci
viděli přesně takový atraktivní fotbal, který
vedení klubu avizuje v podstatě každou
sezónu. Hráči měli najednou dostatek
sebevědomí hrát po zemi, kombinačně, vše
v dostatečné rychlosti. Kvalitní soupeř si
s tím vůbec nevěděl rady. Ještě to bude chtít
nezbytnou efektivitu v zakončení, aby se
nehrálo jen na krásu, ale sbíraly se i body.
Pak se fanoušek prostějovského fotbalu má
bezesporu na co těšit.

TOMÁŠ KALÁB
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DAVID
PAŠEK

Kapitán Jan Polák prokázal svůj tradiční
přehled o hře, málem se zapsal jako pomyslný asistent u dobré brankové příleBYLI JSME
žitosti. Trochu za očekáváním tentokrát
U TOHO
skončili Slaměna s Lutonským, ale v ofenzivním snažení je plně zastoupili Koudelka se Šteiglem, kteří se zcela po právu zasloužili o jedinou branku domácích.
Před zápasem s velmi kvalitním soupeřem by možná bod leckdo bral, přestože imperativem ambiciózního týmu je
doma bodovat naplno.
Nový kouč tak ovšem se svými svěřenci hned v prvním jarním kole
ztratil dvě příčky v druholigové
tabulce, Chrudimi a Vyšehradu totiž první jarní kolo vyšlo náramně.
A pohnout se z dvanácté příčky nebude vůbec jednoduché ani v příštím kole, kdy Hanáci zajíždějí na
půdu suveréna podzimní části Pardubic. Na druhou stranu tým naznačil,
že nalézá poněkud křehké sebevědomí, 6CJNGFXQLKEGUG\CUNQWåKNCQXGFQWEÊDTCP
což je rozhodně příslibem do budouc- XRQ\CFÊiVGKIN
na. „Beru to tak, že jsme udělali první hých kroků, abychom se dostali tam,
krůček, ale čeká nás ještě hodně dlou- kde bychom jednou chtěli být,“ nechal

neustále tlačil do útoku, což mu jeho proza sebou nechali jen Benátky, Ústí,
Kadaň
Sokolov
tihráč na opačné
straně dostiausnadnil.

PROSTĚJOV Tři přípravné zápasy má za sebou druholigový tým
1.SK Prostějov. Účastník Fortuna:Národní ligy pod vedením nového
trenéra Pavla Šustra a jeho asistentů Hunala s Vybíhalem v nich
ukázal, že se s ním musí v lize počítat. Středeční triumf v hanáckém derby má totiž zvuk a ani těsná porážka s dalším prvoligistou
Karvinou na tom nemůže nic změnit. Co je hlavní, v herním projevu
začíná být vidět trend současné doby: pokus o presink, rychlé napadání a kombinační styl hry.

Remíza
s Ústím
ale fotbalisty
Prostějova
srazila
v tabulce dolů
Ostuda:
v konečném
pořadí
prvoligové
soutěže

VÁCLAV KALÁB
Marekz důvodů, které Večerník poPROŠEK Eskáčko

SEZÓNA 2019-2020

Na postu pravého beka si už v Prostějově zahrál,
nikdy ale neměl tolik ofenzivních příležitostí jako
v zápase proti Ústí nad Labem. V prvním poločase na
sebe výrazně upozornil neustálou podporou útoku
a právě jeho zásluhou se aktivita přesunula na
pravou stranu. Už příprava ukázala, že na tomto místě bude mít kouč Šustr velkou sílu a sobotní mač to potvrdil.

DAVID PAŠEK

JESTŘÁBPODLE
PODLE

HRÁČVEČERNÍKU PRVNÍ POLOČAS JARNÍ PREMIÉRY DIVÁKY &8#0%6ª
NABAŽIL
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej

MINIŠPÍL

Ostuda: v konečném pořadí prvoligové soutěže
za sebou nechali jen Benátky, Ústí, Kadaň a Sokolov

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

SONNEVEND

-

Ještě to mohli prostějovští hokejisté
Horácké Slavii s jejím postupem do
předkola play-off zkomplikovat, leč
ani tohle nevyšlo. Výsledek 2:3 sice
nevypadá nijak hrozivě, ale pondělní výkon elhákáčka v daném duelu
byl velice špatný a domácí si zasloužili prohrát mnohem víc.

Tøebíè
v PV rozhodla

Tak tohle se povedlo! Možná nejhezčí
zážitek si všichni okolo jestřábí letky
užili na úplném konci jinak mizerné
sezóny. Měla podobu důstojného rozloučení s forvardem Tomášem Divíškem, který ve čtyřiceti letech uzavřel
hráčskou kariéru. A parťáci i fanoušci
mu vzdali moc pěkný hold.

Vydaøená rozluèka
s Divochem

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

-F[å UG P÷EQ JQFP÷ PGRQ
XGFGLGXåF[EM[V÷åMÆQVQO
ONWXKV,CMXåKXQV÷VCMXGURQT
VW/WåK.*-2TQUV÷LQXUGXVÆJNG
PGQDNÊDGPÆ FKUEKRNÊP÷ PGEJV÷
P÷ RTQEXKéQXCNK X÷VwKPW RT¾X÷
UMQPéGPÆ UG\ÐP[ èCUVQ VQVKå
RTQJT¾XCNKFNQWJQFQD÷UGLKO
PGFCąKNQCXTQ\JQXQTGEJRCM
D[NK OÆFKK QRCMQXCP÷ FQåC
FQX¾PK Q X[UX÷VNGPÊ LCM éÊO
RTQé
-GEVK,GUVą¾DčO JT¾éčOKVTG
PÆTčO UNQWåÊåGLGPO¾NQMF[
QFOÊVNK PC KPVGTXKGY RąKLÊV 5RÊw
RQW\GQDéCUd\CRQOP÷NKqCNG
wNQQXÚLKOM[,KPCMXwKEJPK\RQ
XÊFCPÊ VTR÷NKX÷ QFRQXÊFCNK PC
QV¾\M[ WTéKV÷ \JWUVC RQFQD
PÆéKUVGLPÆ8GNMÚTQ\FÊNXwCM
URQéÊXCNXVQOMQNKMVQJQVGP
MVGTÚLGFKPGEąGMNPGDQUF÷NKN
1PQ UG VQVKå F¾ ONWXKV VąG
DC RčN JQFKP[ C PGRTQ\TCFKV
X RQFUVCV÷ PKE \¾UCFPÊJQ éK
\CLÊOCXÆJQ8QRCéPÆORąÊ
RCF÷ UVCéÊ P÷MQNKM X÷V CD[
UGXGąGLPQUVFQ\X÷F÷NCOPQ
JGOXÊEPGå\EGNQUVT¾PMQXÆ
JQ VNCEJ¾PÊ + X JCP¾EMÆO
MNWDWLUQWVCEÊGZRGTVKUGMVG

TÚOKJQXQąÊVGKMUOKPWVCRCM
\LKUVÊVG åG LUVG UG XNCUVP÷ PKE
PGFQ\X÷F÷NK
,OGPQXCVPKMQJQPGEJEKQX
wGO U RTQJNWDWLÊEÊ UG NGVQwPÊ
OK\ÆTKÊRVCéÊEJFTCXEčCDNÊåÊ
EÊOUGMQPEGO\RCEMCPÆJQ
TQéPÊMW \PCVGNP÷ TQUVN RQéGV
V÷EJ MVGąÊ UG GXKFGPVP÷ D¾NK
PC\XCVX÷EKRTCXÚOLOÆPGO
0CVQåRCM LÊV XÊE FQ JNQWDM[
CPCRąÊMNCFMQPMTÆVP÷Q\PCéKV
FčXQF[RTQéVQ\VÚOQXÆJQ
JNGFKUMCVCMJTWD÷PGwNQ
&QVQJQJNGUGPGEJV÷NQUMQTQ
PKMQOW D[ċ GZKUVQXCN[ UX÷VNÆ
XÚLKOM[6ąGDCMQPéÊEÊXGVGT¾P
6QO¾w&KXÊwGMPGLGPRTQVQåG
Wå VQ O÷N VCM\XCP÷ \C R¾T
<TQXPC QP D[N JQFP÷ UFÊNPÚ
XåF[EM[ C MTKVKEM¾ QVGXąGPQUV
PGFÊNP÷RCVąKNCMRąKTQ\GPÆUÊNG
LGJQQUQDPQUVK*QMGLQXÆKNKF
UMÆ iMQFC åG UMQPéKN QUVCVPÊ
UGQFP÷LOQJNKLGwV÷P÷LCMQW
FQDWWéKV
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Obavy mluvit na rovinu

Mezi hokejovými mantinely

Dobrou formu, do níž se dostal během sezóny, i zajímavý potenciál
do budoucna prokázal v sobotním
souboji s Ústím nad Labem talentovaný útočník Petr Chlán. V 6. minutě se chopil kotouče na pravé straně
středního pásma, aby rychlým individuálním průnikem prokličkoval přes tři protihráče až k levé tyči
hostující svatyně. Tam ošálil i jinak
výborně chytajícího brankáře Soukupa a puk mazácky zasunul do
škvírky vedle jeho betonu.

akce

Nejkrásnější

-

nažer klubu Jiří Vykoukal, který tím navázal na svůj dva týdny starý
hráčský comeback po sedmi letech. Tentokrát si proti Slovanu dokonce připsal nahrávku na gól Lukáše Žálčíka na 2:1. Brankovou
asistenci zaznamenal rovněž osmnáctiletý benjamínek a místní
odchovanec Luboš Fojt, mladičký obránce se při vítězství 4:1 podílel na pečetícím zásahu Petra Chlána.

Î®VOR
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Foto: internet

tečně ztratili. Nakonec máme radost ze
čtvrtého vstřeleného gólu i trochu šťastné
výhry,“ ulevoval si Lubina.
Sobotní derniéru silně ovlivnila rozlučka
s kariérou ofenzivního matadora Tomáše
Divíška. Draví ptáci byli v podstatě celou
dobu jednoznačně lepší, ovšem zahazovali vyložené příležitosti po hrstech. A tím
pádem mohli být v součtu celých šedesáti
minut rádi i za nepříliš výrazný rezultát
4:2.
„Soupeř přijel jen s šesti útočníky, my
jsme měli během zápasu velkou převahu
i spoustu gólových šancí. Proto by dění na
ledě mnohem víc odpovídal vyšší rozdíl

www.vecernikpv.cz

klikni na
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BYLI JSME
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ve skóre, nicméně i tak jsem hlavně rád za
vítězství doma a tři body na závěr nepovedené sezóny,“ vydechl Lubina.
Špatný ročník shrnul do několika vět.
„Klukům jsem v kabině poděkoval za
vzájemnou spolupráci, byť jsem od
sezóny čekal samozřejmě víc a představoval si mnohem lepší výsledek. Teď
jsem vnitřně zklamaný, nejvíc z toho, že
končíme už sedmého března. Důvodů
neúspěchu je celá řada a musíme si je PMWUQWDQL-QWFGNM[UGUQWRGąGOUNGFWLG
(QVQ6QO¾w-CN¾D
v nejbližší době podrobněji rozebrat,“
řekl prostějovský hlavní trenér.
se po zápase slyšet Pavel Šustr, lodivod
Nejen mu se však líbilo Divíškovo prostějovského eskáčka.
loučení. „Mělo to důstojnou úroveň.

BYLI JSME
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klikni na
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trápí eskáčko
MARODKA

Michal Surzyn. Problémy měl trenér Jiří
Krejčí na postu brankáře, kde stále není
v pořádku podzimní jednička Jiří Letáček. Toho tak zřejmě nahradí jedenatřicetiletý Marek Boháč z Příbrami.
Už od posledního podzimního utkání
se Zbrojovkou bylo jasné, že v úvodním zápase jara bude kouč postrádat
dva důležité středopolaře Jana Jeřábka
s Tomášem Solilem. V přípravě tak šlo
především o to, aby si na sebe zvykli
noví hráči. Přitom z devíti utkání Pardubice remizovaly jen s Libercem 1:1,
zbylé zápasy vyhrály.
„Všechno proběhlo podle našich představ. Nejen zápasy, ale i tréninky. Jsem
spokojený, měli jsme dost prostoru,
abychom si vyzkoušeli jednotlivé varianty a hráče na různých postech.
Bylo to dostačující,“ hodnotil přípravu
trenér Krejčí. Ohledně postupových

PROSTĚJOV V poměrně nezvyklém složení vyběhla v sobotu
na trávník základní jedenáctka
domácího Prostějova. Příčinou
nebyl ani tak přetlak nových tváří či zamíchání sestavou novým
trenérem, ale především masivní
marodka v řadách kádru.
Výjimkou v tomto směru byl útočník Karel Kroupa, který sice v závěru
přípravy také laboroval se zraněním,
vyběhnout na trávník mu ale zabránil karetní trest, tedy povinná stopka na jeden zápas. Nemoc vyřadila
ze hry stoperskou dvojici Schuster
– Sus, zranění nedovolilo nastoupit
ani Píchalovi a problémy dlouhodobějšího rázu má také Biolek.
Zdálo by se tedy, že osud novému
trenérovi při skládání první základní
sestavy příliš nepřál. Jenže ono to ve
finále vlastně zase až tak těžké neby-

ambicí je velice opatrný a hovoří jen
o snaze být nahoře co nejdéle.
Stejně jako v předchozím soutěžním
ročníku, také v tomto na podzim Hanáci
doma s Pardubicemi remizovali, tentokrát ovšem bez branek. Tehdy šlo ve čtvrtém kole teprve o čtvrtý bod Machalova
výběru.
Nastávající soupeř eskáčka nastoupil
v prvním jarním kole na hřišti Vlašimi.
Na trávník tam vyběhla základní sestava
v tomto složení: Boháč – Prosek, T. Čelůstka, Toml, F. Čihák – Šejvl, Tischler,
Paixao da Silva, Hlavatý – Zifčák, P. Černý.
Po předvedené hře zejména v prvním
poločase utkání s Ústím nad Labem si ale
prostějovští hráči věří a pozitivní naladění
by mohlo přinést bodové ovoce. „Jedeme
bodovat,“ vyhlásil odvážně kouč eskáčka
Pavel Šustr.
(tok)

lo. „Sestavit základní jedenáctku nebylo těžké, ti co chyběli, chyběli, a ti,
co byli připraveni, šli hrát. Ano, chybí Schuster, Sus, Kroupa, další zranění či nemocní hráči. Na druhou
stranu jsme přivedli tři nové hráče,
Machynek hrál po devíti měsících
soutěžní utkání a na postu, kde normálně nehrává,“ připomněl trenér
Pavel Šustr.
To se konečně týkalo i Paška, který
také není zrovna kovaný pravý bek.
Jenže všichni do vody hození plavali v první půli náramně. „Kluci to
určitě neměli jednoduché, přesto to
v některých fázích zápasu zvládali
celkem bez problémů. Vždyť třeba
takový Bialek dosud hrál jen třetí
ligu. Věděl jsem, které hráče mám
k dispozici, a přál jsem jim, aby to
zvládli,“ řekl po zápase trenér Šustr.
(tok)

2:3

Třebíče neuspěl. Z následující šance
si už kotouč našel cestu do prostějovského brankoviště, ale rozhodčí ho
pro kopnutí hostujícího hráče nemohli uznat. Pět minut před koncem ujel
obraně domácích znovu Bittner, ale
i tentokrát jej vychytal Štůrala. Dvě minuty před koncem si domácí trenérské
duo vyžádalo oddechový čas a pokusilo se s vývojem utkání něco udělat. Po
následném zakázaném uvolnění Třebíče šli hokejisté z Prostějova do šesti bez
brankáře. Jestřábí letka se snažila a tlačila k vyrovnání, překonat znovu Jekela
už se ale nepodařilo.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
k hodnocení utkání se nedostavil
Jaroslav BARVÍØ – asistent trenéra SK Horácká Slavia Tøebíè
„Nezačali jsme tak, jak jsme si představovali. I přesto jsme si vytvořili výborné
šance, ale brankář je pokryl. Po první části byl v kabině trošku rachot. Nakonec
pomohl, utkání jsme otočili na 2:1. Po naší standardní chybě soupeř vyrovnal.
Nechtěli jsme panikařit, věřili jsme si, že to zvládneme. Na začátku třetí třetiny
jsme využili krásně přesilovku a dotáhli jsme to. Jsme neskutečně šťastní. Chceme jít ale ještě dál.“
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dali dva na jednoho na Jekela. Z tohoto
protiútoku se rychlou střelou prosadil
Tomáš Jandus a bylo vyrovnáno – 2:2!
Další góly již druhá část nenabídla
i přes některé šance na obou stranách.
Na startu poslední části měla Horácká
Slavie opět dvouminutovou početní
převahu. Třebíč sehrála krásnou přesilovou hru. Nejprve nastřelil tyč Šťovíček a za chvíli po dobře sehrané kombinaci zakončoval Nedvídek z levého
kruhu takřka do prázdné branky – 2:3.
V 53. minutě mohlo být rozhodnuto,
když si hned dvě velké šance vytvořil
celek z Vysočiny. Psota nejprve naservíroval puk Bittnerovi, jehož střelu
pak sám dorážel, ale ani jeden z hráčů

3:4

BENÁTKY NAD JIZEROU,
PROSTĚJOV Střetnutí 27. kola
skupiny o účast v předkole play-off
Chance ligy bylo pro hokejisty Prostějova závěrečným vystoupením
na venkovním kluzišti této sezóny.
V Benátkách nad Jizerou jej absolvovali s pouhými čtyřmi obránci
(!), přesto celou dobu vedli. A když
o náskok krátce před koncem přišli,
tak doslova v hodině dvanácté přece jen urvali těsnou výhru.
Oba celky soutěž už pouze dohrávaly,
čemuž odpovídaly početně okleštěné
sestavy. Ta domácí byla hodně mladá,
čehož hosté rychle využili. Ve 3. minutě po ose Machač, Novák, T. Jandus
krásně vyšachovali obranu, posledně
jmenovaný zavěsil z mezikruží k pravé tyči mimo dosah přesouvajícího se
Hrstky – 0:1. Počáteční aktivita vydr-

HC BEN
LHK PV

žela LHK do poloviny úvodní třetiny,
načež soupeř dění na ledě vyrovnal
a postupně šel sám do náporu. Leč
bez efektu.
Nedlouho po startu druhé periody navíc Jestřábi zvýšili, když ve 25. při přesilovce Divíškovo zakončení zblízka
vyražené Hrstkou pohotově doklepl
Žálčík ze čtyř metrů do levé šibenice
– 0:2. V dalším herně vyrovnaném
průběhu kvalitně fungovala hanácká
defenziva (navzdory minimálnímu
počtu zadáků), která Severočechy
nepouštěla do žádných vyložených
šancí. Naopak slibné možnosti ještě
zvýraznit průběžný stav měli Račuk
i T. Jandus, leč exkapitán ve 27. netrefil z levé strany klec a jeho mladšího
parťáka o osm minut později vychytal
Hrstka.
Co se nepovedlo během prostřední
části, to vyšlo hned zkraje třetí. V čase
41.14 krátce po uplynutí početní výhody Husovo nahození zpoza kruhů
šikovně tečoval před svatyní clonící
Divíšek – 0:3. Zdálo se být rozhod-

sám před Haasem zmocnil odraženého puku a zblízka nezaváhal – 3:3.
Naštěstí úplné finále patřilo ptačím
dravcům. Pouhých osmatřicet sekund
před vypršením normální hrací doby
Hrníčko přebruslil beka, tváří v tvář
Hrstkovi nezištně nabil doprava najíždějícímu Račukovi a ten dával k bližší
tyčce odkryté klece – 3:4!
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Valdemar JIRUŠ – HC Benátky nad Jizerou
„Začali jsme hrát až ve druhé třetině, první jsme prospali. Od té druhé části jsme
se zlepšili a za třetí musím kluky pochválit, protože jsme se vrátili do utkání. Vyrovnali jsme na 3:3 a byli lepším týmem, bohužel v závěru udělali jednu malou
chybu a soupeř ji okamžitě potrestal. Dnes je to tak pro nás trošku hořká porážka.“
Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Přijeli jsme s miniaturní sestavou, takže i s obavami, aby to tu nebyl průšvih.
Soupeř ale také nastoupil v omezeném počtu a s omlazenou sestavou, v tomto
ohledu to tedy bylo vyrovnané. Dostali jsme se do tříbrankového vedení, které
jsme ve třetí třetině během pěti minut zbytečně ztratili a zápas tak zdramatizovali. Proto jsem rád, že jsme dali v poslední minutě čtvrtý gól a získali tři body.“
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nuto, ale nezkušený výběr HC zdaleka
nerezignoval. Přesně za dvě minuty
snížil Dlouhý po přesně finalizovaném dravém nájezdu z levého křídla –
1:3. Potom Divíšek ani Žálčík neproměnili obří tutovky, za což Moravané
pykali. V 55. Kunstova tečovaná střela
od modré prošla až do vinklu brány
Haase, jenž měl zakrytý výhled – 2:3.
A v 57. minutě Benátečtí senzačně
vyrovnali zásluhou Chrtka, který se

Naposledy venku: šťastné vítězství v Benátkách

Do zápasu 26. kola skupiny o účast
v předkole druhé nejvyšší soutěže
vstoupil lépe domácí celek. Důvodem byla i rychlá přesilová hra, když
byl v čase 0:40 vyloučený třebíčský
Furch. Tlak do branky soupeře zúčtoval ve třetí minutě Divíšek, který
z předbrankového prostoru nadvakrát
doklepl puk za záda Jekela – 1:0. Následující minuty nenabídly žádné větší

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Svěřenci Ladislava
Lubiny zahájili svůj poslední třízápasový týden v sezóně pondělním
soubojem proti Třebíči, která je na
druhém místě v tabulce o postup
do předkola play-off Chance ligy.
Jestřábi dobře začali, když od čtvrté
minuty vedli. Náskok si ale ve druhé třetině neudrželi ani přes velký
tlak a hru bez brankáře ke konci
zápasu. Nakonec hokejisté Prostějova prohráli rozdílem jedné branky 2:3. Bílé hvězdy z Třebíče si tak
potvrdily předkolo.

