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Jiří Gečnuk (klasický parašutismus, ASO Dukla Prostějov)

6SRUWRYQÉKYÈ]GDSURVWÈMRYVNÙFKPÅGLÉ

Zbyněk Netopil (rafting, Tomi-Remont Prostějov), František
Slavotínek (atletika, AC Prostějov)

6ÉÎVO½Y\SURVWÈMRYVNÅKRVSRUWX

Mistrovství České a Slovenské republiky v orientačním běhu v Kladkách (SK Prostějov), Výstava 100 let prostějovského sportu v Prostějově (Sportovní komise Rady města PV), Mistrovství světa v parašutismu wingsuit-flying v Prostějově (Jump-Tandem)

6SRUWRYQÉXG½ORVWURNX

Dalibor Ovečka (atletika, ZŠ Jana Železného Prostějov), Lenka
Stojanová (sport pro všechny, ZŠ Melantrichova Prostějov)

8ÄLWHOsVSRUWRYQÉGXvH

Antonín Dušek (biatlon a další sporty, Klub biatlonu Prostějov), Jana
Horáková (bikros, SKC Prostějov), Michal Ptáček (horolezectví,
speleologie a tenis, Prostějov)

&HQDIDLUSOD\sVSRUWRYQÉVUGFH

Gabriela Erbenová (fitness, Prostějov), Petr Galíček (korfbal, SK RG
Prostějov), František Váňa (basketbal, BK Olomoucko)

&HQDVSRUWRYQÉNRPLVH

Jaroslava Nedělníková (střelba z kuše, Savana Kostelec na Hané),
Jakub Šťastný (cyklistika, Pardus Tufo Prostějov), Lukáš Tyl
(překážkové závody Spartan Race, Prostějov)

1HSURIHVLRQ½OQÉVSRUWRYHFURNX

Miloslav Musil (sportovní gymnastika, TJ Prostějov), Ivo Šilhánek
(tenis, TK Agrofert Prostějov), Aneta Lešanská a Martin Šnévajs
(oba korfbal, SK RG Prostějov)

7UHQÅUPO½GHzHURNX

Jaroslav Navrátil (tenis, TK Agrofert Prostějov), Jiří Vykoukal
(lední hokej, LHK Jestřábi Prostějov)

7UHQÅUURNX

1. Tenisté TK Agrofert Prostějov, 2. Judisté TJ Sokol I Prostějov,
3. Cyklisté Pardus Tufo Prostějov

0O½GHzQLFNÙWÙPURNX

1. Parašutisté ASO Dukla Prostějov, 2. Lukostřelci LO Prostějov,
3. Volejbalistky VK Prostějov

7ÙPURNX

1. Jakub Flajsar (házená, TJ Sokol II Prostějov), 2. Kristýna Nováková
(překážkové závody Spartan Race, Prostějov), 3. Vanesa Burdová
(tanec, TŠ Pirouette Prostějov)

7DOHQWURNX

1. Jiří Gečnuk (klasický parašutismus, ASO Dukla Prostějov),
2. Jiří Procházka (kulturistika, Prostějov), 3. Dominika Ponížilová
(sportovní gymnastika, TJ Prostějov)

6SRUWRYHFURNX

3URVWÈMRYD

9ÙVOHGN\DQNHW\6SRUWRYHFPÈVWD

PROSTĚJOV Distinguovaný humor moderátora Petra Vichnara plánovaně i zdařile
provázel celé slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2018. O jednu extra
veselou kapitolu pátečního večera se však neplánovaně postaral i člen sportovní komise Jan
Zatloukal, současně člen městského zastupitelstva i ředitel Sportcentra DDM.
Stalo se ve chvíli, kdy měl oznámit nejlepší včetně vítězů ve speciální Fotografické soutěži.
„Jména výherců i jejich snímků jsem si napsal tady na papírek. Kolega mi ještě říkal, ať
si to poznačím velkými písmeny, a já mu odpověděl: Neuč orla lítat. No a teď to nemůžu
přečíst,“ rozesmál osazenstvo Zatloukal.
Přesto si během promítání jednotlivých fotek na velkoplošné obrazovce dokázal postupně
vybavit jejich autory, názvy i konečné umístění, ačkoliv rychlost střídání úspěšných foto
příspěvků se nebezpečně zvyšovala a nakonec to byl pořádný kvapík.
Následně Vichnar vyzval šéfa Sportcentra DDM k ocenění vítězů, leč nekonalo se. „Vyhodnocení celé soutěže proběhlo dost na poslední chvíli, tudíž výherci ani nestihli dorazit,“
způsobil Zatloukal další výbuch smíchu v hale Národního sportovního centra Prostějov.
Ostřílený konferenciér to přešel se zkušeným nadhledem a k velkému pobavení obecenstva uzavřel pětiminutovou spontánní estrádu vyprovozením Honzy z jeviště slovy: „Tak
leť, orle!“
(son)

Vichnar uèil orla Zatloukala létat

tišek Váňa. Spontánně humornou vsuvku
pak neplánovaně obstaral člen Sportovní
komise Jan Zatloukal společně s konferenciérem Petrem Vichnarem při oznamování vítězů speciální Fotografické soutěže veřejnosti (více na jiném místě této strany - pozn.red.).
A to už se šlo do finále krásného večera. Cenu
fair-play Sportovní srdce převzali nestor prostějovského sportu Antonín Dušek, bývalá
bikrosařka Jana Horáková a dlouholetý horolezec, speleolog i tenisový činovník Michal
Ptáček. Za Sportovní události roku byly právem vybrány Mistrovství České a Slovenské
republiky v orientačním běhu, nádherná
výstava 100 let prostějovského sportu a parašutistické mistrovství světa v disciplíně wingsuit-flying.
Letošní edice ankety přinesla rovněž jednu novinku v podobě kategorie Učitel –
sportovní duše, jejímiž prvními laureáty
se stali Dalibor Ovečka ze ZŠ Jana Železného a Lenka Stojanová ze ZŠ ul. Melantrichova. Do Síně slávy prostějovského sportu byli následně uvedeni vynikající vodák
– raftař Zbyněk Netopil a výborný atlet
František Slavotínek, když oba zasvětili
milovanému odvětví celý život. Na závěr
předali František Jura, Ladislav Okleštěk
a Miroslav Černošek charitativní šek spolku Prostějovští vozíčkáři.
A úplná tečka? Bohatý i chutný raut plný dobrého jídla a pití provázený volnou zábavou
spokojených hostů.

*PGFéV[ąKRÊUP÷D÷JGOEGNÆJQUGVM¾PÊ\C\RÊXCNCRQRWN¾TPÊéGUM¾
\R÷XCéMC*GKFK,CPMč

Dukla Prostějov, druzí skončili lukostřelci LO Prostějov a třetí volejbalistky VK
Prostějov. Sportovec roku mezi dospělými?
Svou anketní hegemonii za veleúspěšný minulý rok završil aktuální nejlepší muž světa
v klasických parašutistických disciplínách Jiří
Gečnuk, za ním zůstali rovněž mezinárodně
špičkový kulturista Jiří Procházka a výborná
sportovní gymnastka TJ Prostějov Dominika
Ponížilová.
Ceny předávaly významné osobnosti městského i regionálního dění v čele s prostějovským primátorem Františkem Jurou,
hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem
Oklešťkem a šéfem spolupořádající marketingové agentury TK PLUS Miroslavem
Černoškem. A ve druhé polovině dvouhodinového oficiálního programu to již frčelo na
plné obrátky. Coby Trenéři roku vystoupili
na pódium tenisový kouč TK Agrofert Prostějov Jaroslav Navrátil a lodivod hokejových
Jestřábů Jiří Vykoukal, byť oba v zastoupení
kvůli své pracovní zaneprázdněnosti. Noví
trenéři mládeže byli hned čtyři: Miloslav
Musil za sportovní gymnastiku, Ivo Šilhánek
za tenis a Aneta Lešanská s Martinem Šnévajsem za korfbal. Neprofesionálními sportovci roku vyhlásili střelkyni z kuše Jaroslavu
Nedělníkovou, cyklistu Jakuba Šťastného
a překážkového závodníka Spartan Race
Lukáše Tyla. Cenu sportovní komise obdrželi fitness kulturistka Gabriela Erbenová,
korfbalista Petr Galíček i basketbalista Fran-

/QFGTQX¾PÊXGéGTCUGDTKNCPVP÷EJQRKN\P¾OÚC\MWwGPÚURQTċ¾M
èGUMÆVGNGXK\G2GVT8KEJPCT

ZHQVQ4CFGM8¾ÿC

Jakub Flajsar následovaný překážkovou
závodnicí Spartan Race Kristýnou Novákovou a tanečnicí TŠ Pirouette Vanesou Burdovou.
Vzápětí už přišly na řadu obě hlavní kategorie. Tým roku vyhráli parašutisté Armádního sportovního oddílu
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veřejnosti, těmito šťastlivci se stali Eva
Urbanová s Jakubem Urbanem.
Mládežnický tým roku ovládli tenisté
TK Agrofert Prostějov před judisty Sokola I Prostějov a cyklisty Pardus Tufo
Prostějov, jako Talent roku byl vyhlášen
mladý házenkář TJ Sokol II Prostějov
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šem Sklenkou, předsedou
pořádající Sportovní komise Rady města Prostějova. A vzápětí
se naplno rozběhlo samotné oceňovápro Večerník
ní. Jako první převzal trofej parašutista
Dukly Prostějov Jiří Gečnuk, jenž se stal
Marek SONNEVEND
Sportovní hvězdou prostějovských méJejich úvodní sérii vyslal ke dvěma stov- dií. Současně byli vylosováni výherci
kám přítomných hostů společně s Milo- zájezdu na ostrov Elba z řad hlasující

PROSTĚJOV Patnáctý ročník ankety Sportovec města
Prostějova 2018 premiérově vyvrcholil v nádherném prostředí Národního sportovního centra Prostějov. Jeho slavnostní vyhlášení proběhlo o prvním březnovém večeru
přímo na ploše haly, jejíž působivě připravený interiér byl
maximálně vhodnou i důstojnou kulisou významné akce. Tu bez jakýchkoliv okolků naplno odstartovala úvodní
píseň (z celkového počtu čtyř) populární české zpěvačky
Heidi Janků, která to na Hané pořádně rozbalila. Poté už
se chopil slova moderátor celého setkání Petr Vichnar,
jehož noblesní vystupování, přebohaté zkušenosti i sametový hlas provázely večerem na nejvyšší profesionální
úrovni. Navíc se mu dařilo průběh vtipně zpestřovat mnoha veselými příhodami z natáčení České televize včetně
nachystaných šotů pouštěných na velkoplošné obrazovce. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální
partner ankety, nemohl v hledišti pochopitelně chybět.

oceněný mladý tenista
TK Agrofert Prostějov:
„Můj tatínek hrával hokej, já dělám tenis.
Za vzor mám Rogera Federera, nejvíc se mi líbí jeho
voleje. Loni se nám povedlo vyhrát s reprezentací ČR
Mistrovství Evropy družstev do dvanácti let a s prostějovským týmem mistrovství republiky družstev mladších
žáků, já jsem navíc zvítězil v téhle věkové kategorii i na
republice jednotlivců.“

-$1.80677

oceněný mladý házenkář
TJ Sokol II Prostějov:
„Ocenění v anketě nejlepších prostějovských sportovců si
moc vážím, protože jsem se v tomto městě narodil, vyrostl zde a naučil se tady házenou. Momentálně už nastupuji
v extralize mužů za Nové Veselí, ale současně chodím hrát
některé zápasy formou hostování i za Sokol II Prostějov,
kterému se s bratrancem Radkem a tátou Tomášem snažíme pomáhat ve druhé lize. Radost mám také z prosazení
do mládežnické reprezentace České republiky, kde se nám
s klukama docela daří. Musím však na sobě dál makat a nabrat víc svalové hmoty, ze současné váhy šestasedmdesát
kilo bych se rád postupně dostal až někam k deva- desáti.“

-$.8%)/$-6$5

radní a předseda Sportovní
komise Rady města Prostějova:
„Žádná anketa nemůže být absolutně spravedlivá, ale o té
naší rád říkám, že je vyvážená. Máme totiž hlasování odborníků, členů komise i široké veřejnosti. A protože sportovní
komise od podzimu pracuje v novém složení, chtěli jsme
do slavnostního vyhlášení zařadit i nějaké novinky. Jednou
se stala třináctá kategorie Učitel – sportovní duše, druhou
pak zpestření večera formou zařazení humorných nahrávek České televize. A zapomenout samozřejmě nesmím na
vynikajícího moderátora Petra Vichnara. Věřím, že si patnáctý ročník ankety Sportovec města Prostějova
všichni hezky užili.“

0,/2h6./(1.$

šéf marketingové agentury
TK PLUS Prostějov:
„Pro mě tento slavnostní večer přinesl dvě velmi pozitivní zprávy. Za prvé se znova ukázalo, že Prostějov stále má
spoustu talentovaných i špičkových sportovců, kteří šíří
a budou šířit dobré jméno našeho města v republice, Evropě i světě. Za druhé mám radost, že tento krásný společenský večer proběhl v Národním sportovním centru
Prostějov, jež podle řady vysoce kvalifikovaných prognostiků nikdy nemělo stát. I díky podpoře statutárního města
Prostějov a Olomouckého kraje dnes jak stojí, tak výborně
funguje, každý týden zde sportuje okolo osmi stovek dětí
včetně asi tří set středoškoláků v rámci hodin jejich tělesné výchovy, k tomu zde trénuje přibližně pět set mladých
tenistů, volejbalistek a basketbalistů. Národnímu sportovnímu centru přeji, ať zažije podobně vydařených akcí jako
dnes ještě mnoho a může přivítat spoustu mistrů různých
odvětví.“

0,526/$9¤(512h(.

hejtman Olomouckého kraje:
„Předně chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o výstavbu dějiště tohoto slavnostního vyhlášení, tedy Národního sportovního centra Prostějov. A přes veškeré překážky prosazovali myšlenku jeho
vybudování i dokončení. Zároveň si zaslouží naše velké
uznání a díky všichni zde ocenění sportovci, neboť předváděli skvělé výkony, kterými reprezentovali své město, tím
pádem také Olomoucký kraj. Poděkovat je potřeba rovněž
rodičům každého talentovaného sportovce za podporu,
kterou svým dětem dávali, dávají i budou dávat, neboť bez
ní se prosadit je mnohem těžší. Totéž samozřejmě platí pro
všechny trenéry. Hlavně s mladými musí často mít velkou
trpělivost. Že se vyplatí, to jsme tady dnes večer viděli na
vlastní oči. Prostějov je město sportu a přeji mu, ať dál pokračuje v tak vynikající práci.“

/$',6/$92./(h7¨.

primátor statutárního města Prostějov:
„Chci poděkovat organizátorům ankety,
že jako dějiště letošního slavnostního vyhlášení vybrali Národní sportovní centrum
Prostějov. Aspoň mohli všichni hosté na vlastní oči vidět
i prohlédnout si tuhle krásnou halu. Poděkování patří všem,
kteří se nenechali zviklat a její výstavbu zdárně dokončili.
V neposlední řadě pak naše díky směřují k veškerým oceněným i nominovaným sportovcům. Mají obdiv i respekt
nejen města Prostějova za to, jak ho proslavují v celé České
republice a často daleko za jejími hranicemi svými úspěchy
dosaženými srdcem. Byl to maximálně vydařený večer,
jeho pořadatelům patří velké uznání za super zážitek. Za
současné vedení města pak mohu slíbit, že sport budeme
nadále výrazně podporovat.“

)5$17,h(.-85$
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DRAHANY „Naval prachy!“ S těmito slovy a s pistolí v ruce vtrhl uplynulý čtvrtek na poštu
v Drahanech ozbrojený lupič. Přítomná zaměstnankyně však navzdory leknutí zachovala chladnou hlavu a vysvětlila mu, že k penězům se jen tak snadno nedostane. Mladík na to z obličeje
odstranil šálu, dle zdroje Večerníku hokejové Komety Brno, a vše se snažil převést v žert. Následně
z místa utekl. Aktuálně po něm pátrají policisté, hrozí mu až deset let vězení.

Martin ZAORAL

„Jen jsem vás zkoušel...,“
WYUGLO]DPČVWQDQN\QL
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Prostějovských konšelů je jedenáct. Ideální a přesný počet pro
vytvoření fotbalového týmu.
Ostatně, co se vlády nad Prostějovem ujal primátor Francimór
Kopačka, šéf zdejších druholigistů, nutí všechny své podřízené do
každodenního tréninku! Utvoření soutěžní jedenáctky, která
se již tohoto podzimu zapíše do
nejzákladnější skupiny okresního
přeboru, tak vlastně vyplynulo
z reality. „Francimór nás mučí
jako pes! Během pracovní doby

můžeme být klidně my. I když
osobně si myslím, že právě já jsem
vyspělý na základní sestavu,“ vyjádřil se Agentuře Hóser lídr hnutí Nic se v Prostějově nezmění Jan
Nicnevrátil.
O sestavě radniční fotbalové jedenáctky se bude jednat na nejbližším zastupitelstvu.
Za Agenturu
Hóser Majkl

www.
YHFHUQLNSYF]

Po několika týdnech se důvěřivá žena začala o dlužnici
zajímat, ta ji ovšem požádala
o další půjčku. To už věřitelka
odmítla, a jelikož se dlouhý
čas potom nedočkala vrácení
peněz, nahlásila vše policii.
Žena pod tlakem kriminalistů
dluh sice i s menším úrokem
vrátila, to ji ovšem nezprostí
trestního stíhání za podvod!

30 000

Dalším podvodem se zabývají
detektivové prostějovské hospodářské kriminálky. V listopadu 2016 si dvaačtyřicetiletá
žena půjčila od své kolegyně
třicet tisíc korun. Jakmile peníze dostala do ruky, dala výpověď a z pracoviště zmizela...

se narodil 25. října 1993 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. února
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 27 let, měří mezi 166 až 169 centimetry, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

KRYŠTOF MACHÁT

se narodil 31. března 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. ledna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
37 do 40 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, hnědomodré
oči a hnědočerné vlasy.

DAVID SVAČINA

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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

KRIMI

Večerníku se
od něj distancuje.

pravdivý a redakce

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak

PÁTRÁNÍ

vody nebo ručníků. A on mě posílá
do útoku s kolegou Frfňavým! To
bude ostuda jako Brno,“ třepe se
už teď náměstkyně Alena Rašáková. „To když já jsem byla primátorkou, tak jsem po Kopačkovi coby řadovém zastupiteli taky
nechtěla, aby štupoval ponožky,“ rozohnila se exprimátorka
Rašáková.
Na druhé straně má sestavení
městské fotbalové jedenáctky své
příznivce i mezi opozicí. A to je
už co říct. „Já bych o tom hlasoval, nelíbí se mi akorát to, že pan
primátor Kopačka chce mančaft
postavit jen z radních. Je jich
akorát jen jedenáct. Co když se
někdo zraní nebo na ně nějaký
občan spáchá atentát? Pak tu
budou potřeba náhradníci a to

Gabriela
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Tomáš

&

Miroslav

&

Kazimír

&

&

Františka
Viktorie
Zdroj: meteocentrum.cz
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POÈASÍ v regionu

Náměstkyně primátora
Milada Sokolová
při rozlučce s bezdomovci před
místním nádražím netajila dojetí...

„BUDE SE MI
STÝSKAT, JSOU
TO MOJI KLUCI
A HOLKY!“

ZASLECHLI JSME…

Minulý čtvrtek nechal v prostějovské sokolovně tento známý
biotronik rozeznít magické zvuky vodnářského zvonu. Koncert
Společná věc přilákal ohromnou
návštěvnost, přítomní sledovali
i velkoplošnou produkci.

Foto: Internet

TOMÁŠ PFEIFFER

ZAUJAL NÁS...

Celou stovku jízdních kol nyní
mají Prostějované k dispozici
na zapůjčení. Magistrát po čtvrteční prezentaci hned na druhý
den naplno „rozjel“ projekt sdílených kol v našem městě. Uvidíme, jaký bude zájem veřejnosti,
ale v jiných městech v republice bikesharing funguje skvěle.
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ZACHYTILI JSME

Ivan Čech lže. Mezi vedením magistrátu i kina Metro 70 nakonec došlo
k dohodě s bývalým vedoucím tohoto zařízení Ivanem Čechem na odškodnění za nezákonnou výpověď,
jak ji označil Okresní soud v Prostějově. Čech však obeslal politiky, že jej
Večerník v rámci přípravy svého článku nekontaktoval a nepožádal o vyjádření. My máme však jasné důkazy,
že nemluví pravdu...

CO NÁS UDIVILO…

Vydařený večer. Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2018 hostilo premiérově Národní
sportovní centrum. Toliko kritizované dějiště bylo více než důstojným
prostředím k příjemnému setkání
lidí, co něco dokázali. Příjemné pocity umocnila nejen vynikající atmosféra, ale také předání charitativního
šeku z rukou nejpovolanějších...

CO NÁS 3OTħðILO...

rubriky
Večerníku
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**Pondělí**
Zpívající záchodek. „Když si člověk nese lásku v sobě, určitě ji potká,“ napsal ve své nejznámější knize Zvonokosy francouzský spisovatel Gabriel
Chevallier. S muzikálem o tom, co v jedné vesničce způsobí veřejný záchodek, zavítalo do Prostějova Moravské divadlo Olomouc.
•• Úterý ••
Půjčte peníze, dostanete výmluvy. Pokud někomu půjčíte peníze, může
očekávat, že se od něj brzy dočkáte tisíce a jednoho důvodu, proč vám je
nemůže vrátit... Podobné je to i v případě Jana Vymětala, který skončil před
prostějovským soudem.
•• Středa ••
Divadlo v kině. „Dobré divadlo začíná dobrým vrátným,“ poznamenal
Jan Werich, který o tom něco věděl. Prošmejdit zákulisí jednoho divadla od vrátnice až po půdu mohli diváci šestidílného televizního seriálu
Zkáza Dejvického divadla promítaného na jeden zátah při předpremiéře
v prostějovském kině.
•• Čtvrtek ••
Příběhy obrazů a žen. „Ženy jsou jako moderní obrazy. Budete-li jim chtít
rozumět, nikdy si jich neužijete,“ všiml si britský muzikant a zpěvák Freddie
Mercury. Stejně jako každá žena má i každý obraz svůj příběh. Nahlédnout,
jaké příběhy se skrývají za moderními obrazy Alžběty Zelené, mohli návštěvníci komentovaných prohlídek výstavy v prostějovském muzeu.
•• Pátek ••
Na půjčené kolo jen bezpečně. Víte, proč někteří lidé jezdí po Prostějově
na kole v gumácích? Protože se doslechli, že od šlapek mohou chytit AIDS
a že je proti tomu nejlépe ochrání guma... Není zcela vyloučeno, že cyklistů
v holínkách u nás nyní přibyde. Lidé si totiž od začátku března mohou kola
zcela veřejně půjčovat. K dispozici jim je stovka strojů na deseti místech.
•• Sobota ••
Pospíchálci mezi námi. „Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já
tam, já tam, dávno už měl být,“ zpívá si možná mnohý z nás společně s legendárním Pospíchálkem ze Včelích medvídků. S vděčnými příběhy z hmyzí
říše za dětmi do prostějovského divadla dorazil pražský soubor Krapet.
•• Neděle ••
Díky za poezii. „Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, beránku, děkuji, marně jsi neumíral,“ zpíval Karel Kryl, kterému
mají nepochybně za co poděkovat i mnozí z nás. Básník s kytarou, který
byl nesmírně náročný na sebe i na druhé, zemřel náhle a zcela nečekaně.
Stalo se to před pětadvaceti lety.

<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

se musíme převléct do triček a trenek, nazout kopačky a na dvoře
radnice trénujeme fotbal. On se
fakt zbláznil,“ svěřila se Agentuře Hóser Milada Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora. „Já jí
dám, že jsem se zbláznil! Co je na
tom špatného? Ve zdravém těle je
zdravý duch. Snad si nikdo z radních nemyslel, že já, fotbalista
snad budu na radnici jódlovat?
Kdepak, rozhodl jsem se vytvořit
fotbalový mančaft a od podzimu
hrajeme čtvrtou třídu přeboru,“
ozval se Agentuře Hóser první
muž Prostějova Kopačka.
Ovšem hrát fotbal není moc po
chuti ani ostatním členům rady
města. „A co já na tom hřišti jako
budu dělat? Nejprve jsem myslela,
že mě primátor chce jako nosičku
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) – U prostějovské
sokolovny chybí už dva měsíce
odpadkový koš, který tam léta
stál. Magistrát na tuto „chybičku“
upozornila Petra Kohoutová
z Prostějova. „Koš zničili opilí vandalové během Silvestra. Nové koše
jsou už objednány a brzy budou
instalovány na původní místa, kde
došlo k jejich zničení,“ zareagovala
mluvčí radnice Jana Gáborová.
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Prostějov (mik) - Počet lidí nemocných chřipkou v celém Olomouckém kraji včetně Prostějova
oproti předcházejícímu týdnu sice
poklesl, protikladem je ovšem fakt,
že v kraji přibylo mrtvých. „V Prostějově jsme registrovali v pondělí
25. února 1 513 nemocných na
100 tisíc obyvatel. Je to o bezmála
200 případů méně než v předchozím týdnu,“ uvedla Eva Kučerová,
vedoucí epidemiologického oddělení prostějovské hygienické stanice. Záhy však Večerník obdržel
zprávu od krajských hygieniků,
která už tak optimistická nebyla.
„V Olomouckém kraji evidujeme
dvaadvacet případů chřipkového
onemocnění s klinicky závažným
průběhem, z toho již devět případů
úmrtí. Je to o pět nešťastných případů více oproti předcházejícímu
týdnu,“ sdělila Růžena Halířová
na webových stránkách Krajské
hygienické stanice Olomouckého
kraje.
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„dvojky“ Tomáš Černíček. Navzdory
oslabení se jeho týmu vydařil začátek
střetnutí. „Měli jsme dobrý nástup
a úvodních deset minut většinou
vedli, ještě do sedmnácté minuty pak
zůstával nerozhodný stav. Utekl nám
až závěr první půle, kdy jsme přestali
dávat góly a domácí odskočili na rozdíl šesti branek,“ popisoval Černíček
vývoj duelu.
Po přestávce se prostějovští bojovníci zase zlepšili. „Druhý poločas byl
vyrovnaný, pravidelně se střídal gól
za gól na obou stranách. Ani jednou
se nám však nepovedlo přiblížit na
nějaký menší rozdíl, abychom zápas
zdramatizovali. Soupeř tak udržel
bezpečný náskok až do konce,“ přiblížil Černíček.
Jaké byly jeho další postřehy? „Bez
citelně chybějícího obranáře Michala
Jury nám tolik nefungovala defenziva,
v nepovedeném úseku před pauzou

milujeme vecerník
á
sport

39

31:25

jsme nasekali příliš moc technických
chyb. Naopak dobře znovu zachytal
Jirka Hrubý, výborně si vedl na křídle
David Jurečka a mančaft i přes zdravotní problémy opět táhl Jirka Kosina,“
pověděl Večerníku kouč Sokola II.
V dalším druholigovém dějství vyrukuje se svými svěřenci na vlastní
palubovce proti Ivančicím. Zápas
se odehraje v sobotu 9. března od
16:00 hodin v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
„Zase budeme postrádat Kubu i Radka Flajsara, musíme si prostě poradit
bez nich. Ivančice letos nejsou tak
silné, jako byly v minulých letech, při
kvalitním výkonu s nimi určitě můžeme hrát vyrovnaně. Rozhodne ale
momentální forma i situace na hřišti,“
odtušil Černíček.
(son)
Statistiky utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku 2. ligy najdete
na straně 22

34:24

BRNO, PROSTĚJOV Jarní premiéra házenkářů TJ Sokol Kostelec
na Hané HK byla před týdnem
odložena, a tak se svého vstupu
do odvetné části 2. ligy mužů ČR
2018/2019 dočkali až včera večer. Šlo o nadmíru těžký start na
palubovce Tatranu Bohunice,
momentálně nejlepšího týmu
skupiny Jižní Morava. A favorit
nedal hostům v podstatě žádnou
šanci na úspěch suverénním triumfem 34:24 (18:12).
O všem rozhodl vlastně hned začátek. „My jsme do zápasu vstoupili špatně, brzy to bylo 6:0 a tuhle

TA BOH
HK KnH

ztrátu se nám pak za celé utkání
nepovedlo dotáhnout na menší než
pětigólový rozdíl,“ vyložil trenér
Hanáků Milan Varhalík, nakolik klíčový dopad měl nevydařený odpich
do střetnutí.
Tatran následně nepřipustil ani na
chvíli žádné větší pochyby o svém
jasném vítězství. „Soupeř byl celkově lepší, to je potřeba přiznat. Hodně
jej podržel brankář, kterého jsme složitě překonávali i z vyložených šancí.
Tím pádem jsme měli nízkou úspěšnost střelby,“ rozebíral Varhalík.
Značný rozdíl spočíval také v ostřílenosti obou družstev. „Bohuničtí
mají mnohem víc zkušených borců,
z čehož těžili. Nám příliš nepomohly větší rychlost ani pohyblivost,
naopak z nich vyplynulo víc chyb.
Možná se projevily zdravotní výpadky během zimní přípravy, ale na

o deset

odložený zápas proti Dolní Cerekvi
se určitě vymlouvat nechci,“ shrnul
Varhalík.
Po vysoké porážce si výběr HK
může spravit chuť o nejbližším
víkendu doma proti v tabulce posledním Maloměřicím B, hraje
se tradičně v kostelecké městské
sportovní hale v neděli 10. března
od 10:30 hodin. „Na vlastním hřišti
samozřejmě půjdeme vyhrát. A zveme naše fanoušky do hlediště, ať
přijdou kluky povzbudit,“ zdůraznil
kormidelník Sokola.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku 2. ligy najdete na straně 22

90:85
PROSTĚJOV Kromě zraněného
Jana Močnika dostali v přípravném
utkání proti Ostravě volno také
Marek Sehnal, Jiří Dedek nebo
Thomas Dunans. Nominovaná devítka BK Olomoucko ale v úterním
podvečeru předvedla svižný výkon
především v prvním poločase a výhrou 90:85 si zpestřila konec ligové
přestávky.
Do sestavy se po splnění reprezentačních povinností vrátil kapitán Lukáš
Palyza, po návratu ze Spojených států
nastoupil také Javonte Douglas. Zpočátku to však táhnul Hanáci především
Jure Pelko. Trefoval své střely, přihrával a s jeho pomocí domácí získali už
v první čtvrtině dvouciferné vedení.
Poslední koš současně s klaksonem

BK OL
NH OV

klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

tom často skórovalo, z Prostějovanů
se prosadili téměř všichni členové
sestavy včetně střídajících. Po pauze
hosté ještě dokázali snížit na 19:15
a teoreticky mohl hrozit obrat, ale
hned vzápětí následoval trhák na
25:16, který definitivně rozhodl
o pohodovém triumfu soudržné

náskok potom bezpečně drželi, v závěru ještě zvýšili. Celý tým zahrál
dobře, celkové třetí místo je zaslouženě naše,“ spokojeně konstatoval
kouč Konečný.
Statistiky z utkání s výsledkovým
servisem korfbalové extraligy najdete na straně 22

proměnil Norwa a upravil na 22:10.
Ve druhé čtvrtině utkání připomínalo
chvílemi exhibici. O smečované koše
se staral Douglas po přihrávkách Pelka.
Oba hráči nabídli v 15. minutě velkou
lahůdku. Pelko narazil míč o desku
a jeho pobídku pivot využil košem na
34:14. Ostravě se příliš nedařilo. Až ke
konci poločasu se při zakončení dokázala více prosadit. Přesto po dvaceti
minutách Olomoucko vedlo 49:35.
Do třetí čtvrtiny ovšem domácí nastoupili lehkovážněji a Nová huť začala snižovat. Ve 25. minutě se přiblížila
dokonce na rozdíl šesti bodů (56:49).
Další ofenzivu soupeře žluto-modří
zastavili po přesných střelách z dálky,
a i když je trápil především Stanojevič,
vedli deset minut před koncem 70:59.
Ještě ve 33. minutě se zdálo, že utkání
může nabídnout zajímavou zápletku, když ostravský Boggs upravil na
75:65. V tu chvíli se však připomenuli
domácí lídři.

NA TISKOVCE...

„Hlavně v prvním poločase jsem uvažoval, proč jsme vůbec jezdili... Nebylo to z naší strany povedené utkání. Chtěli jsme si vyzkoušet některé
herní systémy, hráči se ale nepohybovali, jak měli. Byl to chaos a naše
hra se zlepšila až po pauze. Domácí zvolnili tempo příliš brzdy, proto
jsme se bodově dotáhli, když ovšem ucítili nebezpečí, dokázali přidat
a výsledek si pohlídali.“

&WwCP/'&8'%-ºt0*1UVTCXC

„Na to, že šlo o přípravný duel, šlo o docela ostré utkání. Hodně faulů,
některé zákroky byly tvrdé. Ale na druhou stranu právě takové zápasy
tým potřebuje. V mistrovském střetnutí se hraje agresivně, fyzicky. Některé situace nám vyšly, jiné ne, ale v tomto případě to nebylo rozhodující. Máme možnost si nedostatky znovu prohlédnout. Upozorníme
hráče, aby se příště neopakovaly.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:

&2=$=1÷/2

Douglas proměnil koš s faulem, Palyza to, přestože Nová huť v závěru dotahotrefil dlouhou trojku a Douglas při- vala zásluhou Nábělka.
(lv)
dal navrch ještě jednu smeč. Za stavu
Statistiky z utkání
83:65 bylo během chvilky rozhodnunajdete na straně 22

PROSTĚJOV Odvetná část 2. ligy
žen ČR 2018/19 byla pro volejbalistky TJ OP Prostějov z výsledkového hlediska dlouho jako zlý sen.
Po Novém roce ztrácely jedno utkání za druhým, až se jejich série proher natáhla na hrozivých jedenáct
duelů. Teprve ten (zatím) poslední
dvanáctý konečně přinesl vítězství.
Mladý tým hodně srazily dolů dvě
domácí porážky s výkonnostně srovnatelným Juliánovem, přičemž hlavně
druhá ze ztraceného náskoku 2:0 na
sety citelně bolela. A ukázala i na chybějící zkušenosti hanáckého družstva
s věkovým průměrem pod dvacet let.
Tenhle faktor se následně projevil
také v klíčových bitvách na hřišti Oder, kde konkurentky v boji
o osmé (a zřejmě nesestupové) místo druholigové skupiny C udolaly
ópéčko 3:0 (28, 17, 26) a 3:2 (-22,
17, -20, 23, 16). Přitom na konci
druhého vzájemného střetnutí opět

chybělo k důležitému triumfu jen
pár míčů. Tím pádem svěřenkyně
trenéra Ladislava Sypka klesly na
devátou příčku, z níž se možná bude
padat do krajského přeboru. Navíc pak doma hostily třetí a rozjetý
Vsetín, kterému v úvodním zápase
podlehly hladce 0:3 (-19, -16, -20).
Naštěstí následovaly stoprocentně
vydařená odveta a kýžená výhra, dokonce jednoznačná 3:0 (18, 15, 15).
Momentálně mají prostějovské ženy
25 bodů, čekají je ještě dvojutkání
u druhého Nového Jičína (9. března), proti šestému Bílovci (16. března) a na půdě desátých Šlapanic (23.
března). Zatímco Odrám s 27 body
na kontě zbývají kvůli jedné předehrávce už pouze dva dvojzápasy s vedoucí Opavou a se sedmým Juliánovem. Dopadne tato přetahovaná pro
týmové zástupkyně našeho regionu
ve třetí nejvyšší volejbalové soutěži
dobře?
(son)

„Oděvářky“ se o záchranu druhé ligy porvou s Odrami

party okolo kapitána Petra Galíčka.
„Mám radost, že jsme sezónu zakončili vydařeným výkonem i vysokým vítězstvím. Jen v úvodu nám
dělala trochu problém sestava, jakou
schválně nasadil soupeř. Tak jsme
složení obou čtyřek brzo trochu prohodili, vzápětí Znojmu utekli a větší

5QWDQLQOÊéPCFQUMQMWX[JT¾NRTQUV÷LQXUMÚ#NGZCPFT8[TQWDCNDTQP\QXQWUG\ÐPWXGZVTCNK\GW\CXąGNKMQTHDCNKUVÆ5-4)
RąGJT¾PÊO<PQLOC
Foto: Marek Sonnevend
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Ostravě nepomohl ani závěrečný finiš 3JG@E=<GDNOFT,-KJ?GJPC½nöĄü@KJMµÜ@FQTCMµGT

SK RG Prostějov – KK Brno
18:19 (9:10)
Domácí už měli jisté třetí místo,
hosté prvenství po základní části.
Tím pádem mohly hrát oba celky
uvolněně bez jakéhokoliv stresu, což
v úvodu svědčilo mnohem víc Jihomoravanům. Ti využívali častých
ztrát míče i nepřesné střelby ergéčka
k neustálému zvyšování náskoku, tudíž v 9. minutě panoval trochu hrozivý stav 3:8.
Od té chvíle se však Hanáci rapidně
zlepšili a začali favoritovi zatápět.
Nahoru šla především obrana, přes

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Extraligu dospělých ČR 2018/2019 zakončili korfbalisté SK RG Prostějov dvěma víkendovými zápasy ve dvou
dnech. Dopadly přesně dle očekávání: úřadujícím šampiónům
z Brna v sobotu podlehli (byť nejtěsnějším poměrem), poslední
celek tabulky Znojmo v neděli porazili (hladce). Každopádně na
zisku bronzových medailí tyhle výsledky nemohly nic změnit.
Večerník obě utkání sledoval z hlediště.

hodně vázla. Postupně jsme však
výkon zlepšovali a od poloviny první půlky už jsme hráli dobře. Hlavně bránění nám dnes opravdu šlo,
udržet mistrovské Brno pod dvaceti nastřílenými koši je pěkné. Jen
škoda, že takhle vyrovnaný souboj
s favoritem jsme nedovedli alespoň
kterou se výběr KK přestal prosazo- k remíze. Proti finalistům extraligy
vat, a do šaten šla obě družstva za jsme v letošní sezóně nezískali ani
téměř nerozhodného skóre 9:10.
bod, což mě mrzí,“ řekl po sobotním
Po přestávce rozjetý kolektiv SK dramatu trenér RG David Konečný.
dokonce dvakrát vyrovnal (11:11,
12:12) a několikrát mohl jít do ve- SK RG Prostějov – Modří Sloni
dení, leč k tomuhle zlomu nedošlo. YMCA Znojmo 28:20 (16:11)
Naopak tvrdě hrající soupeř v dost O den později chtěli bronzoví menervózní pasáži utkání znova utekl dailisté i počtvrté v aktuálním ročna výraznější rozdíl 13:16 a 14:18, níku elitní tuzemské soutěže zdolat
tím pádem se zdálo být rozhodnuto. rivaly z města okurek. To se jim
Leč ještě nebylo, neboť prostějovská podařilo naprosto přesvědčivě, což
parta tažená palebně dvojicí Ale- pouze potvrdilo oprávněnost dobytí
xandr Vyroubal + Renata Havlová cenného kovu.
a defenzivně výborným Petrem Šna- Zahajovací pasáž duelu se nesla ve
jdrem předvedla silný závěr. Z 15:19 vyrovnaném duchu, leč za stavu 4:3
dotáhla třemi koši za sebou na nej- domácí zařadili vyšší rychlostní stutěsnějších 18:19, ale aspoň vyrov- peň a šňůrou pěti košů prchli na 9:3.
návací trefu znamenající bodík za Od té chvíle odstup mezi oběma
plichtu již nepřidala.
kolektivy již nikdy neklesl pod čtyři
„Začátek nám nevyšel, chyběla kon- trefy, hanácká ekipa měla průběh
centrace. Z toho pramenila spousta střetnutí plně pod kontrolou.
zbytečných chyb v útoku, ofenziva V ofenzivně vedeném utkání se při-

%URQ]RYËNRUIEDOLVWÇWøVQøSRGOHKOL%UQX
DSDNQDSVDOLYËWø]QRXWHêNXVH=QRMPHP

KUŘIM, PROSTĚJOV S myšlenkami navázat na vítěznou jarní premiéru odjížděli házenkáři TJ Sokol
II Prostějov k utkání 13. kola 2. ligy
do Kuřimi. Tomuto celku se v aktuálním ročníku daří, v jihomoravské
skupině soutěže je třetí. A roli favorita proti průběžně sedmým Hanákům dokázal naplnit šestigólovým
vítězstvím, přičemž právě tímto
rozdílem vedl už v poločase.
Hosté přitom dorazili s pouhými
devíti hráči do pole plus dvěma brankáři. „Neměli jsme k dispozici mladé
bratrance Flajsarovy ani Kristiána
Bokůvku, na poslední chvíli navíc
vypadl kvůli nemoci Michal Jura,“
vysvětlil nekompletní sestavu trenér

SK KU
SO PV
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Prostějov (lv) – S pardubickou
Beksou a děčínskými Válečníky se
v průběhu týdne utkají basketbalisté Prostějova. Severočechy přivítají
ve vlastní hale v sobotu 9. března
od 18:00 hodin. V obou případech se očekává vyrovnaná bitva.
„Řečeno fotbalovou terminologií,
v obou zápasech se bude hrát o šest
bodů, narazí na sebe sousedé v tabulce. Děčín i Pardubice jsou týmy
z velkými ambicemi. Ale pokud
chceme jít do play-off z nějaké výhodnější pozice, musíme i takové
soupeře porážet,” uvědomuje se
trenér hanáckého týmu Predrag
Benáček. „Rozhodovat bude vůle.
Potřebujeme být mentálně silní
a koncentrovaní na celých čtyřicet
minut,“ nabádá své svěřence kouč.

1DNRQFLWÙGQH
SÔLMHGRX9½OHÄQÉFL

Praha (lv) - V přímém souboji
o druhé místo v prvoligové skupině hrající o 1. až 6. místo basketbalisté BCM Orli Prostějov neuspěli.
Na půdě rezervy USK Praha v defenzivně laděném střetnutí prohráli 51:61, když ve druhém poločase
dali pouze patnáct bodů. Hanáci
přijeli bez řady opor pouze s devíti
hráči a těm se při zakončení příliš
nedařilo. Přes deset bodů se dostal
pouze Jakub Nosek. Tým z pětadvaceti pokusů trefil pouze čtyři
trojky. Vysokoškoláci dominovali
i na doskoku a dvě kola před koncem bojů ve skupině si zajistili druhou příčku. Mladí Orli jsou zatím
třetí a v příštím kole se představí 8.
března na půdě vedoucího Jindřichova Hradce.

Orli prohráli
s vysokoškoláky

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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ALEX
DAVIS

S mírným odstupem sleduje své
protivníky sedmá Opava a osmé
Brno, ani tyto týmy ovšem nejsou
definitivně ze hry. Slezané hráli naposledy ligové finále a po náročném
programu z první poloviny sezóny,
kdy hráli evropský pohár, se dali dohromady a budou nebezpeční. Brno
zase na začátku nadstavby porazilo
Pardubice a Děčín a naznačilo, že
se s ním musí počítat. „Slabého soupeře nepotkáme. S tím jsme ale pochopitelně počítali. Soutěž je prostě
vyrovnaná, odskočený je pouze
Nymburk, jinak se většinou o vítězství v zápasech bojuje až do konce,“

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

„Bude to hodně ostrá příprava na
vyřazovací část soutěže. Na všechny
týmy čeká náročný program. Uspěje
pouze ten, který bude připravený nechat na hřišti všechny své síly. Když
bude muset ze sebe dostat co nejlepší,“ předpokládá zkušený kormidelník regionálního výběru Predrag
Benáček.
O šest čtvrtfinálových vstupenek má zájem všech osm klubů.

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Do 10. dubna musí zvládnout ligoví basketbalisté,
kteří hrají ve skupině A1 Kooperativy NBL, porci jedenácti zápasů.
Hrát se bude dvakrát týdně a nebude prostor na oddech a ani žádné zaváhání. Ve hře je přímý postup do ligového čtvrtfinále, dva
nejhorší týmy osmičlenné tabulky čeká předkolo a tomu se chce
každý vyhnout. Platí to pochopitelně také pro tým BK Olomoucko.

připomíná Benáček.
Jistým čtvrtfinalistou je Nymburk, což není žádné velké překvapení. Další týmy mají k 1. kolu
play-off blízko, není však jisté, ze které příčky půjdou do vyřazovací části.
Vzhledem k minimálním rozdílům
není vyloučeno, že o konečném

Foto: www.bkolomoucko.cz

pořadí bude rozhodovat až poslední kolo. „Stát se může cokoli. Třeba
budou rozhodovat minitabulky několika týmů, možná přijdou na řadu
výsledky vzájemných zápasů. Proto
nemůžeme podcenit ani jedno utkání. Důležitý bude každý bod,“ burcuje Predrag Benáček.

po necelých čtyřech minutách. Mistr
však i nadále dominoval a v polovině
9. minuty už vedl o devatenáct bodů
9:28. Drtivý nápor Hanáci v koncovce částečně zastavili a i s přispěním
trojky Váni snížili na 15:30.
Nymburk chtěl rychle definitivně
rozhodnout a v elitní sestavě ve 13.
minutě odskočil při stavu 39:17
na rozdíl dvaadvaceti bodů. Olomoucko však dokázalo odpovědět
a postupně začalo ztrátu snižovat.
Pomohl k tomu zlepšený výkon na
obou polovinách. V útoku zlepšili
úspěšnost střelby, několikrát zastavili ofenzivní výpad mistra a do
konce druhé čtvrtiny snížili na
44:57.
Ve třetí periodě tým Olomoucka
předvedl nejlepší desetiminutovku sezóny. Po dvou minutách stáhl

&2=$=1÷/2

ztrátu na deset bodů - 51:61. Zásluhou Dunansových nájezdů pak
NA TISKOVCE...
ukrojil ze svého manka další body
a ve 27. minutě koš Palyzy zname2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
nal výsledek 67:69. V poslední mi- „Stejně jako v pohárovém utkání jsme nezvládli začátek. Tým nabral
nutě čtvrtiny se ukázkovou trojkou velkou ztrátu, to se proti takovému soupeři těžce otáčí. Nám se to téměř
prezentoval Pelko a vyrovnal na povedlo, přestože jsme ztráceli přes dvacet bodů. Hráči ukázali charak76:76. Těsné vedení pak Nymbur- ter. V závěru jsme dokonce sahali po velkém úspěchu. Nepovedlo se,
ku přece jen zajistil střelou za dva jako bychom se lekli toho, že můžeme vyhrát. Některé situace prostě
vyžadovaly jiné řešení.“
body Bohačík.
Skvělé basketbalové představení
v poslední části utkání gradovalo.
1TGP#/+'.tè'<$CUMGVDCNN0[ODWTM
Úřadující šampion odskočil na „Po dobrém začátku jsme polevili. První poločas byl z naší strany dobšest bodů, ani po tomto direkt se rý. Průběh zápasu mě pak docela překvapil. Ofenzivní síla Olomoucka,
domácí nepoložili a rvali se o pří- o které jsme ale věděli, se ukázala. S výhrou jsme pochopitelně spokoznivý výsledek. Ve 37. minutě bylo jení. Soupeř má můj respekt. Protivníka, jakým je Olomoucko, nikdy
vyrovnáno, po trestných hodech nepodceňujeme. Pro náš tým bylo utkání dobrým testem. Takové vyPalyzy a po koši Gogy dokoce rovnané zápasy potřebujeme hrát.“
Hanáci vedli 91:89. Koncovku ale
mistr zvládl především zkušeností razitelnost. Statistiky z utkání, ostat- program Kooperativa NBL najdete
a s vypětím všech sil udržel nepo- ní výsledky, průběžné tabulky a další na straně 22

ƔƔ Stal jste se mužem zápasu.
Vaše body rozhodly…
„Možná i proto se mi zápas líbil.
(smích) Ale vážně, byl to jen příjemný bonus navíc.“
ƔƔ Čekal jste, že vás utkání bude
stát tolik sil?
„My potřebujeme takové zápasy!
Nechci se soupeřů dotknout. Ale

stejně jako nikoho nebaví pořád
prohrávat, tak alespoň mě nebaví
pořád vyhrávat o dvacet nebo třicet bodů. Někteří naši hráči takový
zápas v české lize nezažili, alespoň
si uvědomí, že se něco podobného
může stát.“
ƔƔ Co jste tedy říkal výkonům
soupeře?

OLOMOUC Do velkého basketbalu vstoupil Pavel
Pumprla (na snímku) na Hané, kde zahájil svoji velice
úspěšnou kariéru. Současná nymburská opora a český reprezentant svým obranným zákrokem a body
v koncovce zařídila výhru mistra nad Olomouckem,
současně si stačila všímat povedeného výkonu soupeře. „Domácí hráli dobře, potrápili nás,“ ocenil výkon
hanáckého výběru kapitán českých šampionů.

PAVEL PUMPRLA

„Klobouček dolů před Olomouckem, i když pro mě jejich
výkon nebyl žádným překvapením.
Hlavně ve druhé polovině sezóny
zatím ukazují, že můžou být nebezpečným soupeřem nejen pro nás,
ale také pro ostatní týmy.“
ƔƔ Dokážete odhadnout, na
co můžou výkony Olomoucka
v probíhajícím ročníku Kooperativa NBL stačit?
„Predikuji jim veselou budoucnost
z pohledu vyřazovací části soutěže.
(úsměv) Očekávám, že postoupí minimálně do semifinále,
pokud si udrží současnou
formu. Rozhodně ještě letos odehrají
hodně zajímavé zápasy.“
Foto: www.basket-nymburk.cz

předpovídá nymburský kapitán

„Olomoucko čekám minimálně v semifinále,“

Začátek ovládli hosté, protože se
rychleji srovnali s nezvyklým prostředím. Domácí neproměnili prvních pět střeleckých pokusů a tuto
sérii ukončil až Douglas za stavu 0:11

Ladislav Valný

OLOMOUC Nečekaně dramatickou koncovku nabídlo utkání
basketbalistů BK Olomoucko,
kteří nastoupili uplynulou sobotu proti Nymburku v olomoucké
Čajkaréně. Před zaplněnými tribunami v utkání 3. kola nadstavbové skupiyn A1 ještě necelou
minutu před koncem vedli. Nakonec však prohráli 94:98, když
rozhodující body inkasovali od
kapitána reprezentace Pumprly,
odchovance prostějovského basketbalu...

V Čajkaréně byl Nymburk krok od porážky

o7m࣒ ov|u࣐ vo0of; v;
0࣒_;l Ѵ࢙]u ƒĺ hoѴ- m-7Ŋ
v|-0o࣐_o࢙r-vvhrbm
Ɛ o7;_u࢙-Ѵ ro7 ho;l
-ࣂ;vh0-vh;|0-Ѵbv|-vbmbࣂ;l
m;-7-Ѵv;࢙loংvhlb-hbb1;lbvoŊ
r;ং;ĺou-m-v|orbѴķv|;fm࣒f-ho -bv
; v|ংझ7-ࣂh - v࣐_o voh- -v|झmbѴĺ "b1;
v;rom;1;Ѵ1_7-1;|blbm|࢙1_=-Ŋ
Ѵo-Ѵķrং;v|o7-Ѵovl0o7ৄ-झvh-Ѵv;7l
7ovhohৄĺ࣒|mb1_7ohom1;rংझloro7
ml0uvhlho;lĺ

MICHAL
NORWA

Druhý nejlepší nástřel sezóny si rozehrávač
Olomoucka schoval na Nymburk a málem to
pomohlo k nečekanému úspěchu. Slovinský
basketbalista v důležitých okamžicích proměnil dvě trojky a nalil
spoluhráčům do žil novou dávku
energie. K tomu rozdal sedm asistencí a soupeře trápil tak, že získal šest faulů. Dvě ztráty kompenzoval jedním ziskem a třemi
doskočenými míči.

JURE PELKO

HRÁČ VEČERNÍKU ZÁPASY VE SKUPINĚ A1 BUDOU MALÝM PLAY-OFF
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Jen ve stručnosti připomeňme, že
1. ledna 2017 se změnila organizace kino Metro 70 na příspěvkovou
a po výběrovém řízení se stala novou ředitelkou Barbora Prágerová.
Konkurzu se Ivan Čech zúčastnit
nemohl, protože nesplňoval podmínku vysokoškolského vzdělání.