LHK PV
SK TRE

šance ani na jedné straně. Až ve 12. se
zapotil gólman Hanáků. Nejprve to
na něj zkoušela dvojice Vodný – Nedvídek, poté Bittner, nakonec Štůrala
vychytal Psotu. Horácká Slavia byla
v posledních minutách první části
velice aktivní a tlačila se k vyrovnání.
Překonat prostějovskou jedničku ale
nedokázala.
Začátek druhé části se nesl v duchu
konce té úvodní. V úvodních pěti minutách měli hosté několik přesilových
her. Ve velké šanci se objevil Bittner, ale
Tomáš Štůrala vytahoval své nejlepší
zákroky. Dobrou možnost pro skórování si vytvořil i domácím celek, a to
ve vlastním oslabení, kdy Hrníčko vyzkoušel pozornost hostujícího Jekela.
Přesilovou hru poprvé Třebíč využila
v čase 26:20 a vyrovnala skóre. Muška
sice nejprve střelu Nedvídka zblokoval,
jenže na dorážku Vodného už byl Štůrala krátký – 1:1. Gól vlil hostům krev
do žil a byl jich najednou plný led. Svůj
tlak využila Třebíč dvě minuty po první
brance. Po vyhraném buly si to Bittner
namířil přímo před brankoviště, stínil
Štůralovi a ten inkasoval z hole Nedbala – 1:2. Prostějovská letka se chtěla vymanit z útlumu a také se jí to podařilo.
V čase 29:41 se Račuk s Jandusem vy-

oèima trenéra 1.SK Prostìjov Pavla Šustra:

„Absolvoval s námi téměř celou přípravu. Je to rychlý typ
hráče se slušnou technikou. Má dobrou levou nohu a kopací techniku. Věřím u něj, že pomůže k oživení levé strany. Vypadá to, že mu nejvíce sedí pozice levého obránce,
ale je schopný zahrát i levou zálohu.“

oèima trenéra 1.SK Prostìjov Pavla Šustra:

„Má ligové zkušenosti, slibujeme si od něj zkvalitnění
zakončení. Určitě je to jeden z hráčů, co by pak měl
výrazně zlepšit naši střeleckou produktivitu.“

Jak jej vidí Veèerník:

Rychlý dynamický hráč, platný při zakončení i vytváření
šancí. Pohybem si říká o hodně nahrávek, dokáže si pro ně
udělat místo. Při zakončení neváhá. Útočná síla, kterou tým
rozhodně po nepříliš produktivním podzimu potřeboval.

narozen: 7. listopadu 1993
post: útočník
mateřský klub: Slezský fotbalový klub Opava
předchozí kluby: FC Opava, FC Miroslav, 1. FC Znojmo, FC Zbrojovka Brno, FC Baník Ostrava
příchod z: Slezský fotbalový klub Opava

Bronislav STÁÒA

oèima trenéra 1.SK Prostìjov Pavla Šustra:

„Podobně jako Michal Stříž u nás absolvoval většinu přípravy. Je to typický stoper, který má potenciál
se posouvat. Nemá sice zatím druholigové zkušenosti,
posun do soutěže by ale měl zvládnout.“

Jak jej vidí Veèerník:

Vysoký hráč, který bude velmi cenný ve vápně na hlavičkové
souboje. Důrazný bojovník, který před soupeřem neuhne. Je
to mladý fotbalista vracející se ke kořenům. Návrat, a navíc
první druholigová štace budou nepochybně velmi motivující ke skvělým výkonům.

narozen: 15. května 1997
post: stoper
mateřský klub: 1.SK Prostějov
předchozí kluby: MFK Frýdek-Místek, FC Hlučín, MFK Karviná, MFK Havířov
příchod z: MFK Frýdek-Místek

Daniel BIALEK

Rychlý hráč, který je schopný kombinovat. Umí přispět útoku, přestože bude mít a má spíše defenzivní úkoly. V přípravě
se mu několikrát stalo, že se nechal „obrat“ o balón, z čehož
plynuly nebezpečné šance soupeřů. Celkově ale podával stabilní výkony, které navíc časem rostly.

Jak jej vidí Veèerník:

narozen: 4. července 1994
post: obránce/záložník
mateřský klub: SK Sigma Olomouc
předchozí kluby: SK Sigma Olomouc, SK Uničov, MFK Vyškov, FC Opava, MFK Vítkovice
příchod z: Městský fotbalový klub Vítkovice
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PROSTĚJOV Jednoho z aktuálně
nejtěžších soupeřů přisoudil los
FORTUNA národní ligy prostějovskému eskáčku v prvním jarním
utkání na půdě soupeře. Tím budou
Pardubice, které podzim zastihl
v nečekaně skvělé formě. Na druhou
stranu je možné očekávat, že podobná forma netrvá věčně.
Pardubice zažily hektickou zimu, během
níž se významně proměnil kádr. Ten
opustilo a zároveň doplnilo osm jmen
napříč všemi posty. Vrátili se například
záložník Emil Tischler nebo obránce

Ve vyrovnaném utkání prokázala více odvahy Třebíč V Pardubicích může eskáčko překvapit

ani neposkytl zápasové hodnocení.
„K tomu utkání už nemá smysl se vracet,
nechme to být,“ nechtěl Ladislav Lubina
rozebírat pondělní mač ani s časovým
odstupem několika dnů.
Ve středu na kluzišti Benátek nad Jizerou
jeho svěřenci dlouho předváděli o poznání kvalitnější výkon, po právu vedli
3:0. Během třetí periody ale následoval
tradiční zkrat znamenající tři minuty
před koncem vyrovnání na 3:3. Vítězství
4:3 favoritovi zachránila trefa Marka Račuka v čase 59.23.
„Nastoupili jsme v početně úzké sestavě,
co se hlavně týče obránců, kteří se točili
pouze čtyři. Vzhledem k tomu se nám
dařilo zápas zvládat dobře, jenže tříbrankové vedení jsme v poslední třetině zby-

PROSTĚJOV O všem podstatném už bylo v případě hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov rozhodnuto s předstihem, a tak se jejich poslední hrací týden v Chance lize mužů ČR 2019/2020
odvíjel v naprostém poklidu s vědomím neodvratitelnosti
výsledné blamáže. Aspoň že dvanáctý tým konečné tabulky
zvládl nic neřešící závěr prošustrované sezóny se ctí solidním
šestibodovým ziskem ze tří duelů.

PROŠEK Marek

ZNÁMKA

FOTOGALERIE

Pondělí 9. března 2020
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Například čerstvý výsledek 0:7 si připsaly Určice. „Áčko“ klubu hrající I.A
třídu Olomouckého KFS se setkalo s
Kralicemi na Hané. A byl z toho debakl. „Kralice jsou v úplně jiné přípravné
fázi než my a bylo to vidět. Vyhrály
zaslouženě,“ uvedl k utkání trenér David Kobylík. Přes nepřízeň výsledku
zůstává klidný. „Neberu to jako něco

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Přestože do jarní
části sezóny zbývají některým týmům ještě tři týdny, dění v nich je
zajímavé. Zatímco v lednu a v únoru se kluby předháněly v tom, koho
přivedou, nyní už dolaďují své herní a fyzické dovednosti, bilancují s
kádrem. A hrají přípravné zápasy.
Některé týmy se na ně vrhly s chutí a vyzkoušely si je nebo vyzkouší,
rovnou půltucet. Jiné jsou v tomhle
směru střídmější. Nicméně výsledky některých mačů jsou rozhodně
zajímavé.
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alarmujícího. Spíše nám to ukázalo,
kde jsou naše slabiny, na čem je třeba
zapracovat,“ uvedl David Kobylík.
V roli vítězů se naopak z týmů hrajících krajské soutěže objevil Pivín.
Ten potvrdil velmi dobré výsledky z
podzimu, kdy uhrál druhou příčku.
„Nejprve jsme vyhráli s Protivanovem
6:3, poté jsme porazili Dobromilice
v poměru 15:2,“ vzpomněl nedávný
úspěch svého týmu trenér Jaroslav
Svozil. Přesto našel slova chvály i pro
soupeře. „Musím poděkovat soupeři
a vyzdvihnout to, že to nevzdali. Jinde
by možná odešli ze hřiště, tady to ale
poctivě odběhali,“ uvedl trenér. A nepochybně tím potěšil kouče Dobromilic Michala Rochlu, který si zejména na začátku sezóny na přístup svých
svěřenců stěžoval.
Podle očekávání velmi solidní výsledky podávají v přípravě také Čechovice. Za sebou aktuálně mají tři zápasy.
„Nejprve jsme vyhráli 9:1 s Chomoutovem, potom jsme podlehli Vyškovu

„B“ 3:9. A nakonec jsme 5:3 přehráli
Vysočany,“ uvedl trenér Lukáš Koláček. Tým ještě čekají další dvě utkání, a to s Hlubočkami a generálka ve
Slatinicích. „Tu odehrajeme u nich na
trávě,“ dodal trenér s tím, že mužstvo
si tak naplno začne zvykat na zápasový povrch. A jak si zatím vedly další
týmy? Výsledky jsou více než pestré.
Například Protivanov prohrál 2:4 s
Boskovicemi, ale naopak zvítězil 10:2
nad Němčicemi nad Hanou.
A jak to vypadá s přesuny hráčů?
Třeba v Čechovicích jsou minimální. „Nikdo nepřišel a nejspíš už ani
nepřijde. Budeme hrát s hráči, co
máme,“ konstatoval Lukáš Koláček.
Klub nakonec nepodepsal snajpra
Martina Lužu, ten tak dál bude dělat
radost Ivo Zbožínkovi ve Smržicích.
Podobně veselí mohou být také v Pivíně, který si nakonec udržel dalšího
elitního kanonýra Davida Trajera.
Navíc také posílil o vrchoslavického
Konupku.

Opory klubům zůstávají

Pivín naděloval

fotbalová pøíprava z regionu…

PRVNÍ
POLOČAS JARNÍ PREMIÉRY DIVÁKY NABAŽIL Na úvod sezóny
,'56Ą$+2Ą+&#.+i'56$1&Č#5-10è+.+
Určice schytaly debakl,

Ten první však Hanáci ztratili, když
v pondělí podlehli Třebíči 2:3. Horácká Slavia ještě potřebovala bodovat pro
potvrzení svého postupu do předkola
play-off, čemuž odpovídal poměr sil
na ledě. Hosté byli jasně lepší, na bránu
vyslali dvojnásobný počet střel a zvítězili naprosto zaslouženě, i když těsně.
Kouč elhákáčka pociťoval po další
Podruhé naskočil do sestavy hokejistů Prostějova sportovní ma- domácí porážce takové zklamání, že

Vykoukal i Fojt s asistencí

ZNÁMKA

7ZAUJALO NÁS

DAVID
PAŠEK

Status pravděpodobně nejlepšího mladého hráče „A“mužstva LHK za čerstvě skončenou sezónu 2019/20 potvrdil v posledním utkání dvacetiletý útočník. „Chlánič“
dal v sobotu Ústí nad Labem hned dva góly, když
nejprve samostatným průnikem otevřel skóre a nakonec přesnou střelou z vrcholu kruhů pečetil na 4:2.
V součtu celého ročníku to dotáhl na 25 kanadských
bodů (11 gólů + 14 asistencí) v 51 odehraných střetnutích, což je v jeho věku velice slušná bilance.

PETR CHLÁN
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Polákovi z TUFO-PARDUS těsně utekl bronz
v bodovačce, Pszczolarski si však vybojoval olympiádu!
BERLÍN, PROSTĚJOV V předminulém týdnu skončilo cyklistické mistrovství světa na dráze
v německém Berlíně, kde měl
tým TUFO-PARDUS Prostějov
dvojí zastoupení, o čemž Večerník již informoval. V dresu České
republiky se na start scratche postavil Daniel Babor, v bodovacím
závodě i madisonu nastoupil za
Polsko Wojciech Pszczolarski.
Jak si vedli, přináší v následujícím
ohlédnutí.
Jako první se do bojů o cenné kovy
zapojil Babor, pro kterého šlo o premiéru na MS mezi mužskou elitou,
když věkem stále ještě patří do kategorie U23. Dan přitom na šampionát odcestoval ve výborné formě a netajil se tím, že jede bojovat
o příčky nejvyšší. Nakonec z toho
bylo čtrnácté místo, což je pro takhle

mladého závodníka za dané situace
velmi dobrý výsledek.
„Nehodnotím to negativně ani pozitivně, mířil jsem výš. Po výkonnostní
stránce to bylo super, neměl jsem
větší problém vydržet tempo. Navíc
je olympijský rok a padající světové
rekordy ukazovaly, v jaké jsou všichni formě. Bohužel jsem ale pocítil, že
pořád nemám dostatek zkušeností.
Také jsem se možná podcenil a měl
zbytečný respekt, když jsem neskočil
do nějakého úniku a čekal až na spurt.
Nicméně mě to namotivovalo do
další práce a věřím, že je to teprve začátek,“ sdělil své dojmy prostějovský
cyklista.
O velké napětí až do samého závěru
se pak postaral v bodovacím závodě
Wojciech Pszczolarski. Do posledního okruhu totiž figuroval na medailovém umístění, bohužel ale nakonec

&CPKGN$CDQTPCUVCTVWFT¾JQXÆJQ/5X$GTNÊP÷ Foto: archiv SKC TUFO PARDUS

skončil – stejně jako loni – čtvrtý.
„Neměl jsem od sebe velká očekávání, protože jsem se na posledním Světovém poháru potýkal se zdravotními
problémy, a v Kanadě dokonce musel
na testy na koronavirus. Neměl jsem
tak moc času na přípravu a byl zvědavý, jakou budu mít formu. Bylo to
však skvělé, cítil jsem se silný a opět
chybělo málo,“ zhodnotil Pszczolarski.
O dva dny později Wojciech absolvoval madison spolu se svým reprezentačním kolegou. V této disciplíně měl
navíc poslední šanci nasbírat dostatek
bodů pro nominaci na letošní olympijské hry v Tokiu. Bohužel se mu tolik nedařilo a rozhodně mířil výše než
na dvanáctou pozici, kterou po smolném pádu i defektu s Danielem Staniszewskim obsadili. Podstatné ovšem
bylo, že i to jim stačilo na zisk kvóty

pro LOH 2020 v japonském Tokiu!
„Madison byl pro mě důležitý, ale nešel podle představ. Měli jsme taktiku
vyčkat na vhodný moment a zaútočit.
Bohužel přišel defekt s pádem, takže
nám pak scházely síly. Naštěstí jsme
se na olympiádu přesto kvalifikovali
a v tomhle směru cíl splnili,“ oddechl
si Pszczolarski. „Wojta předvedl skvělý výkon s hořkosladkým závěrem,
nicméně fakt, že budeme mít závodníka na olympijských hrách, je pro
náš tým velká událost. Svou poctivou
práci dotáhl do úspěšného konce a za
svůj přístup si to opravdu zaslouží. Co
se týče Dana, držel se své strategie, ale
závod se vyvinul jiným způsobem.
Což je zkušenost a příští rok bude
zase o kus dál,“ zhodnotil světový
šampionát z prostějovského pohledu
sportovní ředitel TUFO-PARDUS
Michal Mráček.
(jl, son)

NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ

Cyklisté zahájili novou

NA ZIMÁKU

silniční sezónu na Rhodosu
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VSTUP ZDARMA

RHODOS, PROSTĚJOV Stejně jako předchozí sezóny na silnici zahájil i tu letošní cyklistický
tým TUFO-PARDUS Prostějov na řeckém ostrově Rhodos. Hanáčtí jezdci tam absolvovali jednorázový závod International Rhodos GP (UCI
1.2) a následně se ještě postaví na start etapového klání Tour of Rhodos (UCI 2.2).
Na ostrov odcestovala elitní sestava kromě dráhových reprezentantů Daniela Babora, Luďka Lichnovského a Wojciecha Pszczolarského. První jednorázovku tedy podstoupili René Smékal, Maxim
Müller, Bruno Stoček, Marek Dolníček, Jakub Hník,
Filip Řeha a Karel Tyrpekl.
„Závod se každoročně jede po náročné trase, a navíc
hodně foukalo, nebylo to tedy hned na úvod nic jednoduchého,“ okomentoval sportovní ředitel oddílu
Michal Mráček. „Také jsme na startu měli pět kluků,
kteří právě přestoupili z juniorské do elitní kategorie.“
Z prostějovských zástupců si nakonec po 186 kilometrech dojel pro nejlepší výsledek Karel Tyrpekl,
který dorazil v hlavní skupině a v čase norského
vítěze Erlenda Blirkra (Uno-X Norwegian Development Team) obsadil devatenáctou příčku. V čelním pelotonu se podařilo udržet také Filipu Řehovi
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a Jakubu Hníkovi, kteří naznačili, že náročné profily
budou právě jejich doménou.
„Šlo o první start, těžko po něm dělat závěry. Měl
jsem ale z kluků dobrý pocit a hlavně mladí se s tím
poprali skvěle, takto dlouhý závod je pro ně opravdu
velkou změnou. Vzhledem k náročnosti trati se uká-

zalo, že příprava se vydařila a odvedli jsme kus práce.
Už se těšíme na další starty,“ připojil Mráček.
Tour of Rhodos teď bude druhým mistrákem letošní
sezóny. Poté se TUFO-PARDUS přesune zpět do České republiky, kde se zúčastní tradiční a významné jarní
klasiky Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš.
(jl, son)

ČECHOVICKÝ zápasník Vrba

skvěle stříbrný
na MČR!
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PROSTĚJOV O předposlední únorové sobotě se
v Havlíčkově Brodu konalo mistrovství republiky
kadetů a mladších žáků v zápase řecko-římském.
Zúčastnilo se 159 mladých talentů z 26 oddílů, TJ
Sokol Čechovice reprezentovali dva borci.
Mezi mladšími žáky bojoval ve váhové kategorii
do 57 kilogramů Filip Kouřil, kterému se nakonec
nepodařilo prosadit na medailové pozice, celkově
obsadil šesté místo.
Jako David mezi Goliáši si připadal Matěj Vrba
v kategorii kadetů do 92 kilogramů, neboť věkově
patří ještě do starších žáků. A byl tudíž nejmladší,
nejmenší i se svými 81 kily nejlehčí ze všech účastníků dané kategorie.
„Co však Matějovi chybělo na váze, to nahradil bojovností. Kosil jednoho soupeře za druhým a až v rozhodu-

jícím utkání turnaje mu patnáct sekund před koncem
utekl protivník z lopatkové pozice, aby následně vyhrál
těsně na body. Titul vicemistra ČR je přesto krásným
úspěchem,“ ocenili trenéři Vojtěch Szilva a Jiří Vrba.
DVÌ MEDAILE NA SLOVENSKU

Ve stejný den, kdy proběhl výše popisovaný národní
šampionát, se tříčlenná výprava čechovických zápasníků vydala na mezinárodní turnaj mládeže do
slovenských Nesvadů. V konkurenci 190 závodníků
z 10 zemí nastoupili za Sokol tři zástupci, z nichž dva
dosáhli na cenný kov: Lukáš Vávra (přípravka A do 35
kg) skončil druhý, Elena Polednová (přípravka A do
40 kg) byla třetí. Damián Zeidler (přípravka A do 28
kg) pak obsadil sedmý post ze dvanácti borců své kategorie.
(szi, son)
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JAKÝ BYL PØEBOR OFS PROSTÌJOV - II. TØÍDA?
Ohlédnutí za podzimní částí sezóny 2019/2020 v nejvyšší okresní soutěži

Dvoustranu připravil: Petr Kozák. Texty: Michal Sobecký a Jan Fréhar. Foto: Michal Sobecký a archív Večerníku
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První polovina fotbalové sezóny je
pro účastníky Přeboru Okresního
fotbalového svazu Prostějov alias II.
třídy už nějaký ten pátek minulostí.
Dnes už se vesměs všichni dávají
po zimní pauze dohromady, aby
se co nejlépe připravily na jarní odvety. Mají důvod. Utkání ještě čeká
mužstva opravdu hodně, a často
pořádně těžká. Okresní přebor je totiž, až na několik málo výjimek, vyrovnaný odshora až po spodní patra.
A kolikrát už se ukázalo, že porazit
může každý každého. Co fotbalový
podzim na Prostějovsku přinesl?
Především jeden velký návrat na
výsluní. Vrahovice se totiž dokázaly po předchozí nevydařené sezóně
vzpamatovat a po letní přípravě
do soutěže doslova vletěly. Od
začátku na trávnících výsledkově
a zejména bodovými zisky dominovaly a zdá se, že nebudou mít
v ročníku 2019/2020 konkurenci. Tedy snad kromě Horního
Štěpánova. Ten má v inkasovaných i vstřelených brankách
zhruba stejná čísla, ale marná sláva, rozhodující cifry
má výrazně nižší než jsou
ty vrahovické. Navíc Horněštěpanovští mají pouze
dvoubodový náskok
na třetí Brodek u Prostějova, který po vcelku průměrné sezóně
naopak nyní šlape.
Ani Jelínkův tým však
nemá nic jisté. Střed tabulky je totiž
mimořádně našlapaný, mezi 3. a 9.
místem je rozdíl pouhých pěti bodů
a například exkrajské Němčice nad
Hanou, Dobromilice a Skalka mají
shodně 20 získaných dílků.
U prvních dvou mužstev se na chvíli
zastavíme. Němčice nad Hanou to-

Zklamáním exkrajské Němčice,
trápí se i Dobromilice,
Výšovice na sestup

KOMENTÁØ

tiž po pádu z 1.B třídy Olomouckého KFS byly logicky pod zvýšeným
drobnohledem. Očekávání byla ale
až příliš velká, k návratu o patro výš
je v první posestupové sezóně pořádně daleko. To se dřív potvrdí slova
dnes již bývalého kouče Radovana
Novotného, který hovořil o tom, že

pokud se nic nestane, němčický celek
brzy spadne ještě níže... V každém
případě jeden z papírových aspirantů nikterak neoslňuje. To se dá říct
rovněž i o Dobromilicích. Loňský
druhý tým tabulky je v šedém průměru ligy a zatím nic nenasvědčuje
tomu, že by se z něj měl vyhrabat.

Velkou otázkou také bylo, jak se vyrovnají rezervy Plumlova a Kralic
s postupem mezi elitu „okresu“. Inu,
po svém. Kralice zprvu nevyhrávaly,
nicméně střílely hodně branek, a to
jim vydrželo i ve chvíli, kdy se štěstí
začalo přiklánět na jejich
stranu. V konečném součtu
je z toho pro
kralické „béčko“ senzační čtvrté místo. Naopak
záložní výběr Plumlova se potácí až
u samého dna. Ostatně před sezónou
tam byly z tohoto scénáře obavy, které se naplňují. Podobně jako u Výšovic, které se už v předešlém ročníku
zachránily až a poslední chvíli a letos
to s nimi ale vypadá ještě podstatně
hůře. Tým nevyhrává a zejména
zprvu dostával debakly. Svůj dojem
příliš nevylepšil ani ve druhé polovině podzimu. A tak optimismus
trenéra Dudíka je snad posledním
stébélkem naděje. Záchrana by se
v současné situaci rovnala spíše zázraku než čemukoli jinému. Pokud
bude i předposlední příčka sestupová, je vedle plumlovského „béčka“
nejvíce ohroženým druhem Tištín,
klid nemají ani v záložní kabině
Určic, Brodku u Konice či Vícově.
Dokonce ani vyrovnaný střed nemá
jistotu. Ostatně rozdíl mezi čtvrtými
Kralicemi „B“ a třináctým Plumlovem „B“ je pouhých osm bodů.
Vyrovnanost tak je největším příznakem podzimní části Přeboru OFS
Prostějov alias II. třídy.

PODZIM OKRESNÍHO
PØEBORU V KOSTCE

Suveréni z Vrahovic
Jestli někdo v první polovině nejvyšší soutěže pod hlavičkou OFS Prostějov na
podzim ovládl, jsou to jednoznačně Vrahovice. I přesto, že nemají o tolik odlišné statistiky od druhého Horního Štěpánova, v jednom číselném údaji se tým
výrazně od svého nejbližšího souseda v tabulce liší, a to počtem bodů. Zatímco Horní Štěpánov zapsal solidních 26 bodů, Vrahovice jich mají hned o 10
víc. Přitom soupeře často museli v zápasech přetlačovat. Čím to? Odpovědí je
nejspíš jednak dobrá připravenost Vrahovic na zápasy, jednak motivovanost
týmu a celková psychická odolnost. Jak ostatně řekl například o svém mužstvu
trenér Kralic na Hané Miroslav Takáč: „Víme, že ty góly dáme. A vypadá to, že
ve Vrahovicích to mají stejně a špatně se vyvíjející zápas je nerozhodí.“

.UDOLFNÅSÔHNYDSHQÉUHzÉUXMH]NXvHQRVW
Hned dvě rezervy celků z vyšších soutěží si na jaře 2019 vybojovaly postup
do II. třídy, a sice Plumlov a Kralice na Hané. Namístě tehdy bylo nadšení
i obavy, jak si týmy v novém prostředí povedou. Jak se ukázalo, v případě
plumlovského „béčka“ byly oprávněné. Tým je předposlední a bude mít
ještě starosti s udržením. To kralická záloha od začátku ukazovala atraktivní
fotbal plný útočných kombinací a branek. A i když zprvu nevedl k bodům,
postupně se mužstvo propracovalo až na čtvrtou pozici, což je hned po postupu senzace. Z týmu se stal černý kůň soutěže, který může na hřišti prohnat opravdu každého.

'LYRNÅVHvXS\WÙPÕ]HvSLÄN\
Zatímco Vrahovice rozjely jízdu za velkými výsledky oproti minulé mizerné
sezóně, u jiných je to naopak mnohem horší. Řeč je například o Dobromilicích. V minulé sezóně druhý tým soutěže se nyní potýká s velkým pádem,
aktuálně až na sedmé místo. Už na začátku sezóny zněly výtky ohledně přístupu hráčů, které se ukázaly oprávněné. Podobně zklamaní mohou být
v Tištíně. Tým zažil hororový podzim a oproti pátému místu po předchozím
ročníku je nyní až dvanáctý. To je ohromný sešup dolů a bude otázka, zda se
ho na jihu Prostějovska podaří nakonec zastavit. A mohly bychom pokračovat i dále v čele s exkrajskými Němčicemi nad Hanou, kterým se po sestupu
nedaří zastavit výkonnostní pád.

([NOX]LYQËUR]KRYRUVQHMOHSxËPVWĆHOFHPSRG]LPQËê¿VWLRNUHVQËKRSĆHERUX
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URČICE Prošel celou řadou
soutěží, zahrál si dokonce i druhou ligu.
Poslední sezóny
válí na hrotu určické rezervy a každý ročník zakončí se spoustou
branek. Letos
je zatím v celé
soutěži Přeboru
OFS ProstějovII. třídy bezkonkurenční. I přes
jedenácté místo svého týmu
v tabulce dokázal zaznamenat
neskutečných devatenáct zářezů ve třinácti duelech! Podzimní
král střelců se pro Večerník ohlédl za podzimními boji i předeslal
i plán na jarní část.

••

Každý ročník se držíte na
předních příčkách mezi střelci,
téměř každý zápas se dokážete
prosadit, jaký máte klíč k úspěchu a co byste poradil mladým
střelcům?

NHîE@N@-@OM3J?µF

„Bez mančaftu bych nedokázal vůbec
nic! Kluci mi dokáží drtivou většinu
gólů doslova přichystat, že mně už
stačí přesně zacílit. Myslím si, že mám
dostatek zkušeností na to, abych pak
ty šance dokázal využít. Jsem taky rád,
když mé branky pomůžou týmu na
body. Kdybych měl někomu poradit,
tak to rozhodně nevzdávat, zkoušet to
a věřit si na zakončení.“
•• Máte nějakého oblíbeného soupeře v okresu nebo naopak někoho,
proti komu se vám nedaří?
„Abych řekl pravdu, tak co se týče stylu
hry, absolutně soupeře nerozděluji. Ale
musím se přiznat, že nejraději mám
blízké soupeře. Je to kousek, obvykle
hrajete proti známým. To dlouhé cestování po okrese moc nemusím. Nejhorší je výjezd do Horního Štěpánova.
Nic proti tomu klubu nemám, ale ta
vzdálenost je zbytečně velká. A když si
vybavím tu trasu Tištín–Horní Štěpánov. Tak se nejezdí pomalu ani v kraji.“
(smích)

•• Do „A“-mužstva Určic vás trenér

Kobylík neláká?
„Nebudu zastírat, že ne... (pousměje se)
Rád klukům pomůžu, když je nejhůře,
ale prioritou je pro mě naše rezerva,
kde si chodím zahrát s hráči, se kterými
jsme se před lety vykopali z okresu až do
kraje. Navíc už nemám ani ambice hrát
někde výš a ani mé pracovní vytížení mi
to nedovoluje.“
•• Z týmového hlediska se podzimní část ale příliš dobře nevyvíjela.
Čím to?
„Naše výsledky byly hodně kolísavé. Dokázali jsme porazit týmy, které hrají nahoře
tabulky, ale taky jsme pak dokázali prohrát
s mužstvy pod námi. Podle mě je to hodně uzpůsobeno zraněními, zápasy dorostu i ´A´ mužstva. Kostra mužstva zůstává
stejná, ale přece jen se jinak sestava často
točí a to nám moc nesvědčilo. Ale určitě
jsme měli být po podzimu daleko výš.“
•• Jak byste hodnotil celkovou úroveň soutěže?

„Jsem až mile překvapený. Po fotbalové stránce podle mého názoru má
soutěž opravdu kvalitu. To je hlavně
uzpůsobeno nedostatkem mladých
hráčů. My zkušenější už se moc nehoníme a snažíme se spíše kombinovat.“
•• Jaké budou vaše cíle do jarní
části sezóny?
„Rozhodně se chceme posunout tabulkou vzhůru, abychom se vyhnuli loňským starostem, kdy jsme hráli o záchranu téměř do posledního kola. Věřím, že
kvalitu na to máme dostatečnou.“
•• A pomyslná korunka pro krále
střelců?
„Já dlouhou dobu ani nevěděl, že
jsem takhle vepředu. Až si mě kluci
dobírali v šatně, tak jsem zjistil, že
jsem na čele. Ač se nerad chválím,
musím uznat, že devatenáct branek
ze třinácti utkání je opravdu slušný
počin. (úsměv) Spíše mě ale zajímá
to, abychom odehráli klidné jaro než
titul krále střelců.“
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chválí při pohledu zpět hráče jako kolektiv. Ocenil například jejich pracovitost
i chování při zápasech, které se pro tým
nevyvíjely dobře. I Vrahovice si občas totiž vybíraly slabší chvilky. „Když jsme hráli
s týmy jako Výšovice nebo Určice ´B´
a utkání se nedařilo, hráči si nechali poradit. Anebo si ke hře sami něco řekli, a dokázali jsme to vyhrát. Často se ukazovala
dobrá fyzická připravenost hráčů a větší
vůle vyhrát,“ je si vědom Mezulianek. „Že
se podzim povedl v takovém gardu, to je
jedna velká paráda. Myslím, že až takové
to nečekal asi nikdo!“
Začátek probíhajícího ročníku byl ve
znamení těsné výhry 5:4 nad nováčkem
z Kralic na Hané „B“. Následovala řada
vítězství, i když, jak připouštěl před-

seda klubu, často se na ně tým nadřel.
Vrahovice ale hned několikrát ukázaly,
že umí přestřílet kdekoho. „Alespoň
ty zápasy byly zajímavé a nám se tak
hodně zvedla návštěvnost,“ okomentoval s úsměvem divoké výsledky David
Kratochvíl.
Desetibodový náskok na druhý Horní Štěpánov už ale naopak vypadá
komfortně. Stejně jako 56 vstřelených
branek. Tým nakonec ztratil za celý
podzim pouhé tři body, což je oproti
předešlým obdobím výrazný posun.
Zatímco tak před minulou sezónou
byly Vrahovice pasované na jednoho
z adeptů na postup a předpoklady nebyly naplněné, tentokrát se klidně vyplnit můžou. „Nechceme se o něm ale
teď bavit, to nejspíš proběhne až tak tři
zápasy před koncem jara. Netlačíme na
to. Navíc po postupu by přišla větší časová náročnost dojezdů na zápas, což by
pro některé hráče byl problém, jelikož
pracují na směny. Museli bychom pak
získat nové posily,“ vyjádřil se k možnosti postupu do I.B třídy Olomouckého KFS Kratochvíl. „Určitě bychom
celou situaci nejdříve probrali s hráči,
je to hlavně o nich. Řešili bychom to
ve chvíli, až bychom věděli, že je postup reálný,“ nechtěl se předseda klubu
o postupových starostech příliš bavit.
Srovnal však kvalitu I.B třídy a Přeboru OFS Prostějov. „Rozdíl ve hře tam
není až tak velký. Spíš by rozhodování
souviselo s většími náklady a větší časovou náročností při cestování na zápasy.
Záleželo by taky, zda by nás pak přiřadili do ´olomoucké´ nebo ´prostějovské´ skupiny,“ je si vědom Kratochvíl.
Klub začne blížící se jarní část zostra.
Na svém trávníku přivítá „béčko“ Kralic na Hané, které oplývá velkou útočnou sílou. Chystat se chtějí Vrahovice
nejen tréninky, ale také třemi zápasy
s Jesencem-Dzbelem, s Pivínem a prostějovskou „sedmnáctkou“ 1.SK.

<¾RCU[8TCJQXKELUQWP÷MF[R÷MP¾FKXQéKPC6GPVQUPÊOGMLG\FWGNWRTQVK&QDTQOK
NKEÊOMVGTÚUMQPéKNXÊV÷\UVXÊORQF\KOPÊJQNÊFTWXFKXQMÆORQO÷TW

Malý zázrak, nebo naopak velké oživení. I tak by se dala označit cesta
Vrahovic podzimní částí okresního
přeboru. Zatímco na jaře 2019 se tým
trápil a oproti předpokladům skončil
daleko za „bednou“, podzimní část
nové sezóny mělo mužstvo báječnou.
Podařilo se mu takřka vše, na co se
sáhlo a s ohromným desetibodovým
náskokem nakonec skončilo na prvním místě. Vedení klubu pak za toto
umístění nejen hráčům, ale také novému trenérovi Davidu Mezuliánkovi (na snímku), který přišel k trenérskému kormidlu před sezónou.

ƔƔ Jak hodnotíte podzimní část?
A čemu nejvíce přičítáte úspěch vašeho týmu?
„V první řadě si myslím, že se povedla
parta. Je to možná klišé, ale platí to v našem případě stoprocentně. Hráči navíc
velmi dobře přistoupili k přípravě před
podzimem, i když byla krátká. A jejich
připravenost se projevila také v tom, že si
kluci dali v mnohém říct. Bavili jsme se
o lecčem, o řadě věcí. Dal jsem jim prostor, aby se k nim vyjadřovali. Celkově
u nás vládla dobrá komunikace. Některé
věci se sice tak úplně nepovedly, ale na
výsledku se to naštěstí nijak nepromítlo.
První místo je každopádně nadstandard,
nikdo s tím nepočítal.“
ƔƔ Zmínil jste, že jste nebyl se vším
spokojený. Můžete být konkrétní?
„Nebyl jsem spokojen s pozicí brankáře,
na níž se vystřídali hned tři kluci. V bráně tak například musel zaskakovat předseda klubu David Kratochvíl, vracet se
musel Tomáš Mačkal, Krč měl problémy se zády. Hlavně zpočátku jsme tak
dostávali opravdu hodně branek.“
ƔƔ Vrahovice vyhrávaly prakticky
celý podzim. Který ze zápasů pak považujete za nejpovedenější?
„To je těžké, protože těch povedených
bylo hodně. Některé se nám podařily
v závěru otočit, jiné jsme ovládali od
začátku. To byl příklad utkání s Plumlovem ‚B‘, v zápase byl vidět obrovský rozdíl týmů. Naopak takticky nejlépe odehraný zápas byl ten v Tištíně.“
ƔƔ Necítil jste na sebe před sezónou
tlak v souvislosti s tím, že vedení chtělo mnohem lepší ročník než ten předešlý?
„Já se fotbalem, stejně jako hráči, především bavím. A to jsem se snažil do týmu
taky přenést. Tlaky od vedení jsem tak
v ničem necítil. Důležité bylo prostě udělat dobrou partu, a to se podařilo. Sám
jsem se taky snažil o to, aby kluky tréninky
bavily a chodili na ně. To je hlavní podstata. Pokud aspoň trochu trénujete, uhrajete to. S tím jsem taky spokojený, vesměs si
tréninky pochvalují, sami říkají, že je baví.
A to mě těší asi nejvíc.“
ƔƔ Co aktuálně trénujete před jarní
částí a na co se nejvíce soustředíte?
„V okresním přeboru je prakticky nemožné trénovat třikrát čtyřikrát týdně,
což by bylo ideální. Nejde to s hráči, co
chodí na směny či mají rodiny. Abych
řekl pravdu, něco bych chtěl do jara
zkusit a natrénovat. Ale co, to prozradit
nechci.“ (úsměv)

neskrývá spokojenost trenér Vrahovic David Mezuliánek

„Nejvíc mě těší, že kluky baví tréninky,“

„Myslím, že z velké části za to, kde právě
jsme, může právě trenér. Zvedla se hra,
také účast na trénincích, které mají hlavu
a patu, zároveň hráče baví,“ vyjádřil se
předseda klubu David Kratochvíl. A u tématu se ještě zdržel. „Je to hlavně jeho přístupem, on tím žije. Cítím to tak, že pro
něj je fotbal na prvním místě a bere ho
vážně. Navíc si dobře sedl s kluky,“ dodal
první muž vrahovické kopané.
Z týmu, který měl zejména předchozí
jaro mírně řečeno rozpačité a skončil za
očekáváním, se tak stal doslova uragán.
I když zprvu to nebylo taktéž úplně ideální. „Zpočátku jsme dostávali hodně
branek, měli jsme divoké výsledky, až postupně se to zlepšilo,“ ohlíží se náročným
startem sezóny David Mezulianek. Ten

Výborně odehranou podzimní část mají za sebou fotbalisté
Vrahovic. V podzimní části okresního přeboru dominovali, a to
mnohem výrazněji než Horní Štěpánov a následně Vrchoslavice.
Vrahovice přitom v sezóně 2018/2019 zažily mizerné jaro a celkově se jim ročník nepovedl. Dlouho navíc hledaly trenéra. Jak se
však ukázalo, sázka na Davida Mezulianka byla trefa do černého.
Potvrdí dominanci i v jarní části a dočkají se tak konečně vytouženého posunu mezi krajskou smetánku?

a začaly sázet góly jako z kanónu. Skvělý podzim!

Jindøich SKÁCEL
s7-6RNRO'UzRYLFH

1. „Do Němčic jsem přišel v půlce podzimu. Viděl jsem, že hra týmu je hodně
nevyrovnaná: jeden víkend byl schopen
vyhrát 4:0, další stejným rozdílem padnout. Problém samozřejmě je i to, jak
se tým schází nebo neschází. Snažím se
nicméně do hry vnést řád, ukázat klukům, aby věděli, co a kde hrát. Většinou
je to v pohodě. Šel jsem do Němčic
s tím, že jakmile uvidím, že mají hráči zájem a chtějí se posouvat dál, dávají tomu
na trénincích maximum, tak zůstanu.
A můžeme pak myslet na něco lepšího,
příští rok to může být klidně špice tabulky. Nebudu říkat postup, ale do třetího
místa můžeme být určitě.“
2. „Potěšilo mě, že to kluci vzali celkem
vážně, snaží se docházet na tréninky, nestává se, že by se musely rušit. Vždy dorazí deset, dvanáct a někdy i čtrnáct lidí.
Pokud by to tak pokračovalo, bylo by to

Pavel VORÁÈ
– FK Nìmèice nad Hanou

3. „Měli jsme soustředění v Baldovci,
přátelské zápasy, v pátky trénujeme. Co
se týká hráčů, tak všichni slíbili, že budou pokračovat. Je samozřejmě otázka,
zda slib dodrží. Dřív platilo, že co se slíbí,
to platí. Dnes bohužel už často ne...“

1. „Střídavě oblačno. Některé zápasy
se podařily, jiné ne. Spíše se asi ve výsledcích odrazila tréninková morálka
a uspokojení z předchozí jarní části.
Loňské jaro bylo extrémně vydařené,
jen dvakrát jsme prohráli a pouze jednou skončili bez bodů. Pořád jsme pak
asi čekali, že to na podzim půjde samo...“

Michal ROCHLA
s)&'REURPLOLFH

super. Zklamal mě naopak snad jedině zápas s plumlovským béčkem. To jsem asi
trochu podcenil i já. Myslel jsem si, že je
vše v pohodě, když jsme vedli 4:1. Ale pak
se na to soupeř vrhl a otočil. Jako Plumlovák jsem samozřejmě chtěl vyhrávat, tím
spíše jsem v tom zápase prohrát nechtěl.“
3. „Trénujeme od sedmého února
a máme za sebou přátelák s Protivanovem, to byl takový křest ohněm. Kádr
zůstává stabilní, hráči celkově v regionu
nejsou. Nejde nám ani nijak extra o posílení. Šel jsem sem s tím, že klub chce
dělat fotbal se svými hráči. Navíc se stále
více ukazují dorostenci, což je super, jsou
hodně šikovní. Pak to ještě vypadá, že se
nám vrátí kluci z hostování. Chodí na
naše tréninky, baví je to, tak snad je budoucnost nadějnější.“

1. Jak hodnotíte podzimní část z pohledu týmu, jednotlivců i celé soutěže?
2. Co vás nejvíce potěšilo a co naopak zklamalo?
3. Jak u vás probíhá zimní příprava? Registrujete nějaké změny v kádru?