PROSTĚJOV Hotovo, odsouhlaseno. Současné vedení prostějovského magistrátu nechtělo již čekat na
výsledek odvolání proti
rozsudku Okresního soudu
v Prostějově, který rozhodl, že
výpověď bývalého vedoucího
kina Metro 70 byla začátkem
roku 2017 nezákonná. Do hry
se tak dostalo vyjednávání
o mimosoudním vyrovnání,
které bylo uzavřené ve čtvrtek
28. února. Podle něj dostane
Ivan Čech od města tučné
odškodnění ve výši takřka půl
milionu korun!

PROSTĚJOV V ranních hodinách předminulé soboty
23. dubna už „vytekly“ nervy
ženě z Prostějova, která na vlastního syna zavolala policii!
„Muž byl agresivní, vyhrožoval rodičům újmou na zdraví, snažil se napadnout i zakročujícího strážníka.
Vlivem požitého alkoholu, patrně
v kombinaci s léky, dotyčný nekontroloval své chování. Hlídka proti
němu použila donucovací prostředky a v poutech byl vyveden z bytu,“
sdělila Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Agresivní násilník pak strážníkům
nadýchal 1,85 promile alkoholu.
„Na místo byl přivolán lékař, který
rozhodl o převozu a umístění opilého muže do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Svým
jednáním je pětačtyřicetiletý muž
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití,“ dodala Greplová
s tím, že k projednání záležitosti
u správního orgánu je třeba souhlasu poškozených osob. (mik)

Ředitelka mu po svém nástupu dala
výpověď ze zaměstnaneckého poměru, kterou vloni v říjnu soud určil
za nezákonnou. Ve hře tak byla úhrada ušlého zisku, nebo návrat Ivana
Čecha do zaměstnání v kině...
Stávající ředitelka Večerníku začátkem tohoto roku potvrdila, že kino

REPORTÁŽE Z MASOPUSTNÍ SOBOTY PO CELÉM PROSTĚJOVSKU
NAJDETE NA DVOUSTRANÁCH 10-11 a 24-25

podalo proti rozsudku Okresního
soudu v Prostějově odvolání. Otěže
více než dvouletého sporu ovšem
nakonec převzal magistrát. Náměstkyně primátora pro kulturu Milada
Sokolová i sám primátor František
Jura začali s Ivanem Čechem jednat o možnostech mimosoudního

urovnání celé nechutné záležitosti.
A výsledek jsme se
dozvěděli minulý
pátek. Ivan Čech
2À=?
odchází po něko- ßNíN?H;
likátém
jednání
MNL;Hí
v řadě se 420 tisíci
15
korunami v kapse!
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PROSTĚJOV V pořadí již třetí MASOPUST v Prostějově přilákal na náměstí T. G. Masaryka stovky návštěvníků. Z reje masek, řezníka Krkovičky i pašíka Pepy byly nadšené především děti,
kterým velice nápaditý celodenní program doslova učaroval. Akce se vydařila i proto, že se už
ráno konečně alespoň trochu umoudřilo počasí.
(mik)

2x foto: Michal Kadlec

pivo. Pořád si hrál s PET lahví, ve které měl nějakou
tekutinu. Najednou tu flašku vzal a začal si polévat
obličej. Nikdo to nechápal, pak ale začal být zřetelně
cítit benzín. Jak vstal od stolu a šel na záchod, zavolali jsme raději policajty,“ prozradil dále hospodský.
„Ti přijeli, vtrhli za ním a vyvedli jej ven. Dneska se
mi ten muž přišel omluvit, že zde způsobil takové
pozdvižení. Byl prý v nemocnici a taky u nějakého
psychiatra,“ dodal v sobotu odpoledne pracovník
hospody ve Vrahovicích.
Tak, ještěže vše dobře dopadlo!
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přidala, strážníci nešťastníka vyvedli ze záchodu bez
toho, že by u něj viděli zapalovač nebo sirky.
Večerník se během víkendu, dva dny od tohoto
extempore, vydal do oné hospůdky, aby zjistil
bližší podrobnosti. „Ono to všechno nakonec nevypadalo tak hrozivě, jak se to prezentuje. Ten chlapík k nám občas chodí na pivo, známe jej poměrně
dobře. Bydlí v ubytovně na Pujmance a nikdy s ním
nebyly žádné problémy. Až tedy v ten čtvrtek večer,
to jsme nečekali,“ začal vyprávět výčepní z vrahovické hospůdky. „Seděl za stolem a popíjel s kamarády

5VT¾åPÊEKUKFQXTCJQXKEMÆJQURčFM[RąKLGNKRTQVąKEGVKNGVÆJQOWåGMVGTÚUGRQNKNDGP\ÊPGOCX[JTQåQXCNUGDGXTCåFQWä¾FPÆ
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PROSTĚJOV V tuto chvíli už
plných čtrnáct dní hledá policie
marně pohřešovanou dosud čtrnáctiletou Michaelu Záveskou
z Prostějova. Nezletilá odešla z domova v úterý 19. února a rodičům
ani jiným příbuzným do dnešního dne nepodala o sobě žádnou
zprávu. Policisté tak prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované dívčině.
MICHAELA ZÁVESKÁ se narodila 26. dubna 2004. „Pohřešovaná dívka má 168 centimetrů vysokou, hubenou postavu, hnědé oči,
středně dlouhé vlasy obarvené na červeno. V ústech jí chybí dva přední zuby. Při řeči špatně vyslovuje hlásku „ř“. Na očích nosí brýle. Na
sobě měla černou bundu, modré rifle a černý batoh. Policie ČR žádá
občany o poskytnutí informací k současnému místu pobytu, výskytu
či pohybu pohřešované dívky. Jakoukoli informaci k pohřešované
můžete podat na bezplatnou linku 158,“ vyzývá
veřejnost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
(mik)

Ví někdo o Michaele
Záveské?

*!6(!0%(

,+$÷!^1&!/!

hodinách čtvrtku osmadvacátého února bylo na lince
156 přijato oznámení o muži, který se v hospodě polil
benzínem a pravděpodobně chtěl spáchat sebevraždu.
Na místo byla ihned vyslána hlídka, která událost potvrdila,“ uvedla v tiskové zprávě Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Dotyčný muž se nacházel na toaletě a naříkal... „Hlídce
Michal KADLEC
uvedl, že benzín i zkonzumoval a chce skončit se živoŽivot jej omrzel, nebo měl jen špatný den. Ať tak či tem. Strážníci si vyžádali příjezd záchranky a Policie
onak, ale třicetiletý muž z ubytovny v ulici M. Pujma- ČR. Třicetiletý muž byl odvezen do nemocnice k hosnové se rozhodl k neuvěřitelnému činu. „Ve večerních pitalizaci,“ popsala Greplová další děj událostí. Jak ještě

PROSTĚJOV Mohlo být hodně zle, nebýt bleskurychlého zásahu strážníků městské policie. Minulý
čtvrtek večer volali z vrahovické hospody na tísňovou linku lidé, kteří měli obavy o život mladého
muže. Ten se polil benzínem a vyhrožoval sebevraždou. V tu chvíli šlo o vteřiny...
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vou prošly prokopnuté dveře. Byly
nainstalovány nové mincovníky,
provedena kompletní rekonstrukce
osvětlení, doplněna chybějící WC
prkýnka, mýdelníky a zásobníky na
papír. Úklidy toalet jsou prováděny
pravidelně bez závažnějších nedostatků,“ uvedl tiskový mluvčí.
Současně ovšem připustil, že ne vše
je úplně růžové. „Bohužel kolem
budovy je velká koncentrace nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří systematicky záchody devastují. Řeší
se třeba umístění prkýnek na mísy,
která se totiž neustále ztrácejí,“ dodal Iliaš, jehož se Večerník zeptal i na
plánovanou celkovou rekonstrukci
záchodů, před rokem hojně zmiňovanou. K tomuto kroku zřejmě
nakonec nedojde. „Rekonstrukce
WC v současné době v plánu není,“
potvrdil zástupce ŠZDC.
(mls)

PRAHA, PROSTĚJOV Hrdina
v Prostějově, padouch v Praze. Tak
by se dalo pohlížet na Ondreje Páleníka, který působil většinu svého života v armádě. Zúčastnil se
několika zahraničních misí a vedl
elitní 601. skupinu speciálních sil
v Prostějově. Později se stal šéfem
Vojenského zpravodajství, odkud
v roce 2012 odešel do Správy státních hmotných rezerv (SSHR).
Škraloup se v jeho životopisu objevil o několik měsíců později,
když byl zatčen a obviněn kvůli
nelegálnímu sledování manželky
premiéra Petra Nečase. Tento dosud ne zcela vyřešený STÍN MINULOSTI přitom není jediným,
který někdejšího předního vojáka
pronásleduje.
Počátky známé aféry spadají až do
června 2013. V souvislosti se zatčením tehdejší šéfky kanceláře premiéra České republiky Petra Nečase
Jany Nagyové se do pořádného
maléru dostala i dvojice vojenských
hrdinů. Generálové Ondrej Páleník
s Milanem Kovandou, kteří oba veleli i prostějovské elitní 601. skupině
speciálních sil, byli policií obviněni ze
zneužití pravomocí úřední osoby!
Podle policie si totiž pravá ruka
a později manželka Petra Nečase
Jana Nagyová měla objednat „špiclování“ manželky bývalého premiéra. A u koho? Právě u ředitele služby
Vojenského zpravodajství Milana

Mezitím však vyplynul na povrh
další problém Ondreje Páleníka.
Někdejší šéf Správy státních hmotných rezerv měl společně se svým
zástupcem svou „lhostejností“ vůči
řádnému nakládání s majetkem ČR
způsobit státu škodu 49,5 milionu
korun. Komplikovaný případ se
týkal pronájmu nádrže ropy v Nelahozevsi ve středních Čechách. Od
správy si ji pronajala již zkrachovalá
firma Viktoriagruppe. Podle dodatku z února 2010 měla měsíčně
platit státní společnosti bezmála

Zpùsobil škodu
50 milionù korun?

Kovandy a jeho předchůdce,
posléze šéfa Správy státních
hmotných rezerv Ondreje Páleníka!
Soud v listopadu 2017 za zneužití Vojenského zpravodajství uložil Janě Nečasové (dříve Nagyové)
dvouletý podmíněný trest a pětiletý
zákaz činnosti ve vedoucích funkcích
státní správy. Obžalovaní zpravodajci
také dostali podmínky od 18 do 20
měsíců a soud jim na pět let zakázal
působit ve zpravodajských službách
a bezpečnostních sborech. Proti tomuto rozhodnutí se však Milan Kovanda i Ondrej Páleník odvolali. Stejně tak učinilo i ministerstvo obrany,
které v kauze figuruje v roli poškozeného. Rozsudek tak do dnešního dne
stále není pravomocný.

pět milionů korun. To také více než
dva roky činila, aniž si v nádrži cokoli uskladnila. V průběhu května
2012 se ale tehdejší místopředseda
SSHR Perutka, pověřený v té době
řízením správy, písemně domluvil
se zástupci Viktoriagruppe, že pronájem skončí. V březnu následujícího roku navíc Perutka předložil
novému řediteli SSHR Páleníkovi
k podpisu dodatek smlouvy, podle
kterého nájemní vztah mezi správou a Viktoriagruppe končí s tím,
že nikdo nikomu nic nedluží, a to
ani zpětně. Státní zástupce nepřijal Páleníkovu obhajobu, že žádný
takový následek nechtěl způsobit,
a ani to, že byl ve funkci šéfa správy
krátce. Ani v této věci soudy dosud
pravomocně nerozhodly.
Na závěr zbývá jediná otázka:
jestli nakonec nebylo Ondreji Páleníkovi lépe na bojišti v Afghánistánu než za českým úřednickým stolem...?
(mls)
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Před dvěma lety opuštěná kasárna
v Jezdecké ulici vyhořela. Scházeli
se tam bezdomovci, kteří chátrající objekt využívali v tuhé zimě
k přespávání. Právě oni byli v roce
2007 obviňováni ze založení požáru, který si vyžádal statisícové
škody. I přes opatření radnice se
však tito lidé bez trvalého přístřeší
scházejí v kasárnách dále.
Svědčí o tom hrůzný nález z předminulého víkendu. V Jezdeckých
kasárnách našli strážníci městské
policie mrtvolu bezdomovce! „V sobotu 21. února 2009 ve večerních
hodinách prováděli strážníci kontro-
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v Olomouci k provedení zdravotní
pitvy,“ informovala Večerník také
Alena Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Jak nám potvrdil ředitel prostějovské
záchranky Pavel Holík, šedesátiletému muži se už nijak pomoci nedalo.
„Po prohlídce bezvládně ležícího
muže konstatoval lékař jeho smrt.
Bylo patrné, že muž přebýval v bývalých kasárnách dlouhodobě, čemuž
nasvědčovaly matrace a několik poskládaných oděvů v místnosti. Lékař
předběžně vyloučil cizí zavinění na
jeho smrti. Tělo bylo bez známek násilí,“ řekl Pavel Holík.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Jezdecké kasárny byly a stále jsou diskutovaným tématem. A to i přesto, že
v roce 2016 konečně město našlo odvahu je zbourat i přes mnohé protesty
opozičních zastupitelů. Nález mrtvoly bezdomovce před deseti lety byl po
požáru kasáren v roce 2007 už jakýmsi druhým signálem, že naprosto nehlídaný, i když podle radnice zabezpečený objekt je nebezpečný od sklepů
až po půdu. A to přišlo ještě další neštěstí, při němž tam v roce 2012 mezi
bezdomovci došlo ke krvavé rvačce, při které byl jeden z nich dokonce pobodán nožem. A pak tu byl další aspekt. Kasárny se rozpadaly před očima. Marná byla snaha tehdejší opozice historický, nikoliv však památkově
chráněný objekt zachovat a rekonstruovat. Magistrát nechal starý komplex zbourat a dnes si už na celou anabázi snad nikdo ani nevzpomene.
Ovšem otázkou zůstává, co s volným pozemkem teď. Radní měli rozsáhlé
plány, které však zůstaly zaprášené v šuplíku kanceláří...
(mik)

Příště: Mlýnská ulice
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lu areálu bývalých Jezdeckých kasáren. Ve sklepních prostorách nalezli
ležet muže. Již na první pohled bylo
patrné, že je mrtev. V osobě byl zjištěn šedesátiletý muž bez domova.
Na místo byl přivolán lékař a také
Policie ČR, která si věc převzala
k prošetření,“ sdělila Večerníku Jana
Adámková z Městské policie v Prostějově. „Policisté při ohledání místa
nezjistili známky cizího zavinění na
smrti muže. Přivolaný lékař stanovil
jako pravděpodobné úmrtí z přirozených příčin v důsledku podchlazení. Tělo zesnulého bylo převezeno do Ústavu soudního lékařství
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jak šel čas Prostějovem ...

2. 3. 2009
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ní, opakovaně se na záchody nemohli
vůbec dostat. Naopak provozovatel
se hájil tím, že přestože se jedná o boj
s větrnými mlýny, četné problémy se
po upozornění snaží okamžitě řešit.
Novým provozovatelem toalet na
hlavním nádraží se od začátku loňského roku stala Správa železniční
a dopravní cesty (SŽDC). „Nainstalovali jsme mincovníky, čímž jsme
získali přesný počet osob, které tyto
toalety denně navštíví. Jedná se průměrně o čtyřicet osob, při rozdělení
je to zhruba dvacet mužů a stejný
počet žen,“ informoval Večerník
tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš,
podle něhož provozovatel aktuálně
neregistruje žádné stížnosti. „Současný stav je uspokojivý. Proběhla
výměna dotykových baterií, které
buď byly ukradeny, nebo byly nefunkční, za klasické pákové. Opra-
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PROSTĚJOV Nečekané překvapení! Po řadě let a stovkách stížností
se od začátku loňského roku změnil
provozovatel záchodů na hlavním
prostějovském nádraží. Dle prvních reakcí změna toaletám prospěla. Večerník zajímalo, jak se situace
vyvíjí s odstupem času.
Záchody na hlavním nádraží mohou
být pro návštěvníky Prostějova tím
prvním, s čím se ve městě setká „tváří v tvář“. A jak víme, první dojmy
bývají těmi nejsilnějšími. V případě
sociálního zařízení se dlouhodobě
jednalo o zážitek natolik silný, že ho
následně nepřebila ani návštěva secesního Národního domu...
Právě nádražní toalety byly řadu
let terčem kritiky ještě častěji než
politici řídící prostějovskou radnici. Lidé dlouhodobě upozorňovali na
svinčík, zápach a zdemolované zaříze-
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krokem na poslední chvíli maří gólman
Jan Šelepnev. Čas 61.08: místo dovršení
úchvatného prostějovského obratu přichází rozhodnutí na opačné straně z hole
Radima Kucharczyka – 4:3.
Je nabíledni, že takhle infarktové vyvrcholení nervydrásající řežby nebylo
pro slabší povahy, nejen kardiaci mohli
mít srdeční problémy. Každopádně se
štěstí nakonec přiklonilo ke Vsetínským, ti tak stoprocentně využili vý-

hody vlastního kluziště a mají už dvě
vítězství navrch. Co po sobotním
spektáklu pověděl prostějovský lodivod? V podstatě nic. „Jednotlivé zápasy čtvrtfinále už nebudu hodnotit,
vyjádřím se až po skončení celé série,“
sdělil Vykoukal.
V každém případě se ptačí letka ocitla téměř na hraně vyřazení. Dokáže z
nelehké situace ještě vzlétnout vzhůru
k postupovému nebi?
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Foto: www.hc-vsetin.cz
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yy Nejprve se ještě vrátím k závěru
dlouhodobé fáze, kterou jste uzavřeli výpadkem 2:3 s Porubou. Nebyla to škoda?
„Tahle prohra nám určitě vadila a byli
jsme za ni na sebe naštvaní. Úterní zápas jsme brali jako generálku na play-off, chtěli ji odehrát co nejlépe, dobrým výkonem i vítězstvím se naladit
na vyřazovací boje. Zároveň nám šlo o
co nejvyšší umístění po základní části,
rozhodně jsme nijak nekalkulovali.
Přesto nad námi nevisel žádný bič, že
bezpodmínečně musíme, což se asi

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Žádná rezignace, ta
u hokejových Jestřábů absolutně
nehrozí. Nenajdete ji v prostějovském táboře navzdory tomu, že oba
úvodní duely čtvrtfinálové série
Chance ligy vyhrál vsetínský protivník a že především druhá porážka v
prodloužení po předchozím zázračném opuštění výsledkového hrobu
pekelně bolela. Pro borce elhákáčka je to však už minulost, veškerou
pozornost teď upínají k domácímu
pokračování play-off. Nedělní interview s kapitánem hanácké letky
Matoušem Venkrbcem (na snímku)
se neslo ve vysoce bojovném duchu.

bohužel projevilo. Evidentně jsme v
sobě nenašli dostatek vnitřní motivace
ke kvalitní hře a byla z toho zasloužená
porážka.“
yy Nenechali jste se jí před čtvrtfinále rozhodit?
„Vůbec ne. Samozřejmě to bylo nepříjemné i směrem k fanouškům, kteří
na Porubu přišli, ale my jsme hned po
utkání věděli, že už se musíme stoprocentně soustředit na play-off. Proto
jsme v úterý večer hodně dlouho zůstali společně v kabině a všechno si pořádně vyříkali, aby byl před Vsetínem
čistý stůl.“
yy Ovšem Na Lapači jste pak úvodní duel série ztratili poměrně hladce. Přejeli vás Valaši?
„Podle výsledku to tak může vypadat
a celkově domácí byli v pátek lepší,
ale úplně bez naděje na vítězství jsme
určitě nezůstali. Selhalo nám však zakončení, kdy jsme neproměnili několik vyložených šancí. Hlavně za stavu
2:0 jsme nedali tři naprosté tutovky,
dvakrát z toho zvonila tyč. Nicméně
vymlouvat na smůlu se nemůžeme,
prostě musíme být produktivnější.“
yy Ve druhém vzájemném střetnutí
jste se vynikajícím finišem dostali
k výhře mnohem blíž. Můžete okomentovat bláznivý mač číslo dva?
„Nejen podle mého názoru jsme v sobotu byli lepší pro změnu my, bohužel
se nám však dál nedařilo využívat ani
ty největší možnosti. Když pak soupeř
znovu dal vedoucí branku, vypadalo
to na opakování pátečního scénáře.
Tím víc, jakmile devět minut před

koncem zvýšil na dva nula. Jenže my
jsme pořád bojovali a nepřestali věřit
ani poté, co Vsetín odpověděl na naše
snížení třetí trefou při naší power play
do opuštěné klece. Stále ještě zbývalo
víc než dvě minuty a my si říkali, že za
takovou dobu v hokeji někdy padne i
víc gólů než dva. Proto jsme šli nadále
do rizika a dočkali se odměny, najednou nám do brány spadlo to, co za celé
dva zápasy vůbec ne. A nešlo jen o štěstí, prostě jsme to zkoušeli, nahazovali,
stříleli, clonili, měli tlak do brány. Přesně tak, jak se současný hokej má hrát.“
yy Vzhledem k úžasnému vyrovnání z 3:1 na 3:3 však tím víc bolelo
následné padnutí, ne?
„My jsme navíc mohli hned na začátku
prodloužení rozhodnout, když Márovi
Račukovi chyběl po krásné individuální akci fakt kousíček. Místo toho jsme
vzápětí vítězný gól sami dostali a je
jasné, že to bolelo hrozně, na psychiku
je taková porážka nejhorší. Na druhou
stranu jsme si ověřili, že se Vsetínem se
dá i na jeho ledě bojovat vyrovnaně,
dokonce ho přehrávat. Což je do dalšího průběhu série důležité zjištění.“
yy Ze dvou venkovních proher
včetně té druhé kruté se tedy oklepete?
„Rozhodně, o tom nepochybuju. Na
neděli jsme dostali volno, aby si každý
podle svého odpočinul a zároveň se
dal po všech stránkách dohromady.
Stěžejní je teď jediná věc: jít do nejbližších dvou utkání doma v úterý i ve středu na absolutní maximum, abychom
sérii vyrovnali. Přesně tohle se nám po-
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„Vsetín z vynikající kulisy na svém zimáku
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vedlo loni s Kladnem a nevidím žádný
důvod, proč by se totéž nemohlo podařit i momentálně se Vsetínem. Na
vlastním ledě si věříme, VHK jsme
tady v základní části dvakrát zdolali.
A porazíme je zase!“
yy Pomůže vám bouřlivé domácí prostředí?
„Musím říct, že Vsetín z vynikající kulisy na svém zimáku těžil
hodně. Tamní fanoušci jsou
prostě skvělí a z mého pohledu
jednoznačně nejlepší v celé první lize. Tím pochopitelně nechci
shazovat naše skalní fandy z kotle, kteří taky povzbuzují vždycky
výborně.“
yy Myslíte, že na čtvrtfinále v
úterý i ve středu dorazí spousta
dalších diváků, aby byl prostějovský zimák také narvaný?
„Snad ano, ve velkou podporu
příznivců doufáme. Ale zvítězit
dvakrát doma musíme za jakékoliv situace!“
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brankovou konstrukci.
„První třetinu jsme odehráli docela
slušně, ani ta druhá nebyla z našeho
pohledu špatná. Měli jsme tam nějaké přesilovky, ale chyběly vstřelené
branky. V úvodním duelu nám prostě
selhalo zakončení, bez gólů nemůžeme
vyhrát. Vše vyvrcholilo ve třetí části, kde
jsme se snažili zápas zdramatizovat a trefili dvě tyče. Potom nás srážela častá vyloučení, definitivně rozhodl gól na 3:0,“
zhodnotil kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
Bezprostředně po utkání sice nechtěl
svůj komentář poskytnout, ale s odstupem času těchto několik vět ochotně
poskytl. Navíc přidal ještě stručný výhled
do sobotního pokračování. „Další zápas
opět začne od nuly, počítají se vítězství.

A já věřím, že napodruhé vyhrajeme my,
tím sérii srovnáme,“ řekl Vykoukal přesvědčeně.
Na úspěch jeho svěřenců to však ve
čtvrtfinále číslo dva dlouho nevypadalo. Byť Jestřábi výrazně zvedli svůj
výkon, místy byli jednoznačně lepší,
aktivně stříleli a tutovek si vypracovali celou řadu. Ovšem finální fáze dál
selhávala, čehož trpěliví i produktivnější
domácí využili k dvoubrankovému odskočení. Na 2:0 přitom zvyšovali v 52.
minutě a tím se rozpoutala závěrečná
divoká smršť hodná kanadsko-americké
NHL.
Čas 53.01: Daniel Kolář snižuje nenápadným nahozením na 2:1. Čas 57.47:
Antonín Pechanec trestá power play do
opuštěné klece – 3:1. Čas 58.16: Jakub
Husa dalším nevinně vyhlížejícím pokusem vrací svůj tým do hry – 3:2. Čas
59.20: teč Lukáše Volfa posílá drama
díky zázračnému vyrovnání na 3:3 do
prodloužení. Čas 60.20: nádhernou individuální akci Marka Račuka skvělým zá-
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Boj na moravském poli přitom odstartoval už v pátek zahajovacím měřením sil,
které uvnitř svého obávaného zimního
stadiónu Na Lapači zvládli mnohem
lépe Valaši. Protivníka přestříleli 40:22,
měli víc vyložených příležitostí a hlavně
dokázali některé z nich proměnit. To
Hanáci většinu času herně zaostávali, do
možností se dostávali o poznání složitěji.
A když si je zejména v poslední periodě
přece jen vypracovali, zastavila je i smůla.
Hned ve dvou případech totiž napálili

Marek SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

VSETÍN, PROSTĚJOV Už předem bylo jasné, že pokud chtějí
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov vyřadit v úvodním kole play-off
Chance ligy mužů ČR 2018/2019 celek VHK ROBE Vsetín, musí alespoň jednou během čtvrtfinálové série zvítězit na jeho ledě. Na
konci druhého vzájemného střetnutí je od tohoto dílčího cíle dělil kousíček, ale přesto zase podlehli. A soupeř zápasově vede 2:0.
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Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz
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rozhovor večerníku
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á
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Ladislav
VALNÝ

PROSTĚJOV Před sezónou přišel do kádru BK Olomoucko jako
největší posila a s rolí zamýšleného
tahouna se ztotožnil. S průměrem
přes dvaadvacet bodů je Lukáš
Palyza (na snímku) nejlepším střelcem Kooperativa NBL. V žebříčku
užitečnosti je mezi českými hráči
jasně první, v celkovém pořadí je
před ním pouze týmový spoluhráč
Javonte Douglas. Reprezentant,
který po odchodu Michala Křemena logicky převzal pozici kapitána a vede basketbalový celek za
co nejlepším umístněním v dobře
rozehrané sezóně, má o umístění
v rozehraném ročníku jasno. „Kluci byli loni šestí, chceme být letos
lepší,“ říká odhodlaně jeden z lídrů
týmu sídlícího v prostějovské hale
Sportcentra-DDM.
v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

„Z toho, jak mladí kluci hrají posled- yy Spoluhráče pouze chválíte,
ní dva měsíce, mám velkou radost. nebo když je zapotřebí, vytknete
Adam Goga, Marek Sehnal, František nějakou chybu?
Váňa, Lukáš Sychra, ti všichni odvádějí „Zatím převládá chvála, ale i trenér
dobrou práci. Když nastoupí, jsou to i my všichni zkušenější v šatně budeod nich kvalitní minuty. To samé platí me dělat vše pro to, aby neusnuli na
v případě Erika Klepače. Dostal se na vavřínech a uvědomili si, že je to výsoupisku proti Ústí, když nám chyběli sledek každodenní tvrdé práce. Není
dva hráči. Nastoupil a hrál velice dobře. to tak, že teď nám to šlo, tak si dáme
Bylo to úplné zjevení.“ (směje se)
nohy nahoru a ono to půjde samo. Je
yy Užíváte si jejich výkony?
třeba si uvědomit, že každý ranní stře„Je to velká radost. Když jsme v týmu lecký trénink je důležitý. Musí se soujako ten hotový hráč, tahoun, od středit na techniku. Odpolední hrací
kterého se čekají body, protože jinak tréninky jsou zase důležité z pohledu
tým bude vyhrávat obtížně. A najed- získávání správných návyků v obraně.“
nou přijdou tihle kluci a dají tomu tu
jiskru i energii navíc, vezmou na sebe
i kus té zodpovědnosti. Všem okolo
se uleví a pak ten basket vypadá kolektivněji a lépe, což se nám ve druhé
polovině základní části povedlo.“
yy Působí to na vás jako doping?
„Dá se to tak říct, především ta jejich
jiskra. (pousměje se) Mladí vše osvěží svým pohybem a energií, kvalitní
obranou. Samozřejmě udělají nějakou chybu, ale to nevadí. Zvlášť když
vyrobí jednu za čtyři minuty a jinak
dělají pozitivní věci. To je obrovská
yy Krátce před reprezentační pře- pomoc. Za to jsem rád a řadu zápasů
stávkou skončila základní část se- jsme zvládli díky mladým, kteří přišli,
zóny. Jaká byla z pohledu BK Olo- vůbec se nebáli a proti hotovým hrámoucko?
čům hráli fakt dobře.“
„Když vezmu reálně všechny předchozí zápasy, tak jsme podle naší papírové síly týmu skončili tři nebo čtyři
výhry za naším reálným maximem.
Jsou zápasy, které jsme nezvládli. Především domácí utkání s Brnem, dvě
těsné porážky v Ústí a možná jsme
si mohli lépe poradit se Svitavami
v závěru základní části, který jsme
doma jasně prohráli. Jinak to mohlo
být úplně veselé. Ale do klíčové části
soutěžního ročníku jdeme v dobrém
rozpoložení.“
yy S jakými představami?
„Naše vyhlídky jsou slušné, ale základní část byla oťukávací. Teď se
hodně zhustí program, bude se hrát
systém středa - sobota bez přestávky.
Týmy, které jsou nahoře, vůbec nejsou naivní. Bude lepší skauting, lepší
příprava na hráče, lepší obrany. Čeká
nás třetí a čtvrtý vzájemný zápas v sezóně, i cizinci se budou znát, nikdo
nebude bezhlavě po hřišti pobíhat
s tím, že neví, co má dělat. Bude to
extrémně náročné, takové malé play-off.“
yy Takže si netroufnete odhadnout, jak se týmu bude dařit?
„To si opravdu netroufnu. (pousměje se) Může přijít zranění a tým,
který by mohl být druhý, bude
najednou pátý, protože odstupy
a rozdíly jsou minimální. Je to
trošku loterie. Budou rozhodovat
zdraví, pohoda a porozumění mezi
hráči. To jsme ve druhé části našli
velice dobře, o to se můžeme opírat.
Spousta našich hráčů si umí vyhovět,
není to tak, že by si překáželi. Z toho
bychom měli těžit.“
yy Můžete v nadstavbě zopakovat
výsledky z prosince, kdy jste vyhráli, co se dalo?
„To bude těžké, prosinec byl opravdu skvělý. (úsměv) Ale je třeba vidět,
že jsme měli hodně dobrý los. Na začátku sezóny to bylo opačně. Těžké
týmy jsme měli venku a bylo obtížné
takové zápasy vyhrát, neměli jsme
kde překvapit. A doma jsme museli, byť s lehčími soupeři. Ve druhé
půlce základní části se to otočilo,
proto prosinec vypadal dobře v lize
i poháru, nakonec z toho byl i bronz.
Velké ocenění naší práce v polovině
sezóny. Je to náznak, kam můžeme
patřit.“
yy V náročném programu se bude
hodit i rozšiřující se základní rotace. Co říkáte na progres mladých
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
hráčů?

yy Mluví z vás vlastní zkušenosti?
„Když je hráč mladý, je nadšený do
basketu, má ho pořád plnou hlavu.
Když ale dospěje a herně se zkvalitní,
tak si uvědomí, že musí dělat basket
na sto procent a intenzivně na tréninku. Pak se od něj musí na nějaký
čas vypnout, aby si tělo odpočinulo
a těšilo se. Trénink na třicet nebo
padesát procent abychom měli
čárku, to nemá význam. To
raději nechoďme! To si
musí všichni uvědomit,
platí to pro všechny.
Když jsme na palubovce, tak to chce
maximální práci.
I to jsou vlastní
zkušenosti.“
yy Vedení klubu
vás před sezónou
oslovilo s představou posunout
tým opět k medailovým pozicím. Jak se vám
zamlouvá taková
vize?
„Bavili jsme se o tom,
že bych měl mít pozici jednoho z tahounů.
Vedení klubu si mě

LUKÁŠ PALYZA

vizitka

yy Takže žádná velká změna se nekonala?
„Ono se říká, že s funkcí kapitána se nic
nemění. Ale tak to není, mění se toho
hodně. Je tam větší zodpovědnost. Kapitán komunikuje s rozhodčími, má být
pojítkem mezi kabinou a vedením, a aby
to bylo na jedné notě, aby si všichni rozuměli. Je to i moje zodpovědnost. Role,
kterou přijímám a chci ji. Ale uvědomuji
si, že ten tlak a zodpovědnost jsou ještě
zvýšené, než byly předtím.“
yy V čem například?
„Nejde, aby kapitán nepřišel na trénink,
protože mu není nejlíp. Kapitán musí být
v hale každý den, pokud zrovna nemá
zlomenou nohu. Ale nějaká rýma? To
neexistuje. Popichuje v lýtku? No a co?
To přece nejde před důležitým zápasem
si sednout na lavičku a říct kluci sorry,
dneska beze mě...“
yy Chápu dobře, že má být prostě
vzorem?
„Tak to vnímám, být vzorem v přístupu.
V nároďáku, v Nymburku nebo zahraničí jsem se toho dost naučil. Viděl jsem,
jak je všechno nekompromisní. V Česku jsou kluci spokojení s tím, kde jsou,
šťastní, že hrají za první tým ligu. Ale
limit má být někde jinde. To musí pocítit každý den na tréninku. Nespokojit
se jen s ligou. Vidět kolem sebe hráče,
kteří dřou, jdou přes bolest a únavu
a chtějí vyhrávat. Tak to musí kluci
vycítit. Tak se z mého pohledu tvoří
dravý a vítězný tým.“
yy Jakým chce být BK Olomoucko?
„Myslím si, že máme spoustu talentu hlavně na útočné polovině
a potřebujeme k tomu konstantně
přidávat bojovnost, zarputilost,
buldočí povahu nebo kvalitní fyzickou obranu. Abychom ty týmy, které to mají založené pouze na charakterových tvrdých vlastnostech,
pravidelně poráželi. Aby se nám
nestalo, že s nimi prohrajeme, protože oni budou jen víc chtít. Když
k našemu talentu připojíme chtění,
nemůžou nás porazit, k tomu se
chceme dopracovat.“

✓ narodil se 10. listopadu 1989 v Ostravě
✓ současný křídelník a kapitán BK Olomoucko
s kariérou začínal v Ostravě, kde ystřídal dresy
VSK VŠB a Nové huti
✓ v roce 2011 přestoupil do Nymburku,
odkud se po čtyřech sezónách přemístil poprvé do Prostějova
✓ po půl druhém roce za Ariete a Orly zamířil do Děčína,
poté se vydal na zahraničí angažmá
✓ jednu sezónu strávil v německém Bayrethu a další
v polských Gliwicích
✓ před ročníkem 2018-2019 se vrátil do Prostějova,
kde už našel nový tým: BK Olomoucko
✓ v nymburském dresu získal tři mistrovské tituly a třikrát
se radoval i z vítězství v domácí pohárové soutěži
✓ s národním týmem slavil postup na mistrovství Evropy v roce 2015
a je členem týmu, který vybojoval účast na letošním mistrovství světa
v Číně
✓ dvakrát se dostal do All-Star týmu Národní basketbalové ligy
a jednou byl v nejlepší pětce Českého poháru
zajímavost: v posledním utkání hvězd byl Kooperativa NBL
byl kapitánem výběru Mazáků

vybralo, protože od příchodu do
Nymburka jsem se vždy snažil dělat
basketbal naplno. To samé v zahraničí, po návratu do české ligy, také
posledních šest nebo sedm let v národním týmu. Nenaplňovalo by mě
spojit své jméno s nějakým průměrným klubem a jen si to tak hrát. Jsem
rád, že se basket ve městě vzkřísil.“
yy Je to jiné než během vašeho předcházejícího angažmá na
Hané?
„Nechtěl bych se v tom příliš pitvat.
Vracel jsem se z Německa pořádně
namotivovaný s představou, že budeme porážet Nymburk. Tehdejší
trenér Zbyněk Choleva mi ale řekl, že
basketbal jede trochu ze setrvačnosti,
přestože jsou ještě pořád nahoře. Teď
to bylo jiné. Vize je dravá, ambiciózní,
hodně mě oslovila.“
* A její naplňování vás baví...
„Krok za krokem to stavět. Baví mě,
když se vybere dobrý cizinec, který
skvěle zapadne, baví mě, když do toho
začínají zapadat mladí. Baví mě, když
jsem zvyklý dělat věci s určitou intenzitou a kluci to berou a jdou do toho
stejně. Z toho jsou výhry a pěkné zápasy, které baví i diváky. Věřím, že tak naši
halu postupně úplně zaplníme.“
yy Nevadí, že k vašemu cíli vede
dlouhá cesta?
„S tím jsem počítal. Je to vážně dlouhá cesta. Chceme získat další kvalitní
české hráče na pomezí užšího a širšího nároďáku, v optimálním případě
bychom v sestavě měli mít pět velice
kvalitních tuzemských borců, k tomu
tři čtyři mladí a draví kluci. Anebudeme muset mít pět cizinců, vezmeme
dva nebo tři opravdu top hráče a to pak
bude silný tým. Cítím z vedení i od trenéra, že to tak bude.“
yy Po odchodu Michala Křemena
jste se stal kapitánem. Změnilo to
Lukáše Palyzu, hráče?
„Třeba na tréninku se můj přístup nezměnil, je stále stejný. Všichni borci musí
makat, když je někdo, kdo zrovna nemá
den nebo se mu nechce, dáme mu to najevo. To prostě nejde.“

Nejde, aby kapitán nepřišel na trénink, protože
mu není nejlíp. Kapitán musí být v hale každý
den, pokud zrovna nemá zlomenou nohu. Ale
nějaká rýma? To neexistuje. Popichuje v lýtku?
No a co? To přece nejde před zápasem si sednout
na lavičku a říct kluci sorry, dneska beze mě...

Týmu BK Olomoucko velí po odchodu Křemena reprezentant Lukáš Palyza

„KROK ZA KROKEM TO STAVĚT MĚ BAVÍ“
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Vpodvečer ve středu 27. února se na
linku 156 obrátil pracovník kina s tím,
že mají problémy s opilým mužem.
Ten si nekoupil lístek a šel rovnou do
promítacího sálu sledovat film. Na jejich výzvu k opuštění prostor nereagoval. Na místo byla vyslána hlídka, která
zkontaktovala oznamovatele, který
označil v sále sedícího podnapilého
muže dívajícího se na film. Hlídkou
byl dotyčný vyzván k opuštění kina.
Výzvy sedmapadesátiletý muž uposlechl. Byl poučen o protiprávním jednání, ale celou věc s hlídkou odmítal
řešit. Tím, že bez zakoupené vstupenky sledoval film, porušil provozní řád
kina. Jeho jednáním vzniklo důvodné
podezření z přestupku proti majetku
a zároveň proti veřejnému pořádku.
Záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Opilec bez peněz v kině

Strážníci Městské policie Prostějov zadrželi další dvě osoby, které byly celostátně
v hledáčku Policie ČR. První hledané
osoby si strážníci povšimli v odpoledních
hodinách minulého pondělí 25. února
během kontrolní činnosti na Žižkově náměstí. Čtyřiatřicetiletý muž byl zadržen
a předveden na obvodní oddělení Policie
ČR. Druhou celostátně hledanou osobu
strážníci zaznamenali o dva dny později,
a to ve večerních hodinách na hlavním
vlakovém nádraží. Opět z místní a osobní znalosti bylo strážníkům jasné, že jde
o muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policie ČR. Pětadvacetiletý
muž byl zadržen a předveden na služebnu Policie ČR. Při předvedení obou hledaných mužů nevznikla nikomu škoda
na majetku ani žádná újma na zdraví.

Dvojice hledaných
zadržena

Při dohledu na veřejný pořádek a kontrolní činnosti si hlídka v pondělí 25.
února povšimla u drozdovického
rybníka trojice mužů, která konzumovala alkoholické nápoje. Strážníky byli
pánové ve věku 32, 38 a 40 let kontaktováni a poučeni o protiprávním
jednání i platnosti vyhlášky města o zákazu požívání alkoholu na veřejném
prostranství. Z části zkonzumovaný
alkohol byl strážníky odebrán. Dalšího
protiprávního jednání se dopustil muž
bez domova. V odpoledních hodinách
stejného dne na náměstí T. G. Masaryka na lavičce konzumoval červené víno.
I v tomto případě hlídka dvaašedesátiletému muži lahev odebrala a poučila jej
o přestupkovém jednání. Další případ
porušení vyhlášky města zaznamenali
strážníci v úterý 26. února při kontrolní
činnosti na Bezručově náměstí. V blízkosti dětského hřiště se zdržoval pětapadesátiletý muž, který tam konzumoval víno. Dvoulitrovou rozpitou láhev
s červeným vínem strážníci dotyčnému
samozřejmě odebrali. I on byl poučen
o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě. Všechny případy projedná příslušný správní orgán.
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Zabavoval se alkohol
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Stržený řetízek
na diskotéce

krimi
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ského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Případ měl v posledních měsících určitý
vývoj. „V prosinci minulého roku poškozená žena přestala čekat na zázrak a věc
oznámila prostějovským policistům. Ti
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Podezřelá

dujícím se sortimentem barev, tmelů
a laků. V tomto případě za dodané
barvy, tmely a laky zůstaly neuhrazené
faktury v hodnotě 192 443 korun. Podezřelá společnost je nyní již v likvidaci. Jejímu jednateli za přečin podvodu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let,“ uzavřel Kořínek. (mik)

dáma půjčení peněz policistům přiznala
a věřitelce je i s malým úrokem vrátila.
To ji však trestního stíhání nezbavilo. Ve
věci je konáno zkrácené přípravné řízení,“
uvedl mluvčí prostějovské policie. A dodal to nejpodstatnější. „V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky-“
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vystoupala až na uvedených třicet tisíc.
Tyto peníze měly sloužit na řešení těžké
životní situace dlužnice. Krátce po poskytnutí peněz však nyní podezřelá žena
ukončila pracovní poměr na společném
pracovišti. Naposledy o dlužnici věřitelka
slyšela, když se na ni za několik dní obrátila se žádostí o půjčení dalších dvanáct tisíc korun. To již ovšem věřitelka odmítla
a poté se dlužnice definitivně odmlčela,“
popsal anabázi s vypůjčenými penězi
František Kořínek, tiskový mluvčí Kraj-

zaplacené faktury za bezmála čtvrt
milionu korun.
„Tohoto skutku se měl muž dopustit
v období od srpna do října roku 2017.
Nejprve jako jednatel firmy jejím jménem u drobného podnikatele z Prostějovska objednal zhotovení stolařských
a montážních prací, přestože věděl, že
za ně z důvodu špatné finanční situa-

ce firmy nebude schopen zaplatit. Po
dodání objednaných výrobků a služeb
tak faktury vystavené na celkem 48
900 korun zůstaly neuhrazeny,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Stejně skončil obchod
i s podnikatelem z Vyškovska, obcho-

cisté obvodního oddělení Prostějov
1 vypátrali tehdy třiatřicetiletou
ženu, na kterou byl státním zástupcem vydán souhlas k zadržení pro
majetkovou trestnou činnost.

„Policisté provedeným šetřením získali poznatek, že se žena má pohybovat
v okolí Husova náměstí v Prostějově.
S využitím tohoto poznatku pak ženu
v uvedeném čase zadrželi v Mojmírově ulici.
Při osobní prohlídce pak nalezli více než
2,5 gramu drogy pervitin. Věc si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

Ve středu 27. února si žena převzala
od kriminalistů usnesení o zahájení trestního stíhání pro uvedený
přečin, za který jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky. „Při následné domovní prohlídce pak policisté v místě
podezřelé zajistili řádově desítky
gramů bílé krystalické látky a rostlinné hmoty, u kterých je důvodné
podezření, že se jedná o zakázané
látky. Zajištěné látky byly odeslány
k odbornému zkoumání,“ dodal
ještě významnou informaci mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

Šestatřicetiletý Jan Vymětal z Dětkovic je v Prostějově známý zejména
jako motorkář. Svůj stroj však aktuálně prodává. Kvůli svým četným
dluhům totiž zkrachovalý „expert“ na
investice, úvěry a hypotéky skončil

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

u soudu jako obžalovaný z několika
podvodů. Ve svých vlastních závazcích
se přitom poněkud ztrácel. Přestože svému bratrovi dlužil 800 000
korun, jinému člověku dokonce
1,4milionua900000bance,neváhal
siodsvéhosousedazDětkovicpůjčit
2,6 milionu korun.
Tím to ovšem celé neskončilo.
Zanedlouho zamířil do Vyškova,
kde si zažádal o úvěr ze stavebního
spoření ve výši bezmála 300 000
korun. I když byl nezaměstnaný

PROSTĚJOV Říká se, že dluhy dělají z člověka otroka. Nikoliv coby otrok,
ale jako velký pán předstoupil před senát prostějovského soudu Jan
Vymětal. „Všechny své závazky splácím, kdybych chtěl, klidně dostanu
další půjčku,“ prohlásil sebevědomě dlouhodobě nezaměstnaný muž,
který nejrůznějším lidem a bankám dluží hodně přes pět milionů korun.
Úterní líčení sledoval v soudní síni také Večerník.

Jan Vymětal je svobodný, bezdětný
a bydlí v domě svých rodičů v Dětkovicích. Ti se o něj zřejmě starají až
příliš dobře. „Od listopadu 2017 jsem
nezaměstnaný, dostávám peníze od
otce, který se živí jako řidič kamionu.
Předtím jsem působil jako podnikatel
v oblasti finančního poradenství,“ vyjádřil se u soudu Vymětal, který svoji
neschopnost najít si zaměstnání svaloval zejména na to, že v minulosti přišel
o řidičák a byl odsouzen k podmínce.

2SLþtOiVND

a přišel o živnost, do žádosti o půjčku
uvedl, že jeho příjmy dosahují výše
39000 tisíc korun. Jednou mu to dokonce prošlo, podruhé už mu banka
úvěr neposkytla...

Zkrachovalý finanční poradce Jan Vymětal
vytáhl pozoruhodnou historku
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Z přečinu poškození cizí věci
podezírají prostějovští policisté
třicetiletého muže z Prostějova.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit 15. ledna tohoto roku
v jedné z prostějovských heren
tím, že zřejmě pod vlivem emocí z právě dokončené neúspěšné
hry uhodil do výherního automatu. Úderem došlo k poškození displeje přístroje a muži
tak účet za hru narostl o dalších
bezmála 21 000 korun. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému,
kromě povinnosti škodu uhradit, hrozí také trest odnětí svobody až na jeden rok.

Gambler to přehnal

Minulé pondělí 25. února po
šestnácté hodině kontrolovali
policisté v Boskovické ulici dvaapadesátiletého cyklistu. Styl
jeho jízdy v policistech vzbudil
podezření, že je pod vlivem alkoholu. Podezření se potvrdilo po
jeho zastavení. Provedenou dechovou zkouškou u něj policisté
změřili hodnotu 3,11 promile
alkoholu v dechu. S výsledkem
souhlasil a přiznal vypití deseti
půllitrů jedenáctistupňového
piva bezprostředně před jízdou.
Pro své jednání je tak podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu, za což mu hrozí
pokuta až do 20 tisíc korun. Další jízdu policisté muži zakázali.

Po deseti pivech na kole

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který měl
v sobotu 23. února kolem jedné hodiny po půlnoci na jedné
z prostějovských diskoték strhnout dvacetileté ženě z krku řetízek, z něhož měl odcizit oválný
medailon s vyobrazením Panny
Marie a Ježíše Krista. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z uvedeného přečinu. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
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BYLI JSME
U TOHO

„MILIONY JSEM DAL DO KRABICE OD BOT,
KTEROU JSEM ZTRATIL,“ HÁJIL SE DLUŽNÍK

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

PROSTĚJOV Teprve minulý týden
Policie ČR zveřejnila podrobnosti
k zadržení ženy, ke kterému došlo
v pátek 25. ledna před jedenáctou
hodinou v Mojmírově ulici. Poli-
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PROSTĚJOV Takhle se podnikat
rozhodně nemá! Z přečinu podvodu viní policisté prostějovského
oddělení hospodářské kriminality
sedmatřicetiletého muže z Vyškovska. Ten se „živil“ tím, že od jiných
živnostníků objednával i odebíral
zboží a služby, ačkoliv věděl, že na
něj nemá. Zůstaly tak po něm ne-

Podvod za ètvrt milionu

„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté dvaačtyřicetiletou ženu
z Olomouce. Tohoto skutku se měla
podezřelá žena v listopadu roku 2016
dopustit tím, že od své tehdy sedmapadesátileté kolegyně vylákala půjčku ve
výši třicet tisíc korun. První částka, o kterou podezřelá kolegyni požádala, byla
přitom deset tisíc,během jednání o půjčce se však zvýšila na dvacet a nakonec

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Takovou kolegyni a kamarádku mít, to muselo být
terno. Policisté z prostějovské hospodářské kriminálky se aktuálně zabývají případem podvodu, který na dnes už bývalou kolegyni ušila žena z Olomouce. Pracovnice prostějovské firmy jí půjčila
třicet tisíc korun, jenže dáma, která prosila o peníze kvůli své údajné těžké životní situaci, dala po obdržení peněz výpověď ze zaměstnání. A co myslíte? Najednou se stala nedostupnou... A když
se jí věřitelka konečně dovolala, chtěla podvodnice další půjčku!
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Dluh vyrovnala, přesto vypečené dámě hrozí kriminál .521,.$
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Vítejte na svìtì

Marie HANUSOVÁ
25. 2. 2019 47 cm 3,10 kg
Tršice

miminka@vecernikpv.cz.

Nikolas JANURA
26. 2. 2019 51 cm 3,90 kg
Prostějov

Tomáš ČERMÁK
27. 2. 2019 48 cm 3,35 kg
Prostějov

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

Tereza
MACHOVÁ

Překládali vyučující anglického jazyka. Odvážnější
a jazykově zdatnější žáci se sami mohli zeptat na to,
co je zajímá.
V odpoledních hodinách vedení školy zajistilo hostům návštěvu prostějovské kuželny, prohlídku radnice a divadla. Návštěva zahraničních studentů proběhla v posledních letech na naší škole již podruhé
a opět se shledala s úspěchem a byla přínosem pro
všechny zúčastněné.

Biotronik Tomáš Pfeiffer navštěvuje
města po celé republice včetně Prostějova se svým vodnářským zvonem
již dlouhá léta. Minulý čtvrtek se
k nám vrátil a v místní sokolovně rozezněl zmiňovaný vodnářský zvon,
ale i menší zvon z Chrámu svatého
Víta. Zazněly přitom skladby tradiční i novější. Velkoplošná projekce,
která je doplňovala, návštěvníky navíc provedla hlubokým vesmírem
a fraktálním světem geometrických

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

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

obrazců. Ty vznikají složitými matematickými výpočty, které se promítnou vizuálně jako barevné obrazce. „Pro představu: výpočet pro
vznik fraktálního obrazu kompozice
Duch, kterou vám nyní zahraji, trval
zhruba třetinu roku,“ uvedl Pfeiffer.
Celý výjev nakonec Pfeiffer doplnil svým filozofickým projevem,
v němž se zamýšlel nad budoucností
lidstva. Příznačně se tak jedna ze
skladeb nazývala Homo sapiens zabijens a upozorňovala na podobnost
masového vyvražďování lidí v průběhu historie během válek a řízeného zabíjení zvířat pro maso v současnosti. Nebo v projekci ke kompozici
Via ón poukázal na současný problém globálního oteplování a s ním
souvisejícího tání ledovců.

vecerník
á

KORUN Bikesharingový
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Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

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

(JI>@MO1JHµn@-A@DAA@M<I<=Á?G
E@?DI@àIÑ2*í)" (±7Û&1"(
došlo na naši adresu...