PROSTĚJOVSKO Jak s odstupem času vnímají své působení v podzimní části ročníku 2019/2020? Co se v týmech
povedlo více a co méně? A c se v klubech děje během zimní přestávky, či jak vnímají blížící se jarní část sezóny? Večerník během pauzy vyzpovídal zástupce desítky účastníků Přeboru OFS Prostějov, v nichž každý trenér odpovídal na
tři shodné otázky. Trio týmů ze špice tabulky (Sokol Vrahovice, Sokol Brodek u Prostějova, FC Kralice na Hané „B“)
dostali samostatný prostor, čtrnáctý kouč z Horního Štěpánova ve výčtu chybí, neboť vedení oddílu se dobrovolně
a nám z neznámých důvodů rozhodlo již před několika lety s médii nekomunikovat. Tento zákaz pak přikázalo svým
trenérům bez výjimky dodržovat.

1. „Posledních šest zápasů jsem ze zdravotních důvodů chyběl. Mužstvu se moc
nedařilo, výsledné postavení odpovídá
jeho možnostem. Je způsobení tím, že
odešel Španěl Borja. Vrátil se nám nedávno na přípravný zápas a dal pět branek.
Ale nebudu mu platit letenky. (smích)
Také kluci z Ukrajiny odešli. Potýkáme
se s nedostatkem hráčů, je to jak jinde po
okresech: hraje kdo má ruce a nohy. Nebylo to tedy celkově nic moc. Co se týká
soutěže jako celku, tak Vrahovice by měly
postoupit. Jsou jinde. Kdyby přitáhly
dobrého stopera a brankáře, tak hrají v I.B
třídě do pátého místa. Co se týká Horního Štěpánova, to na hřišti není Štěpánov,
ale Blansko a Boskovice. Nevím, co to má
za význam... Takový Němec třeba, ten
by z fleku mohl hrát za Kralice. U zbytku
týmů pak je podobná výkonnost, u dvou
tří hrajících o záchranu je ještě slabší.“
2. „Nepotěšilo mě nic. Snad jen to, že už
nás nepískají rozhodčí ze Svitavska, kteří nás nějaký čas zpátky zařízli v zápase
s Horním Štěpánovem. Zklamal mě odchod tvořivých hráčů, hlavně Borji. Hrál
ve stylu Barcelony, jen trochu pomaleji.“
(pousměje se)

Pondělí 9. března 2020

Najdete nás
také na
www. vecernikpv.cz

Překvapení sezóny? Jednoznačně
Kralice na Hané „B“. Tedy záloha celku hrající krajský přebor. Přestože je
v probíhajícím ročníku 2019/2020
nováčkem nejvyšší okresní soutěže,
vydobylo si kralické „béčko“ už nemalý respekt od soupeřů. O úspěchu v podobě čtvrtého místa po
podzimní části pohovořil pro Večerník trenér Miroslav Takáč. Ten
vyzdvihl některé hráče, především
pak chuť týmu hrát ofenzivně a takříkajíc pro diváky. Což se, vzhledem
k často velmi zkušenému týmu a zároveň velké střelecké potenci, zatím
více než daří.
ƔƔ Jak hodnotíte podzimní část
soutěže?
„Pozitivně, vše se nám sešlo. Mančaft
šlapal, soutěž se ukázala jako kvalitní,
celkově tak podzim hodnotím velmi

Trochu taky kondici. Máme
pak v týmu hráče, jako jsou
Havlíček a Růžička, taky Kawije.
Ti mají ještě dnes fazónku na kraj,
na divizi. Chytli se navíc i ostatní.
Vepředu třeba Petrželové, kteří už
toho mají taky hodně odkopáno. Až
takové jsem to ale nečekal ani já sám.“
(úsměv)
ƔƔ Jak se zmíněné zkušenosti projevují v zápasech?
„Hrajeme hodně dopředu, a i když
třeba prohráváme v poločase 3:1, tak
víme, že ty góly prostě dáme. Není
tam zkrátka křeč, nedohadujeme se.“
ƔƔ Hrajete tedy takříkajíc fotbal
pro diváky. Jak jich na přebor nalákat ještě víc?
„Tak my třeba nejsme tým, který by se
hádal, dělal problémy. Třeba v Tištíně
jsme si prostě s lidmi pokecali.“

ƔƔ Jak to u vás vypadá s přípravou,
na koho narazíte?
„Už jsme hráli v Biskupicích, prověřily
nás Klenovice, jejichž trenér s námi
chodí hrávat na umělku a nahecoval
nás k přáteláku. Pak záleží na počasí.
Když to jde, tak trénujeme.“

„Zatím jsme nadmíru
spokojeni,“ usmívá se

pozitivně. Po úvodu, kdy jsme těsně
prohráli, jsme naopak slavili první výhru, abychom pak opět prohráli, ale pak
už byla série vítězství. A je z toho čtvrté
místo... (úsměv) Celkově jsem spokojený a musím říct, že soutěž je kvalitní.“
ƔƔ Neměl jste právě kvůli divokému prvnímu zápasu s Vrahovicemi
obavy?
„Já ne, je to okresní přebor. (směje se)
Bylo špatné, že se nám po postupu zranili stopeři, navíc zkušení. Než jsme
zapracovali mladé, byla to taková divočina. Pak jsme se s tím ale vyrovnali.
Navíc, jak říká o nás trenér Určic, my
nejsme tým, co neumí bránit. Radši
ale hrajeme směrem dopředu.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete velkou produktivitu střelby?
„Je to jednoduché. Když je čas a potrénujeme, věnujeme se hodně střelbě.

usmívá se trenér Takáč

tak v naší hře není křeč,“

se zrovna nedaří,

„Nehádáme se, ani když
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1. „Podzimní část bych z našeho pohledu rozdělil na dvě poloviny. V té první
se nám celkem dařilo, sbírali jsme důležité body, ovšem druhá část podzimní
sezóny byla z naší strany velká bída.
Jednotlivce hodnotit nebudu, protože
na začátku sezóny jsme společně s trenérem Hyžďálem klukům vysvětlili, že
jsme jeden tým, a tudíž výhry a prohry
jdou za všemi. Soutěž je hodně vyrovnaná a až na celkem suverénní Vrahovice
může porazit každý každého.“
2. „Máme s panem Hyžďálem radost
z toho, že se nám podařilo utvořit z kluků dobrou partu. Jediná věc, která mě
hodně mrzí, je, že už před sezónou skončili s fotbalem Martin Glouzar s Jirkou
Karáskem. Myslím si, že to jsou kluci,
kteří by nám hodně pomohli a zapadli
by k nám perfektně do party.“

Stanislav PREÈAN
– FK Skalka 2011

2. „Co se týká zklamání, tak nemůžu říct,
že by nějaké bylo. Pro nás je půlka tabulky reálná. Byli bychom samozřejmě
radši za tu lepší, ale tohle je umístění, na
které naší hrou máme. Navíc v tabulce
nejsou velké rozdíly. Co mě naopak těší
je to, že tým drží při sobě. Dobrá parta
se udržela i přes výsledky a převažují v ní
pozitiva. Vidím to jako velké pozitivum
i do budoucna.“
3. „Začali jsme, chodíme si dvakrát týdně
zatrénovat. Co se týká odchodů, tak nejspíš z rodinných důvodů skončil Prášil.
Rozjednaná máme dvě jména. Jsou to
chlapi, co se přestěhovali z míst mimo
Prostějovsko do Dobromilic. Celkově
ale platí, že budeme spíše postupně starší
hráče nahrazovat mladšími. Absolvovali
jsme také soustředění v Napajedlích.“

1. „Ne vždy jsme se scházeli úplně podle představ, o trénincích ani nemluvně.
Chápu, že kluci mají různé povinnosti,
takže se jim to těžko vyčítá. Máme sice
A i B mužstvo, ale i tak jsme rádi, když se
sejdeme. S podzimem jsem tedy v rámci
možností spokojený. Co se týče kvality soutěže, tak je podle mého názoru

Patrik MÜLLER –
Jiskra Brodek u Konice

1. „Podzimní část dopadla pro nás podle
očekávání, jsme ve středu tabulky. Mohli
jsme získat o pár bodů navíc. Vlastními
chybami jsme si ale některé zápasy prohráli. Ale umístění odpovídá složení týmu.“
2. „Zklamáním pro mě byl přístup některých, hlavně mladších hráčů k fotbalu. Na některé zápasy jsme je pomalu
museli nutit, aby jeli...“
3. „S přípravou jsme začali v polovině
ledna. Tehdy jsme chodili ve středy do
haly, nyní chodíme i v neděli na umělku.
Scházíme se v deseti, jedenácti lidech,
což v rámci možností není špatné. Co
se pak týká změn v týmu, tak se vrací
po problémech s koleny Jirka Mlčoch,
který delší dobu nehrál. K týmu se ještě
připojil Vojtěch Studený, který se vrátil
z vojenské mise. Naopak je otazník kolem brankáře Drčky. Přišel k nám před
rokem z Kostelce a nyní mají zájem si jej
stáhnout. Tady je situace otevřená.“

Miroslav KRUTOVSKÝ
– Sokol Vícov

3. „S tréninkem jsme začali koncem ledna, v březnu jedeme na krátké soustředění a před začátkem soutěže sehrajeme
přátelák. Kádr možná dozná nějaké
drobné změny, ale žádná přestupová
bomba to nebude.“ (úsměv)

1. „Spokojeni rozhodně nejsme, na začátku soutěže jsme si vytyčili cíl umístit
se do šestého místa. Byly tam zápasy se
silnými týmy, které jsme odehráli dobře,
ale zase jsme rozdávali body proti celkům, jaké bychom měli porážet, a zde
vznikl problém. Tomu se musíme během jarní části vyhnout. Úroveň soutěže
šla dolů, první tři čtyři celky hrají kvalitní
fotbal a ten zbytek je v závěsu za nimi.
Postupem času ta kvalita soutěže pomalu upadá, co se týče fotbalové stránky.“
2. „Nejvíce mě zklamal zápas s plumlovským béčkem, kde jsme utržili debakl
3:9. My jsme tam přijeli, že se nemůže
nic stát, po dvaceti minutách jsme byli
vyléčeni. A vyzdvihl bych především
zápas s Horním Štěpánovem, který měl
kvalitu z obou stran, kluci odehráli za mě
nejlepším zápas.“
3. „Co se týče změn, tak zatím žádné
nehlásíme. Ptení by chtělo získat Petra
Pospíšila, ale zatím jsme se nedohodli.
Žádné velké změny se ani čekat nedají.
Uvidíme podle ´A´ mužstva. Hráči trénují dohromady s áčkem na umělé trá-

Karel VLACH – Sokol Urèice „B“

hodně specifická. Jsou zápasy jako na
houpačce. Jednou si řeknete skvělý a podruhé vás bolí oči. Je to hodně o tom, jak
se týmy sejdou.“
2. „Největší radost mi dělala naše bojovnost a samozřejmě naše vítězství. Co mě
naopak zklamalo, jsou venkovní zápasy.
A že bodů nemáme alespoň dvacet.“
3. „Skončil Stanislav Sekanina. Další
změny u nás zatím neproběhly. Přípravu
absolvujeme v domácích podmínkách,
docházka stále není bůhvíjaká… Věřím,
že se to ještě zlepší a na jaro budeme
dobře připraveni.“

vě a jednou týdně chodíme běhat ven. ne. Uvidíme, jak se nám to podaří na
V březnu je v plánu soustředění v Jaro- jaře. Záleží také, s čím vyrukují soupeři.
měřicích.“
Kdyby to náhodou nevyšlo, tak zkrátka
budeme hrát třetí třídu Kvalita soutěže
Zdenìk OULEHLA – TJ Tištín
klesá s ubývajícím počtem hráčů i klubů.
1. „Nepodařilo se nám vůbec dodržet Většina mužstev nemá dostatek hráčů,
to, co jsme si před sezónou řekli. Takže táhnou je matadoři a chybí mladí. Okres
u nás panuje nespokojenost. Hodně před lety a nyní se nedá srovnat...“
jsme látali sestavu kvůli marodce a ně- 2. „Potěšily mě zápasy, do kterých jsme
kdy hráli i nefotbalisté...
nastoupili bojovně. Nejvíc duel v NěmJá si myslím, že soutěž je stále kvalitní, čicích, kdy jsme prohrávali 4:1, nakonec
hlavně hodně vyrovnaná. Je to o pár bo- jsme utkání otočili a zvítězili 5:4. To se
dech. Kdokoliv může porazit každého opravdu jen tak nevidí.“
a stát se ještě může na jaře spousta věcí. 3. „Kluci chodí s áčkem. Uvidíme, jak
Výšovice body nesbírají, ale přesto ne- se nám podaří sestavit kádr pro první
dostávají žádné debakly a mohlo by se mužstvo, podle toho budeme tvořit béčto na jaře otočit. Nic není rozhodnuto.“ ko. Samozřejmě chceme dále zapojovat
2. „Domácí zápas s Horním Štěpá- i dorosty, ať si zvykají na mužský fotbal.“
novem a s Dobromilicemi mě velice
0LFKDO'8'©.s).9ÙvRYLFH
potěšily. S Horním Štěpánovem kluci
odehráli nejlepší zápas podzimu a sáhli 1. „Moc není co hodnotit, získané tři
si na dno. S Dobromilicemi jsme zmo- body vypovídají za vše... Konec podzimu
bilizovali všechny hráče a dokázali jsme už byl ve velké křeči, a i když jsme zápas
nakonec vyhrát po penaltách. Nejvíce odjezdili, tak nám to nepomohlo. Čeká
mě trápí zápasy s oběma Brodky. Tam nás velice těžké jaro, ale budeme se snažit
odvést maximum a uvidíme. Fotbalově
jsme utržili dvakrát debakl.“
3. „Zimní příprava probíhala zprvu v tě- kvalita upadá a většina zápasů je předelocvičně, nyní už se chystáme venku na vším o soubojích. Tabulka kromě Vrahopřátelské zápasy, které chceme odehrát. vic na čele a nás dole je velmi vyrovnaná.“
Opustit by nás měli dva hráči, kteří mají 2. „Odehráli jsme velmi dobrý zápas pránamířeno do Nezamyslic. Navíc se nám vě s Vrahovicemi, ale těsně před koncem
teď zranil brankář. Máme rozjednané jsme stejně inkasovali a o branku prohráli.
tři hráče z Olomoucka. Uvidíme, jak to Klukům nemohu upřít bojovnost, ale stádopadne, snad nám to postačí k lepšímu le tam něco chybí. Nejvíce mrzí porážky
od našich konkurentů ze spodu tabulky.“
umístění.“
3. „Změny v kádru budou minimální,
František KOCOUREK
snad se nám uzdraví všichni marodi, kte– TJ Sokol Plumlov „B“
ré budu považovat za naše hlavní posily.
1. „Jsme nováčky soutěže a je to znát. V přípravě budeme kromě výběhů choNěkteré zápasy se nám povedly a někte- dit do haly a v případě dobrého počasí
ré zase vůbec. Hodně také záleželo, zda poté i na trávník. Nemůžeme se jen tak
současně hrálo naše A´ mužstvo nebo vzdát.“

Parta okolo kormidelníka Michala Jelínka vletěla do soutěže, jak se
sluší a patří. Během prvních sedmi
kol ztratila pouze tři body za remízy
a následné penalty. Jako jediný celek
dokázal na půdě kralujících Vrahovic
bodovat. Na jaře by všichni v Brodku
u Prostějova zcela jistě rádi pokračovali v nastolených výkonech a minimálně udrželi bronzové umístění po
první polovině Přeboru OFS-Prostějov-II. třída 2019/2020.
O tom, že v Brodku momentálně panuje dobrá nálada, nemůže být pochyb.
„U nás panuje rozhodně spokojenost,
třetí místo po podzimu je velice krásné.
Před sezónou bylo cílem držet se v první polovině tabulky, ale teď je na čase to
přehodnotit a snažit se tu bednu udržet,“
mění cíle trenér Brodku u Prostějova
Michal Jelínek.
Ač tým dokázal spoustu utkání výsledkově zvládnout lépe, nejvíce si kouč cení
remízy na půdě lídra z Vrahovic. Dále
se také ale nezapomněl vrátit ke dvěma
ztraceným duelům. „Nejlepší podzimní
zápas jsme podle mého názoru odehráli ve Vrahovicích. Takticky vyspělým
výkonem podpořeným stoprocentním
nasazením jsme se domácím dokázali
vyrovnat. Nejvíce mě mrzí dva poločasy
podzimu. Jeden s plumlovskou rezervou
a druhý s rezervou Určic. Tam jsme ztratili další body po našich chybách,“ uvědomuje si dále lodivod Jelínek.

Zimní příprava probíhá v domácích
podmínkách. Kromě fyzické přípravy se
ladí i fotbalové záležitosti a momentálně
se řeší přátelská utkání. „Připravujeme se
v rámci možností, které máme. Někteří
kluci hráli sálovku, takže z tempa nevypadli. Kádr zůstává pohromadě, odchody ani příchody zatím nehlásíme. Zůstává tedy kvalitní a stabilizovaný kádr,

Michal Jelínek

což by mohlo hrát v náš prospěch,“ věří
svým svěřencům kouč.
Soutěž je podle Jelínka rozdělena na dvě
poloviny. Zatímco jedna chce hrát kvalitní fotbal, druhá se to snaží dohánět bojovností. „Letos je okresní přebor děsně
vyrovnaný kromě dvou extrémů. Těmi
jsou Vrahovice na čele, které si hrají
vlastní soutěž, a poslední Výšovice, které
se hodně trápí. Ještě bych chtěl pochválit
nováčka z Kralic, jenž vnesl do okresu
kvalitní a atraktivní duely,“ ohlédl se za
podzimními boji Michal Jelínek, trenér
Sokolu Brodku u Prostějova.
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1 – Oldřich Vévoda, Jan Navrátil
a Michal Tomek (všichni Němčice nad
Hanou), Michal Dudík a Josef Dostál
(oba Výšovice), Michal Baránek a Jaroslav Ježek (oba Vícov), Hubert Burget
a Jiří Kováč (oba Brodek u Konice), Jan
Marek (Horní Štěpánov), Leoš Zapletal
(Kralice n. H.), Jan Dvořák (Vrahovice), Lukáš Nakládal (Určice).
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5 – Petr Fialka (Dobromilice), Lukáš
Fiferna (Držovice), David Pávek (Brodek u Pv), 4 – Josef Slavík (Tištín), Petr
Soldán (Brodek u Pv), Petr Vodák (Určice), Petr Mrňka (Výšovice), Jan Studený
(Vrahovice), Petr Řezáč (Němčice n. H.),
Petr Matoušek (Brodek u Pv), Daniel Petík (Vrahovice), František Hýbl (Skalka),
Jiří Kováč (Brodek u K.).
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1195 – David Prucek, Tomáš Varga
a František Hanák (všichni Vrahovice),
1184 – Roman Bašný, Lukáš Fojt, Kamil
Janíček, Libor Klimeš, Lukáš Rychnovský
a Martin Sígl (všichni Horní Štěpánov),
Dominik Selucký (Dobromilice).

Nejvíce
RGHKUDQÙFKPLQXW

5 – Martin Řehulka (Držovice), Jan Studený (Vrahovice), 4 – Lukáš Tyl (Horní
Štěpánov), Jan Dvořák (Vrahovice).

branek v zápase

Ètyøi a více

1 – Pavel Farný, Jan Dvořák a Jan Studený (všichni Vrahovice), Patrik Richter
a Jakub Kratochvíl (oba Dobromilice),
Lukáš Rychnovský a Lukáš Tyl (oba horní Štěpánov), Karel Fajstl a Michal Kolařík (oba Plumlov), Kristián Řehák a Petr
Kolečkář (oba Němčice nad Hanou),
Martin Řehulka (Držovice), David Kolář
(Brodek u Konice), Petr Vodák (Určice),
Petr Kawij (Kralice na Hané).
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19 – Petr Vodák (Určice), 16 – Jan Dvořák (Vrahovice), 14 – David Kolář (Brodek u Konice), 13 – Libor Němec (Horní
Štěpánov), 12 – Jan Studený (Vrahovice),
11 – Petr Kolečkář (Němčice n. H.), Jakub
Kratochvíl (Dobromilice), 10 – Josef Meluzín (Horní Štěpánov), 9 – Michal Kolařík (Plumlov), 8 – Karel Fajstl (Plumlov),
Petr Kawij (Kralice n. H.), Lukáš Tyl
(Horní Štěpánov).

Nejlepší støelci
VRXWÈzH

Pøebor OFS
Prostìjov
– II. tøída
– individuální
statistiky
2019/2020,
podzimní èást

Dvoustranu připravil: Petr Kozák. Texty: Michal Sobecký a Jan Fréhar. Foto: Michal Sobecký a archív Večerníku

Ohlédnutí za podzimní částí sezóny 2019/2020 v nejvyšší okresní soutěži

Vrahovice rychle zapomněly na nepovedenou sezónu JAKÝ BYL PØEBOR OFS PROSTÌJOV - II. TØÍDA?

www.vecernikpv.cz

MUŽI Z LAVIČEK aneb OKRESNÍ PŘEBOR OČIMA TRENÉRŮ trenér Brodku u Prostějova
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TABULKA DOMA
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2. Vrahovice
3. Brodek u K.
4. Vícov
5. Kralice n. H. „B“
6. Tištín
7. Skalka
8. Brodek u Pv.
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14. Výšovice

1.
2.
3.
4.
5.
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9.
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13.
14.

/WåUVXQ
TJ Sokol Vrahovice
7-+RUQtâWČSiQRY
TJ Sokol Brodek u Pv
FC Kralice na Hané „B“
7-6RNRO'UåRYLFH
).1ČPþLFHQ+
)&'REURPLOLFH
FK Skalka 2011
TJ Sokol Vícov
Jiskra Brodek u K.
7-6RNRO8UþLFHÄ%³
TJ Tištín
7-6RNRO3OXPORYÄ%³
FK Výšovice

TABULKA PØEBORU OFS PROSTÌJOV-II. TØÍDA
podzimní èást sezóny 2019/2020

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Již koncem loňského listopadu zazněly
poslední hvizdy píšťalek a dění na fotbalových trávnících
Prostějovska pro sezónu 2019/2020 na čas utichlo.
Podzimním bojům je tak nenávratně konec a bezvýhradně
tak nastal čas bilancování. Jak se týmům dařilo? Plnily
očekávání? A co za změny a kouzla na vylepšení svých pozic
chystají do jara? Na tyto a další otázky se v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku tradičně zaměřujeme každou přestávku mezi
půlsezónami.
Nejinak tomu je i během této dlouhé zimní přestávky.
První dvě čísla bezprostředně po skončení první poloviny
soutěžního ročníku vám přinesla tradiční předkrm
v podobě shrnutí soutěží dospělých, po nichž následovaly
mládežnické kategorie. Dnes už máme za sebou monitoring 1.SK Prostějov ve Fortuna:Národní lize i hodnocení
všech tří stupňů soutěží pod hlavičkou Olomouckého KFS.
Na řadu tak přichází boje v rámci Okresního fotbalového
svazu Prostějov a jako první nejsledovanější přebor.
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Tomáš Divíšek se po nepovedené sezóně rozloučil s aktivní kariérou
PROSTĚJOV Poslední zápas ročníku 2019/2020 byl pro jestřábí
fanoušky speciální. Svoji derniéru
si v něm odbyl kanonýr Tomáš Divíšek (na snímku), který tak uzavřel pestrou hokejovou kariéru,
během níž stihl odehrát 1 343 zápasů s bilancí 1 023 kanadských
bodů. Nejzkušenější člen prostějovského mužstva v posledních
sezónách nejprve předminulý
týden zasedl před novináře a bez
zbytečného chození kolem horké
kaše zhodnotil soutěžní ročník
2019/2200, který se prostějovským hokejistům hrubě nevydařil. Po sobotní rozlučce, o níž
Večerník referuje na straně 41
dnešního vydání, pak byl médiím
k dispozici znovu. Vznikl tak doslova unikátní rozhovor ve dvojitém podání. Na přetřes přišla
jak ´Divochova´ kariéra, tak již
zmíněná skončená sezóna, která
se Jestřábům opravdu krutě nepovedla.

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptali

rali. Loni však dostal skvělou nabídku od Českých Budějovic a posunul
se ve své kariéře dál, my jsme to měli
zvládnout i bez něj. Převzít jeho
pozici my zkušenější, pomoci věci
vysvětlovat mladším klukům. Což
je jedna strana mince. Ta druhá spočívá v tom, aby mladí nejen poslouchali, ale něco si z rad a pokynů vzali,
snažili se je dodržovat. Aby prvotní
tlak zápasů brali na sebe, v případě
svých chyb se na nic nevymlouvali.
Prostě když něco podělám, uznám
to a příště se snažím stejnou situaci vyřešit líp. Takový vnitřní motor
každého hráče nám chyběl. Spíš to
vypadalo tak, že ´Nouzik´ (Tomáš
Nouza – pozn.red.) to ještě zachrání, Ráča (Marek Račuk – pozn.red.)
něco vymyslí, Žálča (Lukáš Žálčík –
pozn.red.) dá gól, chytí to někdo jiný.
Kolektivně jsme nebyli schopní se
ponaučit ze svých chyb, chyběla větší síla jádra týmu. A projevila se určitá absence hráčského charakteru.“
yy Jaký vliv na veškeré potíže
měl úzký kádr často doplňovaný hráči na hostování
a střídavé starty?

v hledišti napočítal sedm diváků, je
to nepříjemné. Potom ještě pár stovek přijde, ale i počet tří čtyř stovek
je smutný. Ano, nehráli jsme celou
sezónu dobře a za nezájem příznivců si můžeme sami. Na druhou stranu opravdové fandovství vnímám
jinak. Skutečný fanoušek chodí na
zápasy a povzbuzuje svůj mančaft
za jakékoliv situace, ať je dvanáctý,
nebo čtvrtý, daří se mu zrovna míň,
nebo víc. Prostě jsem fanda, tak fandím, zaplatím vstupné, i tím pomáhám klubu. A když se mi něco nelíbí,
tak si zapískám nebo zanadávám, na
což má každý v hledišti právo. My
hráči tohle musíme ustát. Ale aby fanoušci z kotle už v půlce sezóny začali bojkot, přestali na protest proti
našim výkonům chodit a takhle přepře
dem všechno vzdali nebo zabalili,
to z mého pohledu není fandovství.
A jestli je Prostějov hokejové město,

Jestli je Prostějov hokejové město, tak já jsem
ho tady za poslední rok neviděl! Tahle sezóna
se nepovedla jak nám hráčům, tak fanouškům.
Rozdělili jsme se moc brzo, nic nefungovalo.
Nikomu nepřidá, když lidi nechodí a nefandí.
Už od rozbruslení, kdy jsem jednou v hledišti
napočítal
sedm diváků,, je
p
j to nepříjemné…
p j

„Nebylo to těžké… V sobě už jsem
to měl jasné dřív a musím říct, že
jsem úplně v klidu. Nebyl jsem
vůbec na vážkách. Přemýšlel jsem
o tom už déle, ale chtěl jsem klukům
prostě pomoci, což se moc nepovedlo. Jsem ale stoprocentně rozhodnuttý,
tý
ý, kvůli zdraví už to dál nejde. Byl
ý,
jjsem
jse
m zvyklý být jiný hráč, než
kterým jsem teď, i když body
pořád naskakují. Pro mě
j ale nejdůležitější dobrý
je
ppocit
poc
it a ten už tam prostě
nnení...
ení...“
yy Asi lze tedy jen litovat,
že tělo již neslouží…
„Kdybych byl zdravý, tak
možná jeden rok ještě dám,
ale při mých problémech se
zraněními už nemám chuť pokračovat, chybějí síly fyzické i psychické.
Vždycky jsem potřeboval pořádně
máknout v přípravě, abych všechno
stíhal a cítil se na ledě dobře. Teď už
v ssobě
obě potřebný zápal nemám, navíc
ani můj přínos pro tým není takový
jjakoo dřív. A uměle za každou cenu
jak
pprodlužovat
pro
dlužovat kariéru rozhodně
nnechci.
nec
hci. Samozřejmě bych se rád
lloučil
lou
čil za jiných a mnohem lepších
okolností, ale nedá se nic dělat.“

Marek
SONNEVEND
a Eva REITEROVÁ
EROVÁ
Á

yy Kde jste viděl největší příčiny
letošního propadu prostějovských Jestřábů?
„Neviděl jsem jeden zásadní zlom,
podle mě se víc věcí nabalovalo na
sebe. Když se budu věnovat čistě
hokeji, sezónu jsme hned od začátku špatně rozjeli, tým evidentně
nebyl dost kvalitní směrem dozadu. Nefungovala celá defenziva, to
znamená nejen mladí obránci, ale
i my zkušení útočníci, kteří jsme
jim tolik nepomáhali. Výkony ani
výsledky pak nebyly dobré, čas plynul a v půlce listopadu byl náš mančaft pořád takový nijaký. V součtu
se toho negativního nahromadilo
hrozně moc jak hokejového, tak mimohokejového. Sráželo nás to dolů,
celkově to prostě nebylo ono. Hlavně jsme nebyli schopní se ponaučit
z vlastních chyb a nedělali ty správné
jednoduché věci, které jsou v hokeji
potřeba. Od předchozího ročníku
spíš oslabený kádr potřeboval zvládat právě základní herní věci, na
což není nutný extra talent, ale právě tohle jsme my trvale nezvládali.
Ve spoustě zápasů jsme nezbytné
základy strašně brzo opouštěli a potom opakovaně prohrávali. Navíc
si nepamatuju, že bychom nějaké
utkání obrátili: jakmile šel soupeř do
vedení, vždycky nás porazil. Přitom
otočené výsledky dělají pro atmosféru v mančaftu i jeho sílu hrozně
moc. Na trenéry si přitom absolutně
nemůžeme stěžovat, Jirka Vykoukal
i následně Láďa Lubina pro nás dělali maximum a servis od realizačního týmu jsme měli kvalitní. Pokyny
jsme však nebyli schopní dodržovat,
proto výkonnost stagnovala, nikam
se nedařilo hokejově posouvat.“
yy Jak moc chyběl někdejší kapitán Matouš Venkrbec?
„Matouš nám samozřejmě chybí
jako dobrý hráč i dlouholetý kapitán. Třeba spolu jsme o hokeji často
a dlouze debatovali, všechno rozebí-

Foto: Marek Sonnevend

„Myslím si, že hokejistů tady bylo
málo, za mě by hráčský kádr měl
být určitě širší. Což je ale otázka na
vedení klubu, záležitost financí a podobně. Každopádně jsme na zápasy
měli maximálně čtyři pětky, někdy
jen tři. A do tréninků se občas chodilo v ještě menším počtu, jakmile
narostla marodka. V deseti dvanácti
lidech se pak něco dělá hodně těžko,
kvalita práce chyběla. Navíc když
vezmu odchody a příchody hráčů
od půlky listopadu, tak jsme neustále oslabovali, aniž bych se chtěl
kohokoliv dotknout. Na rozdíl od
ostatních mančaftů v horní polovině
tabulky, které naopak většinou posilovaly.“
yy Neúspěchy došly až tak daleko,
že na tým chodilo nejméně diváků v novodobé historii. Štvalo vás
to?
„Samozřejmě nikomu z hráčů nepřidá, když lidi nechodí a nefandí.
Už od rozbruslení, kdy jsem jednou

tak já jsem ho tady za poslední rok
neviděl. Tahle sezóna se nepovedla
jak nám hráčům, tak fanouškům.
Rozdělili jsme se moc brzo, nic nefungovalo dobře.“
yy Posledním zápasem sezóny jste
uzavřel svoji profesionální kariéru.
Jak se za svojí dráhou ohlížíte?
„Teď je na nějaké pořádné hodnocení
ještě brzy. Musím ale říci, že jsem měl
hezkou kariéru. Jsem s tím vším, na co
jsem dosáhl, spokojený. Vždycky říkám,
že se dalo udělat více nebo že mohl být
člověk někde jinde, ale rozhodnutí, která jsem udělal, tak jsem si za nimi v té
době stál, a teď to nebudu měnit.“
yy Zahrál jste si i v zámoří. Co vám
to dalo? A čerpal jste z této zkušenosti v dalších letech?
„Myslím si, že to je hlavně škola života.
Hokej je plus mínus všude stejný, ale ty
věci kolem, které hokejista zjistí, až jde
jinam a postará se o sebe a rodinu.“
yy Který z klubů, ve kterých jste
hrál, vám nejvíce přirostl k srd-

ci? Jsou to Pardubice, se kterými
jste vyhrál extraligový titul v roce
2005?
„Mám takové kluby dva. Pardubice
a Brno, to jsou moje srdcovky. Dnes
to rozloučení tady, to jsem vůbec
nečekal. Bylo to moc krásné. Chtěl
bych poděkovat fanouškům a celému tomuto klubu. Bylo to moc
hezké.“
yy Kdo vás ve vaší hokejové kariéře ovlivnil nejvíce?
„Moji rodiče a můj strýc, kteří mě
k hokeji přivedli. Dnes tady také byli.
Já si toho moc cením, že přijeli na zápas až takovou dálku z Mostu, jsem
hrozně šťastný, že jsem je tu viděl.
Z padesáti procent je to určitě jejich
práce.“
yy V tomto ročníku jste naskakoval do rozjeté sezóny a opět jste se
stal výrazným tahounem týmu.
Jak těžké je rozhodnutí ukončit
kariéru i přes tak obdivuhodné
výkony?

yy V Prostějově jste sstrávil tři sezóny s bilancí 132 zzápasů a 158
kanadských bodů. Co k tomu říci?
„Výborní spoluhráči! Oni mají na
těchto číslech největší zásluhu. První dva roky klub šlapal
šlap perfektně,
byl jsem tady hrozně šťastný. Jirka
Vykoukal a pan Luňák mi prodloužili kariéru o tři roky. Za
Z to bych jim
chtěl touto cestou ješt
ještě jednou poděkovat.“
yy Před sobotním zápasem
zá
proběhl rozlučkový ceremoniál,
cer
jehož součástí bylo i vz
vzpomínkové
video plné vzkazů od
o bývalých
spoluhráčů a kamarádů.
kamar
Jak se
vám to líbilo?
„Hrozně moc. Byl jsem překvapený,
vůbec jsem to nečekal.
nečeka Viděl jsem
tady hodně svých kam
kamarádů, v různých dresech. Opravd
Opravdu mě to překvapilo, bylo to moc hezké. Chtěl
bych poděkovat všem, co se na tom
podíleli, protože to určitě
u
nebylo
jednoduché. Je to hezk
hezké rozloučení.
Musím přiznat, že jsem byl trochu
naměkko. Nebylo to úplně,
ú
že bych
brečel, ale to možná ještě přijde.“
(smích)
yy Prošel jste Plzní, Mladou Boleslaví, Pardubicemi, Brnem. Jak
těžké bylo skloubit hokejový
h
život s tím rodinným?
„Nebylo. Myslím si, že hokejista má
krásné povolání, které
kter může být.
Dělá to, co jej baví, je to krásný koníček. Řekl bych, že až teď začnu
opravdu pracovat.“
yy Co plánujete do b
budoucna?
„Teď ještě nevím, je tto hrozně narychlo. Nechám si jede
jeden dva měsíce
volno a pak uvidím. Mám
Má toho dost.
Nejdříve si musím
m
nějak
vyléčit zdraví, protože jsem
nebyl stopro
stoprocentní.“

vizitka
TOMÁŠ DIVÍŠEK
✓ narodil se 19. července 1979 v Mostě
✓ je odchovancem mosteckého hokeje
✓ působil v mládežnických výběrech

pražské Slavie
✓ v nejvyšší české soutěži debutoval

v roce 1997 za tým HC Slavia Praha
✓ byl draftovaný do NHL v roce 1998 v 7. kole

ze 195. pozice týmem Philadelphia Flyers
✓ následující sezónu (1999-2000) se Divíšek vydává
do zámoří do týmu Philadelphia Phantoms další ročník poté
naskakoval za Springfield Falcons
✓ v extralize hrál za Slavii, Pardubice, Plzeň,
Kometu Brno, Mladou Boleslav, Chomutov a Spartu
✓ na zahraničních angažmá byl také krátce ve Švýcarsku,
konkrétně v Basileji a Davosu
✓ v roce 2005 vyhrál extraligový titul s Pardubicemi
✓ za českou reprezentaci odehrál 20 zápasů
✓ za tým LHK Jestřábi Prostějov hrál od sezóny
2017/2018 a stihl celkem 132 zápasů
✓ s manželkou Alenou má tři děti (dva syny a jednu dceru)
zajímavost: v NHL odehrál celkem 5 zápasů za tým
Philadelphia Flyers a připsal si jednu asistenci
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PROSTĚJOV Už před více než
týdnem oznámili svůj odchod ze
služeb hokejových Jestřábů útočník Tomáš Divíšek, který v sobotu
zakončil hráčskou kariéru (čtěte
na jiném místě) a trenér brankářů
plus marketingový ředitel Štefan
Žigárdy, jemuž dobíhá smlouva
do konce dubna. Žádné další novinky dosud známy nejsou.

HÁONHTNGh

PROSTĚJOV Jeden hokejový matador Tomáš Divíšek v sobotu uzavřel svou hráčskou kariéru, druhý zkušený bard ve službách LHK Tomáš Nouza mu (ve spolupráci s dalšími) nachystal
dojemnou rozlučku s videovzkazy bývalých či současných
parťáků a blízkých. V pozápasovém interview pak i „Nouzik“
naznačil, že v Prostějově asi nebude pokračovat…

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Natočit Divochovi pozdravy
kamarádů a pustit mu je při loučení s kariérou byl váš nápad?
„Rozhodně nešlo jen o mou vlastní
záležitost. Velký dík patří Tomově
manželce, která s tím hodně pomohla, a Štefanovi Žigárdymu, jenž
všechno zrealizoval.“
yy Chtěli jste vzdát hold špičkovému hokejistovi?

„Přesně tak. ´Divoch´ je takový hráč,
který si důstojnou rozlučku za svou
skvělou kariéru opravdu zaslouží,
dosáhl mnoha úspěchů. A navíc je to
i super člověk, tím větší radost jsme
mu chtěli udělat. My dva jsme spolu strávili čtyři společné roky, jeden
v Mladé Boleslavi a tři tady v Prostějově.“
yy I díky podpoře fandů proběhla
rozlučka velice dobře, že?
„Všichni máme radost, že po delší
době přišlo víc fanoušků a perfektně
povzbuzovali, atmosféra byla tentokrát výborná. Lidi nás moc potěšili
tím, že dorazili a Tomášovi takovým

Marek SONNEVEND

hezkým způsobem poděkovali.
Přiznám se,
e, že jsem v jednu dojemnou chvíli
víli měl v očích trochu
slzičky. Celkově
lkově to bylo opravduu
pěkné a důstojné.
stojné.“
yy Duel mohl dopadnout ješ-tě lépe?
„To určitě mohl, představovali
nější průběh i vyšší
jsme si jasnější
vítězství. Říkali jsme si, že na
etíme, co nejrychlejii
soupeře vletíme,
odskočíme na rozdíl minimál-ně tří gólů a pak to v klidu do-hrajeme, ještě přidáme další branky.
Místo toho jsme se s Ústím dlouho
tahali, aspoň že tříbodová výhra nakonec bez větších problémů vyšla.“
yy Měli jste dnes dvojnásobnou
motivaci?
„Dá se to tak říct. Chtěli jsme se co
nejlíp rozloučit s ´Divochem´ i s celou sezónou, která se nepovedla. Fanouškům za ni dost dlužíme, aspoň
úplný závěr byl teď vítězný. Byť herně znovu ne podle představ.“
yy Jak hodnotíte špatný ročník
2019/2020?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Tahle sezóna se hodnotí fakt těžce. Před jejím začátkem jsme měli
úplně jiné cíle, ale naše výkony i výsledky tomu vůbec neodpovídaly
a skončili jsme tak bohužel jinde,
než si všichni představovali. Prostě
nepovedený rok.“
yy V čem vidíte hlavní důvody neúspěchu?
„Bylo jich víc. Momentálně bych
se ale nechtěl pouštět do nějakých
rozborů a diagnóz, čím vším jsme
spadli tak dolů až na dvanácté místo.
Každopádně důvodů, proč se nám

nedařilo, byla celá řada.“
yy Tomáš Divíšek skončil, vy
hodláte pokračovat dál?
„První půlku sezóny jsem měl zdravotní problémy, ale ta druhá polovina už byla poměrně dobrá jak
zdravotně, tak snad i herně. Hokej
mě pořád moc baví a měl bych i chuť
pokračovat, musí to však pro mě mít
nějaký smysl. Rodinu mám jinde než
v Prostějově, dost daleko. A děti mi
hodně chybí. Hrát dál tak budu jedině tehdy, pokud mi to bude dávat
ještě smysl.“

„V tuhle chvíli zatím nevím, jestli budu
v Prostějově pokračovat, nebo ne. Určitě si během nejbližších dnů sedneme s kolegou Ivo Peštukou, abychom
podrobně analyzovali celou uplynulou
sezónu. A moje další případné angažmá v LHK bude předmětem jednání
s majitelem klubu,“ odkázal kouč Ladislav Lubina na plánovanou schůzku
s Jaroslavem Luňákem.
Ročník 2019/2020 pro hanácké hejno oficiálně vypršel sobotním zápasem proti Ústí nad Labem. „Teď už nic
dalšího následovat nebude, žádné tréninky a podobně. Kluci jen odevzdají
výstroj, rozejdeme se. A snad se zase
někdy sejdeme,“ rozesmál Lubina sám
sebe i Večerník.
Co se týká hráčů, u těch se nové věci
ohledně kontraktů mohou zveřejňovat
teprve po doběhnutí stávajících smluv,
to znamená až od 1. května. Proto asi
budou muset mít zvídaví fanoušci ve
většině případů víc trpělivosti, než se
dozví tolik očekávané podrobnosti
o dalším směřování prostějovského
hokeje včetně konkrétního složení realizačního týmu i hráčského kádru.
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„Hráèi se dostali do situací,
YHNWHUìFKPRçQiYçLYRWęQHE\OL´
PROSTĚJOV Předminulý pátek proběhla na zimním stadionu
tisková konference LHK Jestřábi Prostějov, ve které se hodnotil
nepovedený prvoligový ročník 2019/2020. Hlavní slovo v ní
měl sportovní manažer a bývalý trenér „A“-týmu Jiří Vykoukal.
Mluvil nejen o problémech, které v této sezóně viděl, ale
i o tom, jak bude klub pokračovat. „Čekáme na vyjádření majitele. Uvidíme, co mi řekne,“ nechal tuto otázku otevřenou
někdejší trenér, který se na konci sezóny stal naopak aktivním
hráčem jestřábí letky!