=aKUaniÿnt niväWĚva
na =ã v XliFi .olliUova

PROSTĚJOV Prostějovskou
sokolovnu uplynulý čtvrtek
naplnily magické tóny vodnářského zvonu, který svýma
rukama rozezníval biotronik
Tomáš Pfeiffer. Hra byla navíc doplněna o velkoplošnou
projekci, v níž se objevily barevné fraktály nebo vize nelibé přítomnosti i budoucnosti.
Návštěvníci se tak mohli zaposlouchat do uklidňujícího
zvuku vodnářského zvonu,
jehož tóny nejenže slyšeli, ale
i cítili a viděli, či se zamyslet
nad tím, kam spěje naše civilizace. Večerník u této akce, jeíž
byl mediálním partnerem,
nemohl chybět.

pro Večerník

(QVQCTXJÊX<i-QNN¾TQXC
V týdnu od 11. do 17. února navštívili naši školu
v rámci projektu Edison tři zahraniční studenti.
Slavnostní přivítání a představení proběhlo v aule
bývalé ZŠ na Husově náměstí.
Po celý týden studentky jazyků z Gruzie a Ukrajiny
a student biologie z Číny seznamovali žáky se životem v jejich rodných zemích, se zvyky, tradicemi a se
školskými systémy. Studenti ve všech třídách promítli prezentace a v angličtině diskutovali se žáky.

Ke koncertu konečně měli co
říct i posluchači. „Díky Tomáši
Pfeifferovi jsme si uvědomili, že
jsme pouhým zrnkem písku letícím vesmírem. Také upozornil na
aktuální problémy naší planety
a negativní stránky člověka, což je
vždycky dobré si připomenout,“
poznamenal návštěvník Martin.
„S panem Pfeifferem i hrou na
vodnářský zvon jsem se setkala poprvé a musím říct, že jsem nadšená. Tóny, které zněly sokolovnou,
mě naplňovaly hlubokým klidem
a projev pana Pfeiffera mě donutil
se zamyslet nad naší budoucností. Určitě to pro mě byla zajímavá
zkušenost, a pokud budu mít možnost, navštívím i další koncert,“
doplnila návštěvnice Jarmila.

PEJSCI HLEDAJÌ SVe PÁNÌĠ.Y

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

provozu, byl v loňském roce proveden
v jednatřiceti případech a za odtahy vozidel bylo uhrazeno viníky přestupku
zaplaceno 38 600 korun. Do příjmové
stránky rozpočtu jsou pak zahrnuty
i dotace prevence kriminality v celkovém objemu 662 500 korun,“ vypočítal
Libor Šebestík. Zároveň ale prostějovským zastupitelům přiznal, že některé
položky za zaplacené pokuty zůstaly
jen na papíře. Množství pokut je totiž doslova nevymahatelných. „Uloženo bylo celkem 525 pokut na místě
nezaplacených, a to v celkové částce
174 700 korun, z toho bylo zaplaceno
pouhých 42 200 korun. Ve spolupráci
s finančním odborem se daří tyto pohledávky vymáhat, a to i za předchozí
roky. Celkem k jedenatřicátému prosinci 2018 činí částka na pohledávkách
ve všech položkách 956 976 korun
a vykazuje mírné zvýšení oproti roku
2017,“ řekl zástupce ředitele MP Prostějov s tím, že vymáhání pohledávek
připravuje a zajišťuje pracovník městské policie a předává je finančnímu odboru magistrátu. „Největší problémy
u občanů registrujeme za náklady na
převoz do protialkoholní stanice,“ podotkl Šebestík.
V samém závěru přišla řeč také na
rozpočet Městské policie Prostějov
pro letošní rok. Ten bude o zhruba
pět milionů vyšší! „Finanční prostředky na mzdy jsou plánovány v celkové
výši 38 916 000 korun, samozřejmě
včetně zákonných odvodů. Zde je zohledněno navýšení prostředků podle
platových postupů, úprava mezd dle
nařízení vlády včetně ostatních položek souvisejících s osobními výdaji na
rok 2018. Celkový rozpočet Městské
policie na rok 2019 je tedy 50 503 710
korun včetně plateb za pracovní neschopnosti, které hradí zaměstnavatel,“
uzavřel zástupce ředitele Městské policie Prostějov.
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PROSTĚJOV Od pátku 1. března
jsou v Prostějově k mání takzvaná
sdílená jízdní kola. Bikesharingový
projekt slavnostně představili den
předtím vedoucí představitelé města i zástupci společnosti Nextbike.
Novou „půjčovnu“ rovné stovky
jízdních kol pokřtil sám primátor
František Jura. Následně před radnicí on a jeho náměstci společně
nasedli na modré bicykly a objeli sochu tatíčka Masaryka... U toho prostě Večerník nemohl chybět!

ROKY

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MW\JTWDCwGUVCåUGFOKNGV-FQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷
TW\ÊUM¾EGNÆLGJQUTFEG8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWMFG
D[OQJNJNÊFCVLGQRTCXFWXGNOKFQDTÚCPGMQORTQOKUPÊJNÊFCé
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

OLIVER

LG VąÊNGVÚ MąÊåGPGE XGNMÆJQ X\TčUVW MVGTÚ O¾ Rą¾VGNUMQW
CX[TQXPCPQWRQXCJW8\JNGFGOMVGORGTCOGPVWCRQ
XC\GRCVąÊLGPFQ\MWwGPÚEJTWMQW8JQFPÚMFQOGéMWUG
\CJT¾FMQW5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷LGPVTQwMWVCJ¾
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LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč,GVQ
MNKFP¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾UUG
CNG\MNKFPKNC5RQMQLGP¾DWFGPC\CJT¾FEGMFGDWFGOQEK
XQNP÷D÷JCVCJNÊFCV<¾LGOEGQPKD[O÷NP÷LCMQWFQDW\CPÊ
FQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW
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prostějovské zastupitelstvo, kdy právě Ajrat Baširov přijel komunálním politikům
představit celý projekt ruského investora.
„Nebylo to jednoduché, zájem o tohoto
investora měla i jiná města, nakonec zvítězily i vazby na některé firmy, které v Prostějově již působí. Velmi nám pomohlo, že
jsme v určité chvíli měli i pozemek v průmyslové zóně,“ vzpomíná na dva roky
staré události Jiří Pospíšil, současný první
náměstek primátora statutárního města
Prostějova.
Pro vedení magistrátu má příchod
a poté i zahájení provozu nové firmy
obrovský význam. „V první řadě to znamená vytvoření více než dvou stovek
nových pracovních míst v regionu. Jde
o průmyslové odvětví, které se zabývá
výrobou obalové techniky a pro mne
osobně je důležité, že společnost si klade
vysoké cíle nejen výrobní, ale také v oblasti ekologie. Pracuje na vývoji nových,
udržitelných a ekologických obalů, které

PROSTĚJOV Nejde o nic nového, takové snahy už
zde kdysi byly. V pondělí 11. únopra prostějovští radní
schválili rozpočtové opatření ve výši 240 000 korun na
zapracování projektové dokumentace k efektivnímu
hospodaření se srážkovou vodou. Lidově řečeno už
brzy se bude v prvním objektu v Prostějově „chytat“
dešťová voda, která se dále využije jako voda užitková
v dané nemovitosti.
„Dešťová voda nám dosud prakticky ze všech objektů odchází do kanalizace, což je škoda. Nejenže platíme stočné,

prezentaci uživatelům nové služby
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prpostěov.
Kromě oficiálních stanovišť vybudovaných společností Nextbike Czech
Republic je možno využít i takzvané
virtuální stojany. „Tato stanoviště jsou
vlastně naše stojany, tedy městský mobiliář, kam bude možno zapůjčená kola

jsou stoprocentně recyklovatelné. Jejich
výroba se předpokládá i v Prostějově,“
sdělil Večerníku primátor Prostějova
František Jura.
„Nový výrobní závod DGPack má v průmyslové zóně zabrat plochu 12 400 metrů čtverečních. Investor plánuje, že v nové
továrně bude trojsměnný provoz. Součástí investice bude kromě výrobní haly
administrativní část. Podnik je vybaven
vysokorychlostními a flexografickými
hlubotiskovými stroji, které umožňují
optimalizovat náklady a efektivně pokrýt
celou škálu potřeb obalového průmyslu. Technologie použití matného laku
s účinkem ´paper touch´ a ´triplexové
laminace´ poskytnou možnost vyrábět
komplexní produkty pro dětskou stravu,
balení vlhkých krmiv pro domácí zvířata,
stejně jako balení na kávu,“ popisuje výrobní program nové firmy v prostějovské
průmyslové zóně první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
(mik)

ale navíc tuto vodu bez užitku ztrácíme. Sportcentrum
v Olympijské ulici bude prvním objektem, kde bychom
toto chtěli změnit a srážkovou vodu zadržovat jako užitkovou. Část vody bude využita na zálivku zeleně před
budovou Sportcentra, část na splachování toalet v přízemí
a zbytek se vrátí do půdy v podobě vsaku. Do budoucna
pak počítáme s takovým postupem při rekonstrukcích
všech městských objektů, respektive všech, u nichž to bude
technicky možné,“ potvrdil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova. (mik)
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PLANÝ POPLACH

projekt v prŢPyslovp zynĚ
zjistili jsme

FOTOGALERIE
klikni na

odložit,“ upřesnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Pro společnost Nextbike je to první bikesharingový projekt v České
republice, ačkoliv sdílená kola již
úspěšně provozuje ve více než 200
městech po celém světě. „Věříme, že
si lidé budou užívat jízdu na našich
kolech, která jsou vyráběná v České
republice,“ uvedl výkonný ředitel nextbike Czech Republic Tomáš Karpov, který ještě loni oblékal jakožto
profesionální hokejista dres prostějovských Jestřábů.
Uživatelé se mohou informovat
o službách sdílených kol v Prostějově na stránkách Nextbike Czech
Republic, kde naleznou i ceník a příslušnou aplikaci si stáhnou do mobilu. „V rámci pilotního projektu bude
prvních patnáct minut zapůjčení kola
zdarma, dále patnáct korun za každou započatou půlhodinu,“ prozradil
Pospíšil s tím, že celodenní půjčení
vyjde na sto padesát korun. Přesný
postup, jak si půjčovat kola a jejich
užití najdete na webových stránkách
prostějovského magistrátu.

PROSTĚJOV Vypadalo to hrůzostrašně, když v neděli 24. února dvě
hodiny před půlnocí spěchaly jednotky hasičů v doprovodu policistů
do areálu firmy Maier v průmyslové
zóně v Prostějově.
Zásahová vozidla s modrými majáky
mířila k tovární hale. Hasiči a dokonce
policisté vtrhli dovnitř, kde pracovala

noční směna. Jak ale Večerník na začátku tohoto týdne zjistil, záchranáři
přijeli zbytečně.
„V tomto případě se jednalo o planý poplach. Po příjezdu hasičů na
místo do firmy v prostějovské průmyslové zóně vyšlo najevo, že došlo
k mylnému spuštění hlášení čidla
elektronické požární signalizace,“
informovala Večerník Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
(mik)

ProstĚMov se stane ÿleneP
SdrXæení cestovního rXchX
PROSTĚJOV Rada města na svém zasedání 11. února odsouhlasila
záměr členství statutárního města Prostějova ve Sdružení cestovního
ruchu Střední Moravy. Nyní tento schválený záměr míří do zítřejšího
zastupitelstva. Roční členský poplatek činí 132 600 korun.
„Sdružení mimo jiné realizuje projekty, ze kterých lze čerpat finanční
prostředky třeba na propagační materiály. Dále poskytuje svým členům
propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních akcí, bezplatnou účast na
veletrzích cestovního ruchu, respektive tato účast je hrazena z členských
poplatků, partnerství a spolupráci v cestovním ruchu na základě společného
odsouhlasení koncepce cestovního ruchu v regionu nebo zprostředkovávání
informací o dotačních projektech v oblasti cestovního ruchu,“ vysvětlil
na tiskové konferenci rady města primátor statutárního města Prostějov
František Jura (ANO 2011).
Členy Sdružení cestovního ruchu Střední Morava jsou například města
Konice, Litovel, Šternberk, Tovačov, Mikroregion Plumlovsko, Muzeum
umění Olomouc nebo Olomoucký kraj.
(mik)

&Q<Iß@>C)Û"

panu Ivanu Čechovi mimo jiné jeho
mzdové náklady, a to za období od
července 2017 do února 2019 včetně,
proplacení dovolené za stejné období,
odstupného v délce tří měsíců a dále
úhradu stravenek ze strany zaměstnavatele za stejné období. Panu Čechovi
bylo odečteno odstupné za dobu pěti
měsíců obdržené v roce 2017. Dále je
v dohodě konstatováno, že pracovní
poměr pana Čecha k organizaci kina
Metro končí dohodou ke dni 28. února 2019,“ seznámila Večerník s přesnými součástmi dohody Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějova). „Osobně jsem velmi ráda,
že soudní spor nakonec skončil dohodou o narovnání, na základě které obě
strany nově upravily dříve sporné nároky. Pevně věřím, že se Ivanu Čechovi v novém zaměstnání dobře povede
a kinu Metro přeji to samé,“ uzavřela
náměstkyně primátora.
Večerník stejně jako před týdnem požádal Ivana Čecha o vyjádření k uzavřené dohodě, bohužel již podruhé nechal
žádost autora tohoto textu bez povšimnutí. V nezávisle vedené komunikaci se
šéfredaktorem se pouze nechal slyšet,
že pro naši tiskovinu nemá žádné nutkání se vyjadřovat...

že i všechny zúčastněné strany, považuji celý spor za vyřešený s tím, že se
k němu už nebude v budoucnu nikdo
vracet,“ dodal primátor.
Večerník se jej také zeptal, jak konkrétně zní mimosoudní dohoda s Ivanem
Čechem? „Je třeba férově říct, že došlo
ke kompromisům z obou stran. Při náročných jednáních vždycky jedna strana
byla takzvaně v ofenzivě a druhá v defenzivě. Po dalších dvou dnech jsme se
vždy ke sporným bodům dohody vrátili
a vyřešili je již s chladnou hlavou. Pokud
jde o finanční stránku dohody, pan Ivan
Čech od nás dostal přesně to, co mu náleží ze zákona. To znamená ušlou mzdu
a odstupné podle kolektivní smlouvy.
Vše dohromady dělá skutečně nějakých
420 tisíc korun,“ uvedl exkluzivně pro
Večerník František Jura.
Šlo celou situaci řešit jinak? „Mohli
jsme pokračovat v soudním řízení
a čekat na výsledky odvolacího procesu. Jenže pak by se mohlo stát, že by
městskou pokladnu celá kauza stála
mnohem víc,“ utrousil primátor.
K celé věci vyjádřila také náměstkyně
primátora, která byla hlavní postavou vyjednávání s Ivanem Čechem.
„Dohoda o narovnání obsahuje závazek kina Metro 70 Prostějov vyplatit

Kadlec lže, nikdy mne neoslovil on, ani
niko jiný z redakce se žádostí o vyjádření
k tomuto článku, a to ani elektronickým
způsobem, ani osobně, ani telefonicky,“
rozeslal Ivan Čech tento text plný urážek
vybraným politikům včetně primátora.
Odpověď Večerníku nemohla být jiná
než všem dotyčným členům zastupitelstva, vedení magistrátu a také samému Ivanu Čechovi, přeposlat e-mail se
žádostí o vyjádření k danému tématu.
Ten byl zcela průkazně odeslán ve čtvrtek 21. února v 09:03 hodin. Pan Čech
měl tedy dostatek času se k článku zveřejněnému o čtyři dny později jakýmkoliv způsobem vyjádřit. Neučinil tak
a ostatně se vůbec neobtěžoval zareagovat ani na druhou výzvu, ani vysvětlit
svoji lež...
(mik)

PROSTĚJOV Vedení magistrátu
se s bývalým vedoucím kina Metro
70 Ivanem Čechem dohodlo na mimosoudním vyrovnání, ovšem Čech
se během uplynulého týdne „blýskl“
svým dalším zásekem. Že často nemluví pravdu, si již mnozí zvykli, ale tentokrát byl ze lži konkrétně usvědčen!
Minulý týden jsme obdrželi zprávu od několika zastupitelů, koaličních i opozičních,
že Ivan Čech obviňuje Večerník z toho,
že mu před vydáním článku o blížící se
dohodě s magistrátem otištěného v minulém vydání nedal prostor k vyjádření.
Prý jsme jej ignorovali a vůbec neoslovili.
„Rozhodně odmítám stanovisko Večerníku v článku M. Kadlece ohledně mého
vyjádření ke stavu mimosoudních vyjednávání s magistrátem. Jako obyčejně pan
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PROSTĚJOV Zdá se, že kauza Ivana Čech a kina Metro 70 je u konce.
„Ano, mohu potvrdit, že se jedná
přibližně o tuto sumu. Jsem rád, že je
tímto ukončen spor, o který se živě
zajímala média a který nedělal městu příliš dobrou reklamu,“ potvrdil
Večerníku v pátek odpoledne primátor František Jura (ANO 2011).
„Mimosoudní dohodu s panem Čechem jsme podepsali ve čtvrtek osmadvacátého února za přítomnosti paní
náměstkyně Sokolové. Já jsem jednal
s panem Čechem osobně dvakrát, kolegyně ještě mnohem častěji. Jednání
trvala více než měsíc a nebyla jednoduchá. Po různých peripetiích a sladění požadavků obou stran jsme konečně k dohodě dospěli. A když říkám
konečné, tak je skutečně konečná.
Obě strany se zavázaly, že už nebudou
celou záležitost řešit soudně. Na nás
tedy nyní je, abychom zrušili odvolání, které kino Metro 70 proti rozsudku
podalo,“ sdělil dále první muž Prostějova. „Chtěl bych tímto pochválit paní
náměstkyni Sokolovou, jež v této věci
odvedla kus práce. Osobně, a doufám,

Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

Foto:
Petr Komárek
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Michal KADLEC
Celkem sto kol, devět oficiálních
stanic - přičemž desátá je v jednání a další takzvaná virtuální stanoviště
nabízí od uplynulého pátku pilotní
etapa projektu sdílení kol v Prostějově. „Chtěl bych popřát všem uživatelům této služby, aby splnila naše
představy, aby fungovala pokud možno bezchybně a aby si našla své spokojené cyklisty,“ pronesl ve čtvrtek
28. února odpoledne na slavnostní

STANOVIŠTÌ SDÍLENÝCH KOL V PROSTÌJOVÌ
1) ulice Mathonova, u autobusových zastávek
2) ulice -anáÿkova, u autobusovpho náGUaæt
3) ulice .oMettnská, u autobusovp zastávk\
4) náP 7 * MasaU\ka, SĝeG GoPeP ÿ 
5) ulice 3luPlovská, u 3enn\ PaUketu
6) ulice -anáÿkova, naSUoti vlakovpPu náGUaæt
7) ulice .Ualická, naSUoti vMezGu Go aUeálu sSoleÿnosti
:inGP|lleU +|lscheU &zech
8) ulice MelantUichova, u hlavntho vchoGu Go záklaGnt äkol\
9) ulice ( 9alent\, u hlavntho vchoGu Go záklaGnt äkol\
10) v MeGnánt

Do Prostějova dorazí ministři i
PREZIDENT TATARSTÁNU!

PROSTĚJOV V prostějovské průmyslové zóně je na zítřek připravena
velká sláva, které bude přítomen dokonce také prezident republiky Ruské
federace Tatarstánu! Firma DGPack
totiž právě v úterý 5. března slavnostně
zahajuje provoz čtvrté továrny na výrobu flexibilních obalových materiálů
a fólií skupiny firem Danaflex z Kazaně - DGPack. Závod za 2,6 miliardy
korun má být kompletně postaven do
konce roku 2020, již nyní však zaměstnává kolem 240 lidí.
Akce se podle Zastupitelského úřadu
Ruské federace v Praze zúčastní vedle
ministryně průmyslu a obchodu České
republiky Marty Novákové ruský ministr
průmyslu a obchodu Denis Manturov,
prezident republiky Tatarstán Rustam
Minnichanov a rovněž prezident společnosti Danaflex Ajrat Baširov.
Prodej inkriminovaného pozemku v průmyslové zóně schválilo před dvěma lety

5adní chtĚMí „chytat“ 'EãŗOVOU VO'U
BARYK

LGUGFOKCåQUOKNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVW,GVQ×åCUPÚ
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JT¾FMQW7XÊV¾KRTQEJ¾\M[$G\RTQDNÆOWUGUPGUGUHGPMQW
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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S počátkem nového kalendářního měsíce se rozjela
další úroveň českých fotbalových soutěží. Z hlediska
prostějovských fotbalových fanoušků ta nejdůležitější,
druhá liga, v níž má zastoupení elitní místní tým 1.SK.
Druhý vstup do nižší z obou profesionálních soutěží se
eskáčku tentokrát vydařil. Konec podzimu soutěžního
ročníku 2018/2019 sice příliš radosti nepřinesl, i proto se
tak přes zimu hodně posilovalo. Mediální partner klubu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám jako vždy před startem jedné
z obou polovin sezóny přináší tradiční servis s přehledem
dění v zimní přípravě, kádrem pro nastávající ročníkem,
losem jarní části Fortuna:Národní ligy a také rozhovory
s koučem i kapitánem výběru.
A co všechno přinese jarní část soutěže? Především tuhý
boj o postup a barážová místa znamenající naději postupu
mezi tuzemskou elitu. O tři místa se bude snažit nejméně
čtveřice favorizovaných týmů, i když jeden z nich, brněnská
Zbrojovka, má po podzimu značně nevýhodné postavení.
Na třetí místo ztrácí sedm bodů.
Před druhou půlkou soutěže má nejvýhodnější pozici pro
první místo znamenající jistý postup mají České Budějovice
s dvoubodovým náskokem před druhou Jihlavou
a pětibodovým před třetím Hradcem Králové. Tomu šlape
na paty nikterak favorizovaný Varnsdorf hrající nenápadný, ale houževnatý fotbal a postupující jemnými krůčky až
k vrcholům tabulky. Není divu, že před lety měl právo postupu do nejvyšší soutěže. Před zmíněnou Zbrojovkou v tabulce
ještě figurují Pardubice, navazující na loňskou vydařenou
sezónu, a Ústí nad Labem, které se na podzim rozjelo ve
velkém stylu, ale v půli sezóny mu jaksi došel dech.
Polovina tabulky byla v zimní přestávce hodně našlapaná,
hned tři týmy mají po jedenadvaceti bodech, od osmého
místa to jsou Vlašim, Sokolov a Vítkovice. Jediný bod na
tuto trojici ztrácí jedenáctý Třinec. Ještě právě dvanácté
místo Prostějova šlo považovat za pozici nad přímým sestupovým ohrožením, v němž se dále ocitají Znojmo, Chrudim,
Táborsko a poslední Žižkov.
Jak to všechno dopadne? Sledujte v nadcházejících týdnech stránky Večerníku, kde najdete aktuální zporavodajství
i veškeré novinky ze zákulisí.
Dvoustranu připravili:

Petr Kozák

TABULKA PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
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O VÍKENDU ODSTARTOVALA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA I S PROSTÌJOVEM
'5-è-17&4ä'0ª&47*¦.+);,#50º/%ª.'/,#4# [7QÑnDGDENH@FJIFPM@I>DQJA@IUDQî h
Co nejdříve se vyhnout černým záchranářským myšlenkám, hrát střed
tabulky a v případě příznivé konstelace pozlobit týmy na předních příčkách. Zhruba tak se dá shrnout strategie eskáčka pro jarní část druhé ligy.
V Prostějově se pro druholigový fotbal
toho už tolik udělalo, že případný sestup si asi nikdo nemůže dovolit...
Když si srovnáme dva ročníky ve druhé
nejvyšší soutěži, tak zjistíme, že v obou
se v zimě poměrně značně posilovalo
na úkor místních hráčů. Zatímco před
dvěma lety to byla víceméně zoufalá
snaha udělat něco s vidinou pádu zpět
do třetiligové propasti, letos šlo o něco
úplně jiného. Tehdy přišla řada hráčů,
z nichž většina sice nakoukla do druhé
ligy, jenže čas ukázal, že téměř nikdo
se v této soutěži neudržel. Světlou výjimkou byl brankář Halouska chytající nyní v exprvoligové Zbrojovce.
I tentokrát to nějakou dobu vypadalo,
že se žádného opravdového posílení
tam, kde to je nutné, opět nedočkáme.
Nejvýraznější lednovou posilou byl
bezesporu Milan Lutonský, který má
potřebné zkušenosti a umí je uplatnit
na hřišti. Jenže tam, kde eskáčko nejvíc tlačila bota, tady v ofenzivě, došlo

spíše k úbytku. Odešel Hapal s Kovaříkem, o aktuální výkonnosti druhého
jmenovaného nejlépe hovoří fakt, že
jaro odehraje v divizním Bruntále.
Abychom neměli na mušce jen přespolní hráče, je třeba se zastavit u navrátilce Michala Zapletala. Ten odcházel na hostování do Líšně kvůli
herní praxi a sbírání zkušeností, a jak
se zdá, pod trenérem Machálkem jich
nasbíral pěknou hrst. Dařilo se mu,
což mělo samozřejmě blahodárný vliv
na psychiku, a bylo to v přípravných
zápasech dobře vidět. Zapletal určitě
není úplně bez šance na místo v základní sestavě.
To mají takřka jisté poslední příchozí.
Adam Ševčík prokázal svůj čich na
góly v poslední prověrce s Uherským
Brodem a může být užitečný například při hře na dva útočníky. To Jan
Vošahlík je spíše podhrotovým hráčem, i když je při svých zkušenostech
natolik univerzální, že s ním může
trenér Machala patřičně „šibovat“
i po krajích hřiště. Bude důležité, jak
se sehraje s Karlem Kroupou, který by
měl pro exteplického forvarda sklepávat centrované míče.
Úplně poslední posila v Prostějově ani

KJ>CQ<GPE@NDKJNÁG@IÁOM@I½M,G?üD>C*<>C<G<
Bezprostředně po skončení sezóny má každý trenér seznam
požadavků pro klubové vedení, které typy hráčů, případně i jména by chtěl v pauze do kádru přivést. V případě Oldřicha Machaly
to bylo především posílení útoku, vždyť právě proměňování
brankových příležitostí bylo Achillovou patou týmu v posledních
podzimních kolech. Na závěr přípravy může být se zvučnými
jmény Vošahlíka a Ševčíka rozhodně spokojen.

Foto: Facebook

být neměla, protože jednou z jistot
kvalitních výkonů byl Miloslav Bréda
v brance. A tak to mělo i zůstat. Jenže
to by nesmělo dojít k vážnému poranění kolene při tréninku. Podle posledních zpráv je Bréda již po zákroku
a měl by začít postupně rehabilitovat.
Nešťastnou shodou okolností tak na
Hanou dorazil brankář vysokých kvalit
i ambicí. Slovenský rodák s vietnamskými kořeny exceloval v brance Vlašimi, což mu vyneslo i první prvoligové
zkušenosti v Karviné. Od léta má jídat
profesionální chlebíček v dresu Bohemians 1905, do té doby by měl pomoci

Prostějovu v cestě tabulkou vzhůru. Pokud se bude dařit proměňovat aspoň
dvě šance z mnoha vytvořených, mělo
by to přinést do kabiny i žádoucí pohodu. Březen bude z hlediska eskáčka
nabit vynikajícími soupeři, na Hanou
přijede podzimní mistr soutěže z Českých Budějovic, následovat budou dvě
těžká utkání v Hradci Králové a Brně.
O motivaci do těchto bojů hráči nepřišli, cílovým stavem je z těchto čtyř
utkání získat šest bodů. To znamená
každopádně uspět na Žižkově a buď
vyhrát ještě jedno utkání proti silným
soupeřům, nebo třikrát remizovat.

Větší hrozba než nad samými hráči se vznáší nad trenérskou dvojicí.
Nemuselo to být ovšem výslovně
řečeno, trenér Oldřich Machala je
natolik zkušený a inteligentní, že
je mu jasné, jaký „lidský materiál“
dostal do rukou a co z něj lze vyždímat. Pokud by ani s tímto ansámblem neudržel druhou ligu, musel
by si nejpozději v červnu hledat
nové angažmá.
Všichni okolo prostějovského fotbalu
ovšem věří, že k tomu nedojde a sympatický trenér si svou prostějovskou
štaci ještě prodlouží.

ÅPítSUDYX MHQ QD XPĨOFH SRFLõXMHPH YñLFKQL´
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Stejně jako trenéři nechal i Večerník kapitána týmu Karla Kroupu
přes zimní pauzu vydechnout. Její
průběh, posílení týmu a vyhlídky
na jarní části Fortuna:Národní
ligy jsou předmětem následujícího exkluzivního rozhovoru.
„Zimní přípravu hodnotím jako
bezproblémovou a před jarní částí sezony se cítím dobře,“ usmíval se na tiskové konferenci před
startem druhé poloviny sezóny
osmatřicetiletý veterán. „Kluci,
co přišli, do kabiny zapadli absolutně bez potíží. Hlavně, abychom dokázali zvládnout všechny
nástrahy,“ přeje si.
ƔƔ Další zimní příprava je u konce,
měl jste ji letos o něco zkrácenou, byl
to asi záměr?
„Jsem rád, že mi trenéři řekli dopředu, že
zimní Tipsport ligu nemusím odehrát
a mohu se do přípravy zapojovat postupně. Odehrálo se toho hodně a zaplaťpánbůh, že už to končí.“ (úsměv)

PØEHLED ZIMNÍCH PØÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ

ƔƔ Měl jste nějaký individuální plán?
„Co se týká tréninků, ty byly dobré, odtrénoval jsem v podstatě všechno jako
ostatní kluci. Teď jde jen o to, aby se
umoudřilo počasí a mohli jsme konečně naskočit na přírodní trávu.“
ƔƔ Loni ve třetí lize jste měli možnost
zahraničního soustředění na přírodní
trávě, jak moc to letos chybělo?
„Teď to samozřejmě všichni poznáváme,
kdy minulý rok jsme mohli hru ladit týden v perfektních podmínkách. Letos to
nebylo a všichni to pociťujeme. Pokud
mluvím za nás starší, zpočátku to na umělé trávě docela jde, jenže pak se to s přibývajícími tréninky kumuluje. Takže ke
konci zimní přípravy třeba já už tu trávu
vyhlížím jako určitou spásu.“
ƔƔ Zdá se, že největší posily přišly až
na poslední chvíli. Jak vnímáte současný kádr?
„Bylo znát, že konkurence, respektive
vyvážení týmu musí být ve všech řadách,
obraně, záloze a samozřejmě i útoku.
Jsem rád, že se k nám připojili nejprve

Foto: Facebook

Adam Ševčík, pak Honza Vošahlík, což
je ohromná posila. Doufám, že kluci mezi
nás rychle zapadnou. Trochu mě akorát
mrzí zranění Brédy, byla to naše jasná jednička a bude nám samozřejmě chybět.“
ƔƔ Koncem podzimu a koneckonců
i v přípravě měl tým hodně problémů
s proměňováním šancí, jak to vidíte
na jaro?
„Určitě jsme na tomto problému praco-

Le Giang

Baník Ostrava – 1.SK Prostìjov 2:0 (0:0)
Branky: 77. J. Šašinka, 85. Hrubý

FK Poprad – 1.SK Prostìjov 1:0 (1:0)

Biolek

Janíèek

Schuster

Slaninka

Branka: 21. Maťaš

SFC Opava – 1.SK Prostìjov 3:1 (1:1)

Sus

Branky: 22. Opoku, 48. Radić, 73. Zapalač – 35. Kroupa

FK Dubnica nad Váhom – 1. SK Prostìjov 0:1 (0:1)

Polák

Koudelka

/XWRQVNÙ

Branka: 25. Silný

6.3URVWÈMRYs0).)UÙGHN0ÉVWHN 
Branky: 6. Lutonský, 13. Šteigl, 23. Kroupa, 37. Koudelka – 11. Förster z penalty, 55. Pernackij vlastní, 73. Mrkvička

1.SK Prostìjov – SK Unièov 2:1 (2:0)

Vošahlík

Branky: 34. Kroupa, 34. Šteigl – 71. Jeřábek

SK Líšeò – 1.SK Prostìjov 3:2 (2:0)
Branky Prostějova: 64., 90. z penalty Kroupa

vali, takže věříme, že se koncovka zlepší.
Přišli další noví hráči, tak to snad zvedneme. Nesmíme zapomínat, že i střelba
gólů je práce celého mužstva, stejně jako
brání celé mužstvo. Doufám, že jsme se
komplexně zlepšili a uvidíme až v ostrém
zápase. Utkání s Uherským Brodem bylo
zamýšleno jako generálka, ale nakonec se
hrálo na umělé trávě, velkou váhu výsledku přikládat nemůžeme.“
ƔƔ V zimě jste se měl rozhodovat nad
dalším osudem hráčské kariéry. Jak se
těšíte na její pokračování?
„Těším se i proto, že mě trenéři hned nehnali do Tipsport ligy, čímž mně přípravu
šikovně fázovali. Cítím se být nachystaný, potřebujeme pouze doladit přechod
z umělé trávy na přírodní, což také není
úplně jednoduché. Už se těším na trávu
a první mistrovské utkání.“
ƔƔ Start bude bezesporu velmi důležitý...
„Viděli jsme to sami, když jsme druhou
ligu dobře odstartovali na podzim, jak
dlouho nám pozitivní energie vydržela,

Tip Veèerníku
na koneèné poøadí F:NL:

Optimální sestava dle Veèerníku

1.SK Prostìjov – 1.FC Tatran Prešov 2:1 (1:1)
Branky: 37. Sus, 52. Píchal z penalty – 21. Špilár

1. SK Dynamo Èeské Budìjovice
2. FC Vysoèina Jihlava
3. FC Hradec Králové
4. FC Zbrojovka Brno
5. FK Pardubice
6. FK Varnsdorf
7. FK Ústí nad Labem
8. 1.SK Prostìjov
9. FC Sellier&Bellot Vlašim
10. 1.SC Znojmo FK
11. FK Fotbal Tøinec
12. FK Baník Sokolov
).9LWNRULDlLzNRY
14. FC MAS Táborsko
15. MFK Vítkovice
16. MFK Chrudim

Kroupa

6.3URVWÈMRYs¤6.8KHUVNÙ%URG 
Branky: 80. a 87. Ševčík, 3. Vošahlík, 5. Zapletal, 15. Sus, 69. Koudelka, 82.
Fládr

na to samozřejmě budeme chtít navázat.
Nemusíme se příliš bavit o tom, jak moc
důležitá utkání nás čekají a že je musíme
z pohledu vstupu do sezóny zvládnout.“
ƔƔ Jak vidíte budoucnost klubu?
„Funguje to tady tak, jak má. Vedení dalo
jasně najevo, že se chce zabydlet ve druhé lize a dělá pro to maximum. Myslím,
že celý klub má slušně našlápnuto a jestli
ten vývoj bude pokračovat, jednou by
se tady klidně mohla hrát i první liga! Já
tady kroutím pátou sezonu a myslím, že
to můžu zodpovědně říct. S hráči se tady
zachází dobře. Nevím o nikom, kdo by
odsud odcházel za špatných okolností,
nebo nějaký nešťastný. Osobně jsem maximálně spokojený. Když jsem před pěti
lety přicházel, nečekal jsem, že tady tak
dlouho vydržím. Klub ale opravdu funguje tak, jak má.“

ƔƔ Vraťme se ještě na úvod krátce
k podzimní části. Jak byste charakterizoval její průběh?
„Podzim jsme začali velmi dobře. Zápasy jsme často vyhrávali o gól, 1:0 nebo
2:1, když se nám podařilo utkání otočit.
Po osmi kolech jsme měli patnáct bodů,
což bylo velmi dobré. Potom jsme ovšem
hráli tři nepovedené zápasy. V Prostějově
jsme s Vítkovicemi hráli bez branek, když
jsme měli hodně šancí a dali dvě tyčky,
tudíž jsme doma naplno nebodovali. Pak
jsme jeli do Jihlavy, kde jsme byli celý zápas lepší, a tvrdím, že jsme měli vyhrát minimálně 3:0. Měli jsme hodně příležitostí,
domácí neměli nic. Bohužel jsme dostali
gól v páté minutě nastavení z poslední
standardní situace a prohráli. Doma jsme
pak ještě hráli s Varnsdorfem. Do osmdesáté minuty zápas o ničem, šance jsme neměli ani my, ani oni. Pak jsme kopali penaltu a Karel Kroupa ji nedal, a nakonec
jsme prohráli 0:2. Z těchto tří utkání jsme
získali jediný bod, ale měli jsme získat
aspoň sedm. Situace v tabulce mohla být
úplně jiná. Konec se nám nepovedl nikoliv herně, ale bodově. Třeba v Chrudimi
jsme propadli, ale nikoliv fotbalově, spíš
takticky. Poslední zápasy jsme odehráli
bez bodu. Nikoliv po špatném výkonu,
ale nedali jsme góly.“
ƔƔ S čím jde tým do jarní části ligy?
„Posílili jsme o Milana Lutonského. Je
to levonohý rychlý hráč, který může nastoupit jak v obraně, tak operovat v křídelním prostoru. Je důrazný a jeho levačka
je velmi dobrá, věřím, že nám pomůže.
V samém závěru přípravy jsme získali významné posily dopředu ke Karlovi Kroupovi, který toho měl na podzim strašně
moc. Díky Adamu Ševčíkovi a Janu Vošahlíkovi jsme v útoku zvýšili konkurenci
a připravili se i na možnost, že se Karel
může například zranit. Musíme mít i nějakou herní variantu bez něj, to se podařilo.“
ƔƔ Jak jste spokojený s přípravou během zimní přestávky?
„Já samozřejmě musím být spokojený... (úsměv) Mrzí mě, že se nám letos

nepoštěstilo odjet do Chorvatska. Byli
jsme tam loni, kdy jsme hráli třetí
ligu a hodně nám to pomohlo.
Týden jsme trénovali ve výborných podmínkách na
dobrém povrchu a s kvalitními soupeři. Bohužel
tentokrát se nám nepodařilo dosáhnout takového umístění v tabulce,
abychom odjeli. Takže jsme
částečně využívali umělou trávu
a bojovali s počasím, chodili do haly
nebo do tělocvičny. Prali jsme se s tím
podobně jako většina dalších mužstev.“
ƔƔ Jak se coby dlouholetý aktér naší
nejvyšší soutěže a úspěšný hráč bundesligy díváte na současnou úroveň
českého fotbalu?
„Řekl bych, že první a druhá liga jsou
hodně podceňované. Není pravda, že
nemají kvalitu. Důkazem mohou být třeba nedávné posily Sparty Praha. Ti hráči
přišli z takových soutěží, že by u nás měli
dominovat. To se ale nestalo. Sami se divili, jak je český fotbal náročný a kvalitní.
První i druhá liga jsou plné soubojů, což
klade na hráče velké nároky. Uspět v našem fotbale není vůbec jednoduché.“
ƔƔ Jaký trend má podle vás návštěvnost na stadionech?
„Mrzí mě, že nechodí tolik lidí, kolik
by mělo. Platí to i o Hané. Olomouc je
městem s velkou tradicí fotbalu, kde by
mělo chodit minimálně pět tisíc lidí. Na
Baník, na Slávii, na Spartu i třeba na Bohemians tady býval plný stadion. Teď je ta
kulisa slabší, což je možná dáno i jinými
věcmi než jen samým fotbalem. Pokud
jde o náš Prostějov, moje slova o slabších
návštěvách platí také. Je zde ovšem tolik
úspěšných sportů, že se divácká návštěvnost tříští mezi více různých soutěží. Také
přemýšlíme o vhodnosti termínů. My
hráváme v sobotu, podobně jako řada
nižších soutěží. O část diváků tak určitě
přicházíme.“
ƔƔ V jednom starším rozhovoru jste
uvedl, že byste jednou rád trénoval

soupiska pro jarní èást sezóny
2018/2019

brankáøi:
89
1
27

Patrik LE GIANG
Filip MUCHA
Miloslav BRÉDA

1992
1992
1994

obránci:
4
13
16
21
24
14
23

Martin SLANINKA
Tomáš JANÍÈEK
Lubomír MACHYNEK
Aleš SCHUSTER
Martin SUS
Matìj BIOLEK
Oleksander PERNACKIJ

1996
1982
1994
1981
1989
1991
1995

]½ORzQÉFL
19
7
9
8
12
17
 
22

Milan LUTONSKÝ
Jan KOUDELKA
Josef PANÈOCHÁØ
Jan POLÁK
Jan ŠTEIGL
Zdenìk FLÁDR
'P\WURl<.2/
Michal ZAPLETAL

1993
1992
1991
1981
1995
1994

1998

útoèníci:
3
99
10
18

Karel KROUPA
David PÍCHAL
Adam ŠEVÈÍK
Jan VOŠAHLÍK

1980
2000
1993
1989

PØÍCHODY:
Le Giang (hostování z Bohemians 1905, naposledy Vlašim),
0XFKD SÔHVWXS ] +). 2ORPRXF  /XWRQVNÙ KRVWRY½QÉ
z Jablonce, naposledy Zbrojovka Brno), Zapletal (návrat
z hostování v Líšni), Ševèík (hostování ze Sokolova), Vošahlík
(pøestup z Teplic)

ODCHODY:
-ÉFKD KRVWRY½QÉ .URPÈÔÉz  +DSDO SÔHVWXS GR 7ÔLQFH 
Kovaøík (pøestup do Bruntálu), Langer (hostování Vyškov),
Rus (hostování Nové Sady)

5HDOL]DÄQÉWÙP

prvoligový klub. Myslíte, že byste této
mety mohl dosáhnout třeba přímo
v Prostějově?
„Je to běh na dlouhou trať a jednou z klíčových podmínek je vhodný stadion.
Ten současný samozřejmě prvoligovým
požadavkům neodpovídá. Prostějov by
si takový stánek určitě zasloužil. Ale pokud vím, tak předseda klubu František
Jura si to dal jako jeden z úkolů, a i když
to samozřejmě nebude za rok nebo dva,
tak v perspektivě čtyř nebo pěti let by se
to mohlo podařit. A já to Prostějovu rozhodně přeji.“

hlavní trenér:
asistent trenéra:
YHGRXFÉPXzVWYD
masér:
kustod:
lékaøi:

Oldøich MACHALA
1963
Petar ALEKSIJEVIÆ
1977
0DUWLQ086,/

Marek ROBA
1970
Tomáš ÈEPA
MUDr. Vladimír MACHÁÈEK
MUDr. Jindøich KRATOCHVÍL

Vedení klubu:
pøedseda:
HNRQRPLFNÙÔHGLWHO
sportovní øeditel:

František JURA
,YDQ32/.
Radim WEISSER

1969

1969

LOS FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY SEZÓNA 2018/2019 – JARNÍ ÈÁST
– 1. SC Znojmo FK (16. 3., 10:15),
17. kolo
MFK Chrudim – FK Pardubice (16. 3.,
(odehráno)
10:15), FK Viktoria Žižkov – FK Ústí
MFK Chrudim – FC Zbrojovka Brno nad Labem (10:15), FC Vlašim – FC
(2. 3., 10:15), FK Fotbal Třinec – FK MAS Táborsko, FK Varnsdorf – MFK
Ústí nad Labem (2. 3., 10:15), FK Vítkovice, FC Hradec Králové – 1.SK
Viktoria Žižkov – 1.SK PROSTĚJOV PROSTĚJOV, SK Dynamo Č. Budějo(10:15), FK Varnsdorf – FK Pardubice, vice – FC Zbrojovka Brno (17:00)
FC Hradec Králové – FK Baník Sokolov, FC Vlašim – SK Dynamo Č. Bu20. kolo, sobota
dějovice, FC Vysočina Jihlava – 1. SC
30. bøezna, 10:15 hodin:
Znojmo FK (4. 3., 17:00), MFK Vítkovice – FC MAS Táborsko (4.3. , 17:00) MFK Vítkovice – FC Vysočina Jihlava
(29. 3., 17:00), 1. SC Znojmo FK – FK
Viktoria Žižkov (29. 3., 18:00), FK Ústí
18. kolo, sobota
nad Labem – SK Dynamo Č. Budějo9. bøezna, 14:30 hodin:
vice (29. 3., 18:00), FK Baník Sokolov
1. SC Znojmo FK – MFK Chrudim – MFK Chrudim, FK Pardubice – FC
(8. 3., 18:00), FK Ústí nad Labem – FC Vlašim, FC MAS Táborsko – FK Fotbal
Vlašim (8. 3., 18:00), FK Baník Sokolov Třinec (31.3., 15:00), FC Hradec Krá– FK Varnsdorf (10:15), FK Pardubice lové – FK Varnsdorf (31. 3., 16:30), FC
– FK Fotbal Třinec (10:15), 1.SK PRO- Zbrojovka Brno – 1.SK PROSTĚJOV
STĚJOV – SK Dynamo Č. Budějovice (neděle 31. 3., 18:00)
, MFK Vítkovice – FC Hradec Králové
(15:30), FC MAS Táborsko – FC Vyso21. kolo, sobota
čina Jihlava (10.3. , 14:30), FC Zbrojovka
6. dubna, 16:30 hodin:
Brno – FK Viktoria Žižkov (10.3., 18:00)
FC Vysočina Jihlava – FK Varnsdorf (5.
4., 18:00), MFK Chrudim – FC MAS
19. kolo, nedìle
Táborsko (10:15), FK Fotbal Třinec
17. bøezna, 15:00 hodin:
– MFK Vítkovice (10:15), 1.SK PROFC Vysočina Jihlava – FK Baník Soko- STĚJOV – 1. SC Znojmo FK, FK Viklov (15. 3., 18:00), FK Fotbal Třinec toria Žižkov – FK Baník Sokolov (7. 4.,

10:15), FC Vlašim – FC Hradec Králo24. kolo, sobota
vé (7. 4., 16:30), SK Dynamo Č. Budě20. dubna, 17:00 hodin:
jovice – FK Pardubice (7. 4., 17:00), FC
Zbrojovka Brno – FK Ústí nad Labem FK Baník Sokolov – FC Vlašim
(7. 4., 18:00)
(10:15), FK Pardubice – 1.SK PROSTĚJOV (10:15), MFK Vítkovice – FK
22. kolo, pátek
Ústí nad Labem, FC Vysočina Jihlava
12. dubna, 18:00 hodin: – FK Fotbal Třinec (21.4., 17:00), FC
Hradec Králové – MFK Chrudim (21.
MFK Vítkovice – SK Dynamo Č. Bu- 4., 17:00), FC MAS Táborsko – FK
dějovice (17:00), FC Hradec Králové Viktoria Žižkov (21. 4., 17:00), 1. SC
– FC Vysočina Jihlava, 1. SC Znojmo Znojmo FK – SK Dynamo Č. BuděFK – FC Vlašim, FK Ústí nad La- jovice (21. 4., 17:00), FK Varnsdorf –
bem – 1.SK PROSTĚJOV, FK Baník FC Zbrojovka Brno (21. 4., 17:00)
Sokolov – FK Fotbal Třinec (13. 4.,
10:15), FK Pardubice – FK Viktoria
25. kolo, nedìle
Žižkov (13. 4., 10:15), FK Varnsdorf
28. dubna, 17:00 hodin:
– MFK Chrudim (14. 4., 16:30), FC
MAS Táborsko – FC Zbrojovka Brno FK Fotbal Třinec – FC Hradec Krá(14. 4., 16:30)
lové (25. 4., 17:00), FK Ústí nad Labem – FK Pardubice (26. 4., 18:00),
23. kolo, støeda
MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava
17. dubna, 17:00 hodin: (27. 4., 10:15), 1.SK PROSTĚJOV –
FC MAS Táborsko (27. 4., 17:00),
FK Viktoria Žižkov – FK Varnsdorf
(10:15), SK Dynamo Č. Budějovice
– FK Baník Sokolov, FC Vlašim –
MFK Vítkovice, FC Zbrojovka Brno
– 1. SC Znojmo FK (18:00)
SK Dynamo Č. Budějovice – FC MAS
Táborsko, 1.SK PROSTĚJOV – FK
Baník Sokolov, MFK Chrudim – MFK
Vítkovice, FK Viktoria Žižkov – FC
Hradec Králové, FK Fotbal Třinec – FK
Varnsdorf, FC Vlašim – FC Vysočina
Jihlava, FK Ústí nad Labem – 1. SC
Znojmo FK (18:00), FC Zbrojovka
Brno – FK Pardubice (18:30)

www.vecernikpv.cz

Třinec – FK Viktoria Žižkov, MFK Vít26. kolo, sobota
kovice – FC Zbrojovka Brno (17:00),
4. 5., 10:15 hodin:
FC MAS Táborsko – FK Pardubice
MFK Vítkovice – 1.SK PROSTĚJOV (12. 5., 17:00), FC Vysočina Jihlava
(3. 5., 17:00), FC Vysočina Jihlava – FK – SK Dynamo Č. Budějovice (12. 5.,
Viktoria Žižkov (3. 5., 18:00), FC Hra- 17:00), FK Varnsdorf – 1.SK PROSTĚdec Králové – SK Dynamo Č. Budějo- JOV (12. 5., 17:00), FC Hradec Králové
vice (3. 5., 18:00), FK Pardubice – 1. – FK Ústí nad Labem (12. 5., 17:00)
SC Znojmo FK, MFK Chrudim – FK
29. kolo, sobota
Fotbal Třinec, FK Baník Sokolov – FC
Zbrojovka Brno, FK Varnsdorf – FC
18. kvìtna, 17:00 hodin:
Vlašim (5. 5., 17:00), FC MAS Táborsko – FK Ústí nad Labem (5. 5., 17:00) FC MAS Táborsko – FK Baník Sokolov,
1. SC Znojmo FK – MFK Vítkovice, FK
Pardubice – FC Hradec Králové, SK Dynamo Č. Budějovice – FK Varnsdorf, FK
27. kolo, sobota
8. kvìtna, 17:00 hodin: Ústí nad Labem – FC Vysočina Jihlava,
FC Zbrojovka Brno – FK Fotbal Třinec,
FK Pardubice – FK Baník Sokolov (8. 5., 1.SK PROSTĚJOV – MFK Chrudim,
10:15), FK Viktoria Žižkov – MFK Vít- FK Viktoria Žižkov – FC Vlašim
kovice, FC Zbrojovka Brno – FC Hradec
Králové, 1.SK PROSTĚJOV – FC Vyso30. kolo, sobota
čina Jihlava, FC Vlašim – FK Fotbal Tři25. 5., 17:00 hodin:
nec, SK Dynamo Č. Budějovice – MFK
Chrudim, 1. SC Znojmo FK – FC MAS FK Varnsdorf – 1. SC Znojmo FK,
Táborsko (18:00), FK Ústí nad Labem – MFK Vítkovice – FK Pardubice, FC
FK Varnsdorf (18:00)
Hradec Králové – FC MAS Táborsko,
MFK Chrudim – FK Viktoria Žižkov,
FK Fotbal Třinec – SK Dynamo Č. Bu28. kolo, sobota
dějovice, FC Vlašim – 1.SK PROSTĚ11. kvìtna, 10:15 hodin:
JOV, FC Vysočina Jihlava – FC ZbroFK Baník Sokolov – 1. SC Znojmo FK, jovka Brno, FK Baník Sokolov – FK
MFK Chrudim – FC Vlašim, FK Fotbal Ústí nad Labem

yy Takový začátek v novém dresu
jste si asi nepředstavoval?
„V začátku utkání nás Viktoria zatlačila,
byla zhruba pátá minuta a už jsem míč
vytahoval ze sítě... Byla to nějaká tečovaná střela. Pak penalta, v nějaké desáté
minutě bylo dva nula, a to není nejpříjemnější začátek pro žádného gólmana
ani pro žádné mužstvo. Chtěli jsme se

Tomáš KALÁB

ale zvednout, dali kontaktní branku,
jenže jsme pak znovu inkasovali. Mrzí
mě, že jsem mužstvu nepomohl. Věřím, že v nejbližším utkání ukážeme
svoji sílu, protože tento tým určitě sílu
má. Je jen na nás, abychom to ukázali
na hřišti.“
yy Vrátím se ještě k té penaltě. Jaké
máte statistiky a máte na ně nějaký
vlastní gólmanský recept?
„Statistiky si žádné nedělám. Když je

PRAHA Předcházela mu pověst kvalitního gólmana, jenže i ti nejlepší jsou jen celkovou součástí týmu. A mužstvu Prostějova se na
Žižkově ale vůbec nedařilo. Exkarvinský Patrik Le Giang (na snímku)
si v podstatě nesáhl na míč a už jej dvakrát tahal ze sítě, s čímž se
dokáže srovnat jen silná osobnost. Sobotní zápas doma s Českými
Budějovicemi však může být pro tohoto brankáře úplně jiný...

odpískaná penalta, říkám si, že nemám
co ztratit, jen získat. Kdybych ji chytil,
mužstvu by to pomohlo, bohužel se
mi to nepodařilo. Věřím, že tu nejbližší
další chytím, to je pro gólmana jen plus.“
yy Překvapil vás střelec při tom
čtvrtém gólu?
„Byl to přímý kop, přímá střela na
bránu. Míč šel nade zdí a já jej stačil
vytěsnit jen do tyčky. Slyšel jsem, jak
soupeři jásají, takže bylo jasné, že míč
šel do brány. Mrzelo mě, že jsem balón
nestačil vytěsnit na roh.“
yy Čekají vás teď tři těžcí soupeři,
na druhou stranu proti takovým
mužstvům není nouze o motivaci.
Co očekáváte od domácího souboje
s lídrem tabulky?

Tomáš
KALÁB

Foto: internet

„Jak jsem říkal, věřím v sílu mužstva
a že ji ukážeme už v nejbližším zápase.
Měli bychom se vyhecovat, protože
České Budějovice jsou silný soupeř,
a my nebudeme mít co ztratit. Věřím,
že ukážeme kvalitní hru a body zůstanou doma.“

klikni na

Oldøich MACHALA WUHQÅU6.3URVWÈMRY

„My jsme věděli, že asi toto se tady bude odehrávat... Hráče jsme na to upozorňovali, že
to bude velmi těžký zápas plný soubojů. Vůbec jsme to nezvládli, z naší strany to byla
tragédie, nedokázali jsme se srovnat s domácím nasazením a agresivitou. Dostali jsme
nešťastný první gól, druhý z penalty, pak po našem snížení to možná vypadalo, že se
vrátíme do zápasu. Jenže jsme dělali hrubky, třetí gól jsme namazali domácím. Pak jsme
se zápasem ještě mohli něco udělat, tutovku na 3:2 ale Vošahlík neproměnil a Viktorka
si už zápas ohlídala a zaslouženě vyhrála.“

21*.'&'/64'0¦4Č

Miloš SAZIMA WUHQÅU).9LNWRULDlLzNRY

O přestávce trenéři sáhli do prostějovské sestavy, obranu stáhli na
tři beky a místo Slaninky vyslali do
boje ofenzivního Šteigla. Ten si potáhl míč do středu hřiště, jenže střela
mířila nad branku. Spolupráci dvou
hráčů tmavé pleti zakončil pohotově Mashike, Le Giang ale zabránil
jeho hattricku. Po hodině hry si kousek od postranní čáry postavil míč
k trestnému kopu Urbanec a zatočil
jej nečekaně do branky, takže se gólman eskáčka natahoval marně – 4:1.
Od tohoto okamžiku se utkání už
v podstatě dohrávalo a temnou kaňkou na něm pro domácí zůstalo vážnější zranění Batioji.
Přestože se domácí fandové mocně
dožadovali „bůra“, Viktorka výsledek
zpřed dvou let nezopakovala. Přesto
je výsledek 1:4 pro eskáčko vážnou
komplikací.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku
Fortuna:Národní ligy najdete na
straně 22

„Chtěli jsme vstoupit do jarních bojů vítězně, obzvlášť po sobotních výsledcích našich
konkurentů. To se podařilo, ale k dokonalosti to mělo ještě daleko. Od dvacáté minuty
jsme propadávali ve středu hřiště a měli problémy srovnat se s přechodovou fází soupeře.
Naštěstí Vošahlík neproměnil svoji tutovku, což považuji za klíčový okamžik v tomto
utkání. Poté, co Urbanec překvapil hostujícího gólmana, jsme už dokráčeli pro tři body.“

ko zužitkovalo standardní situaci. Po
rohovém kopu a sérii hlaviček až ta
třetí přelobovala domácího gólmana
Soukupa a Vošahlík si zapsal první
ligovou branku v novém působišti 2:1.
Pokud se snad lavička hostí začala
kojit nadějí na zvrat nepříznivého
průběhu, čemuž by lehce nasvědčovala vyrovnanější hra a Koudelkova
střela z přímého kopu do náruče
Soukupa, vyvedl ji z omylu další
nepovedený zásah obrany, který poslal do přečíslení Mashikeho a ten
střelou podél vybíhajícího gólmana
opět zvýšil náskok – 3:1! Prostějovský gólman pak včasným vyběhnutím vyřešil další rodící se přečíslení.
Deset minut před přestávkou měl
opět Vošahlík šanci na snížení, jenže
jeho střelu z první po centru zprava
nohou reflexivně vykopl Soukup na
roh. Pět minut před změnou stran
poslal do vápna míč Žikol, jenže nikdo z nabíhajících hráčů tuto nabídku ke skórování nevyužil.

BYLI JSME
U TOHO

v šestnáctce, kterému ovšem předcházel sporný zákrok na Suse, i druhá z penalty. A když hosté znovu
„namazali“ domácím na třetí branku, bylo v podstatě po zápase.
Je pravdou, že od 15. minuty, kdy
Vošahlík vstřelil jedinou branku Hanáků, se hra vyrovnala a šance měli
i hosté. Z jedné takové mohl ještě
do přestávky Vošahlík opět vstřelit
kontaktní branku, jenže gólman se
tentokrát vytáhl a vyrazil míč na roh.
Mashike ovšem v podobném klíčovém okamžiku nezaváhal.
Střelecká smůla se tak eskáčka drží
i v nové sezóně a s novými hráči. Bude zajímavé sledovat, jestli
s kvalitním soupeřem přijde i zvýšená motivace a hlavně mnohem
větší hlad po gólech. Těch bude
rozhodně třeba, má-li vyjít zadání
šest bodů z prvních čtyřech zápasů. A to nejde ani tak o odměny
hráčům. Ono totiž lehce může jít
brzy o existenciální otázky eskáčka
ve druhé lize...
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Už ve druhé minutě přišel centr
zleva a Mashike z voleje na hranici
šestnáctky napálil břevno! Domácí
šli i nadále štěstěně naproti a ta se od
nich neodvrátila. Na konci první pětiminutovky si mezi stopery naběhl
Auer a jeho střelu namířila nešťastná
exkluzivní
teč mimo dosah brankáře Le Gianga
reportáž
– 1:0. O pět minut později si Schuspro Večerník
ter ve vápně neporadil s protihráčem
v souladu s pravidly a sudí odpískal
pokutový kop. Le Giang zkusil stranu, ale Mashike poslal míč do protilehlého rohu – 2:0.
Úvod nedělního utkání 17. kola S hosty to nevypadalo vůbec dobře
Fortuna:Národní ligy nemohl z hle- nejen z hlediska skóre, ale především
diska Prostějova dopadnout hůře. jimi předváděné hry. Naštěstí eskáč-
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PRAHA První jarní utkání se Prostějovu vůbec nepodařilo. Místo aktivity a vysokého presinku
přišly takřka začátečnické chyby,
hráči byli všude o něco později
a Mashikemu nestačili rychlostně. Po dvou brankách to vypadalo
na ručník, situaci sice kontaktním
gólem jednou zachránil Vošahlík,
podruhé za stavu 3:1 to už ale nevyšlo. Porážka, kterou Večerník
sledoval z hlediště, tímto stylem
hodně mrzí.

VIK ŽIŽ
1.SK PV

nováček mezi třemi tyčemi Patrik Le Giang

ZNÁMKA

Několik vteřin po naplnění
čtyř minut vstřelil žižkovský
hráč číslo 4 první branku, z níž
se nakonec urodily čtyři branky v prostějovské síti
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ELVIS MASHIKE
SUKISA

defenzivních halvů. Na první pohled
velmi silná a respekt budící sestava.
Není divu, že Machala svým svěřencům naordinoval do úvodních
minut vysoký presink, aby eliminoval předpokládaný tlak soupeře.
Všeobecně se očekávalo, že první gól
může rozhodnout o osudu celého
utkání. Místo aktivní hry Hanáků
však mohla více než tisícovka Pražanů v hledišti sledovat jednoduchou
a účelnou hru vlastního týmu, který procházel před branku jako nůž
máslem. Varováním mohlo být hned
v úvodu nastřelené břevno. Chvíli
poté padla první branka a po faulu
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Óvod Xtkání rozhodl Voäahlík to pak Xæ nezloPil

žitém utkání kapitán týmu Karel
Kroupa. Ten doplatil na virózu,
lapenou v domácím prostředí, takže v sobotu nemohl v žádném případě do Prahy odcestovat. Spolu
s ním se o druhé hodině odpolední
nevydali do Parkhotelu v Průhonicích ani Bréda, Pernackij a vykartovaný Janíček.
Prvně jmenovaný už pomalu začne
rehabilitovat. Vzhledem k absenci
dvou stoperů bylo zřejmé, že přijde na
řadu osvědčená dvojice s minulých let
Schuster–Sus. S trochou lítosti je však
nutné konstatovat, že oběma oporám
defenzivy tohle utkání vůbec nesedlo.
Jestliže v obraně a útoku nebylo z čeho
vybírat, volnou ruku měl prostějovský lodivod v záložní formaci, kde dal
nakonec důvěru Koudelkovi s Lutonským na krajích a Polákovi s Žikolem
uprostřed, kde měli oba sehrát roli

BYLI JSME
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OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Nedalo se samozřejmě očekávat, že
první zápas poběží přesně podle not
daných papírovými předpoklady.
Přesto mohl trenér Oldřich Machala těžit z příznivého losu, který před
trojicí horkých favoritů přihrál jeho
týmu hratelného soupeře. Navíc na
první kolo, které je vždy pro další zápasy velmi důležité.
Ještě ve čtvrtek na tiskové konferenci probíhalo vše v optimistické
atmosféře, která vzala mírně za své
o den později, kdy vyšlo najevo, že
eskáčku bude chybět v tak důle-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PRAHA Až neuvěřitelně naivně vstoupili do jarní sezóny
fotbalisté 1.SK Prostějov. Na hřišti posledního týmu tabulky
zejména v úvodních pasážích zcela propadli a umožnili tak
domácím, kteří zahajují stíhající jízdu za záchranou soutěže,
dostat se do zápasu a získat potřebný klid. Přestože se v dalším průběhu objevily i některé světlejší okamžiky, celkový
dojem z notně posíleného týmu zůstal hluboko za očekáváním. Výjezd do hlavního města se krutě nevydařil...

„Mrzí mě, že jsem mužstvu nepomohl,“ posteskl si

Prostějov (tok) - Jestliže si karetní trest na Žižkově odpykal stoper
Janíček, podobná sankce hrozí
bezprostředně hned čtyřem dalším hráčům. Už podruhé by stál
Sus, který má na kontě sedm karet, tři doposud nasbírali Machynek, Koudelka a Polák.
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ADAM
ŠEVČÍK

„Popravdě nemám žádné logické vysvětlení pro náš vstup do utkání. Když si řekneme
v kabině, že na soupeře nastoupíme, a ono je to naopak... Vlastně oni na nás ani nevletěli,
my jsme je do šancí poslali sami našimi ztrátami. Snažili jsme se vzadu něco vymýšlet,
z toho padly první góly. Mashikemu jsme situaci hodně ulehčili tím, že jsme zbytečně ztráceli balóny. Patřil k nejlepším hráčům na hřišti, dělal soupeři hru dopředu, podržel balón,
srážel se s námi, my to nezvládli. Sice jsme se Vošahlíkovým gólem dostali do hry, jenže
pak jsme ztratili balón uprostřed hřiště a byla z toho opět dvoubranková ztráta. Začátek
byl nepochybně špatný, a jak jsme do zápasu vstoupili, to prostě nejde, takhle nemůžeme hrát. Druhá liga je samý souboj, ale ani ty jsme nevyhrávali. Tentokrát bylo všechno
špatně. Musíme se nad sebou zamyslet a začít sezónu zase od začátku. Zápas si musíme
probrat, vyvodit z něj ponaučení a pak jej teprve hodit za hlavu. Doma nám zápasy většinou vycházely i se silnými soupeři, takže určitě není vůbec nic ztraceného. Když jsme body
nevzali na Žižkově, musíme je uhrát doma a potom v dalších zápasech. Když jsme hráli
v Budějovicích, vyzkoušeli jsme si, že jsou hodně fotbaloví, ale my máme také mužstvo
s ligovými zkušenostmi. Pokud půjdeme do zápasu na sto procent, můžeme mít šanci se
Aleš SCHUSTER, stoper 1.SK Prostějov
porvat o dnes ztracené body.“

<#56727,ª%ª*1-#2+60#
aneb pohledem aleše schustera

1-¦0-1

,#081i#*.ª-

Velmi těžce se po tak nevydařeném průběhu utkání, jaké eskáčko
sehrálo v neděli dopoledne na Žižkově, vybírá hráč splňující
aspoň trochu vyšší nároky. Zvlášť když se nedařilo ani
tradičním oporám. Pokud by dal po prvním kontaktním
gólu Vošahlík i ten druhý, určitě by se stal výraznou postavou
utkání. Jeho vyloženou šanci však žižkovský brankář vychytal.
Přesto Vošahlík v Praze naznačil své možnosti.

VEČERNÍKU

Vă%UCH
NA þIþKOVħ: TAKHLE TO NEPöJDE
Fotbalisté Prostějova mají za sebou hrůzný start do F:NL

milujeme vecerník
á

publicistika

FEJETON
NIKOLY FILIPENSKe
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ba devadesát milionů, dá se předpokládat, že dnes tomu bude víc. K tomu si
připočtěme možný odkup bývalého
fotbalového hřiště ve Sportovní ulici,
výkupy pozemků pro další průmyslovou zónu, výstavbu druhé ledové plochy včetně šaten pro hokejisty a krasobruslaře a já nevím co ještě.
Proč to všechno tak počítám? Nejde
mi na rozum, kde na to všechno současné vedení prostějovského magistrátu chce vzít? Nebo chce během jednoho roku či dvou let rozprášit všechno,
co bývalý primátor přes městskou pokladnu našetřil?
Mít velképlány je fajn, ale měšec není
bezedný. Možná by bylo střízlivější
tolik neslibovat a myslet v reálných
číslech...

Mnoho z Prostějovanů si jistě všimlo, že na prostějovském náměstí sedí nonstop na lavičce Jiří Wolker. Co
když má nějaký skrytý život uvnitř? Jen si to představte, že by si za ním chodili lidé povídat, vyprávět mu
o svých tajemstvích, problémech nebo i radostech. Jak
by to asi vypadalo, kdyby nám mohl odpovědět, poradit nám a povzbudit nás... Představte si, jak nakráčíte k Jiřímu, posadíte se vedle něj a začnete si s ním
povídat. On by se na vás podíval a odpověděl by. To
by byl šok, co?
A dokážete si představit být na jeho místě? Celý den
v jakémkoliv počasí, sedět tam ať je zima, nebo horko, ať prší, nebo sněží, stále, i když by padaly trakaře.
Poslouchat ty příběhy, všechny ty problémy a starosti
všech ostatních lidí, nechat se fotit společně s neznámými lidmi. Nemá to teda vůbec jednoduché. Na druhé straně špatné to asi také není. Vybavte si to naše
krásné náměstí při jednom krásném, teplém letním
večeru. Dva zamilovaní milenci se prochází krásným

M

PODLE

Tak to máme krytý bazén za čtvrt
miliardy, podíl na výstavbě severního
obchvatu za třicet mega, dalších zhruba sto milionů korun spolknou rekonstrukce sídlišť Šárka, Mozartova a Moravská, jen na tento rok jsou v rozpočtu
města další investice za více než 140
milionů korun a v brzké době budou
muset radní sáhnout do pokladny ještě
pro desítky milionů korun určených
k rekonstrukci Plumlovské a Vrahovické ulice.
A pozor, už teď musejí konšelé plánovat rekonstrukci Společenského
domu, kde jsou podle pět let starých
průzkumů zapotřebí investice za zhru-

rozpoèet mìstské policie v prostìjovì 2018
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Michal
KADLEC

osvětleným prostorem, drží se za ruce, slunce už pomalu zapadá a na tváři se jim objeví rudá zář. Povídají si a jsou šťastní. Milují se. Jindy zase támhle
ten podnikatel v krásném obleku s kyticí růží spěchá
domů za manželkou po náročném dni. Stařenka, která tahala těžký nákup, ale někdo k ní přistoupil a nabídl pomoc.
To všechno je taková krásná reálná televize života,
kde on může vidět všechnu tu nádheru, co se děje okolo něj. Jak se k sobě lidé chovají - hezky i nehezky. Jak
se muži dvoří dámám a děti si pochutnávají na zmrzlině a lítají okolo fontány. Maminky je okřikují, aby
nespadly dovnitř, holubi chodí a sezobávají poslední
zbytečky loupáčku, který si postarší pán támhle koupil naproti v pekárně a vychutnával si jej do posledního ždibečku. No, nemá se ten Wolker u nás dobře?

či spíše „buzerovat a mlátit“? To je
základní otázka, na kterou by měly
při náboru k policii odpovědět psychotesty. Chování Daniela Vlachynského na diskotéce nasvědčuje tomu,
že v tomto případě buď testy selhaly,
nebo nepočítaly s alkoholem. U soudu bylo jasně dokázáno, že útok odsouzeného policisty nebyl něčím
náhodným a bezděčným. Spíše to
vypadalo jako projev toho, co se jinak
snad snažil potlačovat: těžce zvládané
agresivity kombinované s pocitem
vlastní nadřazenosti.
isté je, že si policista během několika málo hodin v Otaslavicích zcela sám a svobodně pokazil
život. Přestože za mříže nepůjde,
ve své profesi minimálně na několik příštích let skončil. Dobrou
zprávou pro něj může být alespoň
fakt, že z celé záležitosti vyvázl
zdráv nejen on, ale zejména muž,
kterého surově zmlátil. Pokud si
přiznáte chybu, dá se vše alespoň
částečně napravit. Jestliže ovšem
sobě či někomu jinému trvale zničíte zdraví, pak vám už nic nepomůže. Nyní bude záležet pouze na
něm, zda se mu bude v budoucnu
lépe dařit ovládat slova, činy a zvyky, ale především to, co není na prv-
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MARTYHO
SLOUPEK

Kde se na to Jak se žije Jiřímu Wolkerovi
na náměstí?
VEZME?

<¾UVWREG XGNKVGNG /÷UVUMÆ RQNKEKG 2TQUV÷LQX RTG\GPVQXCN RąGF \CUVWRKVGNK éKPPQUV
UVT¾åPÊMčKRNP÷PÊTQ\RQéVW\CTQM
Foto: Michal Kadlec

O UMħNÌ JAK SI POKAZIT þIVOT...
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variant však na svazek mezi mužem
a ženou není v tomto ohledu až
takový spoleh. Nikdy totiž nevíte,
zda si oslepeni láskou do života skutečně vyberete partnera, jenž vás
v krizových situacích vždy podrží.
Pravděpodobnost sice není příliš
vysoká, ale stát se to prostě může.
Ne všichni, kteří si zvládli pokazit
život se vším všudy, skončí coby
obžalovaní u trestního soudu. Ale
bezpochyby mezi tuto skupinu patří Daniel Vlachynský...
ladý muž celý život chodil do
posilovny a makal na sobě.
Stal se policistou, a i díky svým fyzickým předpokladům byl zařazen do
elitní služby sloužící k ochraně ústavních činitelů naší republiky. Celé to
zní báječně, ale… Zásadní u každého z nás není ani to, čeho jsme
dosáhli, jako to, proč jsme toho
dosáhli. Stála za snahou mladého
muže po fyzickém sebezdokonalování touha „pomáhat a chránit“

29

níků poté promluvil také o příjmech.
„Do této kapitoly bylo přijato celkem
2 112 000 korun. Z toho na uložených
blokových pokutách 1 014 000 korun,
což je 101,44 procenta schváleného
rozpočtu. Plánovaná částka příjmů
na rok 2018 představovala totiž rovný jeden milion korun. Do příjmové
stránky byla zařazena také položka pro
výběr poplatků za přiložení a odstranění takzvaných botiček na motorová
vozidla. Tento úkon musí vždy uhradit
provozovatel nebo vlastník vozidla. Podle nařízení magistrátu je poplatek stanoven na tři sta korun a vloni jsme na
těchto pokutách vybrali celkem 219 tisíc korun. Počet nařízených odtahů vozidel, která tvořila překážku silničního

Ahoj všichni,
dnes se tak nějak zaměřím na výhry a prohry. Prohrát a vyhrát se dá
nejen ve sportu, ale hlavně a především v životě. Ovšem je pravda,
že daleko více se sledují právě výhry a prohry sportovní, protože ty
většinou rozebírá celé město, celá
republika.
Co se týká našeho Prostějova, zaznamenal za poslední dobu hned
dvě výhry, respektive medaile, a to
v kolektivních sportech. Jedná se
o volejbalový ženský pohár a stříbro našich děvčat i basketbalový
pohár mužů a zde bronz de facto
našeho týmu, který sice vystupuje kapku pod jinou hlavičkou, ale
my víme své. Přestože se říkalo, že
žádné medaile raději již očekávat
nemáme, tak ony tu jsou, a já si
myslím, že je třeba na ně být hrdý,
protože „cinkly“ v době, kdy se
jede v úsporných opatřeních, méně
se utrácí a spíše se používá i domácích hráčských zdrojů. Stručně řečeno ono to jde a domnívám se, že
je dobré se z toho těšit.
Jelikož jsme město tenisové, je
třeba také registrovat dvě prohry, a to v mužském Davis Cupu
a ženském Fed Cupu. Bylo teď
velmi snadné tepat, což jsem bohužel zaznamenal v celostátním
sportovním tisku i ze strany jedné
tenisové legendy, ale je potřeba
uvědomit si několik věcí. Za prvé
prostě se nevyhrává vždycky a tenisová, především ženská dominance tady byla mnoho let a věřím, že jednou prohrou nekončí.
Za druhé, aby sportovec podal
stoprocentní výkon, musí být stoprocentně zdráv a tentokrát nám
tedy osud moc nepopřál, zejména
pak v mužské soutěži. Ale překvapivě jsme díky tomu objevili, že
tady máme talentovanou zálohu,
která když se vyladí, může prohánět za pár let, nebo dokonce měsíců hráče z top ten, tudíž všechno zlé je k něčemu dobré.
Važme si tedy výher a medailí
a poučme se v pozitivním směru
Marty
z proher.

11 000

Na tu diskotéku by Daniel Vlachynský už určitě nikdy nešel. Když na ni přicházel, byl elitním policistou. Odcházel již
jako agresivní hlupák, jenž během večera napadal ostatní.
Navíc člověku, kterého zmlátil do bezvědomí, nebyl schopný poskytnout základní pomoc. V této souvislosti se nabízí
zásadní myšlenka: jednalo se skutečně o dvě různé osoby...

ŵǌĚŽǀĠƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ
ŶĄŬůĂĚǇŶĂƉƌŽǀŽǌ

10 000
ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ;ƐĚŽƚĂĐşͿ

Zdroj: Městská policie Prostějov

Opilý cyklista se „rozplácl“

T

automobilu značky Hyundai z dosud
přesně nezjištěných příčin nezvládl
řízení a havaroval do levého předního
blatníku vozidla,“ informoval tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov František Kořínek
s tím, že ke zranění osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
„Provedenými dechovými zkouškami policisté u cyklisty změřili hodnoty 0,85 a 0,92 promile alkoholu
v dechu,“ dodal Kořínek.
(mik)

řínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 7 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Na zavinění nehody se
řidiči nedokázali dohodnout, to je tak
předmětem dalšího šetření,“ potvrdil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

fotbal

milujeme

dotací byl realizován projekt forenzního
značení jízdních kol a invalidních vozíků
syntetickou DNA za 51 756 korun, další
z realizovaných investičních projektů
byla modernizace datového propojení
Policie ČR, kde byla získána dotace ve
výši sto tisíc korun od Olomouckého
kraje. Realizace tohoto projektu si vyžádala 276 tisíc korun,“ vypočetl Libor
Šebestík a pokračoval: „Do provozního
rozpočtu bylo zahrnuto požadované
navýšení nad stanovený koeficient 1,0
při návrhu rozpočtu. Položka na údržbu
ve výši 696 tisíc korun určená mimo jiné
i na opravy kamerového systému města
byla vyčerpána na 75,89 procenta, a to
z důvodu menší nákladovosti při realizaci oprav. Položka na služby ve výši 696
tisíc korun byla vyčerpána na 90,77 procenta.“ Jak přidal, největší díl rozpočtu městské policie padl na zajištění
mzdových nákladů strážníků a odvody sociálního a zdravotního pojištění.
To vše za zhruba 35 milionů korun.
Zástupce ředitele prostějovských stráž-

1DFRXYDOGRæHQVNÇ

„V pondělí 25. února po deváté hodině
ráno došlo na místní komunikaci v Brněnské ulici k dopravní nehodě osobního automobilu s nákladním. Čtyřiapadesátiletý řidič vozidla značky Iveco
za dosud přesně nezjištěných okolností při couvání zadní částí narazil
do přední části osobního automobilu
Škoda, řízeného dvaačtyřicetiletou
ženou. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo,“ uvedl František Ko-

milujeme vecerník
á

zpravodajství

STRÁŽNÍCI STÁLI POKLADNU PŘES 45 MILIONŮ K
„V příjmech máme problémy s vymáháním pokut,“
přiznal před zastupiteli zástupce ředitele
Městské policie Libor Šebestík

PROSTĚJOV Na posledním jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov, které se konalo v úterý 19. února, promluvil ke komunálním politikům zástupce ředitele Městské policie
Prostějov Libor Šebestík. Při bezmála půlhodinovém slyšení
prezentoval práci strážníků během uplynulého roku 2018.
V rámci projevu spojeného s promítáním dokumentů o výrazném snížení spáchaných přestupků hovořil také o jednotlivých nejzávažnějších případech, které strážníci řešili. O tom
ale Večerník už jako první informoval ve svém vydání na konci
ledna. Šebestík však zmínil také o hospodaření Městské policie
Prostějov. A to je téma samo o sobě, neboť přesná čísla z účetnictví strážníků jsou velmi zajímavá...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Po prezentaci vývoje spáchaných přestupků a dalších statistik začal Libor Šebestík seznamovat zastupitele s hospodařením Městské policie Prostějov. „Pro
loňský rok byl schválen upravený rozpočet 45 054 000 korun, což bylo částka
pro celkový provoz včetně zaúčtovaných
přijatých dotací. Jednou z nich byl i titul
v rámci programu prevence kriminality
z Ministerstva vnitra a Olomouckého
kraje. Investiční a neinvestiční prostředky na dotace byly přijaty v celkové výši
662 500 korun na projekty situační prevence, a to na modernizaci pěti kamer, za
kterou jsme zaplatili celkem 1 067 000
korun. V rámci projektu neinvestičních

ikdo z nás samozřejmě nemůže tušit, co jej potká za
katastrofu. Na druhou stranu platí,
že v mnoha případech nehoda není
náhoda. Budeme-li sami k sobě
upřímní, pak zjistíme, že ve vlastním nitru nenosíme jen vznešené
myšlenky a ideály, ale často také semínka našich vlastních budoucích
průšvihů.
ohle je základní fakt života:
nikdo z nás nemůže být trvale šťastný. Kdo se o to přesto pokusí, skončí obzvláště špatně. Nelze
se pak divit, že existují „mudrcové“
všemožně radící, jak si pokazit život dřív, než to udělá někdo jiný za
nás. Na výběr máme řadu skvělých
průvodců, kteří nám s tím mohou
perfektně pomoci. Nepochybně
mezi ně patří alkohol. Stejně spolehlivými parťáky jsou také drogy či
hrací automaty. Velmi dobře v tomto ohledu může zafungovat i manželství. Na rozdíl od předchozích

fH?_gByL> G>=HAH=EB o blatník osobního vozidla
G:yOBGv
PROSTĚJOV Čert aby ho vzal!
Alkoholem posílený muž na kole
narazil do auta, jehož řidič projížděl Rejskovou ulicí. Poté, co se
cyklista posbíral po pádu ze země,
nadýchal policistům skoro jedno promile alkoholu. Ti ale stále
prověřují veškeré okolnosti, které
k nehodě vedly.
„V pátek dvaadvacátého února krátce po poledni došlo v Rejskově ulici
k dopravní nehodě cyklisty. Podle
dosavadního šetření muž na jízdním
kole při objíždění stojícího osobního

J

ANALăZA
MARTINA
ZAORALA
ní pohled patrné: tedy své vlastní
myšlenky. Protože u těch to často
všechno začíná.
A to rozhodně neplatí pouze pro ty,
kteří nakonec skončí před trestním
soudem…

+/$6/,'8+/$6%2æÌ
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Opravovat chodníky ve městě je sice hezké, ale co běžné silnice? Já vím, že se teď bude opravovat Plumlovská, v plánu jsou pak Vrahovická či Wolkerova. Jde ale především o hlavní tahy Prostějovem, ovšem kdy se magistrát naposledy zajímal o technický stav silnic v menších ulicích. Například
v Havlíčkově, to je tady jedna velká ostuda, která nemá s 21. stoletím nic společného. Vápenice je už rovněž v dosti špatném stavu, jde tady zejména
o vyjeté hluboké koleje u přechodů pro chodce. A co dál? Mozartova – tady se objevují dokonce v silnici hluboké díry. A mohl bych jmenovat další
a další takzvané vedlejší ulice. Chtěl jsem jen říct, že Prostějov nejsou jen chodníky a hlavní ulice, ale páni konšelé by se měli věnovat také těm menším, které ovšem nejsou tolik na očích.
Václav Kopecký, Prostějov

0CQUQDPÊOCWV÷X\PKMNCPCwV÷UVÊLGPR÷VKVKUÊEQX¾wMQFC,GJQąKFKéUGWåQRKNÆOWOWåK
PCMQNGPGFQM¾\CNX[JPQWV
ZHQVQ2QNKEKGè4
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Může se někdo divit tomu, že nový dům v Sušilově ulici bude poloprázdný a město nesežene nájemníky? Pokud je dům určen pouze pro potřebné seniory, tak mi řekněte, kdo ze starších lidí si může dovolit platit tak
nehorázné nájemné? Nechápu, čemu se radní diví! Každý z nich by měl
alespoň čuchnout k normálnímu běžnému životu, pak by věděli, že důchodci nemají peněz nazbyt a že počítají každou korunu. Když jsem se
dočetla, kolik peněz radnice chce jako nájemné, málem jsem spadla ze
židle...
Magda Nováková, Prostějov

iQHÆTP¾MNCFPÊJQVCJCéGUKEJV÷N\CEQWXCVRTQXNGMQXwGOFQEGUV[UGOWdRąKRNGVNCqåGPC\CXQNCPVGOwMQFQXM[

ZHQVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV Stačila chvilka nepozornosti a komplikace byla na světě. Hned první den uplynulého týdne řešili dopravní policisté nehodu
u čerpací stanice v Brněnské ulici.
Šofér náklaďáku nacouval do osobáku, jehož řidička v tu chvíli měla
asi hrůzu v očích. Nic závažného se
sice nestalo, ovšem ani jeden z aktérů drobné nehody se nedokázal
dohodnout na vině...

Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Lutinovova ulice
bude uzavøena
Prostějov (mik) - Magistrát vydal
upozornění na nadcházející dopravní
omezení v ulici Lutinovova. To si vyžádá naplánovaná oprava zdejší kanalizace. „Ve dnech od soboty devátého
do neděle desátého března bude úplně
uzavřena ulice Lutinovova. Navíc ve
dnech od pondělí čtvrtého března až
do pátku jedenatřicátého května bude
na této ulici částečně omezen provoz
z důvodu opravy kanalizace,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
„Žádáme hlavně zdejší obyvatele a řidiče o trpělivost,“ dodal.
5DGQÉEXGRXMHGQDWYÖWHUÙ
Prostějov (mik) - Dva týdny po zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova budou u společného stolu
jednat také prostějovští radní. Na programu mají diskusi ohledně tří desítek
bodů, které jsou podstatné pro život
v Prostějově. „Probereme převzetí záštity nad druhým ročníkem mezinárodní
soutěže Hanácká Barman Show a jmenujeme rovněž pracovní skupinu, která
bude vybírat nominanty na udělení
Cen města Prostějova. Probírat budeme mimo jiné také mnohá rozpočtová
opatření na investiční akce, návrh na
změnu vyhlášky o volném pobíhání psů
a určitě živá diskuse proběhne nad dotacemi pro oblast ochrany životního prostředí. Půjde o finanční podporu města
organizacím na jejich celoroční činnost,
ale rovněž na jednorázové akce,“ prozradil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova. Radní se budou také zabývat konkurzním řízením na obsazení postu
ředitele Základní a mateřské školy Jana
Železného i přípravami na Velikonoční
jarmark. Nezbytnou součástí úterního
jednání pak mají být i majetkoprávní záležitosti. „Půjde především o schválení
pronájmů, prodej i nákup pozemků, ale
diskutovat budeme také o úpravě plánu
oprav chodníků v Prostějově během
tohoto roku,“ přidal Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora.
Vzpomínka na Masaryka
Prostějov (mik) – Ve čtvrtek 7. března
se od 16:00 hodin uskuteční na náměstí
T. G. Masaryka vzpomínková akce u příležitosti 169. výročí narození prvního
československého prezidenta. Uctít odkaz Masaryka přijdou do centra města
zástupci vedení radnice, policie, armády
a kulturních a společenských organizací.
Uzavírka na Šárce
Prostějov (mik) – V příštích dnech
bude zahájena další etapa revitalizace
sídliště Šárka v Prostějově. Ta s sebou
jako každý rok přinese ovšem také dopravní omezení. Uzavírka ulice Šárka
potrvá v různých fázích od 25. března až
do 4. srpna tohoto roku. „Bude dlouhá
450 metrů a délka objízdné trasy měří
950 metrů. Uzavírka ulice bude většinou úplná, jen v období od sedmnáctého června a poté i během letních prázdnin bude umožněn průjezd městské
hromadné dopravě,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
Rada vydala prohlášení
Prostějov (mik) – Trošku později, než
bylo obvyklé v předešlých volebních
obdobích, ale přece. Současná Rada
statutárního města Prostějova zveřejnila na webových stránkách Programové
prohlášení Rady. V něm nastiňuje občanům své největší priority, na které chce
koalice ANO, PéVéčko, ODS a ČSSD
klást největší důraz v dalších letech.
„Prohlášení obsahuje klíčové kroky,
které učiníme, aby se Prostějov stal ještě
lepším místem pro život. Prosazujeme
aby byl bezpečný, prosperující, vzdělaný, dobře hospodařící, vstřícný k potřebným, kulturní a sportující. Budeme
usilovat o zlepšení životního prostředí,
podporu podnikání, modernizaci správy města a maximální možné využití
moderních technologií. Při prosazování těchto cílů se budeme řídit principy
hospodárnosti, transparentnosti a širokého zapojení občanů do rozhodování
o budoucnosti našeho města,“ uvádí
primátor František Jura (ANO 2011).
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Jednou dojde k tragédii
Stále se jenom o tom mluví a jakési plány jsou někde v nedohlednu. Už
před třemi lety jsem právě ve Večerníku četl, že město se chystá vybudovat chodník za Určickou ulicí společně s cyklostezkou směrem k azylovému domu. Skutek utek‘. Zatím se tu opilí bezdomovci motají stále po
silnici a řidiči jim večer nebo v noci nestačí uhýbat. Jednou tam dojde
k tragédii a teprve pak snad město přikročí k nějakým opatřením. Je tak
tak vždy a u všeho. Nejdřív se čeká na neštěstí, aby se s něčím konečně
pohnulo!
Jiří Dvořáček, Prostějov

$QLz½GQÙSO½QQHPDMÉ
Když Krajský soud v Brně definitivně rozhodl o tom, že smlouvy mezi městem a společností Manthellan jsou neplatné, očekával jsem, že alespoň týden
poté vedení našeho města řekne zcela jasně a zřetelně, že má nyní v plánu to nebo ono. A zatím stále poslouchám nebo čtu, že se nikdo nebude k ničemu
vyjadřovat, dokud nebude mít k dispozici nějaké odůvodnění rozsudku. K čemu? Na co? Přece vedení magistrátu muselo být už připraveno na alternativu, že soud rozhodne tak, jak rozhodl! Společenský dům padá lidem na hlavu, chodníky okolo jsou v zuboženém stavu, všude bláto a kaluže a město neví,
co si teď počít? Kdyby alespoň někdo z města řekl, že má nějaký plán... Ale ani tohoto jsem se zatím nedočkal.
Jindřich Lipčík, Prostějov
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SI VEČERNÍK DO SCHRÁNKY

NEVÁHEJTE A ZAJISTĚTE

Více informací a pokyny najdete již v příštím vydání.
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Slosování všech abonentů proběhne na přelomu dubna a května a zařazeni do něj budou všichni
čtenáři, kteří byli či ještě budou do 31. března zaevidováni do seznamu předplatitelů a uhradili odpovídající částku za předplatné.
Slosování proběhne pod dohledem členů redakce a vylosována bude nejméně dvacítka předplatitelů,
kteří získají hodnotnou cenu.
Dárky bude možné vyzvednout do 30. června 2019, na pozdější požadavky nebude brán zřetel
a dárek nemusí být vydán.
Dárek není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel akce „dárek k předplatnému a slosování o hodnotné ceny“ si vyhrazuje právo konečného
rozhodnutí související s konáním akce.
Při vyzvednutí dárku předplatitel uvede jméno, na které je předplatné zavedeno a uhrazenou platbu
doloží příjmovým dokladem nebo dokladem o zadání převodu platby.
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Milé čtenářky a čtenáři,
děkujeme za vaši přízeň a velký zájem o předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku i v roce 2019. Během tohoto
týdne proběhne kontrola a evidence všech nových i stálých
předplatitelů, na jejichž základě budou všichni právoplatní
abonenti vyzváni k vyzvednutí daru a zařazeni do slosování
o hodnotné ceny, které proběhne na přelomu dubna a května.

STARTUJE
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Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Anetu Straškrabovou
QDWHOHIRQQ¯PÏ¯VOH
nebo na e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.

Výherní fotografie budou součástí kalendáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na
rok 2020 a jejich autoři získají autorský honorář v hodnotě 500 Kč.
Výherci budou kontaktováni telefonicky a jejich soutěžní fotografie budou
zveřejněny v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce
(Facebook, Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele včetně svých rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje
se je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním soutěžních
fotografií a vlastní fotky s výhrou.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním
soutěže.

FHQD'£UNRY¿SRXND]QDIRWRJUDࣅFN«VOXŀE\7RP£ģH&RXIDODYKRGQRWÝ.Ï
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DSıOURÏQ¯SěHGSODWQ«35267Ü-296.+29HÏHUQ¯NX
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Zašlete aktuální fotografii vás či vaší blízké osoby, zvířecího mazlíčka nebo oblíbeného místa a fotografii před více než 10 lety pro srovnání. K fotografiím napište rok vzniku a krátký popisek.
Akce Fotosoutěž „Jak šel čas“ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku probíhá v termínu
od 18. 2. do 10. 3. 2019.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem
a doručovací adresou na území ČR, která v tomto termínu pošle poštou, e-mailem
či prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně doručí dvě soutěžní fotografie.
Výherci budou vybráni členy redakce po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu
pro možnost kontaktování v případě výhry.
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které budou anonymní nebo budou
dodány po 10. 3. 2019.

3UDYLGODVRXWÝŀH

Po úspěšném klání v případě Novoroční soutěže, která přinesla do redakce
plno námětů, jež brzy čtenáři poznají na našich stránkách,
pokračujeme v druhé velké soutěži roku 2019.
Tentokrát jsme se rozhodli inspirovat naší stálou rubrikou
„Jak šel čas Prostějovem“, kterou jistě dobře znáte ze strany 4, kde má tato rubrika své
pravidelné místo. Ve fotosoutěži se zaměříme na proměnu našich čtenářů, jejich zvířecích
mazlíčků či oblíbených míst v průběhu let.
Pro snadnější porozumění zveřejňujeme fotografie, které zachycují, „jak šel čas“ v případě
šéfgrafika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Milana Fojta.
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září 2019
sportovní hala up olomouc

Areál TK Prostějov

Areál TK Prostějov
Mistrovství
České republiky
smíšených družstev
v tenisu.

prosinec 2019
Hotel Tennis Club Prostějov
Vyhlášení a ocenění
nejlepších tenistů a
tenistek klubu TK AGROFERT
Prostějov.
12. ročník úspěšné
divadelní přehlídky za účasti
prestižních divadel
z České republiky a ze
Slovenska.

prosinec 2019

Tenisová extraliga
Městské divadlo Prostějov

Večer mistrů a medailistů

ITF WORLD JUNIOR
TENNIS FINALS

mezinárodní volejbalový
turnaj žen.

říjen – listopad 2019

Aplaus

Nejprestižnější mládežnická akce
Mezinárodní tenisové federace
ITF. Mistrovství světa tenisových
týmů chlapců a dívek
do 14 let.

5. – 10. 8. 2019
Projekt zaměřený na výchovu
a podporu mladých tenisových
talentů, nástupců úspěšných
českých reprezentantů.

o pohár primátora olomouce

ITF World Junior Tennis Finals

Hledáme nové vítěze
Davis Cupu a Fed Cupu
červen – prosinec 2019

Slavnostní vyhlášení osobností
a projektů v oblasti kultury,
které zviditelnily nejen
Olomoucký region, ale
i Českou republiku.

Moravské divadlo olomouc

11. 2. 2019
Městské divadlo Prostějov
Slavnostní večer u příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců
a sportovních týmů
Olomouckého kraje
za rok 2018.

2019
Mnohonásobný vítěz ženské
nejvyšší volejbalové
soutěže ČR a Českého poháru.

Cena Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury
10. 4. 2019
Sportcentrum DDM Prostějov

Sportovec Olomouckého kraje

26. ročník nejkvalitnějšího a nejprestižnějšího
mezinárodního tenisového turnaje mužů
kategorie ATP Challenger Tour na území ČR.

58. ročník mezinárodního
atletického mítinku kategorie
IAAF WORLD CHALLENGE.

VK Prostějov

2. – 8. 6. 2019
Areál TK Prostějov

20. 6. 2019
Městský stadion Ostrava-Vítkovice

branek? Jak žertem připomenul
předseda 1.SK František Jura, podpisem smlouvy se zavázal aspoň k sedmi. „Věřím, že branky budeme dávat
všichni, celý tým. Ne pouze Karel
Kroupa nebo třeba já. Samozřejmě
budu rád, když nějakou přesnou trefou také přispěji,“ zareagoval ještě donedávna plejer Teplic.
Jako poslední se dostal ke slovu brankář Patrik Le Giang, kterému se dostalo uznalých slov od předsedy klubu. Jarní sezónu nebere rozhodně jen
jako přestupní stanici do první ligy.
„Chci být pevnou součástí prostějovského týmu. Jsem mile překvapený,
jak to zde funguje, i co se týče zázemí.
Věřím, že všechno zvládneme a budeme sbírat úspěchy,“ prezentoval čistou
slovenštinou hráč s vietnamskými kořeny.

ubezpečit, že zatím tak závažné závěry dělat nelze. Už v sobotu třeba
mohou Machalovi svěřenci doma
„šmiknout“ Budějovice a budou vynášeni až do oblak. Ale ruku na srdce, zatím to na tak fakt nevypadá...

PROSTĚJOV Hned první domácí utkání jarního kola bude asi
největším fotbalovým svátkem.
Na stadion SCM Za Místním nádražím totiž zavítá Dynamo České Budějovice, horký
favorit na postup do
nejvyšší soutěže.
To také na podzim
připravilo Prostějovu první porážku, ovšem měření
sil na Střeleckém
ostrově bylo až do
začátku poslední
čtvrthodiny vyrovnané. Teprve pak strhli
domácí vítězství na svou stranu.
Jediný gól eskáčka zaznamenal
Píchal.
Dynamo na rozdíl od eskáčka absolvovalo soustředění v Chorvatsku,
kde sehrálo několik těžkých zápasů
s místními kluby z Chorvatska i Bosny. Po úspěšné bilanci přípravy, kdy
šest utkání vyhráli, dvě remizovali
a jen dvě prohráli, mají Jihočeši cíl

vs.

klubu Martin Vozábal.
Dynamo přivedlo přes zimu čtyři
posily, z Dukly Patrika Brandnera,
z Plzně Lukáše Provoda, z Hradce Králové Ladislava Martana a ze
Sparty Praha Daniela Marečka.
Dlouhodobě zraněný je však jiný
hostující sparťan Filip Havelka,
otazník visí nad zdravotním stavem
Mršiče.

pro jarní sezónu jasný. „Chceme hrát
o první místo až do konce. Cokoliv
jiného než alespoň baráž by byl neúspěch,“ prohlásil na předsezónní tiskové konferenci generální manažer

Vstup
do
jarní
části
Fortuna:Národní ligy měly oba
týmy odlišný. Zatímco Jihočeši
zvítězili ve Vlašimi brankou nejlepšího kanonýra soutěže Ledeckého 1:0, Prostějovští utrpěli debakl 1:4 na Žižkově.
„Každý zápas je pro nás
finále. Chceme uhrát
co nejvíce bodů a uvidíme, na co to bude
stačit,“ vyjádřil se
opatrně trenér David
Horejš. V psychickou
sílu kabiny věří i kapitán týmu Jiří Kladrubský.
Právě zkušení hráči podle něj
budou muset unést tíhu okamžiku.
Jak se jim to bude dařit, naznačilo
už první utkání ve Vlašimi.
V prvním utkání sezóny nastoupilo Dynamo v sestavě: Staněk –
Kladrubský, Havel, Novák, Helešic
(84. Wermke) - Čavoš, Mareček
– Martan (89. Brandner), Javorek
(86. Táborský), Provod – Ledecký.
(tok)

favorit na postup

parťák Oldřich Machala. A také
nešlo o komedii, spíše o podivnou
směsici žánrů, v nichž, a to je hodně
smutné, občas probleskovala i fraška. Byť bychom klidně rozpoznali
i zřetelné prvky tragédie, dlužno

TOMÁŠ KALÁB

GLOSA VEĠERNÌKU

typy hráčů jako posily. Kvalitní hráči
to zcela určitě jsou.“ Kouč se tak chtěl
dobře odrazit hned v úvodním souboji na trávníku žižkovské Viktorie,
což se ale nepovedlo (1:4). „Nebude
to nic snadného, sám to vím, protože
jsem na stadionu Viktorie něco odehrál. Nicméně pokud budeme hrát
poctivě, věřím, že tuto partii zvládneme a odpíchneme se tak do dalších
utkání,“ plánoval Machala.
Kapitán týmu Karel Kroupa potvrdil,
že se před jarní sezónou cítí dobře
a v kondici. „Kluci, co přišli, do kabiny zapadli absolutně bez potíží.
Hlavně abychom dokázali zvládnout
to první kolo jara,“ souhlasil s hlavním
koučem.
Záludnou otázku dostala ofenzivní posila týmu Jan Vošahlík, kolik
si plánuje na sezónu vstřelených

Do Prostějova přijede

„Tak takhle by to, chlapi, nešlo,“ řekl
by jadrný parťák v nějaké klasické
české komedii. Pro výkon eskáčka
na Žižkově platí každopádně pouze
přímá věta, kterou pravda poněkud
jinými slovy pronesl trenér, nikoli

šance, ale herně to nebylo špaté. Takže za trenéry stojím a věřím, že nás
dotáhnou tam, kam se domnívám, že
patříme, což je horní polovina tabulky. „Když se nám bude dařit, můžeme
ještě promluvit do baráže! V každém
případě zdůrazňuji, že nastala doba,
kdy chceme být trvalým účastníkem
druhé ligy. To je naše zásadní ambice,“ vyhlásil František Jura.
Lodivod prostějovských fotbalistů
Oldřich Machala se ohlédl za zimní
přípravou, která se na rozdíl od loňska konala v domácích podmínkách.
„Přesto se jednalo o velmi kvalitní tréninkový proces a s výkony hráčů jsem
vesměs spokojený,“ konstatoval, přičemž ocenil kvalitu příchozích posil,
které jsou podle něj vhodnými typy
hráčů. „Chtěl bych poděkovat vedení klubu, že dokázalo přivést vhodné

5RQNGéPÚUPÊOGMXwGEJCMVÆTčéVXTVGéPÊVKUMQXÆMQPHG
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Jura. „V mužstvu bude boj o místa
v základní sestavě. Uvidíme, jak to trenéři poskládají,“ pousmál se. Poté se
vrátil k podzimní šňůře porážek, kdy
by mnohý jiný tým už měnil trenéry.
„Zápasy jsem viděl. Nedávali jsme
góly, protože jsme neproměňovali

PROJEKTY

přivedli Filipa Muchu. A po nešťastné
události, kdy se zranila gólmanská
jednička Miloslav Bréda, jsme angažovali Patrika Le Gianga. Rádi jsme
přivíali také zkušené borce Vošahlíka,
Lutonského a Ševčíka,“ podíval se do
kádru Aleksijević.
Posledními přírůstky vznikla nebývalá konkurence uvnitř týmu,
kterou ocenil i šéf klubu. „Mám za
to, že takové množství příchozích
hráčů nepředstavil žádný jiný klub
ve druhé lize,“ upozornil František

Zlatá Tretra Ostrava

2019|www.tkplus.cz

Úvodní slovo si tentokrát vzal sportovní manažer a asistent trenéra Petar
Aleksijević, který shrnul průběh zimní přípravy a přidal některé statistické
údaje plus informace o příchodech
a odchodech hráčů. „V zimní přípravě jsme hráli s kvalitními soupeři
tak, abychom byli dobře přichystaní
na jaro,“ připomenul duely s prvoligisty Baníkem Ostrava či Opavou.
„Z odchodů mohu zmínit například
Lukáše Hapala, který zamířil do Třince. Jako náhradu za Filipa Jíchu jsme

PROSTĚJOV V jednom z posledních termínů, dva dny před
startem jarní části druholigového ročníku 2018/2019, uspořádal tiskovou konferenci 1.SK Prostějov. Při setkání s médii se
rozhodl prezentovat všechny zimní posily, což vyvolalo skutečnost, že počet žurnalistů a respondentů byl téměř vyrovnaný.
Základní myšlenku formuloval předseda klubu František Jura:
„Nechceme hrát o záchranu, nýbrž být trvalým účastníkem
druhé nejvyšší soutěže,“ pravil první muž eskáčka.

zaznìlo na tiskové konferenci prostìjovského eskáèka z úst šéfa klubu Františka Jury
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34 lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
LUKÁŠ VOLF
Hodně sympatickými výkony se od svého nedávného příchodu z Ústí nad Labem prezentuje v prostějovském dresu
tento třiadvacetiletý útočník. A byť se v úterý proti Porubě
(2:3) i v pátek při prvním čtvrtfinále ve Vsetíně (0:3) svezl
s horším výkonem celého týmu bez osobního zápisu do
gólových statistik, v sobotu byl Na Lapači klíčovým
mužem magického vyrovnání z 3:1 na 3:3 během posledních dvou minut. U druhé trefy totiž
Lukáš asistoval, třetí šikovnou tečí sám Volf dal.
Jen škoda, že ani tohle vzepětí nestačilo ke srovnání série na zápasových 1:1.
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Určitě v úterý 5. března i ve středu 6.
března od 18.00 hodin a možná ještě
v neděli 10. března od 17:00 hodin
přivítají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov na svém ledě VHK ROBE Vsetín
během čtvrtfinálové série Chance ligy
mužů ČR 2018/19. V souvislosti s těmito ostře sledovanými zápasovými
šlágry putují od vedení hanáckého
klubu k fanouškům některé zásadní
informace.
Permanentky: Majitelé permanentních
vstupenek mají vstup na domácí duely
čtvrtfinále play-off zdarma, respektive jsou
tyto zápasy zahrnuty v ceně permanentky
zakoupené na celou základní část (zlatá
permice).
Vstupné:Cena vstupenky na utkání vyřa-

zovacích bojů je stejná, jako minulý rok
– 150 korun.
Děti už ne zadarmo: Na vyřazovací část
už nemají vstup zdarma děti do 130
cm. Vstupenka pro ně bude stát stejně,
jako pro dospělé. Důvodem je výrazně
zaplněné hlediště, kdy v případě příchodu dalších několika stovek dětí by byla
ohrožena (nejen) jejich bezpečnost.
Vstup na zimní stadión: Prosíme diváky, aby přišli na zimní stadión včas a
předešli tak dlouhým frontám při vstupu. Hostující fanoušci pak musí počítat s tím, že pokud opustí o přestávce
prostory stadiónu z důvodu kouření,
budou při návratu opětovně podrobeni
důsledné osobní kontrole, která může
zapříčinit zdržení.

HOKEJOVÉ
-

-

HO!&҃ Oࡡ

)DQWDVWLFNÙ
finiš
To, co Jestřábi předvedli v závěru sobotní
bitvy Na Lapači, se jen tak běžně nevidí.
Aby někdo v tak důležitém utkání vyrovnal z 1:3 na 3:3 dvěma brankami v posledních dvou minutách včetně jedné v power
play? Takový počin zaslouží velké ocenění. I když se nakonec minul účinkem.