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Eva
REITEROVÁ
Á
yy Jak byste zhodnotil letošní ročník?
„Všichni víme, nebo si musíme říci, že
je neúspěšný. Pro nás je to zklamání
a sportovní neúspěch. Naopak život
bude plynout dál...“
yy Co se během uplynulé sezóny
stalo a které věci byly špatně?
„To chce ještě nějakou hlubší analýzu.
Spíše bych teď zhodnotil jen naše zápasy, které byly často jako přes kopírák.
Ve spoustě z nich jsme měli v první třetině převahu, poté však lacině inkasovali a už jsme je nebyli schopni otáčet
na naši stranu. To byl problém první
poloviny sezóny. V té druhé nás hodně
srazily domácí porážky s Kadaní a se
Sokolovem. Myslím si, že s týmem
hodně zacloumaly. Během právě skončeného ročníku docházelo k určitým
hráčským výměnám a k odstoupení
trenéra, toto všechno si ještě vyhodnotíme. Musíme si říci, které kroky byly
dobré a které špatné. I přes to všechno
je třeba poděkovat statutárnímu městu

Prostějov za obrovskou podporu. Věříme, že bude pokračovat i v příštích
sezónách. Myslím si, že taková jedna
špatná sezóna se stává i v jiných organizacích. Předešlé ročníky byly fajn jak
z pohledu hráčů, diváků partnerů, tak
i města. Věřím tomu, že klub a město
budou schopny navázat na tuto spolupráci i v dalších letech.“
yy Slyšeli už od vás sami hráči nějaké hodnocení?
„Toto všechno se bude dít až po posledním zápase.“
yy Kde vidíte vůbec největší problémy?
„Určitě jsme věděli, že obrana bude postrádat kvalitu. Do toho nebyly výkony
brankářů na takové úrovni, v jakou
jsme věřili. Tomáše Štůralu, kterého
jsme vyměnili za Kubu Neužila, mám
rád. Věřili jsme, že nám pomůže. Jeho
výkony byly diametrálně odlišné od
těch loňských, kdy nás strašně podržel
vždy, kdy přijel. V útoku jsme zase měli
hromadu šancí, které jsme nedokázali
využít. Soupeřům jsme nedokázali odskočit na nějaké skóre, které bychom
byli schopni si udržet. Většinou to bylo
tak, že jsme nevyužívali vytvořené
šance, a naopak sami inkasovali. Najednou tady začaly různé zbytečné paniky, a to s týmem opravdu cloumalo.
Kluci na to nebyli zvyklí. Toto všechno

dohromady sehrálo roli v tom, že jsme
neudělali osmičku. Ze druhé poloviny
jsem už zklamaný pořádně. Věřil jsem
tomu, že desítku uhrajeme, což se nepovedlo. Dané důvody jsem již uvedl
na začátku.“
yy Kdy vám asi došlo, že je něco
špatně a nebude to podle předsezónních představ?
„Za mě osobně jsem věděl, že budeme
bojovat o osmičku a že to nebude tak
jednoduché. Říkal jsem si, že se může
stát, že se tam nedostaneme, a to se
také potvrdilo. Myslím si, že to bylo
i kvůli tomu, že nám chyběl Tomáš
Divíšek. Neměli jsme druhého centra
a hráče, který je výborný do kabiny.
Možná je to tím, že sezóna byla tak
krátká, kdyby byla čtyřkolová, tak bychom se z toho třeba dostali.“
yy Tým se v průběhu ročníku dost
obměnil. Mohlo to mít vliv na to, jak
sezóna dopadla?
„Obměny probíhaly hlavně z důvodu,
že jsme spadli do spodní skupiny. Svoji
roli v tom hrál finanční aspekt. Všichni
jsme viděli, co se stalo na tribunách, že
lidé přestali chodit. Tím se snížily příjmy ze vstupného, a proto museli někteří hráči odejít. Naopak se nám zase
vrátil Divoch (Tomáš Divíšek - pozn.
red.) a Dominik Hrníčko. Přišel Martin Jandus. S těmi mladými kluky sice
nebyla taková zkušenost, ale měli do
týmu přinést větší dravost. Věřili jsme,
že Třebíči, Frýdku-Místku a Jihlavě budeme konkurenceschopní.“
yy Jak jste zmínil, Jakub Neužil odešel do Kadaně, kde se mu opět začalo dařit. Naopak brankářská dvojice, která tu potom vznikla, neměla
moc přesvědčivé výsledky. Nebyla
chyba nechat jej jít?

„Těžko říci, nemáme křišťálovou kouli... Kuba ten začátek sezóny neměl
bůhví jaký. Pamatujeme si na zápasy
s Přerovem, Chomutovem nebo Havířovem, ve kterých jsme potřebovali
podržet, ale dostávali jsme v nich stejné góly. Už jsem říkal, věřili jsme v Tomáše Štůralu, který bydlí vedle zimáku
a v loni pokaždé, když přijel, udělal
v šesti či sedmi zápasech asi osmnáct
bodů. Čekali jsme, že přidá do týmu
zkušenost a dá klid obraně. To si musí
zhodnotit sám, že jeho sezóna nebyla
taková, v jakou jsme doufali...“
yy Který z hráčů vás herně a třeba
i osobně nejvíce zklamal?
„Hráče takto veřejně nehodnotím.
Kluci ode mě vše uslyší na osobních
pohovorech. Myslím si, že hráči by
měli být natolik soudní, aby věděli,
jestli mohli dělat více a jestli se na té
sezóně podepsali oni nebo někdo
jiný. To je otázka přímo pro ně. Samozřejmě vidím, že spousta z nich nedosáhla svým potenciálům, ve které
jsme věřili, že mají.“
yy Bylo z vašeho pohledu dobrou
volbou určit jako kapitána Marka
Račuka?
„V každé roli jsme jednou poprvé
a učíme se ji. Ta volba na Marka padla
z mé strany. Já jsem si jej vybral a nesu
na tom plnou zodpovědnost. Myslím si, že se snažil tým kočírovat. Na
druhou stranu s tou rolí neměl zkušenosti, což bylo chvílemi hodně znát.
Možná chtěl po tom týmu zbytečně
moc. To mohlo být občas i trochu
kontraproduktivní. Je to však celé
o tom, že se člověk musí naučit tu úlohu zvládat. On v ní byl poprvé a určitě
si z toho také něco vzal. Doufám, že si
z toho do dalších let svého hokejového
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života vezme hodně. A po vzájemné
dohodě s Markem jsme se domluvili,
že do posledních zápasů bude kapitánem Tomáš Divíšek.“
yy Vidíte přes všechny neduhy na
tomto ročníku něco pozitivního?
„Že se hráči dostali do sportovních
situací, ve kterých možná v životě nebyli... Věřím tomu, že by jim to do budoucna mohlo dát víc než nějaké vítězství a ruce nahoře. Tato sezóna by
pro spoustu z nich měla být strašně
poučná a doufám, že si z ní vezmou
to, co by měli v dalších letech udělat
jinak.“
yy Na co byste naopak osobně nejraději zapomněl?
„Na nic...“
yy Co si ze sezóny vzít do dalších
let?
„Toto je spíš pro nějaký hovor s majitelem klubu. Jak to celkově směřovat
a jak na výběr hráčů. Vzít si z toho
musíme určitě obrovské ponaučení.
Za mě je to ale prostě jen sport. Letošek se nám nepovedl, ale ten sportov-

ní život poběží dál.“
yy V letošní sezóně měla Chance
liga nový hrací model. Neotočil se
nakonec proti vám? Jak se na něj
teď zpětně díváte?
„Co mám informace od klubů, které
jsou nahoře, tak jsou sice v pohodě,
ale nějak zásadně se jim návštěvnost
nezvedla. To zůstalo víceméně při
starém. Věděli jsme, že na začátek
sezóny máme hodně těžký los. Z prvních osmi zápasů jsme snad pět hráli
venku. Neříkám, že nám ten začátek
utekl. Myslím si ale, že do určité doby
jsme byli padesáti procentech úspěšnosti, kterou jsme potřebovali. Pak se
to zvrtlo...“
yy Máte již nějakou představu
o tom, jak bude vypadat nadcházející ročník?
„Jsou hráči, kteří mají opce a byly jim
uplatněny. K celkovému chodu klubu v příštích měsících nám více řekne
majitel. On má dost svojí práce, a až se
nastaví nějaké noty, tak budeme vědět
více.“
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PROSTĚJOV Velká očekávání a naděje na velké výsledky.
A v některých případech oprávněný jásot po eliminacích.
To byl uplynulý víkend (6.-8. března 2020) v podání lukostřelců z Prostějovska. Ti si totiž vzali na svá bedra úkol
zorganizovat MČR dospělých v halové lukostřelbě, který
zdárně napsal jubilejní třicátý ročník. A z akce se stal skvělý
sportovní zážitek, dokonce s jedním světovým rekordem.
A řadou úspěchů pro prostějovské i kostelecké lukostřelce.
U toho prostě Večerník nemohl chybět!
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Akce začala už v pátek večer,
nicméně oficiální zahájení a kvalifikace se konaly až v sobotu. Při
ceremoniálu se ve velikém půlkruhu seřadili střelci. I díky jejich týmovým dresům a oblečení se jednalo o pestrou skupinu. A vskutku.
Účastníci dorazili ze všech koutů
republiky - z Plzně, Brna, Chebu
nebo z Ostravy. Velké zastoupení
měli samozřejmě lukostřelci z Prostějova a z Kostelce na Hané, který
pomohl třeba s osvětlením.
Ještě před mistrovstvím se ale vyskytl drobný problém, zájemců
o šampionát bylo příliš. Někteří se
tak do startovních listin nedostali.
„Museli jsme nasadit určitou laťku
a u mužů tak někteří nakonec nepřijeli. Dorazilo nám 246 závodníků,“ byla spokojená Magdalena
Majarová, předsedkyně prostějovských lukostřelců.
Sobotní program začal prezencí,
nechybělo však ani již zmíněné
slavnostní zahájení. Toho se ujal
primátor města František Jura.
Vzpomněl, že kromě toho, že mistrovství bylo třicáté, i Prostějov
slaví 630 let. Poděkoval přítomným, že dorazili a pozval je na prohlídku města. Samozřejmě popřál
všem co nejvíce úspěchů. „Pevnou
ruku, dobré oko a ať se daří,“ popřál
účastníkům František Jura.
Kromě něj se zahajování aktivně
zúčastnila také Magda Robová
coby hlavní organizátorka i představitelka svazu. Přísahu za střelce
přišel složit úřadující mistr Michal
Hlahůlek a za rozhodčí Kateřina
Konšelová. Předtím, než došlo
k začátku kvalifikace, se pak ještě dostalo na jednu zajímavost.
„Vyhlásila se soutěž o nejvíce nastřílených třicítek. Vítěz získá od

primátora zvláštní korbel a k tomu
knížku o radnici,“ uvedla Magda
Robová. Pak už ale přišla na řadu
kontrola náčiní a cvičné střelby.
Stejně jako záhy sama kvalifikace. A už tehdy mohl být Prostějov
spokojený – Tomáš Valenta ji mezi
seniory ovládl, mezi muži skončil
v nabitém startovním poli na druhém místě Michal Hlahůlek. Do
první desítky se propracovala také
například Eliška Novotná nebo
kostelecký Jaromír Čech.
Jestliže sobotní kvalifikace byla
pro Prostějov i Kostelec na Hané
úspěšná, neděle předpoklady potvrdila. Navíc se někteří střelci
postupně probouzeli. „Pepa Křesala to teď nemá ideální s tréninky,
chystá se na maturitu. Postupně
se ale propracovává dál, i když
měl slabší začátek,“ uvedla Magda
Majarová. Ocenila také Elišku Novotnou. „Vypadá to, že by se mohla
dostat dál, do osmičky. To by byl
velký úspěch,“ poznamenala.
Jak řekla, tak se stalo. Josef Křesala, přestože patřil k nejmladším
mužům, se nakonec dostal až na
druhé místo, hned za svého kolegu
Michala Hlahůlka. Eliška Novotná
pak, coby teprve kadetka, příjemně překvapila nejprve sedmým
místem ve kvalifikaci a nakonec
konečným čtvrtým místem, což
byl obrovský úspěch. Očekávaný,
nikoli však méně cenný, se pak
zrodil u reflexního luku v kategorii
mužů. Nejpočetněji zastoupená
kategorie poznala vítěze v Michalu
Hlahůlkovi, prostějovském střelci,
který k loňskému přidal další titul.
A potvrdil skvělou formu.
Stejně jako někteří kostelečtí střelci. Například družstvo Kostelce
na Hané skončilo ve složení Jiří
František, Vladimír Lízal a Zdeněk
Smolka na skvělém druhém místě. „Na čtvrtém pak skončil mezi
seniory v kladkovém luku Jaromír
Čech, Zdeňka Hegedusová zase
v seniorkách skončila na čtvrtém
místě,“ vyzdvihl kostelecké úspě-

chy Jiří František. A nejen je. „Akce
byla skvěle uspořádaná, měla vysokou sportovní úroveň, a i podpora ze strany města byla velká,“
vyhodnotil Jiří František. Právě
magistrátu poděkovala také Magda Robová. „Ráda bych poděkovala všem, co se zapojili. A hlavně
za podporu od města Prostějova,“
vzkázala na radnici.
Kompletní výsledkový servis
MČR najdete v příštím čísle.
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Magda Robová: „Šampionát
hodnotím jako úspìšný“
PROSTĚJOV Těžký úkol stál
před klubem Lukostřelba Prostějov, a sice zorganizovat mistrovství České republiky dospělých.
V Prostějově tak lukostřelci téměř na tři dny zabrali halu u Hotelu Tennis club. Nakonec všechno
dobře dopadlo a například Magda Robová (na snímku) si mohla
oddechnout hned třikrát. Jednak
dobře zastřílel její syn Michal,
druhak se Prostějovu celkově na
domácím turnaji dařilo a navíc
celý podnik proběhl bez větších
obtíží, přičemž někteří závodníci se zastavili s oceněním nebo
chválou. O průběhu turnaje, jeho
výsledcích a dojmech pohovořila
krátce po skončení šampionátu
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník právě hlavní organizátorka a zároveň také zástupkyně
lukostřeleckého svazu.

Michal SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte průběh šampionátu?
„S průběhem jsem velmi spokojená.
Na to, že bylo 246 účastníků a deset
silně zastoupených kategorií, ve všech
navíc byla řada závodníků, tak vše
proběhlo dobře. Nikdo si nestěžoval,
lidem se mistrovství vesměs líbilo.
Účastníci hodnotili pozitivně například dobré zázemí i nasvícení. Celkově
tak hodnotím mistrovství republiky
jako úspěšné.“
yy Jste spokojená s úspěchy prostějovských lukostřelců? Které byste
vyzdvihla?
„Máme mistra republiky v reflexním
luku, v téže kategorii nám patří i druhé místo, bylo to prostějovské finále.
(úsměv) Dále je v našich řadách juniorský šampion a v reflexním luku u žen
máme čtvrté místo. Dobře se ukázali

k
naši junioři, kteří stříleli velmi pěktudená
ně. Gabriela Studená
pipak také postoupila z kvalifikace.
V mužích jsme
získali jedno /CIFC4QDQX¾JNCXPÊQTICPK\¾VQTMCFQO¾EÊJQ/è4FQUR÷NÚEJ
páté a jedno XJCNQXÆNWMQUVąGND÷
Foto: Michal Sobecký
deváté místo.
Mistrovství pro nás bylo velmi úspěš- muži devátý. Těžko se to ale hodnotí,
né i po této stránce.“
když je to můj syn. (smích) Pepa Křesala
yy Junioři tentokrát stříleli za to pak před šampionátem neměl ideální
muže, že?
s tréninky. Zvládl to ale dobře, uklidnil se
„Ano. Družstvo ve složení Preclík, a pomalu se propracoval až nahoru. Co
Roba a kadetka Novotná zastřílelo vel- se týká Michala Hlahůlka, ten si prostě
mi dobře. Nepřálo jim ale štěstí a vzdor šel od začátku za svým. Má formu a soupřesné střelbě nepostoupili. To mě hod- peřům nedával moc šancí uspět.“
ně mrzí.“
yy Máte za sebou domácí šampioyy Je někdo, kdo zastřílel nad očeká- nát. Co dalšího vás nyní pořadatelsky
vání dobře?
čeká?
„Řekla bych, že výkony se od všech čeka- „V červnu na střelnici v Prostějově chysly takové, jaké předvedli. Naši stříleli, jak táme další mistrovství republiky, tenumí. Nad očekávání byl snad Michael tokrát holých luků a dva pohárové
Roba, který coby junior skončil mezi závody.“

„ERGÉČKO“ S NÁCHODEM NEHRÁLO, SOUPEŘ NEPŘIJEL (JMA=<GJQÑ0(/$I@PNKîG
Za den předem zrušený zápas bude následovat
kontumační vítězství a druhé místo Prostějova
PROSTĚJOV Nečekaný závěr základní části extraligy dospělých ČR 2019/2020 prožili korfbalisté SK RG Prostějov. V sobotu odpoledne měli doma hrát střetnutí posledního 15. kola
soutěže proti PKC Náchod, jenže na žádný duel vůbec nedošlo. Protivník s denním předstihem oznámil, že nedorazí.

Marek SONNEVEND
„Zavolali nám, že mají marodku
a do Prostějova nepřijedou. Zároveň
nechtějí ani žádný náhradní termín
a počítají s kontumační porážkou 0:7.
Celou záležitost samozřejmě musí
projednat Sportovně technická komise Českého korfbalového svazu, ale
vzhledem k veškerým okolnostem to
jinak než naším vítězstvím kontumačně ani nemůže dopadnout,“ řekl Večerníku trenér ergéčka David Konečný.
Jeho tým tak bez boje získá dva body

potřebné k udržení druhého místa
tabulky. „Pochopitelně bychom si
radši zahráli a zvítězili přímo na hřišti,
ne takzvaně u zeleného stolu. Ale nemohli jsme s tím nic dělat, jedině přijmout rozhodnutí soupeře. Přišli jsme
o jeden zápas v přípravě na vyřazovací
boje, místo toho máme předběžně domluvené dva přáteláky s dorosteneckou
reprezentací České republiky v Kostelci
na Hané,“ prozradil Konečný.
Přesné termíny se ještě dolaďují, každopádně semifinálovou sérii elitní
tuzemské soutěže Hanáci otevřou za

2TXPÊX\¾LGOPÚFWGNUG\ÐP[X-QUVGNEKPC*CPÆX[JT¾NKRTQUV÷LQXwVÊMQTHDCNKUVÆPCF0¾EJQFGOX[UQMQ XK\UPÊOGM PCUQDQVPÊOCéPGFQwNQ. Foto: Marek Sonnevend

necelé tři týdny na půdě třetího celku
po dlouhodobé fázi, tedy Českých
Budějovic. Kde během minulých
dvou víkendů dvakrát podlehli. „Tentokrát bychom měli jet kompletní
a věřím, že v plné sestavě na jihu Čech
uspějeme. No a doma pak dorazíme

historický postup do extraligového finále,“ věří prostějovský kouč.
Semifinále se hraje na dva vítězné
zápasy, druhý a případný třetí rozhodující proběhnou před polovinou dubna v hale RG a ZŠ města
Prostějova ve Studentské ulici.

Q[P?îEFµ>Ch<IDI<KJ?MPC½
ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Druhé utkání na dalekém jihu Čech po osmi dnech
absolvovali korfbalisté a korfbalistky SK RG Prostějov. A na českobudějovické palubovce znovu
prohráli, tentokrát v předposledním 14. kole extraligy dospělých
ČR 2019//2020. KCC Sokol je
porazil 24:20 (11:10), čímž se
v průběžné tabulce obě družstva
srovnala na druhé a třetí příčce
s dvanácti získanými body.
Hanákům opět scházeli z rodinných
důvodů Jan Tichý a ze zdravotních
Petr Šnajdr, už však nastoupila Aneta
Lešanská. Na rozdíl od předchozího
vzájemného souboje však tentokrát
hosté nezískali během úvodního
poločasu výrazné vedení, aby ho
následně ztratili. V tomto případě

KCC ČB
RG PRO

24:20

byla první půle naprosto vyrovnaná,
načež domácí po přestávce získali
náskok několika košů a ten udrželi
až do konce.
„Chyběli nám dva kluci, kteří jinak
nastupují v základu. Už minule jsme
v Budějkách selhali v útoku a ani tentokrát to nebylo ono, vázla týmová
souhra,“ uznal zaslouženost další
porážky u stejného soupeře kapitán
ergéčka Petr Galíček. „Do play-off
však půjdeme kompletní, budeme
si věřit, zvítězíme a postoupíme!“
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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ZVLÁDNUTÉ DERBY. DAVISCUPOVÝ TÝM POSTOUPIL DO MADRIDU
Čeští tenisté s výrazným prostějovským zastoupením
přemohli v Bratislavě domácí Slovensko

BRATISLAVA Úspěšně vstoupili do nového ročníku Davis
Cupu tenisté České republiky.
V Bratislavě dokázali během
uplynulého víkendu porazit
nebezpečný výběr Slovenska
3:1 a postoupili do finálového turnaje, který se bude hrát
v listopadu v Madridu. V rámci
nového formátu soutěže se ve
Španělsku představí poprvé.