Nejkrásnější
akce
Ani dnes v této rubrice nebudeme
opěvovat žádnou působivou kombinaci, jimiž plejeři elhákáčka vynikali
hlavně v první polovině základní
části. Tentokrát se nám totiž líbilo,
jak účinným způsobem aplikovali
play-off hokej v koncovce druhého
čtvrtfinálového střetnutí na Valašsku. Všechno házet na bránu soupeře, clonit a dorážet, to je mantra
současného moderního pojetí. Ptačí
dravci se tím začali řídit – a rázem
nasázeli tři fíky (byť se štěstím).

Zahazování
šancí

letos milujeme
slavíme

www.lhkjestrabi.cz
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VYKOUKAL O VăKONECH NÁVŠTħVNOSTI I BU
75()$'å(51£+2
7RP»v.DUSRYXNRQæLONDULÃUX
Hokejisté Prostějova skončili po základní části nakonec až

PROSTĚJOV Základní část letošního ročníku Chance ligy
2018/2019 je minulostí. Prakticky bezprostředně po jejím konci se
rozeběhly vyřazovací souboje, v němž Jestřábi vyzývají překvapení sezóny, vsetínské Valachy. Sportovní manažer a hlavní kouč Jiří
Vykoukal proto v průběhu minulého týdne zhodnotil pro internetové stránky prostějovského klubu nejen uplynulých šedesát kol a
odehraných 56 zápasů, ale vyjádřil se i k budoucnosti.

zpravodajství
z www.lhkjestrabi.cz
pro Večerník

Petr KOZÁK
Výsledky prostěovských hokejistů byly
v průběhu ročníku mírně rozpačité a
podobně se na bilanci 31 vítězství a 25
porážek dívá i muž zodpovědný za sportovní stránku. „Hodnocení je trošku rozporuplné...,“ připouští Jiří Vykoukal, že
od nabitého kádru LHK se čekalo přece
jen trochu více. „Sezóna se vyvíjela jako
na houpačce. Bylo to ovlivněno jak tím,
že si málokdo z hráčů dokázal udržet
konstantní formu během celé sezóny,
tak i tím, že během sezóny jsme měli
dost hráčů na marodce,“ zdůvodňuje boj
o holou účast ve vyřazovacích bojích až

takřka do samého finiše.
„První čtvrtina nám vyšla, ale ty další
byly už jako přes kopírák. „Z poslední
čtvrtky se mi líbily tři zápasy, které šly
po sobě, ve kterých jsme hráli o bytí či
nebytí v play-off. Byly to duely s Ústím,
Třebíčí a Litoměřicemi. Nemůžu říci,
že bych byl spokojený, ale důležité je,
že jsme se do play-off dostali,“ oddechl
si po splnění základního cíle. „Spoustu
zápasů jsme odehráli spíše na krásu než
na bojovnost a ty, co jsme nehráli na bojovnost jsme většinou prohráli. Kde šlo
trochu do tuhého, nebo na krev, tak tam
jsme ty týmy nepřetlačili. Věřím tomu,
že teď opravdu půjdeme se štítem,“ přidal k ohlédnutí za základní částí druhé
nejvyšší soutěže.
Hodnocení jednotlivců Vykoukal tradičně vynechává. „Já takto hráče nechválím. Ti kluci jsou tady od toho, aby si

TABULKA CHANCE LIGY, ZÁKLADNÍ ÈÁST 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

/WåUVXQ
HC Dukla Jihlava
VHK Robe Vsetín
ý(=0RWRUýHVNp%XGČMRYLFH
5\WtĜL.ODGQR
+&=XEU3ĜHURY
$=5HVLGRPR+DYtĜRY
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
+&6WDGLRQ/LWRPČĜLFH
+&)UêGHN0tVWHN
6.+67ĜHEtþ
+&6ODYLD3UDKD
+&577RUD[3RUXED
+&%HQiWN\QDG-L]HURX
+RNHMÒVWtQDG/DEHP
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Z
V VP P PP
56 33 8 3 12
56 32 7 2 15
56 30 7 2 17
56 30 4 6 16
56 28 2 8 18
56 28 3 2 23
56 26 5 3 22
56 26 5 3 22
56 26 3 6 21
56 18 12 4 22
56 21 1 12 22
56 18 7 2 29
56 14 3 8 31
56 12 2 7 35
56 8 1 2 45

5MÐTG $QF[
210:119 118
207:150 112
184:134 106
194:152 104
162:135 96
172:145
92
198:171 91
189:164
91
191:174 90
166:156
82
167:186 77
168:183
70
137:199 56
139:220
47
106:302 28

PROSTĚJOV Loni v létě před aktuální sezónou zamířil do LHK Jestřábi devětadvacetiletý útočník
Tomáš Karpov, který předtím strávil několik let v Anglii hokejem i studiem současně. V Prostějově
šel touto obousměrnou cestou dál, až se momentálně rozhodl s vrcholovým sportem definitivně
seknout. A oznámil oficiální ukončení hráčské kariéry.

<MWwGPÚ ×VQéPÊM ,GUVą¾Dč ,CP 5VCTÚ
XNGXQ  TQ\JQFN FX÷OC IÐN[ UVąGFGéPÊ
MNÊéQXÚFWGNU.KVQO÷ąKEGOK
Foto: Marek Sonnevend

splnili svoji práci. Myslím si, že oni sami
cítí, komu to šlo a komu zase ne... Těch
vykřičníků a varování během sezóny
bylo hodně. Snažíme se z nich vždycky
poučit. Za sebe jsem těm klukům za tu
sezónu strašně vděčný. Hodně mi otevřeli oči a posunuli mě dál. Loni šla základní část sezóny jako po másle, letos
to bylo trošku komplikovanější, ať už s
přístupem jednotlivých hráčů, s jejich
chováním, s těmi herními výkyvy nebo
s obdrženými brankami. Objevily se situace, které jsem za tu krátkou dobu, co
trénuji ještě nezažil.“
Co je podle sportovníhio manažera a
trenéra Jestřábů v jedné osobě nejsilnější
stránkou prostějovského týmu? „Jsme
hokejoví. Ta hokejovost ale nebude stačit, musí k ní přijít ještě nějaká nástavba.“
S čím tedy do play-off? „Předbrankové
prostory, dohrávání soubojů, více zblokovaných střel. V tom všem se musíme
zlepšit. Bez toho se prostě play-off hrát
nedá. Můžete si tady malovat taktiku,
ale pokud tam nebudou tyto atributy, tak neuspějete,“ nabádá Vykoukal.
„Doufám, že ta základní část je uzavřená.

Každý ví, že play-off je nová soutěž. Ta
nálada musí být taková, abychom byli
připraveni tu sérii vyhrát.“
Ještě větším zklamáním než trochu
nižší konečné umístění, je návštěvnost na domácích zápasech Jestřábů.
„Je to tady dokola pořád stejná písnička... Můžete být první nebo poslední,
můžete tu mít hráče takové nebo makové a stejně ta návštěvnost bude taková,
jaká je. Jsem vděčný za ty fanoušky, kteří
sem chodí, to jsou prostě ti skalní. Ti tu
jsou, když se týmu daří, a i když se nedaří. Dostat sem další fanoušky je ale strašně náročné,“ posteskl si Jiří Vykoukal. A
co fandům vzkázal? „Musím jim poděkovat za to, že s námi prošli tu základní
část. Na druhou stranu bych chtěl říct,
že to všechno je jen hokej, jenom sport a
jenom hra. Budu věřit, že to, co oni nám
dávají z tribuny, my budeme schopni dát
jim z toho ledu.“
Chance liga byla i letos uzavřená, jak
to ovlivňuje soutěž? „Víme, že Kadaň
tu byla navíc... Týmy si body od tohoto celku doslova rozebraly, proto ta
desítka v konečné tabulce byla hodně

Rozmohl se nám tady takový nešvar:
prostějovští hokejisté ve čtvrtfinále se
Vsetínem zatím neproměňují ani největší
tutovky. Během obou úvodních duelů jich
zahodili více než deset, zakončení vyložených příležitostí silně hapruje. Góly se
paradoxně povedlo vstřelit z nenápadných
situací.

(QVQYYYNJMLGUVTCDKE\

Mizérie proti Porubě naštvala fanoušky LHK
PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi předem prezentovali, že do utkání posledního 60. kola základní části Chance
ligy mužů ČR 2018/19 na vlastním
ledě s Porubou půjdou naplno, aby se
vítězstvím ideálně naladili na následné
play-off. Skutek? Diametrálně odlišný!
Hanáci úterní duel odflákli, viditelně
bojovnějšímu soupeři logicky podlehli
2:3. A od diváků si vyslechli pískot i nadávky, tentokrát naprosto zasloužené.

Marek SONNEVEND

LHK PV
RT POR

2:3

Hned začátek v nízkém tempu a oboustranně rozháraném módu jasně ukázal,
jakým směrem se zápas bude ubírat. Domácí vykazovali přece jen větší aktivitu
i přesnost, proto měli během úvodních
minut víc střeleckých pokusů plus jednu
šanci, kdy v 6. po ráně Čápa od modré
se kotouč vrtěl kousek před brankovou
čarou, než jej Urbanec uklidil do bezpečí.
Na opačné straně při hře čtyř proti čtyřem ujel ve 13. do sóla Kanko, jehož blafák výborným zákrokem zmařil Neužil.

Varování však nestačilo, a tak o necelé dvě
minuty později hosté ujeli do brejku tří na
jednoho, který Guman zakončil sám, aby
Neužila překonal nadvakrát – 0:1. Prostějované okamžitě vyvinuli úsilí vyrovnat,
leč vypracované příležitosti Luňáka v 17.
ani Račuka v 19. ke gólu nevedly vinou
nepřesného zakončení.
Od druhé třetiny projev elhákáčka znova upadl do podprůměru, dostat se přes
soustředěnou defenzivu Toraxu se skoro
vůbec nedařilo. Výjimku tvořila situace z
28. minuty, v níž Prokeš pěknou jedovkou orazítkoval pravou tyč. Pak trápení
favorita dál pokračovalo, načež vedlo ke
druhému úderu na solar. Severomoravané měli 69 sekund trvající dvojnásobnou
přesilovku a těsně po jejím vypršení už
při hře pět na čtyři Urbancovo uvolnění
mezi kruhy zužitkoval Guman trefou do
odkryté brány – 0:2. To už se z tribun linul hlasitý hvízdot prokládaný peprnými
výrazy, v téhle nemilé atmosféře uplynul
zbytek zpackané periody bez výraznějšího vzruchu.
Každopádně do třetí části ptačí letka
vlétla o poznání odhodlaněji a záhy se
dočkala dílčí odměny. Po minutě a osmi
vteřinách se k Žálčíkovi vrátila jeho vlastní přihrávka tak, že byl rázem sám mezi
kruhy, odkud švihem zavěsil k levé tyčce –
1:2. Ve 44. ale zafungovala i smůla, neboť
záhadný odraz puku od mantinelu poslal

HC do kontru dvou proti jednomu, který
Jáchym finalizoval ukázkovým blafákem
pod víko – 1:3. Přesto se oživlí Jestřábi nevzdávali, naopak za další dvě minuty opět
snížili na nejtěsnější rozdíl. To Pšenička
důrazným napadáním v útočném pásmu
získal puk, hned jej zleva přeposlal najíždějícímu Meidlovi a ten nezadržitelně
skóroval do volného koutu Kůdelovy klece – 2:3. Víc však hanáčtí plejeři dlouho
nevyprodukovali, do většího náporu jim
pomohlo až dvojí vyloučení RT krátce
za sebou. Tím pádem měli v 57. dvojnásobnou početní výhodu v trvání 1.52, což
byla skutečně ideální možnost vyrovnat.
Pohříchu scházela častější palba, pří-

močarý tlak do svatyně. Komplikované
kombinace tudíž vyústily pouze ve dvě
neproměněné pološance Divíška s Račukem. A jakmile v čase 57.50 posledně jmenovaný zbytečně fauloval, reálná naděje
na odvrácení prohry definitivně uletěla.
Navzdory zoufalému pokusu o power
play, v níž mohli spíš Porubští zpečetit
výsledek. Sice k tomu o fous nedošlo,
ovšem hostující mančaft se s ročníkem
přesto rozloučil vítězně. Zatímco domácí tým rychle mizel do kabiny po hrubě
nevydařeném střetnutí.
Statistiky z utkání, další výsledky a konečnou tabulku Chance ligy po základní čísti najdete na straně 22

CHOMUTOV Přeminulou sobotu 23. února se v chomutovské
sportovní hale uskutečnilo pod
hlavičkou TJ Sokol Spořice letošní mistrovství republiky v řeckořímském zápase juniorů a žáků.
O tituly se přijelo do severozápadních Čech porvat téměř sto padesát borců ze sedmadvaceti oddílů,
barvy Čechovic tam reprezentovala trojice Adam Lajčík, Šimon
Polena a Matěj Vrba. Společně
vybojovali jedno zlato a dvě další
umístění v elitní desítce.
Mezi starší žáky už plnohodnotně
patří Matěj Vrba. Do hmotnostní
kategorie do 85 kilogramů vstupoval s již třemi tituly mistra České

¸67<75(1§5č
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„V prvních dvou třetinách jsme sice měli nějaké šance, ale z naší strany to bylo spíš odklouzané, ne odbojované. Až od třetí části jsme přepnuli na vyšší rychlost a hned snížili, jenže
hosté díky šťastnému odrazu ujeli do brejku a zase zvýšili. Pak se podařilo opět dotáhnout
na rozdíl jednoho gólu, bohužel dvojnásobnou přesilovku jsme sehráli tragikomicky, prostě jako obvykle. Celkově špatný výkon a zasloužená porážka.“

Miloš HOLAÒ – HC RT Torax Poruba
„O všem rozhodl hned začátek utkání, do kterého soupeř vletěl na plné obrátky, zatímco my jsme
ještě asi zůstali v kabině. Za stavu 3:0 jsme se pak marně snažili něco s výsledkem udělat. Prohrát
jsme ve Frýdku určitě nechtěli, ale důležitější je teď pro nás se co nejlépe připravit na play-off.“

„Tom završil studium na britských
ostrovech, zároveň učinil rozhodnutí
nepokračovat už dál ve své hokejové
dráze. Plně se totiž vrhne do nového
zaměstnání, kterým bude práce u firmy
Nextbike Czech Republic. Ta do Prostějova přináší systém sdílení kol a Tomáš
se chce stoprocentně zaměřit na zdárný
rozjezd tohoto projektu. Do nové kariéry mu přejeme vše nejlepší, ať se práce
daří a vychází podle představ. Karpiku,

díky,“ potvtrdil marketingový manažer
elhákáčka Štefan Žigárdy.
Karpov coby odchovanec Sparty Praha
a držitel řady mistrovských titulů z anglického působení nastupoval za ptačí
letku v probíhajícím ročníku Chance
ligy dlouho pravidelně, navíc si po herní
stránce vedl nadmíru dobře. Absolvoval
34 utkání, ve kterých nasbíral 24 kanadských bodů (10 + 24) a 38 trestných
minut, v hodnocení účasti na ledě patřil

s +10 k nejlepším v týmu. Po Novém
roce se však začal věnovat výhradně
dokončení školy, tím pádem vypadl ze
sestavy. A jak se ukázalo, tak nevratně.
„Tomáš byl pro nás určitě velkým přínosem. Šlo o poctivého, inteligentního
a obousměrného hráče makajícího do
útoku i obrany, za jeho služby každopádně děkujeme. Bude nám chybět,“
okomentoval Karpovovo adieu hlavní
trenér Jestřábů Jiří Vykoukal.
(son)
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najdete nás také na www.vecernikpv.cz
Mezi hokejovými mantinely
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republiky a roli favorita plně potvrdil. Všechna svá utkání ukončil ještě
před časovým limitem položením na
lopatky nebo technickou převahu
a stal se tuzemským mistrem taktéž
pro rok 2019.
To Lajčík a Polena patří ještě mezi
mladší žáky a do Chomutova přijeli
hlavně získávat zkušenosti. Adam
obsadil ve váze do 38 kilogramů
sedmou příčku a Šimon skončil o tři
kilogramy výše těsně pod stupni vítězů.
A právě tato trojice se již plně připravuje na cestu do Hradce Králové,
kde se bude konat Mistrovství České
republiky juniorů a žáků ve volném
stylu.
(jim)

PROSTĚJOV Už za měsíc – přesně v sobotu 6. dubna „Vzhledem k tomu, že řada členů našeho kádru pracuje
– odstartuje nový ročník 1. nohejbalové ligy mužů ČR v různých firmách na směny včetně sobot a nedělí,
2019. Druhou nejvyšší tuzemskou soutěž přitom bude budeme dávat sestavu dohromady na každý zápas
znovu hrát družstvo TJ Sokol I Prostějov, loni šesté. A le- jednotlivě podle situace. Někdy lépe, jindy hůře. V komtos toužící po klidném středu tabulky včetně opětovného pletním složení určitě máme na to porazit z prvoligových
postupu do play-off, hlavně bez sestupových starostí.
protivníků kohokoliv, bez dvou či více opor základu půjde
naopak šance bodovat pronikavě dolů. Taková je naše reMarek SONNEVEND
alita, se kterou se hodláme v rámci možností naplno rvát.
Zajímavostí je, že veškeré ligové soutěže naší země včetně Já věřím, že při současném složení mančaftu nespadneme
extraligy měly od téhle sezóny projít reorganizací, jejíž do záchranářských bojů a místo toho si znova zahrajeme
oficiální návrh dostal na starost dlouholetý prostějovský play-off,“ vyslovil Beneš optimistický předpoklad.
trenér Richard Beneš.
„Vypracoval jsem nový systém, v němž by první liga měla
deset týmů. Jenže vedení Českého nohejbalového svazu
na poslední chvíli vyrukovalo se svým vlastním návrhem,
od toho mého naprosto odlišným. Nakonec na valné
hromadě neprošel ani jeden, byť můj získal podstatně víc
hlasů, ale ne potřebnou nadpoloviční většinu. A tím pádem zůstalo vše při starém,“ prozradil Večerníku Beneš
rozladěný přístupem generality ČNS.
Každopádně tato kauza nijak nenarušila jeho pokračující
snahy o přípravu co nejlepšího možného mančaftu
pro blížící se prvoligové boje. „Honzu Matkulčíka jsme
definitivně pustili do extraligových Modřic výměnou za
hostování kvalitního blokaře Tomáše Svobody, který se už
zapojil do našich tréninků. Podle toho, jak dobře po herní
stránce vypadá, by tahle změna neměla znamenat žádné
naše citelné oslabení,“ vyložil Beneš.
Za soupeře budou Hanáci mít Čakovice B, Modřice B,
Přerov, České Budějovice, Holice, Zruč-Senec a z elity sestoupivší Český Brod. Základní část bude mít
zase 14 kol, přičemž do play-off postoupí prvních šest
celků z osmičlenné tabulky (dva nejlepší přímo do
semifinále, třetí až šestý do předkola). Dva nejhorší
absolvují vzájemnou sérii o udržení, jejíž proherce
sestoupí do druhé ligy a výherce ještě bude čekat
baráž se stříbrným druholigistou.
Samostatnou kapitolou hokejového dění v Prostějově je (nejen) za poslední roky fanouškovské
téma. Během aktuální sezóny to nějakou dobu vypadalo, že vzhledem k atraktivní útočné hře předváděné Jestřáby i jejich dobrým výsledkům by se
divácká návštěvnost sportu číslo jedna ve městě
mohla stabilně zvednout blíže k potenciálu, který
v tomto směru nesporně má.
Potom se však leccos nehezky pokazilo. Muži
LHK postupně přestali produkovat pěknou ofenzivní podívanou, dolů šly herní produkce stejně
jako výkony, přízeň fandů vyprchávala. A kdybych
měl spočítat sprosté nadávky na konto ptačích
dravců při nevydařeném utkání 60. kola základní
části Chance ligy s Porubou, nestačily by k tomu
ani prsty dvacetirukého člověka. O nespokojeném pískotu ani nemluvě…
Nyní sezóna vrcholí boji v play-off, tím pádem
prostějovští hokejisté potřebují podporu svých
příznivců nejvíc ze všeho. Zvlášť za čtvrtfinálového
stavu 0:2 na zápasy s kvalitním Vsetínem. Kdy jít
Jestřábům zafandit, pokud ne teď? Sám jsem však
zvědavý, nakolik silné (ne)zůstalo pouto mezi mančaftem a zdejšími sportovními nadšenci.

V relativním poklidu strávili zimní přípravu fotbalisté 1.SK Prostějov. Zdálo se, že nevydařený
závěr podzimu interně vyřešili, dlouhé tréninkové
období probíhalo převážně dobře. A když poté
oddílové vedení přivedlo deset dnů před startem
jara zvučnou posilu z první ligy Jana Vošahlíka plus
nabušený mančaft v generálce smetl Uherský Brod
7:0, vypadalo vše optimálně nastavené k úspěšnému vstupu do odvetné části Fortuna:Národní ligy
2018/2019.
Místo úspěšného odpichu na půdě tabulkově posledního Žižkova však přišel nečekaný debakl 1:4.
Objektivní důvody samozřejmě mohou být různé,
ovšem ať tak či onak Hanáci okamžitě zabředli do
nepříjemných problémů. Nekoná se žádný rychlý
únik ze sestupového pásma podle původních plánů, naopak záchranářské starosti se rázem ozývají
ještě hlasitěji.
Proto je teď ze všeho nejdůležitější nalít si takzvaně
čistého vína a rychle přijít na kloub tomu, proč tým
ani s rozpukem jarní části soutěže nezačal naplňovat
svůj potenciál. Vždyť podle svého personálního složení by eskáčko rozhodně nemělo mít s udržením
F:NL žádné vážnější problémy. Nebo snad ano?

Čtrnáct let byla anketa Sportovec města Prostějova
úzce propojena s Hotelem Tennis Club coby svým
neměnným dějištěm, zatímco moderátoři slavnostního vyhlašování se pravidelně střídali. A při
vší úctě k dosavadním kulisám i konferenciérům
těchto každoročních večerů musím říct jedno: letošní patnáctý ročník posunul akci na úplně jinou,
vyšší úroveň.
Důvody jsou právě ty dva naťuknuté. Nejpodstatnější změnou se stal přesun místa konání do
Národního sportovního centra Prostějov. Přímo
na ploše krásné tamní haly vyrostly pódium i improvizované hlediště pro dvě stovky hostů, což je
dvojnásobný nárůst oproti minulosti. Navíc se podařilo výborně vyřešit rovněž ozvučení, osvětlení,
akustiku a další logistické náležitosti.
Když se pak k tomuto nezbytnému základu přidala
moderátorská osoba špičkového spíkra s nezměrnými zkušenostmi i noblesním vystupováním Petra Vichnara, nemělo vyvrcholení významné společenské události v podstatě kam uhnout. Kromě pár
menších zaškobrtnutí se vydařilo opravdu skvěle.
A letošní Sportovec města Prostějova tak anketě
jasně ukázal cestu dál.

KDY POKUD NE TEĢ
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Tak to mohl být skutečný majstrštyk... Jestřábi prohrávali ve druhém zápase play off ve Vsetíně dvě
minuty před koncem už 1:3, ale
strhujícím finišem dua Husa – Volf
dokázali vyrovnat. Škoda, že to v
prodloužení nevyšlo...
DEBAKL:
Prostějovští fotbalisté spřádali
před startem jarní části ambiciózní
plány, jak rychlí opustí sestupové
vody. První zápas na Žižkově je ale
vrátil tvrdě na zem. Porážka 1:4 je
pořádným políčkem pro velezkušené mužstvo!
ĠÌSLO:

1 161

Přesně tolik prvoligových startů
najdeme na soupisce 1.SK Prostějov, kde je hned devět borců se zkušeností z nejvyšší soutěže. Eskáčko
má tak dokonce protřelejší výběr
než i trojice Karviná, Liberec, Opava o patro výš!
VăROK:

ÅNENÌ TÌM
NEJDöLEþITħJŠÌM
BăT PO NADSTAVBħ
DRUHă NEBO TìETÌ´

Lodivod prostějovských volejbalistek
LUBOMÍR PETRÁŠ umí sejmout ze
svých svěřenek tlak...
KOMETA:

DAVID POLJAK

(QVQKPVGTPGV

Mladý prostějovský tenista sice nezískal deblový titul na turnaji v Šarm AšŠajchu, ale i postup společně s Polákem
Michalskim do finále se počítá. Na třetí deblový titul tak Poljak si bude muset ještě počkat.

HROZÍ JEN POKUTA

PROSTĚJOVSKO Žena středního
věku z Prostějovska si už nevěděla
rady se svým násilnickým partnerem a minulé úterý přivolala policii. Strážci zákona u ní doma zjistili,
že chlápek s agresivními sklony ji
napadl a nebylo to zdaleka poprvé.
Policisté jej na deset dní vykázali ze
společného obydlí, pak mu hrozí už
jen pokuta...
„V úterý šestadvacátého února přijali
policisté obvodního oddělení Prostějov oznámení devětatřicetileté ženy
z obce na Prostějovsku o opakovaných
verbálních a fyzických útocích ze strany
jejího partnera. Když celou věc prověřili, shledali, že zde byly naplněny znaky
domácího násilí,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
„Vyslaná hlídka zjistila, že k útokům
dochází ve společné domácnosti, je
zde zřejmá opakovanost, postupný nárůst intenzity i jasné role mezi násilnou
a ohroženou osobou. Z toho důvodu
policisté devětačtyřicetiletého muže ze
společné domácnosti na dobu deseti
dní vykázali. Samo napadání šetří pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ dodal Kořínek s tím,
že podezřelému násilníkovi hrozí za
uvedený přestupek pokuta až do výše
20 000 korun.
(mik)

Za napadání partnerky

NĚMČICE NAD HANOU Už
v minulém vydání Večerník přinesl tragickou zprávu o smrtelné
havárii na silnici mezi Němčicemi nad Hanou a Výšovicemi
z předminulého pátku. Nyní jsme
od policie obdrželi podrobnější
zprávu a snímek otřesné tragédie,
při níž vyhasl mladý život...
„V pátek dvaadvacátého února
před šestnáctou hodinou došlo
na komunikaci mezi Němčicemi
nad Hanou a Výšovicemi k havárii
osobního automobilu značky Renault. Devatenáctiletý řidič z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo
komunikaci. Tam se vozidlo částečně převrátilo na levý bok a stře(QVQ2QNKEKGè4

Na jeho projevu bylo patrné, že
by jej rozvázání spolupráce s dlouholetým nájemcem pláže U Vrbiček mrzelo. „Radek Kocourek se
dvanáct let staral o zábavu pro lidi
a spolupráce s ním byla bezchyb-

chou narazilo do stromu. Řidič
při havárii utrpěl zranění, kterým
na místě podlehl. Ve vozidle cestoval sám, ke zranění dalších osob
nedošlo,“ shrnul smrtelné neštěstí
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Po dobu vyšetřování okolností
havárie přímo na místě a odklízení jejích následků byl provoz
v místě řízen kyvadlově. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 30 000
korun, ale to určitě v tuto chvíli
není podstatné... „Přesné příčiny
a okolnosti havárie jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil policejní mluvčí.
(mik)

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ná,“ konstatoval Zlámal, který však
odmítl, že by se akce stěhovaly pouze na jeden rok. „Pokud se jednou
přesuneme, pak to bude určitě na
delší dobu a na pláž se asi už nikdy
nevrátíme,“ dodal.

EXKLUZIVNĚ
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Plumlova bylo v tomto ohledu velmi
aktivní a o naše akce projevilo zájem
už loni na podzim. Nicméně v tuto
chvíli podepsáno ještě nic nemáme,“
reagoval na dotaz Večerníku Petr
Zlámal, majitel agentury.
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Fastfood rock – revivalový koncert legend
Galakoncert skupiny Jelen
Rock Memory
koncert skupiny Rybičky 48
Guláš Rock Fest

„Zatím stále není rozhodnuto,“
říká Petr Zlámal z agentury
HITTRADE

Mladík neměl šanci přežít!

8. 6. 2019
6. 7. 2019
13. 7. 2019
3. 8. 2019
10. 8. 2019

se tedy přesun těchto oblíbených
setkání?
„Naše stěhování do kempu Žralok
v Plumlově bych zatím nebral jako
uzavřenou záležitost. Faktem je, že
se jedná o jednu z variant. Zatím
však nelze zodpovědně říct, kde se
naše akce budou konat. Termíny
akcí musíme mít naplánované minimálně půl roku dopředu a za situace,
kdy nevíme, jak to s pláží bude, je
třeba hledat náhradní variantu. Zatímco Povodí Moravy ani do konce
února stále ještě nebylo schopno
vypsat výběrové řízení, vedení města

PROGRAM AKCÍ SPOLEÈNOSTI HITTRADE:

Světlo světla už dokonce spatřil
přehled kulturních akcí, které by se
měly letos konat v kempu Žralok
u Podhradského rybníka v Plumlově. Ten počítá i s akcemi pořádanými
agenturou HITTRADE, která své
zázemí v uplynulých letech nalezla
zejména na pláži U Vrbiček. Chystá

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

MOSTKOVICE, PLUMLOV Uplynulých dvanáct let byla pláž
U Vrbiček poblíž plumlovské přehrady v průběhu léta jedním
z kulturních center Prostějovska. Konala se tam celá řada zajímavých a hojně navštěvovaných akcí. To by se však už letos
mohlo změnit. Jak totiž Večerník zjistil, Povodí Moravy stále
ještě nevybralo nového pronajímatele pláže a není tedy vyloučeno, že se akce přesunou do kempu Žralok v Plumlově.

milujeme vecerník
á

PŘESUNOU SE KONCERTY Z PLÁŽE U VRBIČEK DO PLUMLOVA?

zprávy z regionu

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

Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Dìti mìly delší
prázdniny

Nezamyslice (nif) - Rekonstrukci celého jednoho pavilonu školy
chystají v Nezamyslicích. „Dva roky
jsme přistavovali jednu budovu
a teď jednu z těch starých kompletně rekonstruujeme. Pět tříd bude
muset být rozmístěno po dědině
půl roku, ale nedá se nic dělat, protože budova je ve špatném stavu
a musí se opravit,“ prozradil Večerníku starosta Nezamyslic Vlastimil
Michlíček s tím, že dvě třídy budou
v ZUŠ a tři ve sportovní hale. „Děti
kvůli tomu měly výjimečně čtrnáct
dní prázdniny,“ dodal starosta.

Plumlov (mls) - Stejně jako v předchozích letech i letos přispívají obce
v okolí na provoz srážedel fosforu
u plumlovské přehrady. Například
město Plumlov v této souvislosti
nedávno schválilo částku 73 tisíc
korun, za které by měl být nakoupen síran železitý. Navzdory těmto
opatřením i předchozímu nákladnému bagrování se kvalita vody
v nádrži zhruba v polovině prázdnin
pravidelně zhoršuje.

Dotace na èistou
pøehradu
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Klenovice na Hané (nif) – Při zasedaní Zastupitelstva obce Klenovice na Hané bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku ve výši
20 000 Kč na podporu poškozených obyvatel v okolí exploze rodinného domu v Mostkovicích.

Upraví vnitøek radnice

Kostelec na Hané (mls) - Úprava
schodiště na půdu a prostoru spisovny stavebního úřadu čeká radnici
v Kostelci na Hané. Celkové náklady
na obě investiční akce byly vyčísleny
na zhruba půl milionu korun včetně
DPH. Provede je prostějovská Stavební společnost Navrátil.

Rozorali èást
nauèné stezky

Němčice nad Hanou (mls) - Loni
na podzim byla na okraji Němčic
nad Hanou otevřena nová naučná
stezka Masarykova lípa. Její součástí byla i výsadba zeleně. Nedlouho
poté ovšem došlo ke zorání části
ploch, kde měla růst pouze tráva
a byliny. Město nyní pracuje na
nápravě. Zároveň budou u stezky
umístěny dostatečně velké hraniční
kameny, aby k podobným událostem již nedocházelo.

Autobus se opozdí.
Kvùli dìtem

Prostějovsko (mls) - Od neděle
3. března opět došlo k drobným změnám v jízdních řádech. Jedna z nich se
týká autobusu jedoucího z Prostějova
do Protivanova, tento spoj je nově
o 15 minut opožděn. Místo dosavadních 15:40 hodin vyjíždí z Prostějova
v 15:55. KIDSOK tím vyhověl požadavku MŠ Malé Hradisko a zohlednil
fakt, že děti ze školky čekají venku za
každého počasí 25 minut. V tomto
ohledu je čekání dětí z Vícova v družině o patnáct minut déle menší
komplikací. I další změny vycházejí
zejména z potřeb žáků škol či pracujících. Než přistoupil ke všem změnám,
konzultoval je KIDSOK se starosty
všech dotčených obcí.

Kvùli tøem tisícùm
pøijde o pole
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Obědkovice (mls) - Každý čtvrtý
obyvatel Obědkovic čelí exekuci.
O tom, že to není nic příjemného,
ví své i paní Marie B. (59) z této vísky. Do dražby aktuálně jde její pole
o rozloze bezmála 10 tisíc m2. A důvod? Dluh ve výši 3 018 Kč! Ten byl
postupně navýšen o úroky z prodlení
ve výši 6 951 Kč, náklady soudního
řízení 2 150 Kč, pravděpodobné náklady exekutora 2 518 Kč a odměnu
3 630 Kč. Původní dluh tak narostl
o více jak 600 procent...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

region
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region
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I přes zákaz přítelkyně
Z přečinu neoprávněného užívání
cizí věci podezírají policisté osmatřicetiletého muže z Prostějovska.
Podezřelý se tohoto skutku měl
dopustit 30. ledna tohoto roku
kolem půlnoci tím, že v místě společného bydliště v obci na Prostějovsku se neoprávněně zmocnil
klíče od vozidla značky Renault,
které poté užil k jízdě do Prostějova. Učinil tak, ačkoliv mu jízdu
automobilem výslovně zakázala
jeho přítelkyně, která je majitelkou automobilu. Trestní zákon
pro toto jednání stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta nebo
zákaz činnosti.

Nekradl, jen škodil
V době od 19. do 26. února vnikl dosud nezjištěný pachatel do
kabiny dodávky značky Peugeot
zaparkované před rodinným domem v obci na Konicku. Při vniknutí do vozidla pachatel poškodil
dveře u řidiče a uvnitř potom také
spínací skříňku. Odcizeno z vozidla nic nebylo. Jeho majitel způsobenou škodu předběžně vyčíslil
na 10 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození
cizí věci. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok .
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Školka ve Ptení se už rozšiřuje
zjistili jsme

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

MASOPUSTNÍ MAŠKARY ROZVESELILY V ESNICE PodvacetiletechkončíLadislavOtruba,
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V Horním Štěpánově lovili mamuta,
v Březsku vyjel vláček i s průvodčím

PROSTĚJOVSKO Všichni jsme blázni, ale jen někteří z nás si to
dokážou naplno užít. Právě takoví vyrazili minulou sobotu ven
ze svých obydlí, aby rozveselili sousedy v celé řadě vesnic po
prostějovském regionu. I letos se jim za do dostávalo jednohubek, chlebíčků, sekané, koláčků, štrůdlu, čaje a samozřejmě
i slivovice. Nejvíce masek se opět sešlo v Horním Štěpánově,
skutečně veselo bylo ovšem všude, kde se do oslav ostatků
pustili. A Večerník navštívil hned několik míst...

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
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Je to na každém z nás. Můžeme si sednout
k televizi či počítači a čekat, až nás někdo
nebo něco pobaví. Můžeme se však také
rozveselit sami a rozesmát přitom třeba
i všechny kolem nás. Ideální příležitostí
k tomu druhému jsou nepochybně ostatky neboli konec masopustu.
V Horním Štěpánově se při této příležitosti letos sešlo 81 masek. „Sehnat
u nás lidi není problém, nikoho nemusíme přemlouvat, všichni už s tím počítají. Hlavně aby nám to tak vydrželo,“
pochvalovala si starostka místního sboru
dobrovolných hasičů Lucie Grygová,
která coby pražena byla součástí pratlupy,
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do které patřil dokonce i pramamut. I letos zde maškary doprovázela živá hudba
v podobě muzikantů z dechové kapely
Lipovanka ze Suchdola. Co však bylo

Zmocnil se auta i náklad
Přes noc z úterý 26. na středu
27. února se na parkovišti v obci
na Prostějovsku dosud nezjištěný pachatel neoprávněně zmocnil dodávky značky Fiat Ducato
v hodnotě 400 tisíc korun a odjel
s ní neznámo kam. V úložném
prostoru vozidla bylo uloženo
nářadí na dřevovýrobu a magnetické tabule v celkové hodnotě asi 200 tisíc korun. Policisté
obvodního oddělení Plumlov
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
neoprávněného užívání cizí věci
a přečinu krádeže. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let.

nové, byl směr pochodu. Zatímco v předchozích letech se začínalo na horním konci vesnice, letos se šlo od konce dolního.
„Lidé z Nových Sadů byli překvapeni, kolik
k nim tentokrát dorazilo masek. Vzhledem
k tomu, že byli zvyklí, že jsme u nich vždy
končili, a tak nás dorazilo už jen pár, kteří
navíc byli dostatečně najezení i napití, tak
si i tentokrát připravili méně občerstvení
jako lidé z horního konce,“ všimla si tradiční účastnice Jitka Vlachová, která vyrazila
coby beruška. Mezi další vskutku originální masky patřily například různobarevní
mniši ztvárňující oheň, vodu, život a smrt
či pochodující dáreček s mašlí ve vlasech.
Vskutku vydařené masky se už řadu let
schází také v Březsku, kde má masopust
dlouhou tradici, na kterou se každoročně daří bezvadně navázat. I tentokrát
tam byly k vidění mimo jiné pozoruhodné

dál řešili nehodu, ke které došlo na
silnici ve směru na Žárovice.
„Ve čtvrtek osmadvacátého února
v devět hodin ráno řídil čtyřiatřicetiletý řidič osobní automobil značky
Volkswagen na komunikaci z Drahan

k Žárovicím. Na vjezdu do vojenského prostoru nerespektoval dopravní
značku zákaz vjezdu a narazil do uzavřené závory. Podle svých slov závoru
se zákazovou značkou neviděl, protože měl být oslněn sluncem. Ke zranění
osob nedošlo,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidle a závoře byla předběžně vyčíslena na 80 000 korun. „Muž na
místě odmítl dechovou zkoušku, ale
po výzvě se dobrovolně podrobil odbornému lékařskému vyšetření ke
zjištění ovlivnění alkoholem či jinými návykovými látkami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření,“ sdělil
policejní mluvčí.
(mik)

DŘEVNOVICE Minulý čtvrtek
28. února po čtrnácté hodině došlo
přímo v Dřevnovicích k dopravní
nehodě osobního automobilu Škoda
Fabia. Jeho řidička z dosud přesně
nezjištěných příčin nezvládla projet
dvojitou zatáčkou, vyjela vlevo ze silnice, načež narazila do auta a neštěstí
bylo na světě...
„Nejprve levými koly vozidla projela příkopem podél komunikace a poté poškodila
zaparkovaný automobil značky Peugeot.
Jízdu vozidla zastavila až zeď rodinného
domu,“ přidal podrobnosti František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Že ovšem řidička nevyjela ze silnice jen
tak, se policisté přesvědčili hned záhy. „Provedenými dechovými zkouškami policisté
u ženy změřili hodnoty 1,97 a 2,06 procent
alkoholu v dechu. Ta s výsledkem měření

skupinové masky. K nejzdařilejším z nich
určitě patřil originální vláček tvořený jednou lokomotivou a celkem čtyřmi vagóny,
na jehož bezpečný pochyb po vesnici bedlivě dohlížela mladá průvodčí. K realizaci
tohoto originálního nápadu bylo třeba jisté
manuální zručnosti, což dvojnásob platilo
i pro masky obřího pavouka či muže sedícího v kadibudce.
Jak v Horním Štěpánově, tak v Březsku
se rozhodně nejedná o ojedinělé aktivity.
V obou vesnicích působí ochotnický soubor, který každoročně připraví premiéru
a zároveň derniéru nějaké vlastní hry. Zatímco v Březsku to bývá vždy na Silvestra,
v Horním Štěpánově to bude při tradičním
červnovém kácení máje.
Reportáže z dalších míst prostějovského
regionu si můžete přečíst na dvoustraně
24-25

střídá jej František Horák
KOSTELEC NA HANÉ Předminulou neděli 24. února se v Kostelci na Hané uskutečnila Okresní
konference KDU-ČSL. Lidovci na
ní volili nové vedení výboru. Dlouholetý předseda a bývalý plumlovský starosta Ladislav Otruba už
předem avizoval, že na vedoucí
post kandidovat nebude a tak se
čekalo, kdo se ujme žezla. Volba
nového předsedy nakonec byla
jednoduchá...
„A stal se jím František Horák, starosta Kostelce na Hané, který byl
nakonec jediným kandidátem, neboť
Milada Novotná z Vřesovic a konický místostarosta Jaroslav Procházka
těsně před volbou svoji kandidaturu
stáhli. Na postech místopředsedů
byli zvoleni právě Milada Novotná
a Jaroslav Procházka, společně s nimi
pak Tomáš Weber,“ informovala Večerník Michaela Hrubanová, okresní
tajemnice KDU-ČSL.
„Kandidátů mělo být původně skutečně víc. Já sám jsem dlouho zvažoval, zda mám o post předsedy
usilovat. Jsem přece jen hodně pra-
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PTENÍ Tohle bylo potřeba! Díky
novým stavebním parcelám se do
Ptení nastěhovaly mladé rodiny.
Jejich děti nyní začínají navštěvovat
zdejší mateřskou školku, avšak kapacita přestala stačit. A tak muselo vedení
obce sáhnout k rozsáhlé rekonstrukci.
Ve Ptení původně plánovali velkorysou
rekonstrukci zdejšího sportovního areálu nacházejícího se v bezprostředním
sousedství základní školy. Jenže nakonec
se obecní prioritou stalo rozšíření místní
mateřské školky.
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souhlasila a požití alkoholu před jízdou přiznala,“ přidal Kořínek.
Řidička při nehodě utrpěla zranění, se
kterým byla převezena do prostějovské
nemocnice. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 73 000
korun. „Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Za
ten podezřelé, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,“ vyjádřil se tiskový
mluvčí krajské policie k rozsahu možných
trestů s tím, že po prohlídce poškození vozidla podezřelé policisté na místě zadrželi
osvědčení o jeho registraci.
(mik)

Historka s krabicí od bot
➢

ze strany 5
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DRAHANY V Drahanech bylo ve čtvrtek dopoledne skutečně živo. Zhruba
pětadvacetiletý mladík se tam pokusil
vykrást poštu. Neúspěšně. „Přes vyslovenou hrozbu požadované peníze nedostal a s nepořízenou odešel neznámo
kam,“ konstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Zpráva o události se samozřejmě okamžitě roznesla po celé vesnici. „Přišel prý zachumlaný do hokejové šály snad brněnské
Komety a namířil na paní za přepážkou
pistoli. Ona mu začala vysvětlovat, že mu
peníze nemůže vydat, protože k trezoru
vede časový zámek. To znamená, že se
box otevře až po určité době. Pak se jej zeptala, zda mu to za to stojí?!,“ popsal horké

chvilky exkluzivně pro Večerník jeden
z místních občanů, který byl celé události
nablízku. „On následně schoval pistoli a začal se odmaskovávat s tím, že celá akce je
pouze testování zaměstnanců, zda reagují
správně na krizovou situaci! Když mu na
to paní řekla, že o ničem podobném nikdy
neslyšela, tak jí odvětil, ať se podívá na americké filmy. Hned na to utekl. Prý jej tu ještě
nikdy neviděla. Po vesnici se povídá, že
musel odjet autem, nikdo ale neví jakým,“
přidal.
Po útěku pachatele začaly v obci a jejím
okolí policejní manévry. V pohotovosti
byli zakuklenci se samopaly, dokonce
i policejní vrtulník... „V místě policisté
ihned po oznámení věci realizovali rozsáhlou pátrací akci, které se kromě několika hlídek a služebního psovoda zúčastnili také kolegové z Letecké služby Policie

České republiky s vrtulníkem,“ potvrdil hou světle šedé tepláky. Mluvil česky bez
cizího přízvuku či vady řeči,“ zaslal médityto informace František Kořínek.
ím popis neznámého pachatele policejní
mluvčí. Identikit pachatele přepadení
Jak vypadal
pošty v Drahanech zveřejňujeme na titulpachatel?
ní straně dnešního vydání.
Muž je pro své jednání podezřelý ze
zločinu loupež, s trestní sazbou odnětí svobody až na deset let. Jakékoli
poznatky k hledanému muži je možno sdělit osobně na jakékoli policejní
služebně, elektronickou poštou na adresu pv.skpv.ook.podatelna@pcr.cz
nebo na bezplatnou telefonní linku
číslo 158.
Podobná přepadení nejsou na Prostějovsku příliš častá. Naposledy došlo k přepadení pošty v Kelčicích na
podzim 2015 a předtím v Bedihošti
v roce 2012.
Podezřelého se však policistům dosud
dopadnout nepodařilo, proto se s žádostí
o spolupráci obrátili na veřejnost. „Podezřelým je muž ve věku přibližně 25 let,
vysoký 180 centimetrů, střední postavy
s vystouplým menším břichem. Má černé, krátce střižené vlasy a tmavé strniště
vousů. V době činu měl na sobě oblečenou maskáčovou tříčtvrteční bundu (tzv.
parku) modré barvy, rozepínací mikinu
bez kapuce světle šedé barvy s tmavými rukávy, šedé triko s černým nápisem
„ROCKY“ a šálu tmavě rudé barvy. Na
hlavě měl černou pletenou čepici, na no-

„Máme dvě třidy, ale nezbytně nutně
potřebujeme třetí oddělení. Proto vznikl projekt na přístavbu školky, která by
měla vzniknout v patře stávající budovy. Na provoz mateřinky by aktuální
stavební práce neměly mít výraznější
vliv,“ objasnila starosta Ptení Jiří Porteš s tím, že rozšířená a zmodernizovaná školka by se měla otevřít již v září
letošního roku.
Náklady na její výstavbu vyjdou na zhruba 10 milionů korun, obec má v této souvislosti požádáno o dotace.
(mls)
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HLEDEJTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
5VCTQUVC-QUVGNEGPC*CPÆCMTCLUMÚ\CUVWRKVGN(TCPVKwGM*QT¾MLGP[PÊPCXÊEKRąGFUGFQW
1MTGUPÊJQXÚDQTW-&7è5.PC2TQUV÷LQXUMW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

covně vytížen, kromě starostování
v Kostelci na Hané jsem ještě i krajským zastupitelem. Nakonec jsem do
toho šel a uspěl jsem. Říkal jsem si,
že když okolo sebe budu mít hodně

kvalitních spolupracovníků, tak to
společně zvládneme,“ řekl Večerníku
k úspěchu ve volbách do Okresního
výboru KDU-ČSL jeho nový předse- PROSTĚJOV U soudu stanul Jan
da František Horák.
(mik) Vymětal z Dětkovic. Větší problémy si však nepřipouštěl. „Peníze,
které dlužím, jsem já sám neutratil. Vždy šly na nákup nemovitosti nebo na investici ve formě
půjčky někomu jinému. Dluží mi
například Milan R., který skončil
v insolvenci, a další, kteří jsou
kvůli tomu souzeni,“ hájil se.
Když byl však tázán na konkrétní částky, bylo jasné, že i kdyby tyto
své údajné pohledávky dostal zpět,
peníze by mu na pokrytí všech jeho
závazků zdaleka nestačily. „Od svého
souseda, kterého znám od dětství,
jsem si půjčil dva a půl milionu korun na nákup domu v Náměšti na
Hané. Ten měl být obratem prodaný se ziskem zhruba tři sta tisíc. Finance jsem dostal v hotovosti a dal
je do krabice od bot. Měli jsme je
předat v Brně. Bohužel před naším
domem v Dětkovicích jsem je položil
na střechu auta a zapomněl je tam.
Uvědomil jsem si to až v Brně a už je
neviděl,“ vytasil se Vymětal u soudu
s těžko uvěřitelnou historkou o tom,
kde půjčené miliony skončily.
Na přímý dotaz státního zástupce,
zda ztrátu takového obnosu peněz
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Divoká jízda opilé ženy

Nabourala do auta,
Napral to do závory zastavil
ji až dům
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DRAHANY Zhruba ve stejnou chvíli dosud neznámý ozbrojený lupič
přepadl poštu v Drahanech, o čemž
informujeme na jiném místě dnešního vydání. Souběžně s tím však také
dopravní policisté o pár kilometrů

hlásil na Policii ČR, Jan Vymětal jen
zavrtěl hlavou. „To mě nenapadlo,“
reagoval.

Peníze šly zøejmì
do hazardu
To, kde mohly peníze skončit,
mnohem více osvětlovala správa
jedné sázkové společnosti, z níž
vyplývalo, že nedlouho po získání
uvedené půjčky si tam Jan Vymětal
otevřel účet. Během následujícího
roku pak z tohoto účtu vsadil celkem více jak 3,6 milionu korun,
a to se ztrátou zhruba 600 000 korun. To však obžalovaný popíral
a dušoval se, že vsázel pouze otcovy
peníze ve výrazně menších obnosech.
Dá se však přitom očekávat, že
nešlo o jedinou společnost zabývající se hazardem, u které Jan
Vymětal své peníze „investoval“.
Jeho jméno například figuruje ve
světové databázi Hendon Mob
Pokeru sdružující hráče této karetní zábavy, ve které se často točí
velké peníze.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo po podrobném celodenním dokazování
(mls)
odročeno.
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ROTAARIÁÁNI NAA PLEESEE OPĚTT ROZZDÁÁVALI PENNÍZE DOUCNOSTI 6QO¾w&KXÊwGMRQ2QTWD÷d$[NQVQwRCVPÆq
„Přímá pomoc je ta nejúčinnější,“
říká prezident Rotary klubu
Ladislav Langer

PROSTĚJOV Další ročník Reprezentačního plesu prostějovského Rotary klubu hostil uplynulou sobotu večer
tradičně Národní dům. „Rotariáni“ i tentokrát na svém
bále dodrželi tradici a z rukou prezidenta klubu Ladislava
Langera předali charitativní šeky s finanční pomocí zástupcům potřebných organizací či jedincům. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Ještě před jedenadvacátou hodinou
došlo na onen slavnostní akt předávání šeků, který byl stejně jako v minulých letech tu pravou třešničkou na
jinak chutně připraveném plesovém

menu. Už vloni byl Večerník u toho,
když Rotary klub zakoupil Božetěchu
Zavadilovi elektrický invalidní vozík
a v sobotu 2. března si symbolický šek
na 30 000 korun přišli převzít zástupci
Domova pro seniory v Nerudově ulici
Monika Kučerová a Miroslav Prokop.
V sobotu pak zástupce spolku Archytas Miroslav Zacpal a ředitel Dětského
domova v Plumlově Radim Kratochvil
převzali 10 tisíc korun jako příspěvek
na aktivity ve Ptenském Dvorku a šeky
na 5 tisíc korun si z Národního domu

PROSTĚJOV Zajistili si postup do prvoligového play-off – a pak
jako když utne. Prostějovští hokejisté s definitivou v kapse vůbec nezvládli poslední dva duely základní části včetně domácí
derniéry s Porubou (2:3), po níž jsme se ostříleného útočníka
LHK Tomáše Divíška (na snímku) zeptali na důvody nepříjemné
porážky i názory směrem k vyřazovacím bojům.

sedmí

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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odnesli šestnáctiletá Tereza Straková
na nákup dioptrických brýlí, Adam
Čechmánek ze skautského oddílu
v Plumlově a rovněž rodina Lenhertova na podporu pěstounské péče.
„Jako každý rok dostávají naši členové úkol, aby přišli s nápady a návrhy
toho, komu pomoci a koho finančně
podpořit. Je to vždy o tom, aby nezištná pomoc skutečně pomohla a byla
v souladu se stanovami a vlastně i posláním našeho Rotary klubu. Nepřispíváme na nějaká školení a podobně,

ale lidem či organizacím, kteří určitou
finanční injekci skutečně potřebují,
neboť vlastních prostředků tolik nemají. Těch konkrétních návrhů je jistě
vždycky mnohem víc, než jsou naše
finanční možnosti. Proto je konečný
výběr těch potřebných vždycky těžký a rok od roku je také složitější najít
tolik peněz,“ řekl Večerníku těsně po
rozdání šeků Ladislav Langer, aktuální
prezident Rotary klubu v Prostějově.
Jak vzápětí potvrdil, kromě další celoroční pomoci mladým prostějovských

studentům a financování jejich zahraničních stáží hodlá prostějovský Rotary klub uskutečnit ještě větší projekt.
„Jedná se o dlouhodobý program pomoci domovům pro seniory a nákup
invalidních vozíků. K tomu se samozřejmě přidávají drobnější podpory,
nejvíce skautům či dětským domovům. Přímá pomoc je ta nejúčinnější.“
Rotariánům a jejich hostům vyhrávala v sobotu k tanci a poslechu skupina
Romantica a dobře se na plese bavili
i zástupci vedení města v čele s pri-

2x foto: Michal Kadlec

mátorem Františkem Jurou či jeho
náměstkyněmi Miladou Sokolovou
a Alenou Raškovou. Přítomni byli
i mnozí prostějovští podnikatelé a na
poslední chvíli dorazil do Národního
domu také hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk. „Jsme rádi,
že dorazilo tolik významných osobností. Ale dnešní návštěvnost hodně
ovlivnila chřipková epidemie, máme
tak hodně omluvenek,“ posteskl si
prezident prostějovského Rotary klubu Ladislav Langer.

Hasičský ples ve Ptení ovládly První roÿník ProstĚMovskpho plesu
oddMel na Medniÿku
masky i POBŘEŽNÍ HLÍDKA
VIDEO&FOTOGALERIE

PTENÍ Ve Ptení se lidé umí bavit!
A nepotřebují k tomu ani televizi,
ani internet. Důkazem toho byl
určitě hasičský ostatkový ples,
na který uplynulou sobotu dorazilo zhruba šest desítek originálních masek. Když je doplnila
zhruba stovka dalších tanečníků,
bylo rázem ve ptenské sokolovně
plno. Přitom se v obci letos jednalo už v pořadí o čtvrtý ples,
u něhož ani tentokrát nechyběl
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

klikni na

www.vecernikpv.cz

nejlepší z nich. Její výběr sice bývá
pekelně těžký, nicméně i díky tomu
všemu se to u nás velmi dobře rozjelo.
Nyní nám na plesy chodí kolem sto
padesáti lidí, z čehož dobrá třetina je
v maskách,“ pochvaloval si starosta
tamního sboru dobrovolných hasičů
Pavel Soldán, kterému mimo řady
dalších členů sboru vydatně pomáhá
i jeho manželka Helena.
Lidé v často dost vtipných kostýmech se na plese musí cítit jako
doma. Sami organizátoři totiž

našlapaná. Těžko říci. Hráčů je málo,
konkurence je malá a týmů je hodně,“
uvedl Jiří Vykoukal pro klubové stránky Jestřábů.
V únoru byla oznámena nová pravidla, která budou platit od příští sezóny
2019/2020. Jedním je, že budou zavedeny přímé postupy a sestupy. Co na
tyto pravidla říká Jiří Vykoukal? „Je to
rozhodnutí svazu. Uvidíme, co to do
budoucna ještě přinese...“

VHK VS
LHK PV
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PROSTĚJOV Až do ranních hodin se bavili hosté prvního rořníku
Prostějovského plesu, který uplynulou sobotu pořádalo Radio Haná
a agentura Forsberg. A tenhle styl
plesání se městu v srdci Hané zalíbil
- jedlo se, pilo a tančilo do brzkých
ranních hodin.
O zábavu měli hosté skutečně postaráno. „To jsme tu v Prostějově ještě
neměli. To občerstvení, které tu je pro
všechny, je neskutečně lahodné. Moc
jsem se těšila na vystoupení Olgy Lounové. Předčila moje očekávání - show
plná obrovské energie. Teď s manželem míříme do fotokoutku, ať máme
hned i památku na tenhle super ples,“
chválila akci návštěvnice Lenka.
A co lidé na černobílém Prostějovském plese všechno zažili? K tanci

i poslechu hrála celý večer sety známých songů v osobitém provedení
kapela Kolorez, inspiraci k novým
tanečním krokům představili lektoři
z Tanečního Studia Tomáše Komendy, jako hlavní hvězda večera zazářila
na pódiu i mimo něj charismatická
zpěvačka Olga Lounová a celým večerem a afterparty nás provedl DJ a moderátor Radia Haná Lukáš Kobza.
Doprovodný program pak nabídl
zážitkový fotokoutek s originálními
a stylovými rekvizitami a virtuální
realita Alternaut, díky které jsme si
mohli např. na vlastní kůži vyzkoušet
volný pád ze stého patra mrakodrapu.
Součástí této plesové události bylo
i vyhlášení nejlepších šatů a účesu
večera. Vítězky soutěže si odnesly
poukaz na snídani pro dvě osoby

v nejlepším NH hotelu na světě NH Collection Olomouc Congress.
A o prestiži této akce svědčí i osobní
účast hejtmana Olomouckého kraje
Ladislava Oklešťka a primátora města
Prostějova Františka Jury.
„Tenhle formát akce jsme do Prostějova přivezli poprvé, ze všech stran
sbíráme jen pozitivní ohlasy, takže se
Prostějov stoprocentně může těšit na
další ročník. My se jej už nemůžeme
dočkat, doufám, že vy to máte stejně,“ vyhlíží druhý ročník akce ředitel
spolupořádající agentury Forsberg
Marek Berger.
Jedinečnou atmosféru plesu si připomeňte prostřednictvím fotek na facebookové stránce Prostějovského plesu
nebo na www.prostejovskyples.cz.
(red)
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VSETÍN, PROSTĚJOV UVstup do
čtvrtfinálové série Chance ligy mezi
hokejisty Vsetína a Prostějova zvládli mnohem lépe domácí, kteří v pátečním otevíracím duelu potvrdili
nedobytnost svého stadionu Na Lapači. V pekelné atmosféře usmažili
hosty 3:0 a vykročili za očekávaným
postupem.
Oba týmy v úvodu na nic nečekaly,
hned v zahajovací minutě vyslaly první
střely. Slováček i Dvořáček však ztroskotali na zákrocích Neužila se Šelepněvem. Ve 4. následovaly pokusy Jonáka
+ Roba opět vyražené Neužilem, načež měl dobrou šanci Dvořáček, jehož
zblízka vychytal Šelepněv okrajem la-

o nejbarevnější, nejvtipnější, nejelegantnější a nejzajímavější klobouk
a losování tomboly. Uživatelé odcházeli spokojeni a plni dojmů z příjemně prožitého odpoledne,“ dodala s radostí Pudová.

Uživatelé Denního stacionáře Pivoňka, a nejen oni, se už těší na další akce,
kterých se budou moci zúčastnit a zapojovat se tak co nejvíce do běžného
života a prožívat radostné okamžiky, za
které jsou vždy velmi vděčni. (mik)

yyProč skončilo střetnutí proti Toraxu nečekanou prohrou?
„Určitě jsme si to představovali úplně
jinak... Chtěli jsme hrát play-off hokej
a vítězstvím se naladit na páteční start,
ale místo toho nám nic nešlo. První
dvě třetiny byly špatné, snad kromě
několika úvodních minut, kdy jsme
nedali nějaké šance. Pak nám soupeř
dvakrát ujel tři na jednoho, dozadu
pořád propadáme. Nedařilo se nám
hrát kompaktně v pěti do útoku ani
do obrany. Před druhou třetinou jsme
si řekli, že to musíme zlepšit, ale místo toho se výkon snad ještě zhoršil.

pačky. Nicméně tlak VHK rostl a brzy
se změnil ve vedení. Běžela 9. minuta,
když chybnou rozehrávku v útočném
pásmu uzmul volný Rob, najel si před
bránu a bekhendem suše zavěsil do
pravé šibenice – 1:0. Jestřábi se rázem
ocitli dole, kam je ještě víc přitlačila nepovedená přesilovka utnutá vyloučením Račuka, který navíc za protesty vyfasoval desítku. Přesto mohlo být v 16.
vyrovnáno, neboť během další početní
výhody dorážel Nouzovu ránu do odkryté klece Starý, leč vedle. Stejná situace se opakovala krátce před přestávkou
na opačné straně kluziště při přesilové
hře ROBE, v tomto případě Drtinovu
jedovku doklepl z tutovky mimo Rác.
Druhou třetinu odstartovali agilně Valaši, Neužil musel rychle za sebou likvi-

Nevím proč, nedokážu si to vysvětlit.
Nahoru jsme šli až v poslední třetině,
i když nás trochu srazil třetí obdržený
gól z brejku po blbém odrazu puku,
což se může stát. Přesto jsme se až do
konce tlačili do brány a chtěli aspoň
vyrovnat, ale bohužel bylo pozdě.
Makat musíme celých šedesát minut,
ne jen dvacet.“
yy Nemohlo po Litoměřicích dojít
k určitému uspokojení?
„Nemyslím si. Předtím jsme odehráli
tři super zápasy, ve kterých nám šlo o
život, a my je zvládli bezvadně týmově. Pak se jelo do Frýdku-Místku, kde
jsem osobně nebyl a tohle utkání ani
neviděl celé, ale prostě na nás vletěli a
jasně přehráli. S Frýdkem nemáme v
letošní sezóně dobrou bilanci, nějak se
nám na ně nedaří. Tím víc jsme chtěli
dneska zabrat a třeba já jsem stoprocentně věřil, že vyhrajeme, uděláme
si pohodu před play-off. Což se bohu-

dovat pokusy Roba, Tepera, Slováčka i
Theoreta. Mezi dvěma nevydařenými
převahami rozjetého soupeře 5 na 4
zahrozil ofenzivním výpadem ve 26.
Žovinec, ovšem i Šelepněv byl na místě. Podobně jako o chvíli později proti
střelám Prokeše a Nouzy. V téhle části
bylo střetnutí rozkouskováno častým
putováním na trestnou lavici, aby už v
plném počtu hráčů na ledě vypálil ve
34. ze zajímavé pozice Račuk do boční
konstrukce. O minutu později čaroval
Neužil akrobatickým zákrokem proti ložence Kucharczyka, ale Vsetínští
přesto svůj náskok zvýšili. Ve 38. kanonýr Rob projel s pukem na holi až
k zadnímu mantinelu, odkud nahodil
na Neužila a ten si jeho lišácký pokus
nešťastně srazil do vlastní svatyně – 2:0.

žel nepovedlo, ale v uspokojení nebo
podcenění důvod nevidím. Spíš jsme
jen vypadli z tempa, odehráli špatný
zápas.“
yy Nepoznamená tahle zbytečná
porážka atmosféru v mužstvu do
k.o. bitev?
„My jsme si to hned po utkání v kabině vyříkali a až zítra přijdeme
na zimák, budeme naladění
čistě na vyřazovací boje,
zavládne play-off nálada. Prohry s Porubou
je sice škoda, ale už je
to jedno, základní část
skončila. Nějak jsme ji
doklepali, některé věci
během ní byly z naší
strany dobré a některé
špatné. Teď je potřeba navázat na ty
vydařené, každopádně se na play-off
moc těšíme.“
yy Ve čtvrtfinále narazíte na Valašský hokejový klub. Jaký je to protivník?
„Co se týká divácké atmosféry, mělo
by to být supr, oba zimáky narvané.
Snad i tady v Prostějově přijde co
nejvíc lidí a budou nám fandit, poženou nás dopředu. My se samozřejmě

Druhá inkasovaná trefa Prostějovany
pořádně vyburcovala. Ještě v závěru
prostřední periody napřáhli Nouza i
Luňák, zkraje třetí části pokračovali
v náporu slibnými příležitostmi opět
Nouza a také Prokeš (oba nepřelstili Šelepněva). Ve 46. minutě domácího brankáře konečně překonal důraznou dorážkou ze závaru Dvořáček, leč kotouč
zastavila horní tyčka. Následně favorit
rostoucí nebezpečnost LHK otupil, proto mohli hosté jedině litovat promarněné přesilovky od 52. do 54. Vzápětí ujel
v oslabení Starý a jeho projektil třískl pro
změnu o levou tyč! Ohromná smůla,
kterou záhy znásobil pečetící zásah šťastnějšího soka. V čase 56.10 při početní
výhodě nahodil od modré Slováček a na
šikovnou teč Theoreta z bezprostřední
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Tolik střel vyslali muži LHK
Prostějov na bránu VHK ROBE
ve druhém střetnutí vzájemné
série 1. kola play-off Chance
ligy. Vyprodukovali tím o čtyři
pokusy víc než domácí kolektiv, který mírně zaostal rovněž v
počtu vyložených šancí. Přesto
Hanáci těsně podlehli.

Výrok:
pokusíme postoupit. Kvalita na straně
Vsetína je sice velká, ale to je podle mě
i na naší straně. Jen to musíme ukázat
na ledě. Soupeř sice skončil v tabulce o dost před námi, jenže play-off je
úplně jiná soutěž než základní část.
Začíná se znova od nuly, může to dopadnout jakkoliv. A my do čtvrtfinále
půjdeme na maximum, abychom prošli dál. Věřím našemu mančaftu, že na
to máme.“

blízkosti nestihl Neužil zareagovat – 3:0.
A bylo rozhodnuto. Ještě vyšší porážku
pak v dalších oslabeních odvrátilo několik skvělých zákroků gólmana ptačí

„Pokud budeme hrát v
obloučcích, po rozích a
nedůrazně kolem obou
branek, tak se rychle
pakujeme...“
oࣂ;v|ং࢙0ৄbংझ(hoh-Ѵ
-uo-Ѵv࣒ং;m1;rং;7ro_o7ѴŊ
ml_oh;f;l

(son)
letky.
Statistiky z utkání a další výsledky
první série čtvrtfinále play off najdete
na straně 22
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Jiøí DOPITA – VHK ROBE Vsetín
„První utkání série přineslo přesně to, co jsme čekali. Prostějov hrál bojovný hokej a
napadal nás. Pro nás je to však super začátek, máme první vítězství, jsme spokojení.“
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
První třetinu jsme odehráli docela slušně, ani ta druhá nebyla z našeho pohledu špatná. Měli jsme tam nějaké přesilovky, ale chyběly vstřelené branky. Dnes
nám prostě selhalo zakončení, bez gólů nemůžeme vyhrát. Vše vyvrcholilo ve
třetí části, kde jsme se snažili zápas zdramatizovat a trefili dvě tyče. Potom nás
srážela častá vyloučení, definitivně rozhodl gól na 3:0.“
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STAV SÉRIE: 2:0 pp
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složená ze dvou výborných hudebníků z Oslavan u Brna. „Měli připravený
bohatý repertoár od lidových písní po
moderní songy. Posluchači i tanečníci
se dočkali i písniček na přání. V rámci
plesu proběhlo vyhodnocení soutěže

éWYUWILQ¿OH +DQ¿NĎPVHOKDOR]DNRQêHQËSRĆ¿G
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STAV NA ZÁPASY: 1:0

BYLI JSME
U TOHO

mají smysl pro
humor i recesi. Vše
dokáží zužitkovat
při předpůlnočním
překvapení, kdy pravidelně vystupují se
svérázným tanečním číslem. Loňské
uklízečky se sme0CJCUKéUMÆORNGUGXG2VGPÊLUVGOQJNKRQVMCVKVQVQTQ\VQ táky vystřídali leOKNÆdOKOKPMQq
Foto: Martin Zaoral tos spoře odění
plavčíci a plavčice připomínající hrdiny seriálu
Pobřežní hlídka. Přes řadu organizačních povinností pořádají hasiči
ples zejména proto, aby se pobavili.
S alkoholem to ovšem přehánět nemohou. „Už zítra zde totiž zaštiťujeme Dětský karneval,“ vysvětlil Pavel
Soldán s tím, že to rozhodně není
jediná akce, kterou sbor ve spolupráci s obcí pořádá. Tou nejbližší
bude už 21. ročník Ochutnávky vín,
který se bude konat 1. června opět
v areálu sokolovny ve Ptení.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Plesovou sezónu ve Ptení odstartovali myslivci, po nich přišli na řadu fotbalisté a mladí nadšenci z konického
děkanátu. Jejího zakončení se tradičně zhostili místní hasiči. „Ostatkové
průvody už u nás dlouhou dobu nechodí. I náš ples se několik let obešel
bez masek, nicméně pak jsme si řekli,
že bychom se měli k této tradici vrátit.
Masky mají u nás vstup zdarma, navíc mohou něco vyhrát v soutěži o tu

PLESY

X2TQUV÷LQX÷
CLGJQQMQNÊ
8. března Maškarní bál pro dospělé
Městské divadlo v Prostějově
MC Cipísek
8. března Maškarní obecní ples
Sokolovna Mostkovice
Obec Mostkovice
8. března Sportovní ples
Sokolovna Kostelec na Hané
TJ Sokol Kostelec – HK a TJ Sokol Centrum Haná
9. března Reprezentační ples Koutný
Společenský dům Prostějov
Firma Koutný
Sokolovna Určice
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice
Sokolovna Olšany u Prostějova
SDH Olšany
9. března Společenský ples
9. března Hasičský ples

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 28. února
se v Centru sociálních služeb tančilo! V budově Denního stacionáře
pro seniory probíhal Kloboukový
ples, pořádaný pro uživatele služeb
tohoto zařízení. Kromě uživatelů
z Domova se zvláštním režimem,
Denního stacionáře pro seniory
a Chráněného bydlení, se plesu
účastnili také uživatelé Denního
stacionáře Pivoňka.
„Součástí programu bylo vystoupení
taneční skupiny Křepelky z Domova se zvláštním režimem. Také paní
Navrátilová, uživatelka Domova se
zvláštním režimem, předvedla volné taneční improvizace s barevnými
stuhami,“ uvedla Ludmila Pudová,
vedoucí aktivizačního úseku. Ta se
také podílela i s dalšími pracovníky na
organizaci této akce.
Na plese si s uživateli zatančila i ředitelka organizace Helena Vránová.
K poslechu i tanci hrála kapela Naživo

VSETÍN, PROSTĚJOV Abnormálně strhujícím závěrem jako vystřiženým z některých bitev zámořských
soutěží vygradovalo druhé čtvrtfinálové utkání Chance ligy v čistě
moravském boji. Hokejisté Vsetína
měli jako na talíři už druhé vítězství
v sérii u sebe doma, leč muži Prostějova v úplné koncovce neuvěřitelným způsobem smazali dvougólové
manko. Hned zkraje prodloužení
pak sahali po dokonání ultra bombastického obratu, ale místo toho
vzápětí inkasovali. A soupeř tak
přece jen odskočil do zápasového
vedení 2:0.
V sobotu praskal zimák Na Lapači ve
švech díky návalu diváků ještě víc, než
o den dříve. A hned po dvaceti sekun-

dách mohl hromově bouřit, kdyby tutovku úplně volného Březiny famózně
nevychytal Neužil. Za minutu odpověděl Mikliš dělovkou z mezikruží,
kterou lapil Šelepněv. Ten si následně
poradil i se šikovnou tečí Žálčíka a
ranami Havlíka + Čápa, v 6. pak Starého přihrávku zpoza brány nepřetavil
osamocený Žálčík v otevření skóre ani
nadvakrát. Vynikající nástup Jestřábů
tedy k ničemu nevedl, navíc jej utnula tři vyloučení krátce za sebou. Dvě z
nich se třiačtyřicet vteřin překrývala,
tolik času tudíž Valaši hráli dvojnásobnou přesilovku. Měli během ní jedinou
loženku zahozenou Pechancem. Na
druhé straně po návratu z trestné lavice
ujížděl do sóla Pšenička, jenže nezkrotil
puk a v kleci skončil místo něj on sám.
Na sklonku úvodní třetiny hosté obnovili svou počáteční aktivitu, slibnou
příležitost nedal zblízka Divíšek.
V početní výhodě na přelomu první
a druhé části Šelepněva střelecky prověřili dvakrát Starý, Nouza i Pšenička.
Ve 26. Čápovo nahození ztečoval Račuk těsně vedle, aby vzápětí změnili

bezgólový stav domácí. Slováček po
nevyužití samostatného úniku uvolnil
před bránu Karafiáta, který tváří v tvář
Neužilovi trefil mezi jeho betony – 1:0.
Uprostřed mače měl výběr ROBE další přesilovou hru a v ní obrovské šance
Březiny se Slováčkem, ale obě dorážky
do odkryté svatyně fantasticky zmařil
Neužil. Podobná situace nastala ve 33.
při početní převaze také před Šelepněvem, jenž pro změnu vyřešil tutovou
možnost Divíška. Následně se vzrušující dění na ledě trochu uklidnilo, aby
zbytek prostřední dvacetiminutovky
uplynul bez závažnějších událostí.
Brzy po návratu z kabin protáhl střelecké prokletí prostějovského mančaftu
v sérii Dvořáček, neboť ani on v ložené pozici nevyzrál na Šelepněva. Poté
propukla hromadná potyčka oceněná
řadou vyloučení, načež krátce za sebou
prováhali dobré příležitosti Slováček i
Dvořáček. A to už se schylovalo k neskutečnému závěru. V 52. jej odstartovala pěkná přesilovková kombinace
VHK neomylně zakončená zblízka Teperem – 2:0. Nad elhákáčkem se zatáh-

ly černé mraky, ovšem záhy je aspoň
trochu rozehnal Kolář nenápadným
nahozením od pravého mantinelu,
které dlouho nepřekonatelnému Šelepněvovi zapadlo do bližšího vinklu
– 2:1. Už dvě a půl minuty před vypršením normální hrací doby se pak
trenér ptačích dravců odlodlal k power play, avšak nedopadlo dobře. Havlíkovu přihrávku v útočném pásmu
vystihl Pechanec a bekhendem skoro
přes celé kluziště trefil opuštěnou
klec – 3:1. Zdálo se být rozhodnuto,
jenže zdaleka nebylo. V čase 58.16 si
další slabou chvilku vybral Šelepněv,
když tentokrát pustil za svá záda střelu
Husy stojícího na modré čáře u levého
mantinelu – 3:2! Jestřábi pokropení
živou vodou potom zase zkusili power
play, aby čtyřicet sekund před sirénou
opět Husa z levého kruhu nahodil
před bránu a Volf tam ideálně tečoval
mezi Šelepněvovy betony – 3:3!!
Po tomhle zázračném zmrtvýchvstání tedy přišlo na řadu prodloužení. A
hosty v nástupu do něj dělily jen milimetry od završení úžasného obratu.

Račukův nádherný průnik ale perfektním zákrokem zlikvidoval Šelepněv,
který se tím vykoupil za svá předchozí
zaváhání. Z protiútoku totiž Valaši
definitivně rozhodli. Po 68 vteřinách
extra timu Březinův bekhend z bezprostřední blízkosti vyrazil Neužil k
volnému Kucharzykovi a ten z levé

strany vymetl bližší šibenici – 4:3! Euforie v jednom táboře i smutek v tom
druhém logicky zavládly enormní.
(son)
Statistiky z utkání a další výsledky
druhé série společně se zbývajícím programem čtvrtfinále play off
Chance ligy najdete na straně 22

¸67<75(1§5č
Luboš JENÁÈEK – asistent trenéra VHK ROBE Vsetín:
„Většinou to bývá tak, že druhé utkání je ještě těžší než první. A je náročné takového
soupeře jako Prostějov porazit dvakrát po sobě, i když se hraje doma. Dnes se to potvrdilo, hosté hráli výborně a místy nás dost výrazně zatlačili. My jsme naštěstí vstřelili první branku. Poté byla dlouho taková tahaná o puk. V závěru jsme přidali gól a
vypadalo to i za skóre 3:1 na jasný závěr. Bohužel jsme si to zkomplikovali a soupeř se
neuvěřitelně vrátil dvěma rychlými góly do utkání. V prodloužení jsme měli naštěstí
v bráně vynikajícího Jana Šelepněva, který neskutečně vychytal Račuka. Prakticky
hned z protiútoku skóroval Radim Kucharczyk, který si to za letošní výkony opravdu zaslouží. Pro něho takový zlatý gól.“
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Jednotlivé zápasy čtvrtfinále už nebudu hodnotit, vyjádřím se až po skončení
celé série...“
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volejbal

JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
Eva RUTAROVÁ

Kdo by ještě během ledna řekl, že téměř dva metry
vysoká blokařka bude v únoru klíčovou hráčkou
prostějovského týmu? Asi nikdo, neboť do té doby
se Eva ve službách vékáčka spíš trápila. Momentálně
však hraje výborně a další důkaz předložila ve
čtvrtečním duelu proti Liberci. Nastřádala
22 bodů, z toho plných 12 bylo vítěznými
bloky (!), útočila s vysokou úspěšností 50
procent a celkovou užitečnost měla +21,
což je na střeďačku ohromné číslo! Chybělo jediné: aby její skvělý výkon pomohl
Hanačkám k výsledkovému triumfu. Což
se bohužel nestalo, ale vina Rutarové to
rozhodně nebyla.

ŽHAVÁ NOVINKA

Ü½NGJ
Z VÉKÁČKA 6,/1
Ve ètvrtfinále na Brno èi Pøerov
Na koho prostějovské volejbalistky narazí v úvodním kole vyřazovacích bojů
UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019?
Tuhle otázku definitivně zodpoví až
poslední týden nadstavbové části, který
právě startuje. Nicméně platí, že v úvahu
teoreticky přicházejí tři možní soupeři,
reálně pak asi jen dva.
Vzhledem k většímu bodovému náskoku
Šelem Brno na průběžné páté pozici by
tenhle protivník měl na VK ve čtvrtfinále
vyjít pouze shodou méně pravděpodobných okolností. Mnohem více „hrozí“
buď momentálně šesté KP Brno, nebo
zatím sedmý Volejbal Přerov. Záleží, jak
dopadne skupina o 5. až 8. místo, a rovněž kolikáté skončí po nadstavbě Prostějovanky. „Samozřejmě dobře víme, že
nejspíš půjdeme na Královo Pole či Přerov. V mých očích jde o podobně kvalitní
i nebezpečné týmy, které nás sice v letošní
sezóně ještě neporazily, ale dokážou hodně potrápit, předvést velmi dobrý výkon,“ krátce se zamyslel nad úvodní play
off výzvou kormidelník vékáčka Lubomír Petráš. Každopádně čtvrtfinálovou
sérii na tři vítězné zápasy otevřou jeho
svěřenkyně doma v sobotu 16. března.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

5

Už popáté v aktuální sezóně
podlehly ženy VK Prostějov
družstvu Liberce totožným
výsledkem 2:3. Na tuhle tiebreakovou tradici bylo zaděláno dvakrát v přípravě, načež
Dukla vyhrála stejným poměrem i tři vzájemná střetnutí
v UNIQA extralize. Jediný ligový mač 2018/19 dopadl jinak
– pod Ještědem 3:1 pro hosty.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ
aneb názor
Heleny Horké

„I přes horší začátek jsme měly utkání s Libercem jasně rozehrané na vítězství,
to bychom však musely dotáhnout do zdárného konce třetí set, kde jsme vysoko vedly. Tam nás připravily o náskok 21:16 i 23:20 vlastní nevynucené chyby
a v dramatické koncovce nepomohlo ani osm odvrácených setbolů. Taky škoda,
že jsme nevyužily jeden ze svých dvou, útočily jsme při nich. Věřím, že za vedení
2:1 na sady bychom měly velkou šanci dovést celý zápas k tříbodovému vítězství.
Takhle jsme se sice hodně zlepšily ve čtvrtém setu a vyrovnaly, ale nestačilo to.
Tiebreaky proti Liberci totiž v letošní sezóně prostě neumíme. Tentokrát jsme si
Duklu nechaly odskočit hned ze začátku dalšími svými chybami a pak už se nám
nepodařilo dotáhnout, i když nějaké šance tam byly. Soupeřky si to ale pohlídaly,
pátý set odehrály - na rozdíl od nás – velice dobře. Další porážka 2:3 od Liberce je
samozřejmě nepříjemná, zvlášť doma. Na druhou stranu teď nic extra neřeší, spíš
jde o varování pro play off. V tom směru, že tam uspějeme jen s dobrými výkony
bez tak častého chybování.“
HelenaHORKÁ,univerzálkaVKProstějov

POTVRZENÁ VYROVNANOST

á
milujeme vecerník

Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz
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V Pivíně mají tradiční ostatky Sobotní průvod masek,
Ä¾½ËÎÁ+ÉJ4(¼¾ÉÈÇº½ÌÍºÏ»,ÆSTOVKY večerní
veselice a zítra POCHOVÁNÍ BASY!
Prostějovské ženy nezvládly další tiebreak
se Severočeškami, které jsou o chlup vepředu

PROSTĚJOV Nejzajímavější
zápletka nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 (vyjma boje o vyhnutí se baráži) dál pokračuje.
Přetahovanou mezi volejbalistkami VK Prostějov a Dukly
Liberec o druhé místo tabulky
totiž nerozsekl ani vzájemný
duel ve 22. kole soutěže, naopak situaci ještě víc vyrovnal. Byť o malý kousíček výš
nyní skočil kolektiv z města
pod Ještědem, neboť v hale
Sportcentra DDM vydřel pro
něj příznivý výsledek 2:3.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Rozhodujících bylo víc faktorů, ale
nejvíc ze všeho dva. Za prvé samozřejmě třetí set, který jsme měli výborně
rozjetý a vedli v něm už 21:16, pak ještě
23:20. Bohužel nás vzápětí srazila dolů
série chyb v útoku, se kterým jsme se

trápili většinu zápasu. Úplná koncovka
následně byla o náhodě, štěstí i pevnějších nervech,“ ohlížel se kouč vékáčka
Lubomír Petráš za infarktovým závěrem sady číslo tři, kde Severočešky proměnily až svůj devátý setbol (!) a mezitím odvrátily dva prostějovské.
Definitivní potvrzení těsného triumfu hostí potom přišlo v pátém dějství.
„My jsme sice druhý i čtvrtý set odehráli skvěle a měli především v jejich
druhých polovinách velkou převahu.
Jenže tiebreak proti Liberci v téhle sezóně prostě nedokážeme získat. Hned
v jeho úvodu jsme znova udělali několik vlastních chyb, soupeř odskočil
a ztrátu se nám pak již nepodařilo
dotáhnout. Tady i jinak v klíčových
chvílích se projevilo, že má Dukla vynikající obranu v poli a vysokou jistotu
v mezihře, což my někdy postrádáme.
Těmito silnými stránkami nás hostující
celek opakovaně dostával dolů,“ zmínil
Petráš kvality protivníka.
Prostějovský i liberecký tým se momentálně srovnaly na 48 nasbíraných bodech, ale druhý je výběr vojenského oddílu, byť Hanačky mají
lepší skóre setů. Dosáhly však menšího počtu vítězství (o jedno) oproti
soupeřkám, což je při bodové

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PIVÍN „Přendite všeci tóto soboto 2. března o devíti hodinách na
dědino v Pivíně, bodó tam chodit maškare, tož se nějak nahastrošte, ať meze ně zapadnete. Bode se nalivat šlijovička, podávat
kačenka a koblehe! Na sádle.“ Takto zněla pozvánka Jiřího Vrby,
bývalého prezidenta Divadelní společnosti Větřák. V Pivíně uplynulou sobotu vypukly ostatky už ráno, kdy průvod chodil po dědině, zpívalo se, hrálo se a pilo se. Zahájen byl také čtyřicetidenní
půst. Večer vše pokračovalo taneční zábavou s právem, na které
se vydávají odpustky za zaznamenané hříchy. Vše vyvrcholí úterním pochováním basy Barborka basa. U takové události prostě
Večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

.KDGTGEM¾WPKXGT\¾NMC0KMQNC2KwV÷N¾MQX¾ XRTCXQ×VQéÊ PCU¾\GNC8-2TQUV÷LQXDQFč
CD[NCMNÊéQXQWJT¾éMQWéVXTVGéPÊJQX\¾LGOPÆJQUQWDQLG
Foto: Marek Sonnevend

rovnosti stěžejní kritérium. Pokud
tedy chtějí ženy VK zpátky výhodnější
postavení po dlouhodobé fázi, musí
ve zbývajících dvou kolech nasbírat
alespoň o bodík víc než svěřenkyně
Libora Gálíka. Ty přitom nastoupí
v Olomouci a na Olympu, zatímco
Petrášova ekipa přivítá Pražanky a zajíždí do hanácké metropole.

„Z mého osobního pohledu není tím
nejdůležitějším být po nadstavbě druhý nebo třetí. Z hlediska čtvrtfinále to
nehraje v podstatě žádnou roli, protože o šesté a sedmé místo se perou KP
Brno a Přerov. A ať narazíme na libovolného z těchto dvou soupeřů, bude
srovnatelně nebezpečný. Co se týká
případného semifinále – až bychom

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Marek SONNEVEND

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

te, čímž zároveň začala výroba jitrnic,
jelit, prejtu, tlačenky a vonící prdelačky,
začala na náměstí ta pravá masopustní
zábava. Následovala jedna pohádka za
druhou hraná převlečenými maškarami,
vystoupili kejklíři, komedianti, kouzelníci a k tomu všemu vyhrávala masopustní
kapela. Zejména děti byly u vytržení,
když si mohly vyzkoušet stará lidová řemesla. Především kovář byl k té nejmenší drobotině velice shovívavý a nechal je
kout železo, dokud bylo žhavé. Návštěvníci masopustní soboty v Prostějově
měli k dispozici dvě desítky stánků, prodával se trdelník, výrobky uměleckých
řezbářů, starých řemeslníků, turecký
med a největší fronta lidí stála u stánku
s uzeným, klobáskami, špekem či zabijačkovými pochoutkami. Samo tradiční
rozlévání zabijačkové polévky začalo asi
o hodinu dříve, neboť řezník Krkovička
se už nemohl dívat na obrovskou frontu
lidí, kterým se sbíhaly sliny...
Třetí masopust v Prostějově se vydařil
a Večerník během celého dne nezaznamenal jedinou negativní reakci. Takže
opět s maškarami a řezníkem Krkovičkou za rok!

Nikola
FILIPENSKÁ
Naši předci se o masopustním třídenním svátku oddávali hodování a veselí, pořádali průvody masek, scénické
výstupy a končili taneční zábavou.
A nejinak k tomu přistoupili v Pivíně,
který je známý tím, že se tam dodržují
původní zvyky.
Po dopoledním obřadním průvodu
masek pokračovala zábava v kulturním

sále Obecního domu. K tanci a poslechu tam hrála Holóbkova mozeka.
Nechyběl ani bohatý program, jehož
hlavní náplň představovaly scénky
Větřáku. „Kdo se na ostatkovou zábavu nevhodně oblečen dostaví a stejně
tak ten, komu se nahoře v budce pro
zvukaře postaví, bude předveden před
pana stárka, dostane čtyři na gatě a zaplatí deset ve zlatě. Kdo si bude na naše
kopaře vyskakovat, na kopařky se sápat
a do sklepa je lákat, kdo by snad nevhodně na ně pokřikoval, bude předveden před pana stárka, zaplatí patnáct
ve zlatě, dostane pět na gatě a za trest
bude na příští obecní zabijačce obsluhovat Kyselačku a Hubáčka – a to se

kontrovaly sérií na 13:8, houpačka tudíž pokračovala (14:10, 17:10, 17:13).
Rozsekl ji perfektní finiš Petrášovy suity především zásluhou tlaku z podání
i dominantní defenzivy na síti – 25:16
a 1:1.
Leč odstartoval třetí díl a po velké převaze mančaftu v růžovém najednou
nebylo ani vidu, ani slechu. Naopak
dopředu šel zase výběr zpod Ještědu
(0:2, 3:5), který se vymanil z předchozího útlumu. Nicméně Moravanky
zanedlouho dotáhly na 5:5, aby pak
opětovně stupňovaly tempo. Držely
precizní příjem a nahoru šel útok smečařek Kojdové s Toufarovou, jež se vyšší úspěšností zakončení přidaly k univerzálce Horké i střeďačkám Rutarové
s Bezhandolskou (z 9:9 na postupně
12:9, 14:10, 18:14). Pištěláková a spol.
se ale nevzdávaly, několikrát korigovaly na těsnější rozdíl - 14:12 a 18:16.
A hlavně předvedly svou maximální
nezdolností závěrečnou šokující otočku. Domácím ženám nestačilo vedení
21:16 ani 23:20, sada číslo tři přesto
dospěla do infarktové koncovky. Hostující družina zvrátila na 23:24, potom
nevyužila šest setbolů a dva pro změnu
promarnil Prostějov, aby maratonské
drama uzavřel teprve devátý proměněný pokus Liberce – 33:35 a 1:2!
Chvilku po zahájení čtvrtého pokračování to vypadalo, že se vyslankyně
vojenského klubu svezou na vlně psychické výhody (1:3). Reakce úřadujících mistryň republiky však byla v téhle těžké situaci příkladná. Enormním
vzepětím zabraly na maximum, notně

si pomohly šesti získanými výměnami
za sebou na 7:3 a povedeným úsekem
utekly až na 13:5. Jenže scházela větší stabilita výkonu, z čehož extrémně
bojovné i parádně bojující protivnice
dokázaly těžit. Proto netrvalo dlouho
a po mnoha hrubkách značky PV nastal takřka vyrovnaný stav 16:15. Leč
co okamžitě následovalo? Další totální zhoupnutí ve prospěch VK, kdy
kvantum minel zase vyrobilo dukelské
družstvo - 22:15. Tím pádem uplynul
zbytek setu bleskově – 25:18 a 2:2.
Výsledek tedy musel stanovit tiebreak.
Do něj vstoupila pronikavě lépe oranžově oděná děvčata (0:2, 2:5, 3:7)
těžící z viditelně menší nervozity, tím
bezproblémové přihrávky i spolehlivé ofenzivy. Rozhozený prostějovský
tým se už nezvedl a potřetí v sezóně

VK PV
DU LI

2:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:5, 3:5,

VÍCOV Ve Vícově si udržují dlouholetou tradici v pořádání masopustu. Přesto se letos málem nekonal kvůli nízké účasti místních
občanů. Nakonec se však sešlo
zdravé jádro, které masopustní průvod s přehledem zvládlo. A Večerník byl u toho!

BYLI JSME
U TOHO

TEREZA MACHOVÁ

6:7, 6:9, 9:10, 9:12, 11:12, 14:13, 14:15, Vícov obnovil tradici pořádání ma16:15, 19:18, 19:22, 21:22, 21:25. Dru- sopustu již před dvaceti lety. Celou
hý set: 1:1, 1:3, 3:3, 13:4, 13:8, 14:10, tuto dobu si ji v obci udržuje, přesto
17:10, 17:13, 20:14, 24:15, 25:16. Třetí se tento rok masopust málem neset: 0:2, 3:5, 5:5, 7:6, 9:9, 12:9, 14:10,
14:12, 16:12, 16:14, 18:14, 18:16, konal. „Spousta lidí, co s námi měla
21:16, 21:18, 23:20, 23:24, 24:25, chodit, onemocněla a fotbalisté, kte25:26, 26:27, 27:28, 28:29, 30:29, 31:30, ří se k nám vždycky přidávají, mají
31:32, 32:33, 33:35. Čtvrtý set: 1:1, 1:3, momentálně soustředění. Takže
7:3, 9:4, 13:5, 13:7, 15:8, 15:10, 16:15, jsme masopust málem nedělali. Ale
22:15, 24:16, 25:18. Pátý set: 0:2, 2:3,
zbylo nám tu naštěstí zdravé jádro,
2:5, 3:7, 5:8, 5:10, 8:13, 10:13, 11:15.
které tradici masopustu každoročně
tak liberecký ansámbl urval vzájemný udržuje. Rok od roku je to sice námač nejtěsnějším poměrem – 11:15 ročnější, protože se obec rozrůstá,
a 2:3.
ale společně to zvládáme,“ oddechla
Statistiky z utkání, ostatní výsledky,
průběžnou tabulku UNIQA extraligy
i další program najdete na straně 22
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panečku naběháte! Paní
a s chutí si je všichni společně
stárková
upozorňuje,
užili. Občerstvení bylo zajištěže v celém objektu platí
no, nechyběly domácí hamburzákaz kouření, a to kde- <Cé¾VGM1UVCVMčFQRTQX¾\GNC*QNÐDMQXC OQ\GMCMVGT¾UG gery ani tatarák.
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
koliv a čehokoliv. Ostat- RTQOGP¾FQXCNCPCU¾NG
„Ostatky byly tento rok zase
kový průvod obcházející
skvělé, v tombole jsem sice nic
východní polovinu naší
rovnoměrně rozložit znečištění poto- nevyhrála, ale aspoň mám štěstí v lásobce byl při dnešní dopolední obchůz- ka i ovzduší,“ započal Ostatkový večer ce – prý se to říká,“ smála se Kristýna
ce pronásledován švédským občanem proslovem písař.
Tydlačková. „Ostatky se mi moc líbily.
pohybujícím se na vozítku segway. Pan Následně došlo k zavěšení práva na Bylo vidět, že si Větřáci dali záležet na
stárek se rozhodl udělit ocenění zlaté strop. Kdo vstoupil do kruhu vyzna- scénkách. Měli to pěkně nacvičené
štamprle panu Miloslavu Filkovi za čeného pod ním, byl odchycen, od a byli skvěle sehraní,“ podělila se o doprojekt čističky Hornových odpadních kopařů dostal na zadek a poté si dal jmy také Zuzana Rábková.
vod. Čistička funguje na bázi přenášení panáčka. Ostatky se vážně vydařily, Zítra budeme u toho, když Pivínští
odpadní vody v hrníčcích, což by mělo chválili si je jak místní, tak přespolní pochovaní Barborky basu!
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PROSTĚJOV Konec, příště až 3. ledna 2020! Před místním nádražím v Prostějově napsal ve čtvrtek v pořadí již čtvrtý ročník charitativní akce, při níž se po dva měsíce bezdomovcům a dalším potřebným lidem rozlévaly polévky a další teplé pokrmy, svoji tradiční tečku. Patronka akce náměstkyně primátora Prostějova a šéfka
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová dovezla z Národního domu
na rozloučenou segedínský guláš. Různými dobrotami pak přispěly i další dobré duše. Pozadu nezůstal ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který přispěchal s tlačenkou a sekanou. A po všem se jen zaprášilo!

se málem
NHXYĨíLWHOQp: SiWi SURKUD :Y Masopust ve Vícově
NEKONAL
V LLEHUFHP Y VH]yQĨ
PROSTĚJOV Pošesté v tomto ročníku
(včetně přípravy) se střetly volejbalistky Prostějova a Liberce, popáté se
vzájemný duel protáhl až do tiebreaku úspěšného pro Duklu. Náhoda?
Určitě ne. Vítězný tým znovu zvládl
precizněji úplný závěr více než dvouhodinového dramatu v rámci 22. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019
a skočil právě před VK na druhou pozici průběžné tabulky.

Zahajovací sadu hodně ovlivnila brzká
čtyřbodová šňůra hostů z 1:1 na 1:5,
když domácí přihrávku atakoval kvalitní servis. Severočešky pak dlouho
udržovaly své vedení, než od stavu 9:12
přišel nápor vékáčka také podáním +
zlepšením všech ostatních činností 14:13. Poté se odehrával vyrovnaný boj
o každý míč s přelévajícím se skóre na
obě strany a klíčovou pasáží, v níž Dukla využila tří nevynucených chyb prostějovského týmu za sebou (z 19:18 na
19:22). Za chvíli byl úvodního dějství
konec – 21:25 a 0:1.
Liberecké plejerky působily o něco
jistějším dojmem, lépe bránily v poli,
častěji získávaly dlouhé výměny. Tohle
platilo i zkraje druhé části (1:3), ale
Hanačky brzy pořádně zatopily pod
kotlem. Skvěle se jim dařilo při účinném servisu Kojdové, neboť současně
vytasily neprostupné bloky (najmě Rutarová) a soupeřky se deset bodů v řadě
(!) vůbec nedokázaly prosadit. Razantní obrat na 13:4 však ještě nerozhodl,
protože Gálíkovy svěřenkyně vzápětí

Už před říjnovým startem UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019 se nahlas hovořilo o její potenciální atraktivitě v souvislosti s tím, že měla být po četných
hráčských změnách v jednotlivých týmech mnohem vyrovnanější než dosud.
A tím i zajímavější. Co se týče VK Prostějov, tenhle předpoklad se v celém
soutěžním ročníku naplňuje měrou vrchovatou.
Zapomenuta je deset let trvající tuzemská dominance hanáckého klubu, který
během dekády své hegemonie každoročně odehrál v národních soutěžích jen
minimum opravdu těžkých a rovnocenných utkání, natož aby prohrál. Když
bychom parafrázovali docenta Chocholouška z filmu Jáchyme, hoď ho do
stroje: k porážkám obvykle docházelo jednou, maximálně dvakrát za sezónu.
Teď Hanačky bojují o druhé až třetí místo, prohrávají nepoměrně častěji a hlavně žádný jejich zápas nepostrádá náboj toho, že může dopadnout
v podstatě jakkoliv. Ne náhodou z dosavadních dvaadvaceti ligových střetnutí
aktuálního ročníku dospělo v prostějovském případě hned osm z nich až do
tiebreaku! Naopak výsledek 3:0 – dříve tolik převažující - zaknihovalo „nové“
vékáčko pouze sedmkrát.
Škoda ale je, že ani časté dramatické bitvy plné dlouhých výměn a krásných
momentů, leč pochopitelně i dříve nevídaných chyb, nenalákaly do hlediště
Sportcentra DDM větší kvanta sportovních fanoušků. Předpoklad zvýšeného zájmu diváků o volejbal, který nebude předem jasně vyhraný a pravidelně
zajistí přísun silnějších emocí, se vůbec nenaplnil. Spíš pokračuje celková přesycenost Prostějovanů špičkovým sportem, čímž i poutavé dění pod vysokou
sítí přichází z podstatné části vniveč.

Lidem šmakovala i tlačenka se sekanou od Večerníku

/KNCFC5QMQNQX¾RQOCNWPGUVCéKNCX[F¾XCVUGIGFÊPUMÚIWN¾wLGLÊOCPåGN2GVTRCMRQR¾TOKPWV¾EJWM¾\CNRT¾\FPQWX¾TPKEK2TQ
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si starostka Vícova Jana Rozsívalová
v masce jeptišky. „Občas se k nám
připojí i nováčci, ale tato omladina
s námi chodit už nechce, protože má
strach se opít,“ vysvětlil s úsměvem
na rtech možný důvod nízké účasti
muž převlečený jako loupežník.

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

Přestože se účast občanů na masopustu
zredukovala, nakonec se dohromady
sešlo třináct masek. Mezi nimi nově kůň
a kuře, medvěd ovšem bohužel chyběl.
„Medvěda letos nemáme, protože se
ještě neprobudil ze zimního spánku,“ zavtipkovala závěrem Rozsívalová.