Ladislav VALNÝ
Celé střetnutí zahájil v pátek odpoledne souboj kmenového hráče TK
Agrofert Prostějov Jiřího Veselého
s Jozefem Kovalíkem. Český reprezentant zahájil brejkem, další servis
soupeře získal za stavu 3:3 a ovládl
první sadu. Ve druhé se jeho soupeř
zlepšil a dlouho bojoval o prodloužení utkání, v jedenácté hře ale neodolal tlaku soupeře a o chvíli později
Veselý při vlastním servisu střetnutí
ukončil. „Výkon byl skvělý. Povedlo
se mi to na jedničku. V zápase se na
to člověk nesoustředí, ale když jsem

vyhrál, jedna z prvních myšlenek
byla: Super, že to dneska vyšlo. Vyhrát v den narození dítěte je nádherné,“ povídal po utkání Veselý, který
úspěch věnoval i dceři, která zrovna
oslavila první narozeniny.
V následujícím singlu bývalý člen
prostějovského oddílu Lukáš Rosol
přetlačil domácí jedničku Andreje
Martina a také jemu stačily k zisku
bodu pouze dva sety. Nejzkušenější český tenista prolomil podání
slovenského hráče v deváté hře,
což bylo ideální. Ve druhém stavu
dokonce za stavu 5:4, přičemž Rosolovi při mečbolu pomohla páska.
„Taktika byla jasná, být od začátku
do konce agresivní. Vím, jak to Andrej na antuce umí. Proto jsem mu
nechtěl nechat čas na údery. Dali
jsme do toho srdce. Možná jsme
chtěli o něco víc než domácí,“ hodnotil svůj výkon i výsledek týmu na
konci prvního hracího dne Rosol.
Program druhého dne zahájila
čtyřhra, do které Češi nastoupili ve složení Zdeněk Kolář - Jonáš
Forejtek. U prvně jmenovaného
tenisty Prostějova šlo o daviscupo-

vou premiéru. Mladíci bojovali, na
zkušenou dvojici Filip Polášek, Igor
Zelenay to ale nestačilo. Domácí svého soupeře nepustili ani k jednomu
brejkbolu. „Bohužel se nám nepovedly začátky obou setů. Soupeři si
hrozně pomáhali servisem, vlastní
podání jsme si drželi s obtížemi,
nečekali jsme, že budou tak dobře
returnovat. Byla to velká zkušenost.
V příštích letech nám takový zápas
může jedině pomoci,“ shodli se při
hodnocení Kolář s Forejtkem.
Celé federální derby rozhodla následující bitva Veselého s Martinem.
Slovenská jednička byla hodně blízko
k úspěchu. Ve druhém setu vedla 5:2
a mířila za vyrovnáním. Veselý ale ukázal srdce bojovníka. Vyrovnal poměr
setů, ve třetím dějství odvrátil i mečbol
a sám na konci sady udeřil a vydřel
postup. „Měl výborný začátek, soupeř
ale začal hrát bezchybně a nedal mi
šanci. Za stavu 2:5 jsem možná využil
jeho nervozity, získal jsem brejk zpátky a nakopl jsem se. Ve třetím setu už
jsem těch šancí měl více. V důležitých
okamžicích jsem si zase pomohl servisem,“ oddechl si po zápase Veselý.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto:TK Plus/Pavel Lebeda

RîLPDNDSLWiQDGDYLVFXSRYpKRWÛPX
„Náš mužský tenis si takovou vzpruhu po mnoha barážích zasloužil. Poslední roky byly pro
náš mužský tenis chudé. Vyplatilo se, že jsem vsadil na zkušenost. Už loni jsme byli blízko,
s Nizozemci jsme prohráli debl z mečbolů. Jsem rád, že se vyplatila má volba pro čtyřhru, kam
jsem postavil Jonáše Forejtka a Zdeňka Koláře. Nedovedu si představit, že by Jirka Veselý zvládl debl a po něm tak náročné utkání proti Andreji Martinovi. Uvidíme, co bude dál. Jirka
může tým ještě několik let táhnout a mladí se mezitím můžou dostat do stovky nebo i výš. Že se
tato parta probojovala do Madridu, je pro mladé inspirací. Důležité je, že tam jsme. Pojedeme
reprezentovat Českou republiku a určitě se nebudeme chtít ztratit. Na přípravu je více než půl
roku, uvidíme, jak se sezóna vyvine.“
Jaroslav NAVRÁTIL

TENIS
Kvalifikace tenisového
Davis Cupu 2020 – Bratislava

6ORYHQVNR²þHVNR

1:3

Kovalík – Veselý 3:6, 5:7
Martin – Rosol 4:6, 4:6
3ROiäHN=HOHQD\²)RUHMWHN.ROiĝ
Martin – Veselý 6:4, 5:7, 5:7

„A to jsem chtěl v Davis Cupu končit...,“ David Kotyza je novým
trenérem Karolíny Muchové
usmíval se hrdina duelu Veselý

BRATISLAVA Poprvé v kariéře získal v daviscupovém utkání Jiří Veselý dva body ve
dvouhrách a jako týmová jednička výrazně
pomohl k výhře nad Slovenskem. „Je to jedno
z nejcennějších vítězství kariéry,“ vyznal se
prostějovský tenista po zisku rozhodujícího
třetího bodu.
yy Stal jste se hrdinou. Jaký je to pocit?
„Mám obrovskou radost! Především za české fanoušky a všechny, kteří pořád stáli při nás. Osobně jsem
se v Davis Cupu trápil a často zklamal. Často jsem
přemýšlel, že v Davis Cupu skončím. Věřím, že tohle
utkání všechno otočí.“
4CFQUV,KąÊJQ8GUGNÆJQ Foto:TK Plus/Pavel Lebeda

yy Co rozhodlo sobotní
duel?
„Přes únavu jsem pořád chodil
do úderů, v závěru jsem tahal
za delší konec. Pořád jsem věřil,
že když zůstanu klidný a budu
dobře servírovat, dá se pořád
hrát. Taky se zúročilo to, že jsem
v posledních týdnech vyhrál
hodně zápasů a často i z mečbolů, v důležitých momentech
jsem zůstal klidnější.“
yy I za stavu 2:5 ve druhém
setu?
„To jsem si pomalu připravoval

smuteční řeč. (úsměv) Musím
přiznat, že jsem měl štěstí, ale
šel jsem mu naproti a vyplatilo
se to.“
yy Prospělo vám, že jste vynechal čtyřhru, přestože se
uvažovalo o vašem nasazení
do deblu?
„Martin předvedl skvělou hru.
Byl to z jeho strany špičkový
tenis. Neumím si představit, že
bych vyhrál, kdybych nastoupil
půl hodiny po čtyřhře. Unavený
a vyšťavený. Bylo to skvělé rozhodnutí, které přineslo výhru.“

PRAHA, PROSTĚJOV Hodně
rychle po ukončení spolupráce
s Emilem Miškem našla dcera prostějovského rodáka Josefa Muchy
Karolína nového trenéra. Úspěšnou
tenistku nově povede zkušený David
Kotyza, který v minulosti vedl členky
TK Agrofert Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Caroline Wozniackou
nebo Barboru Strýcovou.
„Měla jsem štěstí, že byl David Kotyza
volný. Většinou jsou trenéři zadaní. Podle
mě je to jeden z nejkvalitnějších trenérů
v Česku, takže jsem hodně šťastná,“ prohlásila česká tenistka. „Řadu hráček vytáhl až na úplný vrchol. Je zkušený trenér,
už má na kontě pár titulů a doufám, že
nám to spolu půjde,“ dodala dcera bývalého ligového fotbalisty Josefa Muchy.
Kotyza naposledy trénoval Barboru
Strýcovou, jejich spolupráce skončila
na podzim loňského roku. Následné
nabídky odmítl a věnoval se rodině,
spolupráci s Muchovou ale vnímá jako
novou výzvu.
„Kája je velice šikovná, umí na kurtu
tahat králíky z klobouku. Předvede

nádherný volej, fantastický kraťas,
smeč ve výskoku. Má třešinku na dortu, ale my teď musíme zapracovat na
pevnosti toho dortu, aby její projev
zůstal atraktivní, ale zároveň byl patřičně účinný,“ naznačil své představy
uznávaný tenisový odborník.
První tréninky byly především seznamovací, nově vytvořená dvojice se
spolu poprvé na turnajových kurtech
objeví v Indian Wells a Miami. Na velké zámořské podniky vyrazí také kondiční specialista Jaroslav Blažek.
„Potřebujeme se lépe poznat, zpočátku
tak budu především pozorovatelem.
Rád bych přispěl například k její větší
jistotě při výměnách od základní čáry,“
plánuje kouč, podle něhož by Muchová
mohla být úspěšná i ve Wimbledonu,
který je nejoblíbenějším turnajem trenéra i hráčky. „Na trávě Kájiny přednosti
víc vyniknou a její nedostatky se tolik
neprojevují. Může víc improvizovat,“
tvrdí. „Přípravu určitě budeme směřovat na Wimbledon. Chtěla bych přinejmenším vyrovnat loňský výsledek,“
souhlasí s trenérem Muchová.
(lv)

&GDNQXÆOW/CTT[%WRWVGPKUVčVGPVQMT¾VXN¾FNK
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PROSTĚJOV Tři týdny po zahájení nového ročníku Marry
Cupu 2020 pokračoval tradiční seriál tenisových turnajů
neregistrovaných ve čtyřhře druhým dílem. Opět se hrálo
pod střechou haly v Hotelu Tennis Club Prostějov s perfektním zázemím, dokonalým zajištěním i velmi kvalitním startovním polem jako obvykle.

Marek SONNEVEND
Díky hernímu systému se základními skupinami a následným play-off
ve dvou výkonnostních pavoucích si
znovu všichni vydatně zahráli a závěrečné duely mezi elitou měly vysokou
kvalitu. „Na takový tenis se dá dívat,
no ne?“ Zvolání pořadatelského dua
Marek Florián a Martin Krupička lze
jedině podepsat.

Hlavní soutěž nakonec ovládli Radim
Janíček (Němčice nad Hanou) - Vladan Kopelec (Hranice na Moravě)
díky finálovému vítězství 6:4 nad párem Pavel Rojek - Alan Brusenbauch
(Svitavy). Bronz vybojovali Jiří Crha
- Josef Hošpes (Svitavy) společně
s dvojicí Vlastimil Crha (Moravská
Třebová) - Dominik Darmovzal (Vrbno pod Pradědem), neboť o třetí místo
se tentokrát nehrálo.

V pavouku B nenašli přemožitele
Karel Alturban - Zdeněk Korec,
když ve finálovém mači zdolali 6:3
duo Peter Stolárik mladší - Martin
Ostrý (Ostrava). Třetí pozici svorně
obsadili domácí borci Marek Florián
- Adam Kadlec (Prostějov) a Stanislav Kořalka, Vojtěch Kořalka (otec
a syn).
Ceny do turnaje věnovala Palírna
U Zeleného stromu, poděkování patří také všem dalším partnerům v čele
se statutárním městem Prostějovem,
Olomouckým krajem a Hotelem
Tennis Club Prostějov.
Třetí pokračování Marry Cupu
2020 přijde na řadu v sobotu 14.
března.

6TKWOH\GFTWJÆJQVWTPCLGVGPKUQXÆJQ/CTT[%WRWDTCNK4CFKO,CPÊéGM FTWJÚ\NGXC C8NCFCP-QRGNGE FTWJÚ\RTCXC 
Foto: internet
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HRÁČ

VEČERNÍKU NADSTAVBA MUSÍ SLOUŽIT K SEHRÁNÍ
PROSTĚJOV Stále existují okamžiky, kdy basketbalisté BK
Olomoucko rozeberou obranu soupeře přesně provedenou
kombinací a k zakončení se dostane naprosto volný hráč. Po
několika změnách v sestavě ale také často přichází střely po
individuálních akcích, které při dobré defenzivě protivníků
mají menší šanci na úspěch. Důvod je evidentní – výrazně
obměněný kádr potřebuje prostor, aby si nově příchozí basketbalisté zvykli na nové spoluhráče.

FRANTIŠEK VÁÒA

Dobrou formu z posledních týdnů si udržel i během zápasů v Čajkaréně. V duelu s Opavou si
dokonce jednadvaceti body vylepšil střelecké
maximum v sezoně, nejlepším střelcem týmu
byl i v následujícím střetnutí s Nymburkem,
když zapsal sedmnáct bodů. Výrazně se
zlepšil na doskoku a ukázal, že spoluhráčům umí přihrát do optimálního zakončení,
což potvrdilo pět asistencí.

LUKÁŠ
PALYZA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Díky všem změnám jsme se v čase
vrátili téměř na začátek přípravy,
někdy do srpna loňského roku…
Tehdy ale byl prostor na zapracování
nováčků do týmu. Na všechno byl čas,
který teď nemáme,“ uvědomuje si trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
Z kádru postupně vypadl Javonte
Douglas, Malik Morgan a Radovan
Kouřil. Vesměs šlo o hráče základní rotace. Zkouška Trevante Drye

3

$u-7bࣂmझ vo0of 7o h-l-Ŋ
u࢙7ৄ |;m|ohu࢙| m;v;7Ѵ -mb
f;7mol  7ofb1; u;ru;Ŋ
;m|-m|ৄ  vo0ofb ѴoŊ
lo1h-vr-oĺ-Ѵ-vb1;-rv-Ѵ|ংb
-vbv|;m1;-झvh-Ѵࣂ|ংblझࣂ;ķrংbv|ং;Ѵ0࣒
v;l-Ѵ;m;7-ংbѴo-rং;v|࣒vmoo0u-m
"Ѵ;-mৄv;ruo0bѴro;hovlb0o7ৄlĺ
r-vhuo;_u࢙-ࣂ7ohom1;-m-l;Ŋ
m-Ѵro_࣐ࣂ|ংb0o7-hmblrংb7-Ѵr࣒|
-vbv|;m1झķࣂझl৴u-m࣒-ov|-Ѵ-vl
v;ॕmmझlruৄl࣒u;lĺ

2

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Hladní Orli
nestaèili na Lvy
Jindřichův Hradec (lv) – Na
půdě Jindřichova Hradce prohráli
basketbalisté BCM Orli Prostějov
další utkání první ligy. Jeden z favoritů na postup do baráže o účast
v nejvyšší soutěži zvítězil vysoko
116:68 a uštědřil Hanákům desátou porážku v sezóně. Výběr Orlů
do 23 let po tomto výsledku uzavírá
tabulku skupiny hrající od 1. až po
6. místo. Nejlepším střelcem týmů,
který na se na palubovce Lvů představil v osmi hráčích, byl Erik Klepač, autor 18 bodů. Šestnáct bodů
přidal Lukáš Sychra, mezi dvouciferné střelce se ještě zapsal dvanácti
body Matěj Michalčík.

Maruška
dostala køídla
Praha, Prostějov (lv) – Částku 166 902 korun vynesl letošní
ročník charitativní akce českého
basketbalu Bez Faulů, do kterého
se zapojily všechny týmy Kooperativa NBL. Tým BK Olomoucko
přispěl pátou nejvyšší částkou 8
800 korun. Celá suma byla předána Marii Nahodilové z Jihlavy,
jež si za shromážděné peníze bude
moct pořídit nový vozík s elektrickým pohonem. „Znamená to pro
mě nový začátek. A chtěla bych
z celého srdce vyjádřit všem tisíceré
díky. Nový vozík mi dá možnosti
a taky křídla,“ poděkovala všem
týmům Marie Nahodilová. Tucet
ligových klubů NBL přispělo 104
400 korunami, přičemž princip byl
takový, že každý tým si vybral jeden
domácí zápas, v němž za každou
minutou střelu zaplatil „do banku“
100 korun, za každý faul 200 korun
a za technickou chybu 1000.

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt
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nevyšla, L. R. Rose a Duke Shelton
vedení klubu už zaujali. Ligovou kvalitu mají, zatím ovšem s týmem hledají
společnou řeč, což platí také o poslední posile. Kijuan Jakeem Arrington
má velkou chuť ukázat své přednosti,
na obou polovinách hřiště někdy volí
méně výhodné varianty.
„Je to vlastně logické. Tým musí dostat prostor, aby se sehrál. K tomu
slouží přestávka mezi mistrovskými
ročníky a přípravné zápasy. To jsou
věci, které se prostě nedají přeskočit,“ připomíná Benáček.
Pro mužstvo tak budou mít podobný

NOVÉHO TÝMUI
Foto: www.bkolomoucko.cz

charakter zápasy v nadstavbové části
Kooperativa NBL. Olomoucko je
ve složité situaci, protože ve zbývajících duelech skupiny A1 potřebuje
současně vyhrávat, aby si zajistilo co

nejvýhodnější pozici před vyřazovací
částí. „Je to pro všechny hodně náročné. Uděláme maximum, abychom do
play-off šli v co nejlepší formě,“ říká
kouč týmu.

JAKUB
ŠIŘINA

Na Opavu jen průměrný výkon nestačil
BK OL
BK OP

70:86

OLOMOUC Ani na třetí pokus nedokázali v rozehrané sezóně basketbalisté BK Olomoucko porazit
Opavu. V Čajkaréně v Olomouci,
kde Hanáci odehráli duel 5. kola
nadstavbové části Kooperativa
NBL, prohráli vysoko 70:86. Během utkání byl jejich soupeř ve
vedení třicet sedm minut.

Ladislav Valný
V první čtvrtině vedli domácí pouze
na samém začátku utkání, pak byla

&2=$=1÷/2

vždy vepředu o kousek Opava. V 6.
minutě po trojce Klečky dokonce
Hanáci prohrávali 6:12, v dalších
minutách se ale začala trefovat především dvojice Josipovič, Arrington
a skóre se začalo vyrovnávat. V závěrečné minutě čtvrtiny Arrington
trojkou vyrovnal na 20:20 a skóre
nezměnil ani pokus Klečky v poslední sekundě.
Průběh druhé desetiminutovky výrazně ovlivnil její začátek. Během
tří minut Opava zaznamenala deset
bodů v řadě a nepolevila ani v dalších
okamžicích utkání. V 17. minutě po
koši Klečky dokonce Slezané natáhli
svůj náskok až na 42:28, když trestali
chyby domácí obrany. Olomoucko

mělo problém především při střelbě
z dálky, když do přestávky proměnili
jedinou trojku a díky tomu prohrávalo 34:45.
Na začátku třetí periody se chvíli
zdálo, že se domácí vrátí do zápasu.
Ve dvou případech stáhli ztrátu na
sedm bodů, pak ale obvykle chybovali pod vlastním košem a neuhlídali
střelce z dálky. Například v průběhu
25. minuty zůstal dvakrát po sobě
na trojce naprosto osamocený Švandrlík a ani jednou nabídnutou šancí
nepohrdl. Přesto Olomoucko drželo
po třiceti minutách při stavu 54:62
naději na obrat.
V poslední části doplatili Hanáci na
nepřesné zakončení. V téměř ideál-

konávat obranu domácího výběru.
Už v průběhu 4. minuty Olomoucko
prohrávalo 4:12 a pouze na několik
okamžiků dokázalo ztrátu snížit. V 7.
minutě už domácí ztráceli jedenáct
bodů, když Benda trojkou upravil
na 12:23. Následovala bodově slabší pasáž a po první periodě byl proto stav střetnutí 14:23.
Na začátku druhé čtvrtiny se domácím dlouho nedařilo, zaznamenali koš ze hry, naštěstí je v utkání
držely přesné trestné hody. Střeleckou smůlu protrhl až ve 14.
minutě trojkou Palyza a upravil na
24:32. Tím odstartoval domácí nápor, který přinesl nečekaný obrat.
V 19. minutě dokonce Olomoucko
vedlo a trojkou se o to opět postaral

kapitán výběru. Nymburk pak odpověděl a upravil na 45:40 ve svůj
NA TISKOVCE...
prospěch po dvaceti minutách.
První body druhého poločasu zazna2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
menal Shelton, Nymburk měl přesto
průběh pod kontrolou, což ukázal ve „My jsme se opravdu snažili, ale po všech vynucených změnách to pro nás ještě byl
příliš těžký soupeř. Nymburk trestal všechny naše chyby, ukázal, jak má kvalitní
26. minutě. Dvakrát po sobě agresivní a vyrovnaný tým. V tom u nás nemá konkurenci. Všichni hráči mají špičkovou úroobranou přinutil domácí ke ztrátě a od- veň a velkou kvalitu. Především ve druhém poločase jsme měli příliš mnoho ztrát
skočil na rozdíl dvanácti bodů. Hanáci a to proti týmům, jako je Nymburk, prostě nejde.“
pak ještě v několika případech srazili
1TGP#/+'. t'4#$CUMGVDCNN0[ODWTM
ztrátu na jednociferný rozdíl, v poslední „Víme, že Olomoucko hraje chytře a hodně ofenzivně a snažili jsme se na to zaměřit.
Na
chvíli
jsme
na to během prvního poločasu zapomněli a dovolili jsme soupeři
minutě ale přišly další dvě zbytečné chyse vrátit do zápasu. Ale zareagovali jsme na to velmi dobře a dovedli jsme to k víby a po nich Nymburk vedl 71:58.
těznému konci. Máme za sebou náročné zápasy a před sebou další těžké utkání.
V závěrečné desetiminutovce už mistr Bojujeme o čtvrtfinále Ligy mistrů, proto je dobře, že jsme mohli rozložit zátěž na
dokázal odpor protivníka zlomit. Ve 33. celý tým.“
minutě Hanáci prohrávali 60:75 a o vítězi
bylo prakticky rozhodnuto. Před zaplně- tom také nastupující generace, protože Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším
nou halou se přesto až do konce snažili v závěru dostali prostor na palubovce
programem najdete na straně 26
o co nejlepší výsledek. Podílela se na i mladíci Lukáš Sychra a Erik Klepač.

NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
„Výsledek je naprosto zasloužený. Před zápasem dostali hráči dva hlavní úkoly.
Pohlídat si soupeřův doskok a nedovolit opavským hráčům otevřené střelce z dálky. V obou případech jsme selhali. Přitom nás Opava nezaskočila. Věděli jsme, že
z dálky vyšle minimálně třicet střel. Jen jsem nechtěl, aby to byly pokusy bez obrany,
a přesně to se nám téměř pravidelně stávalo.“

2GVT%<7&'-t$-1RCXC

„Zpočátku oba týmy chybovaly a ztrácely míče, z toho jsme se ale dokázali rychle dostat. Bylo poznat, že domácí mají v sestavě hodně nových hráčů a toho jsme
využili. Dobré utkání v dresu soupeře odehrál František Váňa, na všechno ale sám
nestačil. Podařilo se nám eliminovat střelce Lukáše Palyzu. V průběhu utkání bylo
vidět, že víme, co chceme hrát, to mi udělalo radost.“

ních pozicích selhal dvakrát Josipovič, jednoduchou střelu neproměnil
ani Shelton a Opava tyto výpadky
trestala. Když bosenský pivot zaho-

dil další nabídnutou šanci ve 37. minutě a z protiútoku Klečka zvýšil na
78:62, bylo rozhodnuto.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

+DQiFLY]GRURYDOLPLVWURYLSíHVS÷O]iSDVX
BK OL
BK NYM

73:90

OLOMOUC Podle předpokladů
skončilo sobotní utkání skupiny
A1 mezi BK Olomoucko a Nymburkem. Podruhé za sebou se hrálo
v olomoucké Čajkaréně, domácí
ale tentokrát podali přes porážku
73:90 dobrý výkon a v průběhu
prvního poločasu se dokonce v několika případech dostali do vedení.

Ladislav Valný
Nymburk od první minuty 6. kola
nadstavbové části Kooperativa NBL
hrál ve vysokém tempu a dokázal pře-

&2=$=1÷/2

„Èeká nás hodnì práce,“ uvìdomuje si Marek Sehnal
PROSTĚJOV Také v probíhajícím soutěžním ročníku potvrzuje Marek Sehnal (na snímku),
že patří k „železným mužům“ sestavy BK Olomoucko. Nevynechal totiž ani jeden z osmadvaceti zápasů. V průměru odehraje téměř dvacet minut a stále platí za výborného obránce. Společně s týmem prožívá komplikace posledních týdnů, v nichž dorazilo do kabiny
hned několik nových hráčů.
„O kabinu nejde, do té hráči zapadnou
rychle. Složitější je to na palubovce. Sehrání kádru chce svůj čas. Musíme maLadislav VALNÝ
ximálně využít každý trénink, každý
ƔƔ V průběhu nadstavby přišli do zápas. Té práce je před námi hodně.“
kabiny hned tři noví hráči. Kolik ƔƔ Po porážce v Pardubicích jste
času zabere, než si na sebe zvyk- nestačili na Opavu, která byla lepnete?
ší. Bylo to nezvyklým prostředím

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Čajkarény nebo vaším výkonem?
„Ten zápas se nám opravdu nepovedl. Nedokázali jsme ubránit opavské
střelce z dálky. Hořeli jsme na doskoku. Opava hrála dobře, my jsme jí to
ale hodně ulehčili.“
ƔƔ Další zápas s Nymburkem byl
už lepší?

„Byl, poučili jsme se. Věřím, že s takovým výkonem bychom Opavu
porazili. Viděl jsem tam od nás velký
posun. Škoda že nám Nymburk utekl už na začátku. Pak jsme je stahovali, ale nevynucenými ztrátami jsme
jim pak vítězství darovali.“
ƔƔ Je to povzbuzení před dalším
utkání proti ústecké Slunetě?
„Spíš návod. Pokud zopakujeme
výkon ze střetnutí s Nymburkem,
budeme mít velkou šanci uspět.
A v naší situaci už potřebujeme vyhrát!“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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KOSTELEC NA HANÉ Potřetí v této sezóně nastoupil za kostelecké házenkáře klubový odchovanec Jan Ševčík, momentálně v HK hostující z dorostu Nového Veselí. Teprve sedmnáctiletý mladík řádil předminulou neděli proti „béčku“ Maloměřic
úžasným způsobem, o triumfu 34:28 rozhodl jedenáctibrankovou kanonádou! A navíc si užíval vysněný společný mistrák
s otcem Davidem, žijící legendou TJ Sokol.

přestávky je moc, naštěstí jsme jich
sami dokázali dát stejně a drželi aspoň
nerozhodný stav. Ve druhé půlce jsme
pro Večerník
se pak zlepšili, odskočili na rozdíl osmi
branek 28:20, tím rozhodli. Celkový
Marek
výsledek 34:28 mluví sám za sebe, takSONNEVEND
že nakonec spokojenost.“
yy Jak střetnutí vypadalo z vašeho yy Čím jste otáčeli nepříznivý průpohledu?
běh z úvodní půle?
„První poločas 16:16, z naší strany ne „Hlavně jsme zlepšili obranu. V šatně
úplně dobrá hra. Dostat tolik gólů do o pauze nám trenéři opakovali, že mu-

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

síme v defenzivě přidat, včas vystupovat na soupeřovy střelce a taky si hlídat
pivota, který tam pod námi pořád běhal. Pochválit musíme i Máju v bráně
(gólmana Jana Mayera – pozn.red.),
který toho spoustu vyčapal.“
yy Směrem dopředu na protivníka platil rychlý pohyb zejména vás
mladíků v domácí sestavě, že?
„Snažili jsme se hru co nejvíc zrychlovat, soupeř neměl moc hráčů na
střídání, nezvládal tolik běhat nahoru
a dolů. Což se projevovalo s blížícím
se koncem, kdy už hosté odpadávali
a nemohli.“
yy Pro vás osobně to bylo zatím nejlepší utkání za áčko Kostelce?
„Určitě jo. Předchozí dva zápasy na
podzim mi herně tolik nevyšly, za-

tímco dneska se mi docela dařilo.
A hlavně jsem rád za ten výsledek na
světelné tabuli, že se nám povedlo zvítězit. I týmový výkon po přestávce byl
dobrý, moje nastřílené góly nejsou tak
důležité.“
yy Jak jste si užil společný start s tatínkem?
„Pamatuju si, že když jsme se s tátou
o téhle možnosti někdy před lety poprvé bavili, tak jsem mu říkal, že než
já budu schopný nastoupit za zdejší
muže, tak on už bude dávno na vozíčku. (smích) Tenkrát jsem byl ještě kluk
a nedokázal si to představit, ale postupem času se z toho stal jeden z mých
snů – zahrát si soutěžní zápas s taťkou.
Což se teď fakt podařilo, a navíc máme
vítězství, takže co víc si přát? Paráda!“

,CP iGXéÊM RQ UMQNGPÊ /CNQO÷ąKE $ URQNGéP÷ U QVEGO &CXKFGO OCOKPMQW
CUGUVTQW
Foto: Marek Sonnevend
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OHġQHERGRYDOL
TA BOH
HK KOS

25:21

BRNO, PROSTĚJOV Ani na
šestý pokus házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané HK v aktuálním
ročníku 2. ligy mužů ČR venku nebodovali. Tentokrát ale nezahráli
vůbec špatně, ve 14. kole soutěže
na palubovce Tatranu Bohunice
jakožto suverénně vedoucího celku skupiny Jižní Morava zanechali
příznivý dojem. Přesto nakonec
favorit zvítězil 25:21 (13:12).
Klíčem k vyrovnanému odporu papírově silnějšímu soupeři byla pro
Hanáky kvalitní obrana, kterou dokáží vytáhnout ze svého arzenálu jen
občas. V nedělním podvečeru se jim
to povedlo a především díky dobré
defenzivě drželi úvodních třicet minut herní i výsledkový krok.
Po přestávce domácí trochu odskočili, nicméně hosté stále zůstávali na

dohled a nenechali je utéct do nijak
výrazného náskoku. Střetnutí tak
bylo otevřené i poměrně dramatické
až do úplného závěru, byť si Jihomoravané přece jen pohlídali výhru
o čtyři góly.
Za Sokol výborně zachytali oba
brankáři Jakub Grulich s Janem
Mayerem a nejlepším střelcem se
díky šesti nasázeným trefám stal Jan
Smékal, který hostuje v prvoligové
Litovli a tentokrát nastoupil za svůj
mateřský oddíl. Jak už jsme zmínili,
celý kolektiv zodpovědně bránil, což
ale na úspěch nestačilo.
Hodnocení kouče kosteleckých házenkářů se Večerníku nepodařilo do uzávěrky tohoto vydání získat.
Mužstvo TJ nyní coby deváté v průběžném pořadí přivítá na vlastním
hřišti městské sportovní haly Kostelce tabulkově čtvrtý výběr SK Kuřim.
Hrát se bude v neděli 15. března od
10.30 hodin.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku s dalším
programem najdete na straně 26

<.#61<'5.18'05-#572'464+7/(8'5672#8ö
PROSTĚJOV Mladí miniházenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané HK se už
dostali na tak vysokou výkonnostní
úroveň, že se dokážou prosazovat
mezi nejlepšími i na mezinárodní
scéně. A kromě nedávného triumfu
při domácím Hanáckém poháru
2020 přivezli medailový úspěch také
z ciziny.

Marek SONNEVEND
Na Slovensko vyrazili kostelečtí miniházenkáři TJ Sokol s výběrem ročníků narození 2009 a 2010, aby se stali
součástí největšího mládežnického
turnaje na území SR s názvem Zorno
Cup 2020.
Základní a čtvrtfinálovou části prošli
téměř dominantně, když postupně zdolali Trebišov 26:3, Stupavu
A 22:7, Šaľu B 16:6, Náchod B 11:8,
Ledeč nad Sázavou 14:8, Stupavu B
15:3, Holešov 17:7, Havlíčkův Brod
21:0 i Šaľu A 13:12, aby v posledním
střetnutí skupinové fáze remizovali
s Náchodem A 11:11 díky vyrovnání
dvě sekundy před koncem.
V semifinále čekal opět celek Ledče
nad Sázavou. „Chtěl si na nás spravit

chuť ze základní skupiny, což bylo
patrné hned od začátku. Asi polovina
zápasu probíhala naprosto vyrovnaně, až zbytek utkání měli naši hráči ve
své moci. Soupeři odskočili na rozdíl
několika branek a zvítězili 13:9,“ popsal kormidelník Patrik Coufal.
Závěrečné finále přineslo dle očekávání bitvu se starým známým Náchodem A. „Vletěli jsme na něj rychlou
hrou dopředu i maximálně vyztuženou obranou, ovoce sklízeli trpělivě
a postupně. O poločase jsme vedli
4:1, což bylo pro děti malým uklidněním, byť v házené takový náskok
příliš neznamená. To se beze zbytku
potvrdilo po přestávce, kdy protivník
dotahoval, ale nakonec se nám podařilo uhájit těsnou výhru 6:5,“ ohlížel
se Coufal.
Jak znělo jeho souhrnné hodnocení?
„Přestože jsme se druhou polovinou
turnaje spíš protrápili a nehráli svou
rychlou kolektivní házenou, dokázal se náš tým stmelit a jít za cílem
navzdory spoustě herních problémů. Dokázali jsme si tak jednu věc,
o níž jsme dosud příliš nepřemýšleli:
i když se ne zcela daří, dokážou kos-

8ÊV÷\PÚ VÚO OKPKJ¾\GPM¾ąč
-QUVGNEGPC*CPÆ\OG\KP¾TQFPÊJQVWTPCLGXG5VWRCX÷
Foto: archiv

telecké děti jít za svým snem vůlí,
která je žene dopředu. Nebylo to
jednoznačné vítězství, ale pravděpodobně mnohem cennější, než kdyby
bylo.“

Sestava HK na Slovensku: M.
Schönfeld, J. Coufal (zase vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje), P. Stuchlík, M. Stuchlík, J. Mlčoch, J. Koubek,
K. Čevorová.

došlo na naši adresu...

Jiøí Grepl:0\vOHQNDVORXÄHQÉGYRXK½]HQN½ÔVNÙFKNOXEÕMHVFHVWQ½
„Velice pozorně jsem si přečetl články
v předminulém čísle Prostějovském Večerníku zaměřené na házenou v oddílech TJ
Sokol Kostelec na Hané – HK a TJ Sokol
II Prostějov. Dovolím si na některé články
reagovat. Předem říkám, že jde pouze
o můj názor na současný stav házené na
okrese Prostějov, v žádném případě se nejedná o kritiku práce funkcionářů, trenérů a v neposlední řadě samotných hráčů.
Ale pojďme již k jednotlivým článkům.
Především jsem byl příjemně překvapen
tím, jak se podařilo funkcionářům TJ
Sokol Kostelec na Hané – HK vhodně
doplnit kádr. Zjistil jsem, že Filip Dořičák nemá hostování v Kostelci na Hané,
takže jej na jaře v kosteleckém dresu neuvidíme ani náhodou. Pokud jde o Pavla
Přikryla, zda jej uvidíme, nebo neuvidíme, je v rukách funkcionářů obou oddílů
a především samotného hráče.
Nyní si dovolím vyjádřit svůj názor na
článek ‚Spojit dva (pod) průměrné kluby
v jeden silnější by byla cesta‘. Autor Marek Sonnevend si zde položil otázku: ‚Je
však reálná?‘
Osobně se domnívám, že tato možnost
sice existuje, ale nedej bože, aby k tomu
došlo. Předem říkám, že by to vedlo k jedinému: zániku mužské házené na okrese. Co mne k takovému závěru vede?
V oddíle TJ Sokol II mají družstvo mužů
složeno z hráčů, kteří mají svůj výkonnostní zenit za sebou, a ať se kluci na mne

nezlobí, ale léta se zastavit nedají. Samotný nejlepší střelec Jirka Kosina přiznává,
že mladí hráči nejsou.
V HK Kostelci na Hané se objevilo několik mladých. Z nich nejvíce zápasů odehrál Havlík, Knápek a Pospíšil. Ostatní
neodehráli ani polovinu (Grulich 1, Hanták 1, Parolly 1, Ševčík Jan 1 – všichni tito
hráči hrají v Novém Veselí dorosteneckou ligu). Potom jsou zde hráči, kteří od
mladších žáků po starší dorostence vyrůstali v nově vzniklém TJ Sokol Centrum
Haná se sídlem v Prostějově. Kde jsou
dnes tito hráči? Z důvěryhodných zdrojů
jsem se dověděl, že velice talentovaný Michal Nevrla házené zanechal, Adam Kolář odehrál na podzim pouze dva zápasy.
Když se podívám na další hráče oddílu,
potom objektivně uznávám, že v dostatečném počtu hráčů na tréninku se může
toto družstvo sejít pouze v pátek.
Ze kterých hráčů by se potom sestavil
kádr společného družstva, které by mělo
ambice postoupit do 1. ligy? Na tuto
otázku si nedovedu sám odpovědět. A to
mám za sebou více než třicetiletou trenérskou práci jak u mládeže, tak u mužů.
Nyní si dovolím vyslovit svůj vlastní názor na to, že myšlenka spojit oddíly je
scestná.
1. Současné kádry obou oddílů nedávají
v žádném případě záruku toho, že bude
dostatek hráčů (min. kádr 16 lidí), kteří
budou ochotni věnovat házené tolik času,

který bude potřebovat tréninkový proces.
2. Kolik hráčů bude k dispozici pro druhé družstvo, jakou bude mít družstvo
perspektivu a cíl. Možná by se jednalo
o družstvo, které by nastupovalo takzvaně ‚na žízeň‘. Doufám, že by si pivo platili
ze svého!
3. Kde jsou mladí hráči, kteří by v průběhu několika let mohli společné družstvo
doplnit? Centrum Haná má v současné
době v soutěži mladší dorostence a tito
mají před sebou ještě dlouhou cestu, než
budou mít možnost hrát za muže. To
už nemluvím o tom, kolik jich Centrum
Haná pro společné družstvo vychovalo
a vychová.
4. Není možné pominout určitou nevraživost mezi jednotlivými funkcionáři, hráči
a především diváky, skalními. Osobně se
domnívám, že základ všeho byl položen
po sezoně 1964/65. Kostelec na Hané
hrál druhou nejvyšší soutěž a po slabších
výkonech se v soutěži neudržel. V Sokole
II se tvořilo nové družstvo mužů a nejlepší hráči Kostelce na Hané tam odešli.
V Prostějově se házená zvedala, naopak
v Kostelci se mužům nedařilo. Kdo má
zájem o této době se dovědět více, potom
mu doporučuji koupit si knihu 60 let kostelecké házené.
Vzpomínám, že s touto myšlenkou jsem
se sám jako trenér Sokola Kostelec na
Hané již jednou setkal. Někdy na počátku devadesátých let minulého století mne

navštívili čelní představitelé Sokola II. Přišli s nabídkou, aby nejlepší hráči Kostelce
na Hané přešli do Prostějova, naopak do
Kostelce na Hané by přešli hráči Prostějova, kteří by neměli potřebnou výkonnost
na soutěž, kterou Prostějov hrál. Tento
návrh jsem tehdy kategoricky zamítl
a následující léta mi dala za pravdu. Nebyla to doba lehká, ale především dobrá
práce s mládeží přinesla oddílu Kostelec
na Hané vynikající výsledky.
Nyní se vrátím k projektu, který vznikl
v hlavách některých funkcionářů obou tělovýchovných jednot. Založili novou (na
okrese již třetí) sokolskou jednotu s názvem Centrum Haná a se sídlem v Prostějově. Za cíl si dali výchovu mladých
házenkářů, a to v kategorii mladších
a starších žáků. V oddíle TJ Sokol Kostelec na Hané – HK, stejně jako v Sokole II
Prostějov se budou věnovat mini házené
a následně hráči, kteří budou splňovat věkovou kategorii mladší žáci, přejdou do
Centra Haná. Nový Sokol vznikl v roce
2013. Z Kostelce do něj odešlo celkem 12
hráčů, stejně jako 12 hráčů ze Sokola II.
Kolik hráčů dnes hraje za muže v Kostelci na Hané a kolik v Prostějově?
Jestliže má do budoucna pokračovat na
okrese házená, je třeba věnovat velkou
pozornost práci s mládeží, a to v obou
oddílech. Potřebujeme rozšířit především
členskou základnu u mládeže. Funkcionáři a trenéři v oddíle házené HK musí

najít cestu k vzájemné spolupráci s vedením ZŠ v Kostelci na Hané, ZŠ Čelechovice na Hané a ZŠ Čechy pod Kosířem.
Prostě se musí snažit dostat házenou do
škol.
ČSH vydal tematické materiály a já sám
jsem výboru předložil v roce 2014 projekt ‚Využití volného času‘ zaměřený na
sportovní činnost. Bohužel nebyl zájem
jej uvést v život. Vychovat házenkáře od
minižáků až po muže je běh na dlouhou
trať. Jsem si vědom toho, že dnešní mladá
generace má mnohem více možností než
děti, se kterými jsem začínal já. Přesto
se ptám: proč to jde například v Litovli,
v Horce na Moravě, v Senici na Hané,
zvedá se práce s mládeží v Olomouci
a velmi dobře propracovaný systém mají
ve Velké Bystřici?
Kostelec na Hané v minižácích dosahuje
v poslední době velice dobrých výsledků,
což je rozhodně zásluhou poctivé práce
manželů Coufalových. Snaží se navázat na dřívější činnost i družstvo dívek,
kde pánové Dofek a Zavadil předávají
své znalosti o házené mladým holkám.
A musím konstatovat, že se jim daří
a snad i dařit bude. Nářky, že mládež
o tento sport nemá zájem, neobstojí.
V Kostelci na Hané jsou vytvořeny vynikající podmínky pro rozvoj házené. Zázemí na špičkové úrovni, a pokud hráči
dokážou vytvořit výbornou partu, která
potáhne za jeden konec provazu, pokud

bude u všech chuť tvrdě pracovat, potom
se možná dočkáme toho, že zde bude
vytvořen základ družstva, který by mohl
pomýšlet na vyšší soutěž.
Osobně se domnívám, že v HK je možné u mužů do budoucna hledět s mírným optimismem. Teoreticky v sezoně
2020/2021 by měl mít dostatek hráčů
a zde si dovolím naznačit složení kádru.
Brankáři: Jakub Grulich, Pavel Navrátil,
Jan Mayer.
Křídla: Filip Havlík, Martin Popelka,
Adam Kolář, Dušan Knápek, Václav
Prášil, Aleš Kiš, Tomáš Hochvald.
Pivoti: Vojtěch Pospíšil, David Palička,
David Kopečný.
Spojky: Jan Smékal, Lukáš Varhalík,
David Nevrlý, Martin Švec, Jan Ševčík,
Ondra Karway, Martin Grulich, Jan Oščádal, Ondřej Oščádal, Martin Hanták.
Takto vytvořený kádr se může doplnit hráči, jejichž docházka na tréninky
je omezena pracovními povinnostmi.
Přesto s těmito hráči je možné počítat
(Marek Dostál, Marek Grepl, Rostislav
Podhrázský, Jindřich Prášil).
Cíle: v sezóně 2020/21 – stabilizace
kádru a umístění do 6. pozice, v sezóně
2021/22 – umístění do 3. příčky, v sezóně 2022/23 – postup do 1. ligy.“
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VYHRÁT CENY ZA VÍCE JAK STO TISÍC KORUN
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Další hodnotné ceny, které je možné získat:
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DVOJNÁSOBNÁ ŠANCE NA VÝHRU

Měli jste předplaceno i v roce 2019?
Budete do slosování zařazeni hned dvakrát!
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