3RãWĚWRYLFtFK92',/,

„Kromě výborného segedínského
guláše, který uvařil Národní dům, připravily maminky ze spolku Zdraví od
malička perníčky, Lenka Zapletalová
přinesla vafle a PROSTĚJOVSKÝ
Večerník poslal výbornou tlačenku
a sekanou,“ vyjmenovala seznam
pochoutek pro bezdomovce Milada
Sokolová. Nadšené dámě se rozlučka
s lidmi bez domova pro tento rok líbila. „Moc, opravdu moc. Vládla velmi
příjemná atmosféra, lidí přišlo na poslední den kolem třicítky. Rozloučila
jsem se s nimi se slovy, že věřím, že se
nepotkáme společně ve zdraví až příš-

" IN IL
"I
I L?? J I L N´´Û
´Û

saa

tí rok v lednu, ale už letos při dubnové
akci Ukliďme Česko, kdy s dobrovolníky pravidelně uklízíme Hloučelu od
Olomoucké směrem na Močidýlka,“
poznamenala Večerníku náměstkyně
primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Čtenáři Večerníku se opět ptali,
kdo vlastně tuto charitativní akci
financuje? „Akci čtvrtým rokem hradíme společně s manželem Petrem,
velkou úlevou je ve dvou posledních
letech dar od firmy Rudolfovo pekařství v podobě dvou krájených velkých
chlebů denně. Letos se přidal i další
mecenáš, pan František z Vrahovic,“
prozradila Milada Sokolová. Mnozí se
mohu také ptát, proč tato charitativní
akce nepokračuje i v dalších měsících
a koná se pouze během ledna a února.
„Myšlenku pomoci bezdomovcům
a sociálně slabým v zimních měsících,
se kterou přišel tehdejší student Gym-

názia Jiřího Wolkera Jan Šmída, jsem
rozvinula do podoby jednoho teplého
jídla. Myslím, že dva měsíce nejsou
krátká doba, právě v zimě je pomoc
důležitá. Finance nehrají až tak důležitou roli, s čím lidé, kteří jsou účastni
při výdaji polévek, nejvíce bojují, je
nedostatek času,“ vysvětlila politička.
Na tři desítky bezdomovců a potřebných lidí z Prostějova odcházely ve čtvrtek z rozlučky spokojeny.
„Jsme paní Sokolové hrozně moc
vděční, co pro nás dělá. Kdo další
by byl tak hodný a kolik takových
lidí po Prostějově běhá? Moc jich
teda neznám,“ svěřil se Večerníku
muž v omšelém oblečení, který si
po segedínském guláši pochutnal
i na tlačence a sekané od Večerníku.
„Pokud mi to samozřejmě má práce
dovolí, třetího ledna 2020 se opět
potkáme u místního nádraží,“ slibuje
Milada Sokolová.
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Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
„Především v prvních dvou setech, ale i celkově jsme se dost trápili na útoku, o čemž
svědčí osmnáct chyb v téhle činnosti. Právě na horší zakončení jsme doplatili v závěru jinak dlouho dobré třetí sady, kde se nám nepodařilo dorazit vedení 21:16 ani
23:20. Což bylo rozhodující, v opačném případě mohlo všechno vypadat o hodně
jinak. Soupeři jsme sami dali šanci k obratu, kterou využil. A mnohem lépe zvládl
také tiebreak, bohužel jako obvykle v našich vzájemných zápasech této sezóny.“

Libor GÁLÍK – VK Dukla Liberec
„Během zápasu byly výborné úseky i hrozné chyby, a to oboustranně, vývoj
se hodně otáčel. Takový je asi ženský volejbal. My jsme měli skvělý první set,
klíčová pak byla námi otočená koncovka třetí sady z velké ztráty. Tam jsme
překonali i faktor výtečně útočící Heleny Horké, holky to perfektně vybojovaly. A tiebreaky umíme, na ten jsme si věřili. Ukázalo se, že oprávněně, dnešní
vítězství má pro nás velkou cenu.“

FOTOGALERIE
klikni na
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yy Máte za sebou už více jak pověstných 100 dnů hájení ve své
funkci. S jakými pocity se za začátkem ve funkci ohlížíte?
„Musím říct, že to bylo období
opravdu hodně pracovní. Zásadním úkolem bylo schválení rozpočtu města Prostějova na rok
2019. Z velké části ho sice připravovali ještě naši předchůdci, nicméně
bylo potřeba ho znovu pečlivě projít a posoudit jednotlivé priority.
Musím ale říct, že rozpočet byl připraven zodpovědně. Kolegové odvedli dobrou práci. Návrh rozpočtu
jsem následně diskutoval se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu. Po projednání v radě
města jsme akceptovali i řadu opozičních návrhů a zapracovali je do
rozpočtu. Jsem přesvědčen, že pokud je návrh smysluplný a přínosný,
není tím nejpodstatnějším, kdo je
jeho autorem, zda někdo z koaličních partnerů, nebo z opozice.
Důkladné předjednání rozpočtu se
nakonec promítlo i do hlasování na
zastupitelstvu, kdy pro něj zvedli
ruku všichni přítomní zastupitelé.
To považuji za obrovský úspěch.“
yy Ovšem i nyní vám někteří
opozičníci vytýkají, že nedokážete přijmout jejich návrhy!
„No vidíte, a právě rozpočet byl
důkazem toho, že opozici nejen já,
ale také mí kolegové v radě města
dokážeme naslouchat a začleňovat
jejich návrhy do plánů města...“
yy Takže když vás tak poslouchám, tak jste po oněch sto
dnech již, lidově řečeno, dobře
nastartován na zbytek volebního období?
„Je pravdou, že když jsme přišli na
radnici, potřebovali jsme nějaký
čas na to, abychom se zorientovali a takříkajíc rozkoukali. Výhoda
byla v tom, že do vedení města
nastoupili odborníci nebo velice
zkušení lidé. A to mluvím i o nováčcích v radě. Každý z nich totiž
ve své profesi zastává významný
a zodpovědný post nebo se podílí
na manažerské činnosti. Myslím si
tedy, že všichni, včetně mě, jsme se
zorientovali velice rychle.“
yy Ostatně už jste měl poměrně velké zkušenosti, dokonce
i s politikou...
„Ano, to je fakt. (pousměje se) Když
jsem nastoupil do funkce primáto-
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KADLEC

pro Večerník
se ptal

v rámci
exkluzivního
interview

PROSTĚJOV Jakákoliv nová
politická reprezentace po volbách, a to ať už ve vládě, parlamentu, ve městě, či na vesnici,
má ve slušné společnosti takzvaných „sto dnů hájení“. Což
často respektuje i opozice na
nejrůznějších úrovních. Po komunálních volbách a ustavujícím zastupitelstvu na konci října
loňského rokuje je již po tomto
termínu také prostějovská radniční koalice v čele s primátorem. A právě nového prvního
muže Prostějova Františka Juru
(ANO 2011, na snímku) Večerník vyzpovídal nejen na téma
aktuálních problémů. Zároveň
jsme chtěli znát odpovědi, jak je
primátor se svými kolegy z koalice hodlá řešit.

yy Nedávno bylo zveřejněno
Programové prohlášení Rady
města. Jak vznikalo?
„Schválili jsme jej na jednání rady
devatenáctého února. Pracovali jsme na něm opravdu pečlivě
a zapracovali všechny priority naší
koalice. Myslím si, že jsme vytvořili kvalitní dokument, kterým se
chceme řídit. Pochopitelně je dokument zveřejněn na webu města,
takže přečíst si ho může každý.“
yy Plní primátorská funkce zatím vaše představy?
„Už před volbami jsem říkal, že
pokud budu zvolen, vzdám se
funkce náměstka hejtmana a práci
primátora se budu věnovat naplno. Chtěl jsem do toho jít, protože
jsem ´Prostějovák´. Mládí jsem
strávil nedaleko města v rodných
Hrubčicích, ale od vojny pracuji
a od roku 1998 trvale žiji v Prostějově. Funkce primátora je pro
mě čest a obrovská výzva. A jestli
plní mé představy? Ano! Těší mě
dělat pro občany i ty sebemenší
věci vedoucí k lepšímu životu. Samozřejmě nás čekají mnohem těžší záležitosti, než které jsme řešili
doposud. Když jsem byl náměstkem hejtmana, nesl jsem určitou
odpovědnost, tady na radnici však
nesu odpovědnost mnohem větší. Právě tento fakt mě v mé práci
naplňuje, v žádném případě totiž
nikdy neutíkám z boje a nezbavuji
se zodpovědnosti.“
yy V uplynulých měsících se
hodně řešila záležitosti okolo
společnosti Manthellan. Jakým
dojmem na vás působí celá
kauza a jaký se dá očekávat další
vývoj po konečném rozhodnutí
Krajského soudu v Brně?
„Hlavně jsem rád, že celá kauza
dospěla do nějakého konce. Máme
v ruce rozsudek, který konečně
vyřešil deset let starý spor a hlavně
nejasnosti o dalším osudu pozemků v samém centru města. Teď je
však na nás, abychom se rozhodli, co dál s touto lokalitou. Už od
vynesení rozsudku jsme nad tímto
tématem několikrát jednali v radě
města. Já sám nechci čekat dalších

ra, měl jsem za sebou už čtyřleté
období jako řadový zastupitel,
ale hlavně dva roky ve funkci náměstka hejtmana Olomouckého
kraje. Právě na hejtmanství jsem se
nejvíce seznámil s chodem úřadu,
prací úředníků i každodenní prací
politika. Zejména toto období intenzivní práce na kraji bylo pro
mne důležitou průpravou
na post primátora města
Prostějova.“

deset nebo dvanáct let na to, než
dospějeme k nějakému závěru, co
dělat se Společenským domem
a jeho okolím. Prioritou celého
vedení města je tento problém vyřešit brzy. Velmi brzy!“
yy Kde ale na potřebná řešení
najdete peníze?
„Pokud bychom měli tuto část
města řešit sami, bude to vyžadovat náklady ve stovkách milionů
korun, což by značně ovlivnilo jiné
investice. Už nyní proto vedeme
jednání s ministerstvy, která budou
případně vypisovat vhodné dotační pobídky. Ve hře je také možnost
rozumného úvěru. Rozhodování,
jak dál, však nebude jednoduché.
Já osobně ale budu prosazovat, aby
se celá lokalita okolo Špalíčku řešila jako jediný celek. To znamená:
Společenský dům, parkovací dům
a tržnice, v plánu je architektonická soutěž. A naštěstí i v tomto panuje ve vedení města shoda.“
yy Není žádným objevem, že
nejpalčivějším problémem Prostějova je doprava. Má magistrát
na stole vůbec nějakou koncepci, jak dopravu řešit v dlouhodobém horizontu?
„V souvislosti s rozhodnutím města Prostějova připojit se k systému
řízení moderního města - Smart
City - se zpracovávají koncepce
rozvoje a strategie pro jednotlivé
oblasti řízení města, to vše pak
bude zapracováno do strategického plánu rozvoje. Ostatně všichni
náměstci ode mě obdrželi jasný
úkol, aby do konce února vypracovali svoji vlastní vizi chodu odborů
magistrátu, které řídí. Takže nejde
jen o dopravu.“
yy Když jsme ale u dopravy,
jak je to s dořešením vnitřního
okruhu v Prostějově? Mám tím
na mysli počet rondelů a sladění
semaforů na klasických křižovatkách. Zatím je totiž z vnitřního okruhu města takový nepodařený hybrid...
„To souvisí s předchozí odpovědí,
vše musí být koncepční. V současnosti nevidím problém v žádné
kruhové či stávající klasické křižo(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

vatce. Jedná se o nahodilé stavy
vyvolané provozem.“
yy Budete nějak řešit další problém, který se týká světelného
zařízení na křižovatkách, zejména na křižovatce ulic Újezd
a Svatoplukova a následně Olomoucká a Vápenice?
„Touto záležitostí se zabýváme,
konkrétně vyčkáváme na vyjádření odborné společnosti, která záležitost posuzuje z hlediska rozsahu
případných úprav a finančních
náročností. Rovněž musíme brát
v potaz vyjádření SŽDC, neboť
světelná signalizace musí navazovat na signalizaci železnice.“
yy Jak to vypadá s již dávno naplánovanými a vyprojektovanými rondely na Poděbradově náměstí? Jeden rok město tvrdí, že
se stavět budou, druhý zase, že
ne... A takhle to trvá už sedm let.
Jak to vidíte vy osobně?
„Vybudování a zprovoznění severní obslužné komunikace odklonilo podstatnou část dopravy,
která dříve proudila výhradně přes
centrum a pravidelně během dopoledne ucpávala ulici Palackého
a Poděbradovo náměstí. Tyto ulice jsou v současnosti bez problémů průjezdné. Tudíž není v této
chvíli nutné uvažovat y v této lokalitě o budování další kruhové
křižovatky.“
yy Letos je v plánu rekonstrukce Plumlovské ulice a zároveň
výstavba severního obchvatu
města. Nebude to podle vás přílišný zásah do plynulosti dopravy v Prostějově?
„Rekonstrukce Plumlovské ulice
pokračuje podle plánu a předvánoční omezení naznačilo, že
objízdné trasy plně absorbovaly
nápor bez problémů. Stavba severního obchvatu nijak nenaruší
plynulost dopravy, jedná se o takzvanou stavbu na zelené louce.“
yy Jaká je podle vás podpora města rodinnému bydlení?
Podle informací Večerníku je
například prostor za bývalým
Intersparem až k Hloučele určen k výstavbě nových rodin-

vizitka

FRANTIŠEK JURA

stějova. Na druhé straně vedení
města nemá být hromosvodem
pro několik opozičních zastupitelů, kterým jde jen o sám konflikt,
nikoliv o řešení problémů.“
yy Předmětem kritiky některých opozičníků je neustále
Národní sportovní centrum. Je
podle vás skutečně postaráno
o to, aby jeho provoz byl po finanční stránce bezproblémový?
A budou ho i nadále využívat
děti z prostějovských škol?
„Myslím, že vybudování této architektonicky velmi povedené
sportovní haly s významným přispěním dotací byl krok správným
směrem. Mám dojem, že už to nezpochybňuje ani opozice. Předmětem kritiky je spíše způsob předfinancování stavby. Pevně věřím, že
najdeme cestu, jak se i s tímto stavem vypořádat. Provoz haly bude
zcela jistě zajištěn bez problémů,
budou se na něm podílet stát, kraj
i město. A o využití haly nemám sebemenší strach. Od prvního dne je
plná od rána do večera a samozřejmě ji využívají také děti z našich
prostějovských škol.“
yy Jak hodnotíte práci svých náměstků?
„S kolegy náměstky i dalšími členy
Rady statutárního města Prostějova jsme na jedné lodi. Máme stejný zájem na rozvoji a prosperitě
města, stanovili jsme si priority
investiční, kulturní, sportovní, volnočasové aktivity, úkoly v oblasti
životního prostředí apod. Všichni
dělají pro splnění těchto cílů maximum. Domnívám se, že jdeme
správným směrem.“
yy A jaký je váš osobní největší
cíl během tohoto volebního období?
„Vy sám jste za největší problém
města označil dopravu, takže určitě platí, že chceme v této oblasti
pokročit, pracovat na přípravě obchvatů a vyvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné oblasti. V ostatních resortech chceme k řešení
problémů přistupovat koncepčně.
Čeká nás spousta práce například
v oblasti kultury, sportu a školství.
Budeme určitě také myslet na naše
děti a seniory.“

✓ narodil se 25. ledna 1969 v Ostravě
✓ je ženatý a má pět dětí – Jakuba,
Stanislava, Martina, Adama a Hanku
✓ v prosinci loňského roku se stal dědečkem
✓ základní školu absolvoval v Bedihošti,
poté vystudoval Střední zemědělskou
a technickou školu ve Vyškově
✓ vystudoval Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
a také absolvoval obor andragogiky na Pedagogické fakultě Univerzity
Komenského v Praze
✓ v letech 1992 až 2000 pracoval jako strážník u Městské policie Prostějov
✓ do roku 2010 působil v justiční stráži u Okresního soudu v Prostějově
a ve Vězeňské službě ve Vazební věznici Olomouc
✓ od roku 2011 působí jako generální manažer a poté předseda
1.SK Prostějov
✓ v roce 2014 se stal zastupitelem Prostějova za hnutí ANO 2011
✓ 8. listopadu 2016 byl jmenován náměstkem hejtmana Olomouckého kraje
✓ 6. října 2018 jako lídr hnutí ANO 2011 zvítězil v komunálních volbách
v Prostějově a 30. října se stal primátorem statutárního města Prostějova.
Pár týdnů poté rezignoval na funkci náměstka hejtmana.
zajímavost: k zálibám nového primátora patří práce na chatě
a rocková hudba.

ných domů, ale magistrát
zatím nevybudoval příjezdové komunikace.
„Obecně platí, že město chce pomáhat při budování nových rozvojových lokalit. To platí nejen
o bydlení, ale také například o prostorách k podnikání. K vašemu
konkrétnímu dotazu můžu říct, že
o tomto prostoru jsme již na poradě primátora jednali a připravujeme návrh řešení.“
yy Obracejí se na nás také rodiče malých hokejistů, kteří
neustále upozorňují na nevyhovující šatny ve Víceúčelové hale-zimním stadionu. Kdy se těch
nových dočkají?
„Jsem častým návštěvníkem stadionu, takže o problému se šatnami
velmi dobře vím. Společně s kolegy hledáme adekvátní řešení. Počítáme s částečným financováním
projektu šaten z městského rozpočtu, ale zároveň jsme podali žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do dotačního
programu výstavby a rekonstrukce
sportovišť. Bude to vyžadovat ještě
nějaký čas, nicméně věřím, že jsme
na dobré cestě.“
yy Oproti předchozímu volebnímu období není na jednáních
zastupitelstva města vidět až
taková řevnivost mezi koalicí
a opozicí. Čím si to vysvětlujete?
„Snažíme se o co největší komunikaci se všemi kluby včetně opozičních. V některých věcech se naše
názory samozřejmě liší, ale v řadě
případů se nám daří najít společnou řeč. Myslím, že právě toto
je cesta, jak pro občany pracovat
efektivněji a neztrácet čas v malichernostech. Je samozřejmě nutná
vůle všech stran a občas i ochota
ustoupit ostatním.“
yy Říká se o vás, že naplňujete
přísloví na hrubý pytel hrubá
záplata, několikrát to už bylo vidět na jednáních zastupitelstva.
Je toto i cesta, jak postupovat
proti zastupitelům, kteří místo
konstruktivních návrhů jen napadají ty, kteří skutečně chtějí
něco řešit?
„Já budu spolupracovat s každým,
komu jde o skutečný rozvoj Pro-
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Je pravda, že když jsme přišli na radnici,
potřebovali jsme nějaký čas na to, abychom
se zorientovali a takříkajíc rozkoukali.
Výhoda byla v tom, že do vedení města
nastoupili odborníci nebo velice zkušení lidé.
A to mluvím i o nováčcích v radě města...
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Prostějovský primátor František Jura
komentuje dění po 100 dnech „hájení“

rozhovor večerníku

„FUNKCE JE PRO MĚ ČEST A OBROVSKÁ VÝZVA“
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Otevøená pùda
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Vstup na půdu i do vikýře v době nepřítomnosti vždy pečlivě uzavřete. Nezapomeňte i na světlíky, které je dobré zajistit bezpečnostním zámkem. Dal'ÈUDYÙSORW
ší ochranou jsou magnety proti otevření. Pokud světlík používáte pravidelně
Prevence je základ. Projděte i plot, zda se v něm nenachází díry. Ani na
k větrání, je třeba zabudovat spíše detektor pohybu.
vstupní brance by neměl chybět kvalitní zámek, neměla by být nějak poškolHEÔÉNXVWÈQ\
zená. Není třeba mít třímetrový plot, ale bez něj by vám nejspíš pojišťovna
Všechna okna a zasklené plochy zavírejte a nenechávejte v dosahu domu odmítla zaplatit případnou škodu.
žádný žebřík. Myslíte si, že se malým oknem do spižírny nikdo neprotáhne?
hSDWQÅ]½PN\
Abyste nebyli překvapení, až se vrátíte domů.
Kvalitní zámek je základ u každé nemovitosti. Navíc když se zloděj dostane
Nezamèené dveøe
do domu bez porušení zámku, budete mít problém s pojišťovnou.
Věnujte pozornost vnitřním dveřím. Myslete na všechny vstupní dveře
2]Q½PHQÉRGMH]GX
(přední, zadní, boční, veranda, terasa, balkonové). Nepodceňujte pevné záQDGRYROHQRX
rubně a zámek alespoň 3. nebo 4. bezpečnostní třídy. Zabezpečte vchod do
garáže, na půdu nebo do sklepa. Tak eliminujete případný vnik zloděje do A závěrem jedna užitečná rada. Nechlubte se odjezdem na dovolenou na sociálních sítích nebo po sousedech.
obytné zóny.
Klidně si nainstalujte falešný kamero/½NDY½RNQD
vý systém nebo alarm a na dveře poPoužívejte závěsy či žaluzie. Nic nezkazíte, když okna opatříte bezpečnostní užijte ceduli, kde budete oznamovat,
fólií. Cena za metr čtvereční se pohybuje okolo 600 Kč. Zvláštní pozornost že je objekt sledován. Samozřejmě
věnujte balkonu. Ten před odchodem několikrát zkontrolujte. Nejlépe jej požádejte sousedy nebo rodinné příchrání pevné rolety nebo venkovní žaluzie.
slušníky, aby vám dům kontrolovali.

.WRKéKFQFQOWéCUVQXPKMPQWQMPGO

Vybavení interiéru, barva fasády či vchodových dveří. Tohle vše obvykle vybíráme dlouze a pečlivě. Ale co zabezpečení domova? Paradoxně
výběru klíčových prvků, které mají odradit nezvané hosty, příliš času
nevěnujeme. A to se nám může nevyplatit. Nepodceňujte zloděje. Jsou
čím dál tím chytřejší a drzejší. Vyplatí se být dostatečně opatrný, i když
se vám odjezd o hodinu prodlouží. Na co byste neměli zapomínat?

?JNO<I@UGJ?îE

FQĄGDF
FO@MÑH

téma Večerníku
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„Pokud chceš mír, připravuj válku,“ radí jedno z římských přísloví.
Pokud tedy chceme prožít život bez zbytečných nepříjemných překvapení, neměli bychom se nikdy cítit zcela v bezpečí. V současnosti existuje řada možností, kterak zabezpečit svoji firmu či nemovitost. Abyste věděli, na koho se obrátit, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou stranu.
Tematickou stranu připravil: Martin Zaoral

19022810223

19022710219

prodej papírenského
a kancelářského zboží (pr)

kontrola dočasně práce
neschopných zaměstnanců

úklid průmyslových
a komerčních objektů

ostraha mobilních objektů
– motorových vozidel

převozy finančních
hotovostí a cenin

ostraha objektů formou
kamerového dohledu

ostraha objektů
prostřednictvím PCO

Nabídka služeb ostrahy, úklidu
a dalších fyzická ostraha objektů

PROSTĚJOV
Bezpečnostní
agentura SIDA s.r.o. Je stabilní
a silnou firmou v oblasti komerční
bezpečnosti a úklidových služeb,
působící na trhu od roku 1994.
Základem strategie je individuální přístup k zákazníkovi, nabídka
reálných služeb za odpovídající
ceny. Při návrhu způsobu zabezpečení myslíme vždy na efektivitu
námi poskytovaných služeb.

SIDA nás
chrání uæ
25 LET
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MASOPUSTNÍ VESELICE UHRANULA Í¾)»Å4[ +<?NO<Q=PQ½FµàFJPU<Qü@Q@àOQMO@FQ,GJHJP>D
PROSTĚJOVANŮ
Skvělá lidová show,
maškary, vůně jitrnic,
majoránky a česneku

BYLI JSME
U TOHO

½ÎÄÅº

➢ ZE STRANY 3

(:G:
20,#])-4i
„Na prostějovský masopust chodíme s rodinou pravidelně od jeho
samého začátku. A vždycky se nám
tu moc líbilo. Osobně bych nejvíce
ocenila velmi pěkně zpracované
pohádky pro děti, spoustu dobrého
jídla, výborný grog a samozřejmě
vlastní zabijačku. Tu člověk nevidí
každý den, a proto je fajn, když nám
ji tady ukazují.“

PROSTĚ JOV M a s o p u s t
v Prostějově zraje jako víno.
Zatímco první ročník obnovené lidové tradice vbyl trochu rozpačitý, letošní třetí už úplně jiný. Úspěšný, vydařený a s parádní
návštěvností. Ostravská Společnost pro zachování kulturního
dědictví historie a romantiky přivezla do Prostějova v sobotu 2.
března skvělou show. A není divu, že už předevčírem prostějovští
konšelé dali veřejně najevo, že této společnosti v čele s Jaroslavem
Nitkou alias řezníkem Krkovičkou dají důvěru i příště. Na náměstí
T. G. Masaryka bylo vidět naprosto vše, čím se tradiční česká masopustní veselice může prokázat. Nechyběly maškary, ukázky lidových řemesel, poražený pašík, voňavé dobroty z domácí zabijačky
a hlavně - vynikající nálada, která prostějovský masopust provázela po celý sobotní den. U toho
PŮVODNÍ
prostě Večerník nemohl chybět!
REPORTÁŽ

pro Večerník

Michal
KADLEC
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Oproti pátku se na druhý den vyčasilo.
Hned od sobotního rána se tak před
zahájením III. ročníku prostějovského
masopustu scházely u muzea na náměstí
T. G. Masaryka skupinky natěšených
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dejci to své,“ svěřila se Večerníku po
úplném konci prostějovského masopustu Milada Sokolová, náměstkyně
primátora pro kulturu.
Na otázku, co jí samé říká zabijačka
a pochoutky z ní vzniklé, odpověděla
se širokým úsměvem. „Sama jsem vyrostla na domácích zabijačkách, takže
jsem samozřejmě ani já neodolala
a koupila si na našem prostějovském
masopustu pár jitrnic a velký kus tlačenky. Úspěšný průběh letošního masopustu nás přivedl k rozhodnutí rezervovat si už i pevné datum na příští
rok. Mohu tedy za vedení města slíbit,
že masopustní veselí se do Prostějova
za rok zase vrátí,“ vzkázala Sokolová.
(mik)

PROSTĚJOV Dlouhodobá část
UNIQA extraligy žen ČR 2018/19
vyvrcholí volejbalistkám VK Prostějov o dva dny dříve, než původně měla. Jejich duel posledního
nadstavbového kola na hřišti Olomouce byl totiž kvůli Final Four
Středoevropské ligy přeložen
z nadcházející soboty o něco časově
zpět. A uskuteční se tedy už ve čtvrtek 7. března od 16:30 hodin.

Marek SONNEVEND

Zatím naposledy se přitom oba rivalové střetli velice nedávno, ještě v čerstvé
paměti zůstává prostějovská porážka na
vlastní palubovce 1:3 (-26, -15, 24, -20)
z 23. února. Předtím favoritky vyhrály
i ostatní tři vzájemné souboje aktuální sezóny: extraligové 3:2 a 3:1, pohárový v brněnském finále ČP na neutrální půdě 3:1.
V tabulce mají svěřenkyně Jiřího Teplého na vedoucí příčce výrazný bodový
náskok a tím jistotu jak prvenství po
nadstavbě, tak Ostravy coby soupeře pro
čtvrtfinále. Naopak vékáčko stále bojuje

s Libercem o druhý
post, aby mělo co
nejvýhodnější výchozí postavení do
vyřazovací fáze.
Přesto je případné vítězství
v hanácké metropoli spíš otázkou prestiže.
A že není nereálné, to dokládá výsledek
dosud posledního mače mezi krajskými
konkurenty v hale Univerzity Palackého. Koncem října tam uspěl papírově
silnější celek jen hodně těsně 3:2 (20,
10, -19, -22, 13).

„Respektujeme
kvality Olomouce, která je momentálně proti
nám určitě v roli favorizovaného týmu. Přesto půjdeme do každého dalšího vzájemného utkání
s touhou jej porazit, maximálně se
o to pokusit. V případě našeho výborného výkonu bez mnoha větších
výkyvů není nic nemožné,“ zachovává pragmaticky pozitivní přístup
kouč VK Lubomír Petráš.
(son)
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lidiček. „Vnučka je zvědavá na to, jak budou věšet pašíka a porcovat ho. Ještě nikdy to neviděla a já si na to z mládí snad
už ani nepamatuju,“ smála se seniorka,
která držela za ruku desetiletou holčičku
ve chvíli, kdy řezník Krkovička se svojí
ostravskou partou věšel čuníka na háky.
Slavnostní zahájení masopustu začalo
v deset hodin dopoledne a zúčastnili se
ho snad všichni vedoucí činitelé prostějovské radnice. Ještě před zahajovacími
proslovy však náměstím prošel první ze

tří průvodů masek a maškar, což se neobešlo bez ryku a potlesku přihlížejícího
publika. „Pojďte za námi, vy chudí i bohatí, prostě všichni, kdo jste hezcí nebo
škaredí, masopust je dneska pro všechny! Vítejte, milí Prostějované, masopust
je slávou hojného jídla a pití, tak si ho
užívejte dosyta,“ vyzval stovky zúčastněných návštěvníků, kteří se tlačili na rynku před muzeem, Jaroslav Nitka zvaný
řezník Krkovička. Vzápětí dal slovo primátorovi Prostějova Františku Jurovi,
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„Vloni stejně jako letos jsem na masopust přišel, abych si pochutnal na
jitrnicích. Bohužel tak jako minulý
rok jsem přišel pozdě a nezbyly na
mě. Nicméně jsem si dal alespoň
zabijačkovou polévku a tu mají, musím říct, naprosto vynikající.“

který masopust oficiálně zahájil. „Jsem
rád, že jste dorazili nejen z Prostějova, ale
i širokého okolí. Přišlo vás tolik, že tady
určitě bude skvělá atmosféra a celý den
si všichni užijete. Těší mě, že před třemi
lety tato masopustní tradice v Prostějově
vznikla, a věřím, že bude i nadále pokračovat,“ pronesl Jura.
Hned po proslovu primátora se davy lidí
přesunuly k praseti, které zatím leželo na
dřevěném stole připraveno k zavěšení na
háky. A to už byla práce pro řezníka Krkovičku a jeho pomocnice. „Jako každý
rok se vás ptám, jak pašíka pojmenujeme. Já vím, že v jiných městech mu při
masopustech dávají jména jako třeba
Miloš nebo Andrej, ale my tady v Prostějově zůstaneme u tradičního Pepy, co
říkáte? Můžu vám o něm říct jen to, že
jeho matka byla pořádná svině a otec
velký kaňour,“ rozesmál publikum Krkovička. „Děti, nebojte se, pohlaďte si naposledy pašíka a poplácejte ho po šunkách, dřív než ho natáhneme a začneme
porcovat,“ vybídl ještě řezník nejmenší
drobotinu.
A zatímco se řezník Krkovička se dvěma
pomocnicemi dal do porcování prase-
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„Vůbec jsem netušil, že se na náměstí masopust koná. Šel jsem zrovna
kolem, když jsem celou slávu uviděl. Teď se tady porozhlédnu a kdoví, možná si dám i tu zabijačkovou
polévku.“
Ptala se a 3x foto:
Tereza Machová

PROSTĚJOV Naběhala se kolem
toho více než dost. Náměstkyně
primátora Prostějova Milada Sokolová byla po většinu sobotního
dne přímo na náměstí a nenechala
si ujít bohatou masopustní veselici,
kterou sama pomáhala uspořádat.
Na jejím konci bylo vidět, že jí spadl
kámen ze srdce štěstím, že se akce
vydařila po všech stránkách.
„Od rána vládla na náměstí dobrá nálada, což se dalo poznat nejen z velkého množství návštěvníků, ale také
z úsměvů účinkujících i Prostějovanů, kteří masopustní veselí navštívili.
Zábavný program doprovázela podle
mého názoru bohatá nabídka občerstvení a každý si mohl najít i mezi pro-

PROSTĚJOV Ještě v pátek se mnozí Prostějované obávali o osud
třetího ročníku masopustu na náměstí T. G.
Masaryka. Z nebe se totiž ještě večer snášely kapky
deště. Jenže sobotní ráno a hlavně
sluníčko nakukující z mraků naštěstí do samého centra města přilákaly stovky lidí dychtících po lidové
zábavě. A tradicích, které se díky
profesionálům i nadále udržují. Večerník se během uplynulé soboty
ptal mnohých lidí, jaké mají z masopustní veselice pocity. A převládaly
velmi pozitivní ohlasy.
Nejen Večerník překvapil značný
počet mladé generace, která masopust navštívila. „To je dobře, je tu fakt
spousta dětí, pro které je to událost.
Hlavně masky a naše pohádková představení. Jsme rádi, že tradiční lidovou
veselici takto dobře vstřebávají i ti nejmenší,“ pochvaloval si Jaroslav Nitka
alias řezník Krkovička (exkluzivní
rozhovor najdete v příštím čísle), který byl hlavní uváděcí postavou celého
prostějovského masopustu.
„Když jsme doma s manželem pláno-

vali, jak strávíme sobotu, naše pětiletá Anetka nám
sama poradila, abychom šli na náměstí.
Tak jsme šli a nelitujeme toho. Dcerka
je jak u vytržení, pohladila si pašíka, poprvé v životě si povykládala se živou čarodějnicí či ježibabou. Strávili jsme celá
rodina nádherný den a manžel se navíc
konečně pořádně najedl,“ smála se paní
Veronika. Opodál stojící tatínek bedlivě sledoval svého desetiletého synka,
jak se pasuje s kladivem a kovadlinou.
Zručný kovář jej totiž učil svému řemeslu. „Docela to klukovi jde, ale mám
strach, aby se neklepl přes prsty,“ obával
se s úsměvem Ivan Nedoma.
V rohu náměstí zase rodiče dohlíželi na
své ratolesti, které jinak nedaly a hodlaly dlouhé desítky minut strávit na historickém kolotoči. „Všude dokola to voní
jitrnicemi a tlačenkou a já tady hlídám
kluka. Marně hledám manželku, aby
mě vystřídala a já si šel nacpat břicho,“
hudroval mladý muž. To vedle stojí-

cí seniorka nezakrývala
dobrou náladu. „Já se narodila na vesnici a tam byly
masopusty naprosto běžnou
věcí. Jsem ráda, že i tady v Prostějově to takhle začíná žít a já můžu oběma
vnučkám vyprávět o historii masopustů a porovnávat to s dneškem,“ svěřila
se Večerníku Božena Reiterová. To
Blanka Doleželová dohlížela na svoji
sedmiletou Lucinku, která se zamotala
do masopustního průvodu a byla tak
trošku zmatená z masek, které se kolem
ní jen rojily. „Je ve svém živlu, něco podobného viděla jen v televizi, v pohádkách nebo filmech. Je to nádherná akce,
takové by mohly být na náměstí klidně
každý týden. Určitě by vždycky přišla
spousta lidí jako dnes,“ pochvalovala si
mladá maminka.
Na náměstí se v sobotu zpívalo, tančilo a hodovalo. Trošku smutný byl jen
postarší muž, který odpoledne u již
prázdných kotlů od polévky držel za
ruku malého vnoučka. „Přišel jsem
pozdě, takže polévka na nás už nezbyla. A já chtěl vnukovi dát ochutnat
pravou prdelačku, on ji totiž v životě
nejedl. Tak snad příště,“ zalitoval pan
Jindřich.
(mik)

na záchranu bez nutnosti absolvovat
dodatečnou kvalifikaci. Místo toho
však na jihu Čech výhradně prohrávaly, byť pokaždé těsně.
Nejprve vedly nad Vysočinou již
2:0 na sety, leč tenhle slibný náskok
ztratily až k výsledku 2:3. Proti domácímu družstvu přišly o první dvě
sady v dramatických koncovkách,
načež podlehly 0:3. A na závěr se
Španielkou Řepy z toho byla další
tiebreaková bitva, opět nezvládnutá
2:3.
Bez ohledu na vyznění posledního

PROSTĚJOV Nejhorší možný scénář se dál naplňuje. Aspoň v případě volejbalových juniorek VK Prostějov, které nezvládly ani druhé
kolo nadstavbové části extraligy ČR
U19 a s předstihem tak mají jistotu,
že o udržení v nejvyšší tuzemské
soutěži budou muset bojovat v baráži.
Nadstavba číslo dva ve spodní skupině C se hrála v Českých Budějovicích,
kde Hanačky nutně potřebovaly zvítězit v co největším počtu ze tří svých
utkání. Aby vykřesaly reálnou naději

nutně potřebuje zvítězit za tři body.
Naopak družstvo z metropole už má
jistou čtvrtou pozici, tudíž bude bojovat čistě o příznivý sportovní výsledek
i svůj dobrý pocit.
Favoritkami jsou Hanačky, které skvělým výkonem naprosto ovládly dosud
poslední vzájemné střetnutí v české
metropoli, jež dopadlo z pohledu
hostitelek 0:3 (-20, -14, -14). Předchozí dvě partie však byly nepoměrně
vyrovnanější a obě se protáhly až do
tiebreaků, byť nakonec oba lépe zvládl
Prostějov. Na vlastním hřišti 3:2 (11,

PROSTĚJOV Předposlední zápas prostějovských volejbalistek
v dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019 doma proti
PVK Olymp Praha bude mít speciální okolnosti. Odehraje se totiž
před televizními kamerami přímého přenosu ČT Sport, a to v pondělí 4. března od 19:15 hodin tradičně
v hale Sportcentra DDM.
do něj samozřejmě postoupili – výho- Z pragmatického hlediska má dnešní
da začínat sérii doma plus mít jistotu duel větší důležitost pro VK, neboť
vlastního hřiště pro případné páté se stále přetahuje s Libercem o druutkání může hrát určitou roli. Já si však hé místo po nadstavbové fázi, proto
myslím, že podstatnější bude jak aktuální forma, tak schopnost zvládnout
vypjaté bitvy o všechno,“ vyložil hlavní trenér volejbalistek Prostějova svůj
názor na sledované téma.

16, -21, -22, 13), venku 2:3 (-14, -17,
18, 12, -10).
Připomeňme, že pražský výběr se opírá o kvality špičkové nahrávačky Pavly
Šmídové (za svobodna Exagelky Vincourové), univerzálky Lucie Kalhousové, smečařek Romany Staňkové
a Anny Komárkové, blokařek Barbory
Purchartové a Pavlíny Šimáňové i libera Adély Stavinohové (odchovankyně vékáčka).
„Skončit druzí nebo třetí po nadstavbě není úplně nejdůležitější věc,
protože to hlavní přijde až v play-off.

Každopádně bychom vyšší výchozí
postavení rádi vybojovali a zároveň
se s touhle částí ligy rozloučili co nejlepším volejbalem. Ten chceme proti
Olympu předvést, abychom potěšili
i fanoušky jak přímo v hledišti, tak
u televizních obrazovek,“ řekl s úsměvem kouč VK Lubomír Petráš. (son)
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nadstavbového turnaje tak mladé Španielka Řepy – VK Prostějov 3:2
Prostějovanky zakončí extraligovou (-14, 18, -14, 22, 8), České Budějosezónu dubnovou baráží proti nej- vice – Vysočina 2:3 (24, -23, -17, 19,
lepšímu celku první ligy. (son)
-7). Pořadí: 1. Vysočina 7, 2. České
Budějovice 7, 3. Španielka Řepy 2,
4. VK Prostějov 2.
Extraliga juniorek ČR 2018/19
– pořadí po 2. kole nadstavby: 1.
Brno 23, 2. Liberec 23, 3. Olymp
Praha 20, 4. Frýdek-Místek 17, 5.
Šternberk 16, 6. Plzeň 14, 7. Přerov
12, 8. Ostrava 10, 9. Vysočina 7, 10.
Španielka Řepy 7, 11. České Budějovice 5, 12. VK Prostějov 2.

Extraliga juniorek ČR 2018/19
– výsledky nadstavbové skupiny
2C (České Budějovice): České
Budějovice – Španielka Řepy 3:1
(17, 14, -23, 19), Vysočina – VK
Prostějov 3:2 (-17, -19, 16, 17,
10), Španielka Řepy – Vysočina 1:3
(23, -23, -19, -19), České Budějovice – VK Prostějov 3:0 (24, 23, 16),
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Eva Rutarová:
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důležitější hráčku Nikolu Pištělákovou.
A to se nám dnes chvílemi dařilo víc
a místy míň. Hlavně nám však nevyšel
tiebreak, do kterého jsme vstoupily dost
vlažně, rychle tam nabraly rozhodující
ztrátu. Což byla škoda, protože čtvrtý
set byl z naší strany výborný a soupeřky
už jsme měly nalomené. Chtělo to je dorazit, dovést zápas do vítězného konce.“
ƔƔ Měla klíčový význam i třetí sada
ztracená z výrazného náskoku v maratonském závěru?
„Pro výsledek byl třetí set určitě důležitý,
ale podle mě ne rozhodující. Jak už jsem
řekla, ve čtvrtém setu jsme se z toho dost
rychle oklepaly, herně zase zvedly a vy-

rovnaly na 2:2 díky docela velké převaze.
Dařilo se nám dobře servírovat i ubránit
je na síti, taky útočit. Prostě škoda že
jsme si tenhle kvalitní výkon nepřenesly
do tiebreaku, který rozhodoval. Připadalo mi, že jsme do něj nešly úplně naplno,
jak je potřeba, spíš opatrně.“
ƔƔ Mohla hrát roli psychika? Obavy
při vědomí toho, že jste s Duklou
právě pátou sadu v aktuálním ročníku již několikrát ztratily?
„To si nemyslím. Psychiku teď máme
docela silnou, poslední dobou jsme
odehrály několik dobrých zápasů a po
minulém vítězství 3:1 v Liberci jsme si
na něj spíš věřily. Těžko říct, proč to tentokrát nakonec nevyšlo.“
ƔƔ Nakolik je podle vás důležité
skončit po nadstavbové části druhé
nebo třetí?
„Samozřejmě chceme být druhé, ale
bez ohledu na naši výchozí pozici jsme
určitě schopné vyřadit ve čtvrtfinále šestý či sedmý tým po nadstavbě, ať už to
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V Olomouci bude
Final Four MEVZY
Prostějov (son) - Jedním z největších
úspěchů volejbalistek VK Prostějov
v klubové historii je triumf ve Středoevropské lize žen 2010/11. Nyní
ke stejné metě chce dospět i největší
konkurent vékáčka – UP Olomouc.
Po předloňském zklamání a loňském
stříbru Hanačky v MEVZE podruhé
za sebou postoupily do závěrečného turnaje Final Four. A ten letošní
bude právě olomoucký oddíl pořádat
v hale Univerzity Palackého o nejbližším víkendu 9. a 10. března.
Středoevropská liga žen 2018/19 –
pořadí základní části: 1. Branik Maribor (Slovinsko) 13, 2. UP Olomouc
(Česko) 13, 3. Swietelsky Békéscsaba
(Maďarsko) 11, 4. Slávia EU Bratislava (Slovensko) 9, 5. Mladost Záhřeb
(Chorvatsko) 7, 6. Strabag Bratislava
(Slovensko) 6, 7. Calcit Kamnik (Slovinsko) 4.
Středoevropská liga žen 2018/19,
program Final Four (Olomouc)
– sobota 9. března: 16.00 hodin
první semifinále Branik Maribor –
Mladost Záhřeb, 18.00 hodin druhé
semifinále UP Olomouc – Swietelsky
Békéscsaba. Neděle 10. března: 16.00
hodin o 3. místo, 18.00 hodin finále.

Juniorky OP stále
bojují o triumf v KP
Prostějov (son) -Krajský přebor juniorek 2018/19 už pokročil do svého
závěrečného období – a mladé volejbalistky TJ OP Prostějov dál zůstávají
ve hře o konečné prvenství v téhle
soutěži.
Druhou polovinu sezóny odstartovaly svěřenkyně Ladislava Sypka a Jaroslava Klusáka důležitým dvojím skolením největších rivalek ze Šumperka
3:1 (21, 20, -22, 19) a 3:1 (-23, 21,
17, 20), poté přivezly tři cenné body
z Přerova B po výsledcích (z pohledu domácích) 3:0 (21, 20, 23) a 0:3
(-22, -25, -17). Následovalo hladké
smetení Moravské Třebové 3:0 (19,
18, 13) a 3:0 (15, 20, 13), vzápětí naopak přišly dramatické bitvy v konkurenčním Šumperku, který těsně uspěl
3:2 (-16, 23, 18, -24, 11) a 3:2 (-18,
22, 21, -24, 11). Přesto ópéčko vede
tabulku a tím udržuje svou naději na
účast v baráži o první ligu věkové kategorie U19.
Krajský přebor juniorek 2018/19
– pořadí po 20. kole: 1. OP Prostějov 38, 2. Šumperk 33, 3. Přerov B
27, 4. Moravská Třebová 16.
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PROSTĚJOV Čím dál lepší formu nabírá v posledních týdnech
blokařka prostějovských volejbalistek Eva Rutarová (na snímku).
Ve čtvrtek proti Liberci byla nejvýraznější hráčkou VK. Excelentně
bránila na síti (12 vítězných bloků), dobře útočila (úspěšnost 50
procent) i často bodovala (22), navíc neustále hecovala parťačky ve
snaze zlomit dramatickou bitvu na domácí stranu. Což se nakonec
těsně nepovedlo a urostlá střeďačka tudíž hodnotila porážku 2:3.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔJaké to bylo střetnutí z vašeho pohledu?
„Na Liberec se nám v téhle sezóně hraje
docela těžko, ale v minulém vzájemném
utkání už jsme podle mě přišly na to, co
na něj platí. Důležité je ubránit jejich nej-

OBRAZEM

Foto: Marek Sonnevend
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMK

bude kdokoliv. A dál v play-off by se pak
vidělo.“
ƔƔ Vy osobně jste šla po Novém roce
výkonností hodně nahoru. Čím to je?
„Začala jsem dostávat víc prostoru
v utkáních, a to se pak člověku hraje pochopitelně líp. Můžu víc předvádět svůj
volejbal, na hřišti se cítím dobře a docela
to funguje. Hlavní ale je, abychom co
nejlépe hrály všechny dohromady jako
mančaft. Blíží se play-off, které rozhodne o úspěšnosti celé sezóny.“

Rarita: trenérsko-manželský pár!
Stává se v kolektivních sportech jen výjimečně,
že by trenérskou dvojici tvořili příbuzní, ovšem
takové případy by se našly. Aby však byl hlavním
koučem manžel a asistentkou lodivoda jeho
žena? To už je opravdová rarita! Volejbalistky
Dukly Liberec si ji mohou druhým rokem užívat,
neboť je vedou Libor Gálík a Dita Gálíková.

až k smrti. Proto po seriálech Čtvrtá
hvězda a Dabing Street přicházíme
s tímto projektem. Pokud konec divadla nenastane nyní, jsme připraveni to nevzdat a pokusit se o jeho
zničení nějakou další spoluprací,“
uvedl vtipně seriál z plátna kina ředitel České televize Petr Dvořák.
Pak už diváci mohli sledovat trable
divadelní scény, která se dostala do

www.vecernikpv.cz

situace, kdy jí nebyl přiznán grant.
„Magistrát je prasnice s nalitými
cecíky a divadla selátka, která se už
třepou na to, aby se mohla k těmto cecíkům přisát,“ komentoval na
plátně princip veřejné podpory kulturních institucí Miroslav Krobot
v roli Miroslava Krobota. Přidali se
k němu také Ivan Trojan, Jaroslav
Plesl, Simona Babčáková, Lenka

Krobotová, David Novotný, Hynek
Čermák, Martha Issová a další, kteří
rovněž hráli sebe samé.
Zda i tento počin bude stejně úspěšný jako jeho předchůdce ze severočeského Mostu či třeba Nejistá
sezóna Divadla Járy Cimrmana,
zůstává otázkou. První ohlasy zejména z řad filmových fandů jsou
však určitě kladné. „Na Zkázu Dej-

vického divadla jsem se těšila jako dítě
na Vánoce, ale měla jsem z ní i trochu
obavy. ‚Krobotoviny' totiž většinou
moc nedávám. Nakonec jsem ale byla
absolutně spokojená, kino se bavilo
od začátku do konce. Bála jsem se, že
budu litovat peněz i času, jsem ale tak
nadšená, že kdyby to za týden nevysílali v televizi, zašla bych na to do kina
znova,“ zhodnotila divačka Iva.

0CWPKM¾VPÊRTQLGMVRąGFRTGOKÆT[VGNGXK\PÊJQUGTK¾NWFQTC\KNQFQRTQUV÷LQXUMÆJQMKPC/GVTQP÷EQRąGUUVQXMW
FKX¾Mč
Foto: Martin Zaoral
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Bakalářská práce má mít rozsah
minimálně 40 stran normovaného textu. Romana Cásková ve své
práci Malířská tvorba Alžběty Zelené (1919-2004) tento požadavek
splnila na zhruba tři sta procent.
S tvorbou prostějovské autorky se
tehdejší studentka Univerzity Pa-

Martin ZAORAL

lackého poprvé setkala v depozitáři prostějovského muzea. Záblesk
onoho veskrze osobního nadšení,
se kterým se v temných prostorách
muzejního skladu obdivovala tam
uloženým obrazům, u ní byl jasně
patrný i při čtvrteční komentované
prohlídce. Ta probíhala přímo mezi
díly vystavenými aktuálně v hlavní
budově muzea.
„Na tomto autoportrétu Alžběty
Zelené z roku 1943 je znát smutek
při ohlížení se do vlastní minulosti i obavy z budoucnosti. Naopak
z následujícího portrétu jejího
manžela je už naopak cítit její radost
i zamilovanost,“ srovnala během
prohlídky Romana Cásková, která
při svém výkladu mimo jiné velmi
bystře hledala souvislosti mezi díly
prostějovské rodačky a některými
známými jmény, která se zapsala do
historie výtvarného umění. „Celkově se dá říci, že pro autorku byla
vždy u obrazu důležitější barva než
námět. Jako ten jí mohlo posloužit prakticky cokoliv. Ve své době
byla vnímána zejména jako malířka
folkloru či industriálních čtvrtí, přitom s nebývalou intimitou dokázala zachytit třeba i okamžiky spojené
s domovem a mateřstvím,“ upozornila Cásková, která rovněž několikrát narazila na fakt, že to prostějovská rodačka v životě neměla vůbec
snadné. „Dost často se setkávala
s nepochopením. Ať už ze strany
své rodiny, či jako umělkyně, která
v poválečném Prostějově ukazovala
moderní tendence světového malířství. Pokud by se o něco podobného v té době pokoušel muž, jistě by
to měl aspoň o něco snazší. Takhle
ji mnozí z tehdejších souputníků
často poslali k plotně,“ uzavřela Romana Cásková.
Výstavu „Obrazy života Alžběty
Zelené“ lze v hlavní budově prostějovského muzea navštívit až do
21. dubna.
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Foto: Martin Zaoral
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Martin
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exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Dravec umírá a supi se slétají nad zdánlivě snadnou kořistí. Každý z nich cítí, že
právě nyní nadchází jeho dlouho očekávaná chvíle. A všichni věří, že právě oni
mají právo, aby si z obrovské hromady
urvali co nejvíc. Tvrdě ovšem narazí na
nemilosrdnou a vypočítavou Vassu,

manželku umírajícího, která jako jediná
chce navzdory všem zachránit potápějící
se rodinné impérium. Nebojí se přitom
krutě postavit proti vlastním „nepodařeným“ dětem… To je hlavní téma hry
Maxima Gorkého Vassa, kterou bylo
možné vidět v kině Oko v Němčicích

nad Hanou. Kdo se jen trošku zajímá
o amatérské divadlo, nemohl si tuto
inscenaci v podání Rádobydivadla Klapý nechat uniknout. Vždyť právě tento
soubor tam loni v květnu odehrál strhující drama U Kočičí bažiny. Hra o marné
touze po štěstí založeném na zradě doká-
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zala dojmout i jinak otrlé diváky a stala
se po právu vítězem festivalu Hanácký
divadelní máj. Navzdory tomu se v sále
kina Oko sešlo relativně málo lidí. Herci
se tím však nenechali rozhodit a předvedli velmi dobré výkony, na nichž byla
patrná pevná režijní ruka žijící legendy
českého amatérského divadla Ladislava
Valeše. Ostatně ta se projevila ve všech
prvcích inscenace. Mezi nimi vynikaly
zejména nápadité kostýmy a líčení,
které jednak skvěle charakterizovaly
jednotlivé postavy, jednak přímo odkazovaly na poetiku ruského divadla.
„Bylo to naprosto skvělé. Nikdy bych
neřekla, že amatéři jsou schopni udělat

NĚMČICE NAD HANOU Zajímalo by vás, co se bude v rodině takového Andreje Babiše odehrávat v době, kdy už bude miliardář ležet na smrtelné
posteli? Chtěli byste být přímo u toho? Pokud ano, pak stačilo zajít na představení Vassa, se kterým předminulý pátek do kina Oko v Němčicích
nad Hanou dorazilo Rádobydivadlo Klapý. Zcela oprávněný vítěz loňského Hanáckého máje se vrátil s krutě pravdivou inscenací vypiplanou do
posledního detailu. Vše bedlivě sledoval ze spoře zaplněného hlediště i Večerník...

takové představení. Mám ráda příběhy,
které mají nějaké poselství, a tady to
bylo jasné: prachy vládnou světu a vidina velkého bohatství dokáže lidem
zatemnit mysl. Věřím, že by si v něčem
podobném s velkou chutí zahrál třeba
i Ivan Trojan. To by ale pak na tu stejnou hru určitě chodily davy lidí,“ vyjádřila se nadšená divačka Tereza.
Sezónu letošních divadelních pátků
v Němčicích nad Hanou letos zakončí
kabaretní inscenace Už zase miluju,
ve které zahrají a zazpívají známé herečky Michaela Dolinová a Sandra
Pogodová. Představení se bude konat
tento pátek 9. března.

Rádobydivadlo Klapý v Němčicích předvedlo to nejlepší z amatérského divadla

PŘEDSTAVENÍ ODHALILO, CO SE BUDE DÍT PO MILIARDÁŘOVĚ SMRTI

PROSTĚJOV Rainbow Gallery v Kulturním klubu Duha ve Školní ulici
nabídne řadu dalších výstav. Tento pátek 8. března v 17:00 hodin proběhne
vernisáž expozice děl studentů ateliéru intermédií Fakulty výtvarných umění v Brně a také ateliérů Fakulty umění Ostravské univerzity. Přijďte se na
jejich originální tvorbu určitě podívat! více čtěte na www.vecernikpv.cz

nabídne další výstavy

RAINBOW GALLERY

Na zámku bude vystavovat Jan Čížek

PROSTĚJOV Tento čtvrtek 7. března od 19:00 hodin se v prostějovském
Společenském domě objeví dva známí herci Bob Klepl a Eva Holubová. Vystoupí tam s jedinečnou talk show s názvem Zůstane to mezi námi, při níž se PROSTĚJOV Je asi jediná věc, po
nepřestanete smát. Přitom se svých oblíbených herců budete moct zeptat na které většina z nás touží ještě víc
více čtěte na www.vecernikpv.cz než po penězích. Tou je uznání.
cokoliv, co vás zajímá...
Sto let od jejího narození se jej
dostalo malířce Alžbětě Zelené.
Stalo se tak i díky skutečně nevídané aktivitě studentky Romany
PROSTĚJOV Tento čtvrtek 7. března v 16:00 hodin se bude na prostějov- Cáskové, která ve čtvrtek přímo
ském zámku na Pernštýnském náměstí konat vernisáž výstavy fotografií Jana mezi obrazy prostějovské rodačČížka. Vzhledem k názvu Barvy podzimu je jasné, že v jeho vystavené tvorbě ky vystavenými v prostějovském
budou dominovat krajinné detaily tematicky laděné do podzimních barev. muzeu poutavě a s opravdovým
více čtěte na www.vecernikpv.cz zaujetím představila její život
i tvorbu. U toho prostě Večerník
nemohl chybět!

KLEPL S HOLUBOVOU 2TQJNÊFMCQDTC\č#NåD÷V[<GNGPÆ
PGOQJNCOÊVNGRwÊRTčXQFM[PK
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Most!, který sledovalo rekordních
původní
1,61 milionu lidí. Hned o dva dny
později se v prostějovském kině sešlo
zpravodajství
něco přes stovku diváků zvědavých
pro Večerník
na šest dílů nového komediálního
seriálu Zkáza Dejvického divadla.
Martin
„Musím se přiznat, že ‚zkáza' DejZAORAL
vického divadla je skutečně naším
Uplynulé pondělí byl na obrazov- záměrem. Rozhodli jsme se totiž, že
kách ČT k vidění poslední díl seriálu tento úspěšný soubor upracujeme

PROSTĚJOV Tohle tady ještě nebylo! Z kvalitních seriálů se už řadu let stává čím dál větší fenomén. Posledním důkazem je vítězné tažení Mostu! televizními obrazovkami. Vedení prostějovského kina si je toho dobře vědomo, a tak Metro 70 bylo jedním z pěti desítek sálů po celé
republice, kde byla ve středu večer k vidění předpremiéra nového seriálu z dílny České televize
Zkáza Dejvického divadla. A nechyběl u toho ani Večerník!

PROSTħJOVSKÉ KINO
SLEDOVALO ZKÁZU
DEJVICKÉHO DIVADLA
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PŐedprePipru seriálu sledovala více neæ stovka divákŢ

kultura v Prostějově a okolí...
infoservis

39,90
39,90
54,90

Fa Deodorant Mystic Moments 150 ml
Dove Men+Care Extra Fresh
antiperspirant 150 ml
Fa Men Deodorant Comfort Dive
150 ml
Nivea Men Fresh Active 150 ml

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se
koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od
15:00 do 16:00 hodin. I když je aktivita
naší nejbližší hvězdy v současnosti velmi
nízká, zajímavé podrobnosti nám ukáže
náš protuberanční dalekohled. Vstupné
40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od
19:30 do 20:30 hodin. Prohlédneme si
planetu Mars a pak podnikneme cestu
do světa hvězd. Navštívíme místo, kde se
hvězdy rodí, dále hvězdné školky - otevřené hvězdokupy, hvězdy v nejlepších
letech - dvojhvězdy i hvězdný hřbitov.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší
dětem v 15:30 hodin příběh: „NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC?“. Vstupné
děti 20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z
VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.

OD 4. DO 10. 3.
2019
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49,90

Nivea Black & White Invisible
antiperspirant 150 ml
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Abychom sami sobě voněli a neobtěžovali okolí, musíme mít v koupelně
či nejlépe rovnou u sebe kvalitní deodorant. Značkový Dove original antiperspirant a Dove Men+Care Extra Fresh antiperspirant seženete nejlevněji shodně v Kauflandu, pro Nivea Men Fresh Active navštivte Lidl.
Značku Fa Men Deodorant Comfort Dive jsme objevili na všech třech
místech za stejnou cenovku, Fa Deodorant Mystic Moments pak dokonce
na čtyřech. V neposlední řadě Nivea Black & White Invisible antiperspiAť se daří!
rant mají cenově nejvýhodnější v Albertu i Lidlu.
Průzkum byl proveden ve středu 27. února 2019

89,90

Dove original antiperspirant 150
ml

-

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Okolo
vás se to všechno hádá, jenom vy zůstáváte v neustálém klidu. Máte totiž velký nadhled, tudíž si dokážete poradit
i s drby a nevraživostí, které se kolem
vás šíří. Jen tak dál, vy se nerozčilujte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Prožili jste pár týdnů, které vám zrovna nesvědčily a pokazily vám náladu.
A to se právě teď změní. A rapidně!
Do cesty se vám připlete člověk, který
dokáže na vaší tváři vyloudit úsměv.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Máte
velice dobré srdce a dokážete pomoci
těm, kteří to opravdu potřebují. Nyní
ale velkou pomoc potřebuje někdo,
kdo se do vás bezhlavě zamiloval. A to
už pro vás bude výrazně těžší oříšek.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nemáte se za
co stydět, v práci jste odvedli kus poctivého díla, které bude spravedlivě odměněno. Potíže vám ovšem nastanou
doma, protože právě kvůli pracovní
vytíženosti tam více nejste, než jste.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Pohádáte se s partnerem kvůli naprosté prkotině. Následky vás budou sice mrzet, ale o tom jste
měli přemýšlet dřív. Nedá se nic dělat,
buď vás čeká rozchod, nebo dočasné
odloučení. Stálo vám to za to?
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Měli byste více
sportovat, vaše tělo je naprosto v dezolátním stavu. Pokud se rychle nedáte do
kupy, nepočítejte s nějakou výkonností
v jarních měsících. A o promenádě
v plavkách během léta už vůbec ne!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Docela se vám
bude dařit v zaměstnání, ovšem u rodinného krbu to bude stát za starou belu.
Potomci ani partner vám nemohou
přijít na jméno, protože poslední dobou
se doma moc nezdržujete. Napravte to.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Vaše jinak
dobré plány vám zkříží člověk, který
vás chce dostat do maléru. Ještě horší
bude, že o těchto aktivitách dotyčného se dozvíte až na poslední chvíli, kdy
nebudete moci udělat žádná opatření.

... tentokrát ze sortimentu: DEODORANTY...

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Máte dostatek času na to, abyste se připravili na
osudný den, co se týká vaší pracovní
budoucnosti. Ten nastane v pátek, kdy
si vás předvolá nadřízený a sdělí vám
své plány. Hlavně se s ním nehádejte!
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Máte před sebou
poměrně úspěšný týden, ale nesmíte nic
podcenit. Hlavně to, co už delší dobu
plánujete. Právě teď totiž přichází vhodný okamžik, abyste vše zrealizovali ke
svému potěšení a dobrému pocitu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zamilujete
se až po uši, ale budete dělat jednu chybu za druhou. Nesmíte na svůj protějšek
tak tlačit, mohli byste ostrouhat. Na druhé straně se nebojte tomu dotyčnému
říct hodně nahlas, že ho milujete.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nedívejte se
nalevo ani napravo a jednejte rychle
a úderně. Sice se říká, že člověk má při
rozhodování o důležitých věcech dvakrát měřit a jednou řezat, ale váš případ
je výjimkou. Jděte do toho po hlavě!

Dny budou plynout velmi pomalu, tudíž někteří z Prostějovanů se budou nudit a vymýšlet různé ptákoviny, jen aby se trošku zabavili. Některé nápady ovšem nebudou příliš vhodné, takže spoustu lidí z okolí
dokážou notně zvednout ze židle.
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rodním domě a seznámíte se
s aktuálními pracovněprávními
předpisy, změnami v souvisejících
předpisech a výhledem do roku
2019. Účastníci na školení obdrží
ÚZ – Zákoník práce 2018, rejstřík.
Počet míst je omezen a je nutné
se předem přihlásit. Více na www.
ohkpv.cz.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Bílovice, Lutotín, Kostelec na Hané
oboustranně ul. Bezručova - od ul. Tyršova po č. 57 a
Dne: 8. 3. 2019 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá 24.
oblast: celé obce Bílovice a Lutotín mimo areál ZD Obec: Žešov
Bílovice. Odběratelská trafostanice Kostelec Voding (č. Dne: 20. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob300760) - INSTA CZ s.r.o.
last: část obce Žešov - oboustranně od č. 25 a 29 po č.
Obec: Kostelec na Hané
112 a 103, dále od č. 87 a 84 po č. 117 a 142, 135, dále
Dne: 11. 3. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá ob- od č. 42 a 100 po č. 5 a 119. parc. č. K/340/1, K/32/1.
last: Kostelec na Hané - celé ul. Za Branou, Libušinka, Obec: Jesenec
Cihelna, část ul. Za Humny s č. 346, vč. garáží po č. 103, Dne: 20. 3. 2019 od 7:00 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast:
železářství Profil, levá strana ul. Gagarinova - od ul. Za Jesenec Špice směr od Konice (Podladínský mlýn) po č.
Branou po Rynk s č. 126.
71, část obce Ladín ve směru od Konice po č. 5, 18, 48.
Obec: Slavíkov
Obec: Jesenec
Dne: 11. 3. 2019 od 7:30 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 20. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin. Vypnutá občást obce Slavíkov - oboustranně podél silnice od č. 35 po ko- last: část obce u Zámku omezená č. 7, 55, 67, 73, 72, 93,
nec obce s č. 15 a 21, K/1575 (vč. č. 2, 3 , 9, 17, 17a, č. o. 1, 8). 94, vč. Domova seniorů a výrobny lahůdek.
Obec: Raková u Konice
Obec: Jesenec
Dne: 11. 3. 2019 od 7:30 do 9:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 20. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin. Vypnutá
last: část obce od č. p. 16, 62 a 2 po konec obce směr oblast: část obce ve směru od p. Romže po Terezínký
Rakůvka s č. 103, 80 a 84.
dvůr (Měro nek).
Obec: Raková u Konice
Obec: Dzbel, Jesenec
Dne: 11. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 20. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: střed obce od č. p. 2, 31, 73 včetně MŠ po č. p. 112. last: část obce Dzbel sm. Jesenec od č. 4, 37 a 117 po č. 19,
Obec: Raková u Konice
dále část obce Jesenec od č. 14 po č. 51, od č. 10 po č. 7.
Dne: 11. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá Obec: Olšany u Prostějova
oblast: od č. p. 106 a 95 po konec obce směr Krakovec Dne: 21. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oba dále od č. p. 51 po 64.
last: č. 645, 641, 642, parc. č. 442/48.
Obec: Prostějov
Obec: Protivanov
Dne: 12. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 21. 3. 2019 od 13:30 do 16:00 hodin. Vypnutá
last: na ulici Italská č. 2, 4, 6.
oblast: celé ul. Panská, Nová, Pod Sokolovnou, Na SádObec: Skalka
ku, levá strana ul. Bukovská od č. 9 po č. 164, Sokolská
Dne: 12. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- mimo č. 199, U Hřiště, U Školky, Průchodní, Školní od
last: část obce Skalka: jednostranně od č. 26 po č. 75 a ul. Průchodní po ul. Sokolská.
dále č. 81, č. 99, 100, 103, 71. Oboustranně od č. 37 a 33, Obec: Horní Štěpánov – Nové Sady
44 po konec obce s č. 65 a 112.
Dne: 22. 3. 2019 od 9:00 do 10:00 hodin. Vypnutá obObec: Čunín
last: část obce Horní Štěpánov - Nové Sady ohraničená
Dne: 13. 3. 2019 od 7:00 do 9:00 hodin. Vypnutá ob- č. 337, 1, 13, 14, 15, 30, 21, 23, 45, 44.
last: část obce oboustranně podél Divokého potoka od Obec: Horní Štěpánov - Pohora
č. 79, 78 a 17 po konec obce směr Žleb s chatami č. 216, Dne: 22. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá
oblast: celá obec Pohora.
215, 217 (vč. areálu dřevovýroby č. 82).
Obec: Stražisko - Maleny
Obec: Čunín
Dne: 13. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin. Vypnutá Dne: 22. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oboblast: Část obce oboustranně podél silnice na Konici last: Stražisko - Maleny, část obce nalevo od železniční
od č. 101, 264, 265, 284 (od lok. Čertovy rybníky) po tratě směr Konice od č. 52, 143 po 225 a dále chaty směr
konec obce směr Konice s č. 16, 102. Dále oboustranně Čertovy rybníky s č. 29, 208, 226, 92, 100, 190, 132, 97,
98. Lokalita chat ohraničená č. 121, 112, 191, 61. Část
podél potoku od č.11 a 89 po konec obce s č. 2, 3, 1.
obce oboustranně podél potoka Bukovanka od č. 25 a
Obec: Ochoz
Dne: 13. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá ob- 30 po č. 23 a 44 včetně celé chatové osady ohraničené č.
last: celá obec Ochoz (mimo areál ZD a lokalita Kyselka). 42, 206, 94, 144, 241, 245, 248, 251, 174, 90, 172, 106.
Obec: Stražisko
Obec: Ochoz
Dne: 13. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá Dne: 22. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: Stražisko chaty nad nádražím od č. 47, 46, 74, 19
oblast: celá lokalita Ochoz Kyselka.
po konec oblasti s chatou č. 47, č. 41 a 50.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 13. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Obec: Želeč
oblast: jednostranně ulice Vilapark od č. 457 po č. 441. Dne: 22. 3. 2019 od 7:00 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Želeč - lokalita Hliník. Oboustranně od
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 15. 3. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá č. 21, kostela a č. 66 po č. 146 a 81 (vč. 219 až 229), dále
oblast: Kostelec na Hané - ul. Palackého - celá mimo jednostranně ulice od č. 82 po č. 98, 99 vč. 104. Obouč. 919 a sousední novo. RD, Pod Kosířem - celá, mimo stranně od č. 242 a 212 po č. 240 a 235. Ulice od č. 93 po
č. 163, ulice Sportovní - od ul. Palackého po č. 650 a č. 116, ulice od č. 89 po 122, ulice od č. 94 po 97. Oboustranně od č. 69 a 237 po č. 160 a 105. Oboustranně od
776, 868, sídliště Sport s č. 775, 774, 773, 772, 866.
č. 49 a 123 po č. 142 a 149 (vč. 136). Ulice od č. 238 po
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 18. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- novostavby č. 244 až 252.
last: oboustranně část ul. Západní od č. 62 a 71 po č. 68 Obec: Želeč
Dne: 22. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oba 79 (vč. restaurace Pod Kaštany).
last: část obce Želeč: oboustranně ulice od č. 64 a 22 po
Obec: Prosstějov - Domamyslice
Dne: 19. 3. 2019 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá ob- konec obce směr pískovna s č. 218. Dále ulice od č. 188
last: Domamyslice - celá ul. Pod Vinohrádkem, ul. Do- a 159 po konec obce s čísly 187 a 180.
mamyslická s č. 128 a 142 + celý bývalý areál drůbežár- Obec: Želeč
ny. Odběratelská trafostanice Domamyslice drůbežárna Dne: 22. 3. 2019 od 12:00 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Želeč: oboustranně od č. 6 a 100 po konec
(č. 300603)
obce směr hřbitov s č. 192 a 211 (včetně č. 226 a 228).
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 20. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Obec: Vícov
oblast: celá ul. B. Němcové, oboustranně ul. Tyršova Dne: 22. 3. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnuod ul. 8. května po č. 28 a sokolovnu, Jiráskova 82, ul. tá oblast: odběratelská trafostanice Vícov 3. v ZD (č.
8. května od ul. Husova po Tyršova vč. zahrad u kolejí 300468) - celý areál ZD Vícov.
E.ON Česká republika, s.r.o.
ČD, Dvorek č. 703, Partyzánská č. 577, 585, 558, 16-20,

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Více na www.ohkpv.cz.

13. 3. Jakým způsobem nejlépe propagovat firmu na sociálních sítích, přednáší In creative, s.r.o. /Jakub Horáček, Michal Olbert/
13. 5. Pracovnělékařské služby – novinky, přednáší Robert Křepinský

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

praxe v oboru pracovní právo, z toho
20 let v advokacii jako samostatný
advokát. Věnuje se lektorské činnosti
v oboru pracovního práva a také zabezpečení tzv. „manažerské přípravy“
v oboru pracovního práva pro firemní
management na všech stupních řízení.
Seminář se uskuteční 7. března
od 9:00 do 15:00 hodin v Ná-

35$&291«3592935$;,
Nenechejte si ujít odborný seminář týkající se aktualit v pracovním
právu, který jsme pro vás připravili
s jedinečným vyhlášeným odborníkem na tuto problematiku.
JUDr. Miloš Hejmala řídí vlastní advokátní kancelář, zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní právo
a má za sebou 35 let specializované

milujeme vecerník
á

Konstelace hvězd Prostějova
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Ja

milujeme vecerník
á

19022710220
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Prodám komabajn klas, 2m lišta, MASSEY FERGLISON 630-S.
Tel.: 605 749 552

Prodám 13 m3 naštípaného palivového
dříví (buk, akát). Tel.: 605 86 41 40

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic nabízí
k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms
500 Kč. Nabídka platí do vyprodání zásob. Doprava zajištěna. Tel.: 582 388 101

Prodám levně 2 akvária (270 litrů) zabudované ve skříni, vhodné i do paneláku.
Tel.: 777 029 865

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

PRODÁM

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

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Sběratel koupí a dobře zaplatí za takovéto
nože a veškeré věci vojenského charakteru
používaných výsadkáři do roku 1990. Tel.:
704 268 219

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.

KOUPÍM

Pronajmu byt 2+1 blízko centra. Jen solventnímu zájemci. Informace na tel.:
777 03 98 74 po 18 hod.

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Pronajmu letní občerstveni s grilem
v atraktivní lokalitě v blízkosti centra
Prostějov. Informace: 731 525 155

Pronajmu garáž v uzavřeném areálu na
ul. B. Šmerala vedle kotelny DPS, s.r.o.
Tel.: 723 826 819

Koupíme vaši nemovitost,
tel.: 777 164 309

Pronajmu 1+kk v Pv. RK ne.
Email: pronajem1pluskk@seznam.cz

PRONÁJEM parkovacích míst pro nákladní auta. Hlídané, zpevněný povrch,
oplocené. Kralický Háj 322, Průmyslová
zóna Kralice. Tel.: 773 966 445

Prodám novostavbu RD v Alojzově,
kol. 2008. Cena k jednání 3 390 000 Kč.
Tel.: 606 352 444

Koupím byt 2-3+1. Děkuji za jakoukoliv
nabídku. 605 011 594

RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi.
605 913 562

REALITY
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Dne 7. března 2019
oslaví 60. narozeniny
paní Eva ŠVANCAROVÁ
z Čelechovic na Hané.
Hodně zdraví, štěstí a životního
elánu přeje manžel, synové Roman,
David s manželkou, sestra Jana,
rodiče, manželé Valouchovi
a vnoučata Bianka a Klára.

Život krásný jako sen, plno úsměvů
na každý den, ať máš všeho vždy
dosti, lásky, štěstí i radosti.

GRATULACE

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

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

FINANCE

Rozvedený, 53 let, nekuřák bez závazků
hledá přítelkyni z Prostějovska. Milou,
usměvavou a společenskou, která má
ráda motosport a výlety do přírody.
Email: O.k53@seznam.cz

Ozvi se samotářko, budeme společně
spolu, okolí Pv. Auto mám. Rozvedený,
74/174. Tel.: 776 210 670

SEZNÁMENÍ

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat paní a pánovi, kteří mi dne 13.
února 2019 poskytli první pomoc při
úrazu za obch. domem Lidl.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit s
panem Josefem TŘÍSKOU.
Poděkování také náleží smuteční
řečnici p. Marii Hrdové za procítěný
projev, jáhnu p. Karlu Valtrovi
a Soukromé pohřební službě
p. Václavkové za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina

PODĚKOVÁNÍ

Dne 3. března 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí úmrtí
paní Marie ONDROUŠKOVÉ
z Protivanova.
Vzpomíná sestra Alena
s rodinou.

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

Dne 6. března 2019
si připomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Miroslava VLACHOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná syn Milan
a bratr Ferdinand.

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

Dne 10. března 2019
by oslavil 74. narozeniny
pan Jindřich FUNK
ze Soběsuk.
Tatínku, ruku Ti již nepodáme,
jen kytičku Ti na hrob dáme
a s láskou a bolestí vzpomínáme.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manželka,
děti s rodinami a sestry s rodinami.

Dne 6. března 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Zdenka ZVONEČKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomíná manžel,
syn a dcera s rodinou.

Dne 3. března 2019
by se dožil 69 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 rodi-nami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez
tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v
srdcích tě navždy bude-me mít.

Dne 7. března 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠROTÍŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Jana, dcera Lenka s rodinou
a Terezka, syn Libor s rodinou,
vnučky Adéla a Nicol s rodinami
a sestra Zdena s rodinou.
Děkujeme všem, kteří ho znali,
ať vzpomenou s námi.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 3. března 2019
uplynulo 10 let, co nás navždy
opustila milovaná maminka,
paní Hedvika PAVELOVÁ
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomínají
dcera Ludmila
a syn Zdeněk s rodinami.

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

Dne 2. března 2019
uplynulo již 10 let, co nás
navždy opustil
pan Bohumil SOKOL.
Tichou vzpomínku věnuje
manželka, dcery a syn s rodinami.

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

Dne 1. března 2019
uplynulo 10 let od úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Anny HALÍŘOVÉ
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomíná dcera
Zdena s rodinou.

Dne 5. března 2019
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Jana KUCHTY
z Obědkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ludmila Procházková 1929 Alojzov
Stanislav Sekanina 1937
Prostějov

Středa 6. března 2019
Jarmila Loutocká 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 11. března 2019
Jarmila Ptáčníková 1928 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Poslední rozlouèení

Pohřební služba FCC Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Zdeněk Procházka 1941 Olomouc Marie Švanderová 1928 Prostějov Ing. Jiří Zlatohlávek 1938 Prostějov
Olšany u
Prostějov Petr Mikulášek 1966
František Řepka 1929 Čelechovice na Jiří Svoboda 1936
Prostějova
Prostějov
Hané František Samson 1929

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Poslední rozlouèení
Úterý 5. března 2019
Jiří Círek 1943 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Květoslav Crhonek 1940 Protivanov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 7. března 2019
Jana Veselá 1929 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Jan Jančík 1931 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 8. března 2019
Božena Žaloudková 1937 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Zbořilová 1945 Pěnčín 14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 9. března 2019
Zdeněk Zbořil 1931 Senička 14.00 kostel Senice na Hané

Pohřební služba Pavel Makový
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Dne 6. března 2019
si připomeneme 20. výročí úmrtí
mého manžela a našeho
tatínka a dědečka,
pana Kamila ZUKALA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

UZÁVħRKA
V PÁTEK
8. BìEZNA
V 10:00 HODIN

Dne 7. března 2019
uplyne 11 roků od úmrtí
pana Zdeňka KRPCE.
S láskou vzpomínají manželka,
syn s rodinou a příbuzní.

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

Dne 6. března 2019
uplyne 6 let, co nás navždy opustila
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Utichlo srdce, jak voda plyne čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 2. února 2019
uplynulo 30 let, co nás
navždy opustil
pan profesor
Oldřich PROCHÁZKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a učil Vás,
vzpomeňte s námi. Vzpomíná dcera
Oldřiška a syn Stanislav
s rodinami.

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

řádková inzerce / vzpomínky

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dana Wichová 1962
Prostějov
Dagmar Smrčková 1924
Prostějov
Oldřich Liška 1933
Soběsuky
František Lužný 1934
Prostějov
Eva Vaňková 1931
Prostějov
Ing. Jaroslav Volf 1954
Prostějov
Ludmila Peterková 1945
Ptení
Filomena Jančíková 1932
Prostějov
Hana Zapletalová 1958 Ptenský Dvorek
Marie Pospíšilová 1931
Prostějov
Marie Mazáčová 1928 Malé Hradisko
Josef Bebčák 1942
Výšovice
František Svoboda 1933
Hradčany

Dne 9. března 2019
by se dožil 95 let
pan Josef BUREŠ
z Brodku u Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
rodina Burešova.

Život s Tebou byl krásný,
měl jsi nás všechny rád,
s láskou a vděčností
budeme vzpomínat...

Dne 10. března 2019
uplyne 1. rok od chvíle,
co nás navždy opustila
paní Libuše NÁHLÍKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Zdeněk
a synové s rodinami.

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

Dne 3. března 2019
by se dožila 90 let
paní Františka VÁLKOVÁ
ze Lhoty u Konice.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Zdena
a Eva s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodívá,
teď klidným spánkem odpočívá.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ji miloval, vzpomíná dál.

milujeme vecerník
á

1

LHK Jestřábi

VHK Robe
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 3URVWčMRY
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9. Frýdek-Místek 56
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3RUXED
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ÒVWtQDG/DEHP
.DGDĖ
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STRANA 

'DOätYëVOHGN\NROD þHVNp%XGčMRYLFH²9VHWtQ 
 %UDQN\*LOEHUW (QGiO01RYiN 0-DQGXV
53ĜLNU\O+HĜPDQ 'RNWRU %DEND0-DQGXV ±%ĜH]LQD
5iF -RQiN 5RE3HFKDQHF %ĜH]LQD 5iF.XFKDU
F]\N .XFKDUF]\N %ĜH]LQD0LNXã 'LYiFL 6421 * +DYtĝRY²
7ĝHEtÿ  %UDQN\5HKXã 0DWDL *ĜHã )
6HPDQ.XURYVNê 23URFKi]ND 5DãQHU0DUXQD 'LYiFL
1656 * .ODGQR²/LWRPčĝLFHVQ  %UDQN\
1DVK -6WUQDG0HOND -ětKD 9LOGXPHW] .UXåtN
7.DXW1DVK -iJU 3OHNDQHF ±.URSiþHN 6PHWDQD
.OHMQD 0DUFHO 9RåHQtOHN -iQVNê 0DUFHO6PHWDQD 
3UĤåHN 0.DGOHF.RUNLDNRVNL UR]KQiM-LUiVHN'LYiFL
3926 * .DGDė²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\ 15.
=DEORXGLO 7XSê(OLiã .ĤV (OLiã-6YRERGD 0DUãRXQ
5LQGRã %OiKD  ±  0DUW\QHN +ODGRQLN +XViN   0LNXOtN
%DUWNR5XGRYVNê +ODGRQLN 0DUW\QHN=DKUDGQtþHN 
0DUW\QHN +ODGRQLN=DKUDGQtþHN 5XGRYVNê &KULVWRY 
.OLPãD 0RWORFK3HWHUHN 'LYiFL 272 * 3ĝHURY²%HQiWN\QDG
-L]HURX  %UDQN\3ãXUQê 7'ROHåDO 
)'YRĜiN *DJR 3ãXUQê 7'ROHåDO 3DOD 76êNRUD
0DOLQD 0RXþND â.UDWRFKYtO*RLã 0DOLQD 76êNRUD 
'DYtGHN )'YRĜiN*DJR ±$'ORXKê 1LNR:LHQFHN 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²-LKODYDVQ  
Branky: 9OþHN 9UGORYHF-1RYiN âPHUKD9OþHN -
1RYiN9UGORYHF ±$QGČO 3HNU 3HNU ýHUQRKRUVNê6NRĜH
SD -LUiQHN %H]~FK6XFKiQHN UR]KQiM3HNU'LYiFL 767.

Å%\OWRäSDWQëYëNRQD]DVORXæHQi
SRUiæND´ -LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ

Branky:äiOþtN 6WDUê 0HLGO 3ãHQLþND ±
*XPDQ %DOiå *XPDQ 8UEDQHF -iFK\P
5R]KRGÿt 'ČGHN .R]LRO ± 5RåiQHN %XEHOD
9\ORXÿHQt 5:6. 9\XæLWt0:1. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
1297.
6HVWDYD3URVWčMRYD 1HXåLO±+DYOtNýiSäRYLQHF
.ROiĜ .UHMþt +XVD 0LNOLã ± 9ROI 'LYtãHN 1RX]D
±6WDUê5DþXNäiOþtN±/XĖiN+DQWiN3ãHQLþND±
9HQNUEHF0HLGO3URNHã7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR
3HãWXND
6HVWDYD 3RUXE\ .ĤGHOD ± 0DPDMHY 2YþDþtN
âQDMQDU 8UEDQHF 3DGUQRV 3DVWRU ± .DQNR 9\
PD]DOĆXUDþ±,OOpã+XGHþHN*XPDQ±2OOHQGHU-i
FK\P%DOiå±$OH[HMHY+lULQJ7UHQpĝL0LORã+RODĖ
D0DUHN3DYODþND

:
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'DYLG.21(ý1éWUHQpU3URVWČMRYD

5R]KRGÿt9RGDD9iYUD'LYiFL
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYDŠnajdr 6, GaOtþHN9\URXEDO7LFKê+DYORYi./R
UHQFRYi.ĜtåNRYi=HOLQNRYi±0DUHN
/XåQê1/RUHQFRYiâWHIiNRYi7UH
QpU'DYLG.RQHþQê1HMYtFNRäĥ=QRMPD
1JX\HQ,äiND6LPRQLGHVRYi

SK RG PURVWĨMRY ² MRGít
SORQL YMCA ZQRMPR
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-RQiNRYi
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5R]KRGÿt .ROiĜRYi D 0DĖiNRYi 'LYiFL
50.
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYDVyroubal 5, GaOtþHN7LFKêâQDMGU+DYORYi.ĜtåNRYi
1/RUHQFRYi./RUHQFRYi±0DUHN=H
OLQNRYi7UHQpU'DYLG.RQHþQê
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ÿWYUWÀQiOHSOD\RII
]iSDV~WHUëEĝH]QD+DYtĜRYýHVNp
%XGČMRYLFH/LWRPČĜLFH-LKODYD3URVWčMRY9VHWtQ,
3ĜHURY.ODGQR
]iSDVVWĝHGDEĝH]QD+DYtĜRYýHVNp
%XGČMRYLFH/LWRPČĜLFH-LKODYD3URVWčMRY9VHWtQ,
3ĜHURY.ODGQR
SĝtSDGQë]iSDVSiWHNEĝH]QDJihlava
±/LWRPČĜLFH9VHWtQ²3URVWčMRYýHVNp%XGČMRYLFH
±+DYtĜRY.ODGQR±3ĜHURY
SĝtSDGQë  ]iSDV QHGčOH  EĝH]QD 
+DYtĜRYýHVNp%XGČMRYLFH  /LWRPČĜLFH-L
hlava, 3URVWčMRY9VHWtQ3ĜHURY.ODGQR

.$03ĜÌã7Č

.ODGQR²3ĝHURY  %UDQN\DQDKUiY
ky:3OHNDQHF 0HOND/DNRV =LNPXQG =DMtF
0DFKDþ   6YHGOXQG .XEtN /DNRV   0HOND
(Vampola) 'LYiFL 4628. 6WDY VpULH 2:0.  þHVNp
%XGčMRYLFH²+DYtĝRY  %UDQN\D
nahrávky:23URFKi]ND 59HVHOê%RĜXWD 
.RWDOD )6HPDQ5DãQHU 5DãQHU 6HPDQ DiYiFL6255. m 6WDYVpULH 1:1. -LKODYD²/LWRPčĝLFH
  %UDQN\DQDKUiYN\6NRĜHSD
3HNU ±-iQVNê .RUNLDNRVNL 6PHWDQD -iQ
VNê 3UĤåHN '0HUWD3DYODV 9RåHQtOHN 0
.DGOHF 'LYiFL 2884.6WDYVpULH 1:1.

YtFH QDMGHWH Y KODYQtP NXSyQX

VVHWtQ  PURVWĨMRY : PP

]iSDV\

þHVNp %XGčMRYLFH  +DYtĝRY    
Branky a nahrávky:  9\GDUHQê = 'ROHåDO .D
UDEiþHN 01RYiN (QGiO3OiãLO .DUDEiþHN
='ROHåDO%UDGOH\ *LOEHUW 01RYiN3DYOLQ 
='ROHåDO .DUDEiþHN-DQGXV ±.RWDOD )
6HPDQ5HKXã .RWDOD )6HPDQ 'LYiFL 6 019.
6WDYVpULH 1:0. * -LKODYD/LWRPčĝLFH 
 %UDQN\DQDKUiYN\3HNU $QGČO -+ROê
%H]~FK$ =HPDQ  $ =HPDQ 0DWČMtþHN  
$ =HPDQ - +ROê %H]~FK   'RVWiOHN .DMtQHN
:HUELN  ±  ' 0HUWD 0DUFHO 3DYODV   -iQVNê
.RUNLDNRVNL0DUFHO  'LYiFL2 811.6WDYVpULH 1:0
* .ODGQR3ĝHURY  %UDQN\DQD
hrávky:-HOtQHN =LNPXQG-ětKD 1DVK 3OH
NDQHF-iJU -HOtQHN 3OHNDQHF9DPSROD -
ětKD 0HOND ±1DYUiWLO 3DOD7'ROHåDO 7
'ROHåDO'LYiFL 4 008.6WDYVpULH 1:0.
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VVHWtQ  PURVWĨMRY
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9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

2UORYi±3URVWČMRY 
6HVWDYD3URVWČMRYD0RXND±â3DOiQHN.RQ
þLFNêâSLþiN+R]PDQ)9UED)U|PO0DWČMND70DUHN
+HMFPDQ')LDOD5DLV73DOiQHN9LWiVHN7HVDĜ7UH
QpU)LOLS6PHMNDO
3URVWČMRY±2UORYi 
6HVWDYD3URVWČMRYD0RXND±â3DOiQHN.RQþLF
NêâSLþiN+R]PDQ)9UED)U|PO0DWČMND70DUHN
+HMFPDQ ' )LDOD 5DLV7 3DOiQHN 9LWiVHN7HVDĜ
7UHQpU )LOLS 6PHMNDO 3UĤEČåQp SRĜDGt 1.
8QLþRY 2.3URVWČMRY, 2SDYD7ĜLQHF
8, 5. Šumperk 8, )UêGHN0tVWHN3ĜHURY
2UORYi9tWNRYLFH+DYtĜRY
(kom)

0ODGãtåiFL

2UORYi±3URVWČMRY 
6HVWDYD 3URVWČMRYD ýHUQê %LVNXS ± âLOKi
QHN âDQGHUD 0RMåtãHN 0 9RUiþ .XEtN 1ČPHF
+ROXE 0LãNRYVNê äiN +R]PDQ$ .RXWQê âLQGOHU
âHYþtN7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
3URVWČMRY±2UORYi 
6HVWDYD 3URVWČMRYD ýHUQê %LVNXS ± âLOKiQHN
Šandera, 0RMåtãHN09RUiþ.XEtN1ČPHF+ROXE0Lã
NRYVNêäiN+R]PDQ$.RXWQêâLQGOHUâHYþtN7UHQpU
0LFKDOJanHþHN3UĤEČåQpSRĜDGt1. Šumperk 12,
7ĜLQHF8QLþRY9tWNRYLFH2UORYi
2SDYD+DYtĜRY3URVWČMRY)UêGHN0tVWHN
3ĜHURY

6WDUãtåiFL

3URVWČMRY±.DUYLQi 
%UDQN\ 3URVWČMRYD 0Ui]HN 3ROHGQD  9OþHN
3ROHGQD -DQHþHN  .XED -DQHþHN 3RNRUQê  -7LFKê
-DQHþHN 3ROHGQD  3ROHGQD -DQHþHN 9OþHN 6HVWDYD
3URVWČMRYD.ĜXSND 3ĜHFHFKWČO ±ýHUQê=HPDQâD
EUãXOD3RNRUQê)RMW-LĜtþHN+ODGLã9OþHN±0LNHãâDIUi
QHN.XED3ROHGQD3tFKDO-7LFKê0Ui]HN-DQHþHN
âHYþtN7UHQpU-DURVODY%HFN3UĤEČåQpSRĜDGt 1.
7HFKQLND%UQR3URVWČMRY8KHUVNê%URG
%RVNRYLFH)UêGHN0tVWHNýHUQtYOFL5RåQRY
S52UORYi.DUYLQi1RYê-LþtQ

Juniorka

1RYê-LþtQ±3URVWČMRY 1, 0:1)
%UDQN\ 3URVWČMRYD 7RPiQHN 0LãNRYVNê 
0DFKDOtN .DãSDU 6HVWDYD 3URVWČMRYD 'XEVNê 
-HOtQHN  ± 6ROGiQ +ROXE 3ROFU =DWORXNDO %HQHã
± âLSDNLQ .DãSDU 0DFKDOtN 7RPiQHN 0LãNRYVNê
.RXWQê7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
3URVWČMRY±7ĜLQHF% 
%UDQND3URVWČMRYDâLSDNLQ .XFKWD)LOtSHN 6H
VWDYD3URVWČMRYDâSXQDU±6ROGiQ3ROFU7RPLJD
+ROXE=DWORXNDO±)LOtSHN.XFKWDâLSDNLQ0DFKDOtN
%XUãtN6)LDOD7RPiQHN0LãNRYVNê.DãSDU7UHQpU0L
FKDO-DQHþHN3UĤEČåQpSRĜDGt7ĜLQHF%
2UORYi3URVWČMRY2SDYD9DODãVNp
0H]LĜtþt+RGRQtQ.DUYLQi1RYê-LþtQ
ýHUQtYOFL5RåQRYS5%ĜHFODY

Dorost
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'XEDM²$737RXU
'YRXKUD²NROR%HUG\FK±,YDãND %ČORUXVNR 
9HVHOê±ýRULþ &KRUYDWVNR 
NROR%HUG\FK±ýRULþ.
,QGLDQ:HOOV²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR5RVRO  ±:DWDQXNL -DSRQ
sko) 7:6, 7:6. NROR5RVRO±(GPXQG 9%UL
WiQLH 
3DX²,7))XWXUHV
'YRXKUD–NROR.ROiĜ±-DFT )UDQFLH 
NROR3DYOiVHN  ±&KRLQVNL 9%ULWiQLH 
.ROiĜ±*ULHNVSRRU 1L]R]HPt 
NROR.ROiĜ±*RPERã 6ORYHQVNR 
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·UVÊP.8NCwKO  <PQLOQ%JTWFKO
 2CTFWDKEG6ąKPGE  2TQUV÷LQXèGU
MÆ$WF÷LQXKEG8ÊVMQXKEG*TCFGE-T¾NQXÆ  
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Branky: Další výsledky 14. kola: MFK Chrudim – FC
Zbrojovka Brno 1:2 (1:1). Branky: 14. Vašulín – 43.
Štepanovský, 88. Štepanovský. 'LYiNĥ 1620 * FK
)RWEDO7ĜLQHF±).ÒVWtQDG/DEHP  %UDQN\
'HGLþ±3LPSDUD3LPSDUD'LYiNĥ475 *
).9DUQVGRUI±).3DUGXELFH'LYiNĥ611 * FC
+UDGHF.UiORYp±).%DQtN6RNRORY  Branky:
9ONDQRYD03ODãLO'LYiNĥ )&6HOOLHU
%HOORW9ODãLP±6.'\QDPRý%XGČMRYLFH  
Branka:/HGHFNê'LYiNĤ

YtFH Y KODYQtP NXSyQX

þLÿNRY  PURVWĨMRY

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 17.KOLO
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Branky a nahrávky:  .DUD¿iW 6ORYiþHN 9tWHN   7HSHU 5RE
-RQiN 3HFKDQHF.XFKDUF]\N %ĜH]LQD5iF ±.ROiĜ 6WDUê
äRYLQHF   +XVD 9ROI   9ROI +XVD 5DþXN 5R]KRGÿt 'ČGHN
.RSHþHN±3RUXED5RåiQHN9\ORXÿHQtQDYtF+DYOtNRVREQtWUHVW
PLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt 1:0.9RVODEHQt 0:0.'LYiFL4810.
6HVWDYD9VHWtQD
Å-HGQRWOLYp
]iSDV\ âHOHSQČY ± 0LNXã 'UWLQD 6ORYiþHN 7HSHU
ÿWYUWÀQiOH Xæ QHEXGX )UROR-HĜiEHN+U\FLRZ±%ĜH]LQD.XFKDUF]\N
5iF±-RQiN3HFKDQHF5RE±.RSWD3LWXOH
KRGQRWLW Y\MiGĝtP VH Dæ 7KHRUHW±.DUD¿iWâLOKDYê9tWHN
7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN
SR VNRQÿHQt FHOp VpULH´
6HVWDYD3URVWčMRYD
-LĜt9\NRXNDOWUHQpU 1HXåLO ± äRYLQHF .ROiĜ +XVD ýiS +DYOtN

3URVWČMRYD 0LNOLã.UHMþt±äiOþtN5DþXN6WDUê±'YRĜiþHN
strana 35 +DQWiN 3ãHQLþND ± 1RX]D 'LYtãHN 9ROI ±
3URNHã0HLGO9HQNUEHF
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

VSETÍN
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Branky: 5RE5RE 3HFKDQHF0LNXã 7KHRUHW 6ORYiþHN
-RQiN 5R]KRGþt'ROHåDO6êNRUD±7YUGtNâLPiQ9\ORXÿHQt 5:11.
1DYtF5DþXNPLQXW+XVDPLQXW9\XæLWt1:0.9RVODEHQt0:0.
'LYiFL4520.
6HVWDYD9VHWtQD
Å%H] YVWĝHOHQpKR JyOX âHOHSQČY ± 0LNXã 'UWLQD 6ORYiþHN 7HSHU
)UROR-HĜiEHN+U\FLRZ±%ĜH]LQD.XFKDUF]\N
QHPĥæHPHY\KUiW´
5iF±-RQiN3HFKDQHF5RE±.RSWD3LWXOH
-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ 7KHRUHW±.DUD¿iWâLOKDYê9tWHN
7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN
strana 35
6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO ± äRYLQHF .ROiĜ +XVD ýiS +DYOtN
0LNOLã.UHMþt±äiOþtN5DþXN6WDUê±'YRĜiþHN
+DQWiN/XĖiN±1RX]D'LYtãHN9ROI±3URNHã
0HLGO9HQNUEHF
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
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VSETÍN

9 SiWHN VH ] SURVWČMRYVNêFK POiGHå
QLFNêFKFHONĤSĜHGVWDYLO\GRURVWDMX
QLRUND2EDSDGO\GRURVWHQFLY1RYpP
-LþtQČ  MXQLRĜL GRPD SR SĜHVWĜHOFH
V .DUYLQRX  6WDUãt åiFL Y VRERWX
WČVQČSRGOHKOL2UORYpQDMHMtPOHGČ
mladší remizovali velmi vysoko v poPČUX  2 GHQ SR]GČML VL SĜLSVDOL
GDOãtQHUR]KRGQêYêVOHGHNVHVWHMQêP
SURWLYQtNHPWHQWRNUiWMHMLFKVWDUãt
NROHJRYpQDVYpSĤGČSURKUiOLY\VRNR
 'RURVWHQFL Y 3URVWČMRYČ Y\]YDOL
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/p*LDQJ6ODQLQND âWHLJO 6FKXVWHU6XV%L
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7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

VHVWDYD3URVWčMRYD

Branky:]SHQDOW\D0DVKLNH$XHU
8UEDQHF9RãDKOtN
5R]KRGÿt2UHO%ODåHM'REURYROQêä.8U
EDQHF 9ä 'LYiFL 1281. Statistiky: URKRYpNRS\
VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR
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6RXNXS7XVMDN2SOXãWLO5RWKHâLPHN$XHU
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7DEXONDRDæPtVWR
2ORPRXF     
/LEHUHF     
3URVWČMRY     
4. Olymp
9
2 2 9 42:40 33
1$'67$9%29ÉþÉ67,,6.83,1$ 
9ëVOHGN\NROD 2VWUDYD9.%UQR 
 1HMYtFHERGĤ'LDWNRYi0DNDXVNDLWHRYi)DO

2O\PS3UDKDKUDMHVHGQHV

9ëVOHGN\NROD 9.832ORPRXF²9.'XNOD
/LEHUHF   9.3URVWČMRY±

2O\PS3UDKD2ORPRXF   1HM
YtFHERGĥ .DOKRXVRYiâLPiĖRYi6WDĖNRYi

YtFH Y KODYQtP NXSyQX
'DOätYëVOHGHNNROD

:

16 2143:2246

19 2006:2361


.$03ĜÌã7Č

25 9
 
25 6
 

36

24

0CFUVCXDC#
MQNQDąG\PCJQFKP
·UVÊ PCF .CDGO  0[ODWTM  2CTFWDKEG 
1NQOQWEMQ &÷éÊP  5XKVCX[ $TPQ  1RCXC

MQNQDąG\PCJQFKP
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1. Kolín
86.3UDKD
3. Ostrava
+U.UiORYp
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1. VK Brno
12 0 2 9 47:37
38
.UiORYR3ROH      
3ĜHURY
     
4. Ostrava
3 1 2 16 21:57
13
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1. Frýdek-Místek 4 1
1 15 25:52
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2. Šternberk
3 1 2 15 19:55
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VNXSLQD$
GRKUiYND  NROD 3URVWčMRY  2O\PS 3UDKD

 NROR 2ORPRXF3URVWČMRY þWYUWHN
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9.3.,17:00)
VNXSLQD$
GRKUiYNDNROD3ĜHURY2VWUDYD VWĜHGD
6.3., 18:00).
NRORVRERWDEĜH]QD2VWUDYD.UiORYR
3ROH  9.%UQR3ĜHURY 
VNXSLQD$
 NROR VRERWD  EĜH]QD âWHUQEHUN 
Frýdek-Místek (17:00)
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2VWDWQt YëVOHGN\  NROD USK Praha - Ostrava
  1HMYtFHERGĥ$SSOHE\
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6WDQRMHYLþ%DUKDP%RJJV .ROtQ+UDGHF
.UiORYp  1HMYtFHERGĤ:DO
WRQ0DFKDþ7KRPSVRQ6HGPiN.ROiĜ
6WDPHQNRYLþ23HWHUND
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NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
3URVWčMRY ² ,YDQÿLFH   .RVWHOHF ²
0DORPčĝLFH% QHGčOH , D. Cerekev
±.XĜLP90H]LĜtþt±%RKXQLFH2ORPRXF±%UQR%
 7HOQLFH±-XOLiQRY QHGČOH
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NEÚPLNÁ TABULKA PO 13. KOLE:
%RKXQLFH
    
7HOQLFH
    
6..XĜLP
    
,YDQþLFH
    
9HO0H]LĜtþt
    
.RVWHOHFQ+
    
2ORPRXF
    
3URVWČMRY
    
-XOLiQRY
    
10. D.Cerekev
12 3 0 9 274:324
11. Brno B
13 2 0 11 336:440
0DORPČĜLFH%
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2SDYD'čÿtQ  1HM
YtFHERGĥ.OHþND%XMQRFKD.YDSLOSR
*QLDGHN.UDNRYLþ&DUOVRQ*UXQWDâLãND
SR 6YLWDY\3DUGXELFH 
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'DOätYëVOHGN\NROD
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EUDQN\.RVWHOFH0D\HU1DYUiWLO±93UiãLO-
3UiãLO3RSHOND6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê
ětþDĜ/9DUKDOtN1HYUOD*UHSO.ROiĜ3DOLþND
2.
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND'DYLGâHYþtN

: 18:1

BRKXQLFH  KRVWHOHF

STRANA 9

7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD

Å8WHNOQiP]DÿiWHNDXæMVPHVH
QHSĝLEOtæLOL´

5R]KRGÿt +DQ\FK D âNURFK 9\ORXÿHQt 3:4.
6HGPLþN\: 5/4:1/1. 'LYiFL 97. 1HMYtFH EUDQHN
.XĝLPL&KêOHN.XGODýHUPiN6HVWDYDD
EUDQN\3URVWčMRYD+UXEê6ODGRYQtN±*UHSO7)OD
MVDU+DFXUDýHORYVNê%HþLþNDâHVWRĜiG0LNXO
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1: 16:10
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$VLVWHQFH21:14.)DXO\25:19.
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6HKQDO0DUHN6\FKUD/XNiã'RXJODV-DYRQWH
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'LYiFL 600.

81

VWUDQD

KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

Ä'RVW MVPH VH WUiSLOL Y ~WRNX D
WUDGLþQČ SURWL /LEHUFL QH]YOiGOL WLH
EUHDN³
/XERPtU3(75Èâ

),1$/)285þ(6.e+232+É586(0,),1É/(

Foto:www.vkprostejov.cz

21:25
25:16
33:35

KXíLP  PURVWĨMRY



6HVWDYD3URVWčMRYD

9.3URVWčMRY²'XNOD/LEHUHF
7RXIDURYi%H]KDQGROVND+RUNi
 .RMGRYi  5XWDURYi  =DW
ORXNDORYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĜtGDO\
:HLGHQWKDOHURYi1RYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
D/XNiã0LþHN
5R]KRGÿt*UDERYVNêD,ãWYDQHFKþDV2:11 hod- 
iny.'LYiNĥ 450.
6HVWDYD/LEHUHF
0LNãtNRYi  .RKRXWRYi 
3LãWČOiNRYi  âRWNRYVNi 
&DQGUiNRYi  .RSHFNi OLEHUR
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Číslo 9•Ročník 23

zvládly duel o druhé místo a na domácí palubovce padly s Libercem
strany 36-37

ƔƔ Fotbalisté 1.SK Prostějov maJÍ
smělé plány, premiéra na Žižkově
jim ale pořádně zhořkla strany 28-31

DEBAKL
NA ÚVOD

ƔƔ Cyklus „Divadelních pátků“
v Němčicích nad Hanou směřuje
ke svému vyvrcholení strana 23

JDEME DO
FINÁLE

Naleznete
uvnitř

Pondělí 4. března 2019

DTJ Box Prostějov. Miroslav
Černošek je největší osobností
sportovního marketingu v České
republice. Stojí za mnohými
úspěšnými projekty, jako jsou
například atletický turnaj Zlatá
tretra v Ostravě nebo Laver Cup,
úvodní turnaj světových osobností
tenisu, který proběhl v roce 2017
v Praze.
(pk)

„Výuku předmětu sportovní marketing již třetím rokem realizujeme
ve spolupráci se společností TK
PLUS. Studenti tak mají jedinečnou
možnost dozvědět se praktické informace, které na žádné jiné střední
škole nezískají. Cyklus přednášek
tradičně zahajuje docent Černošek
s tématem zaměřeným na historii
sportovního marketingu. Mezi jeho

ƔƔ Člen TK Agrofert Prostějov Roman
Jebavý si bude muset na druhou finálovou účast v této sezoně ještě počkat.
Elitní český deblista s Argentincem Moltenim nestačili v semifinálovém duelu na
argentinskou dvojici Delbonis - Gonzalez, když prohráli po setech 6:7(4), 4:6.
Jebavý se nyní po sérii turnajů v Argentině a Brazílii přesune do Indian Wells, kde
je na programu velký turnaj ATP.

další přednášky patří například financování sportu nebo úloha sportovní hvězdy ve sportovním marketingu,“ sdělil Večerníku ředitel
školy Marek Moudrý.
„Přednáška se mi líbila, protože
jsme se dozvěděli zajímavé informace z oblasti sportovního marketingu,“ sdělila Michaela Brančíková,
talentovaná sportovkyně a členka

PROSTĚJOV Na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově již delší dobu studují talentovaní sportovci vzdělávací program Sportovní management. A právě v rámci tohoto
zaměření probíhají ve 3. ročníku přednášky odborníků z praxe. Uplynulou středu 27. února zde
vystoupil jednatel marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek.

(QVQ51i212TQUV÷LQX

Miroslav Èernošek pøednášel
studentùm
na SOŠPO

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
DNES NA STRANÁCH 33 AŽ 35

➢

PROSTĚJOV Valná část našeho regionu momentálně naplno žije
hokejem. Muži LHK Jestřábi Prostějov totiž bojují ve čtvrtfinále
play off Chance ligy ČR 2018/2019 s VHK ROBE Vsetín a za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy se teď série přesouvá na hanácký led.
Třetí i čtvrté vzájemné utkání přivítá prostějovský zimní stadión,
a to v úterý 5. a ve středu 6. března shodně od 18:00 hodin. Pokud
nebude rozhodnuto, pokračuje se v pátek Na Lapači a případně znovu na jestřábím kluzišti šestým duelem série v neděli 10. března od
17.00 hodin.
Byť elhákáčko zatím tahá za kratší konec postupového provazu, tak
jeho průnik mezi elitní kvarteto soutěže rozhodně není vyloučen.
A najít atraktivnější sportovní událost k osobnímu zhlédnutí mohou fandové z Prostějovska v současnosti jen těžko.
„Na diváky narvaném vsetínském zimáku panovala vynikající atmosféra hodná vyřazovacích bojů druhé nejvyšší české soutěže. Pevně
věřím, že i naši fanoušci vyprodají hlediště a bouřlivou podporou
nás poženou za výhrami,“ vzkázal příznivcům hlavní trenér Jestřábů
Jiří Vykoukal.
(son)

vs.

%MMMI<3<G<>CT'@NOüµ=D
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

REPORTÁŽ Z PRŮBĚHU VEČERA NAJDETE NA STRANĚ 40

PROSTĚJOV Dominanci parašutisty Jiřího Gečnuka potvrdila anketa Sportovec města
Prostějov za rok 2018. Poté, co nedávno převzal cenu pro Nejlepší sportovce Olomouckého
kraje ovládl tento člen Dukly i patnáctý ročník místního klání. K tomu se navíc mohl těšit
z trofeje od fanoušků„Sportovní hvězda prostějovských médií“. Vydařený večer korunoval
SMUTNÉ
tento momenty, kdy náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (na snímku vlevo)
gratuloval nejlepším Sportovcům roku Jiřímu Gečnukovi (druhý zleva), Jiřímu Procházkovi DRAMA
ƔƔ Prostějovské volejbalistky nea Dominice Ponížilové.

Marek SONNEVEND

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

SPOLEČNOST

KULTURA

SPORT

ƔƔ Ve Státním okresním archivu
v Prostějově proběhne zítra, tj. v úterý
5. března od 16:00 hodin, vernisáž jubilejní X. klubové výstavy Fotoklubu
Prostějov. Objeví se na ní tematické
fotografie zaměřující se na Prostějov
a jeho blízké okolí.

ƔƔ Člen TUFO PARDUS SKC Prostějov Wojciech Pszczolarski sahal na
mistrovství světa na dráze po medaili!
V bodovačce mu jen těsně unikl bronz,
o který přišel až v závěrečném spurtu, kdy měl se soupeřem stejný počet
bodů, ale cílovou pásku bohužel protnul Downey Mark z Irska dřív. I tak je
to vynikající výsledek.

ƔƔ Braunera nikdo nezabil! Pitva
neprokázala cizí vinu na smrti bezdomovce
. Čtěte v příštím vydání

JEDNOU
2é0+1
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytů a rod. domů,
odvodnění základů a mnoho dalších
odborných prací, vše na klíč. Tel.: 774
627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.cz

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky
NOVĚ Čalounické práce
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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Strojní zámečník (seřizovač šicích
strojů) spolehlivý, pracovitý hledá práci
na ranní směnu. OZP.
Kontakt: palen77@seznam.cz

PRÁCI HLEDÁ

Pracovní agentura přijme adm. pracovnici, pracoviště PV, možný zkrácený úvazek. Životopis na:
prace.prostejov@email.cz.

Přijmeme automechanika nebo pracovníka do pneuservisu v Prostějově.
Nástup možný ihned, praxe výhodou.
Platové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro
info. volejte 777 870 729.

Firma DřevocentrumCZ pobočka
Prostějov hledá vhodné kandidáty
na pozici skladník/prodejce. Tel. kontakt: 770 158 489
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UZÁVħRKA
V PÁTEK
8. BìEZNA
V 10:00 HODIN

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

Hledám montéra vzduchotechniky. I na
zaučení. Možnost brigádně nebo na ŽL.
Kontakt: 731 263 005.

Uklidová firma přijme pracovníky na
úklid nebytových prostor. Kontakt:
775 605 121. Volat od 9:00 do 14:00.

Stěhování, vyklízení. Tel.:
775 132 134

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru na noční
směny invalidního důchodce. Podmínkou přijetí je pokročilá znalost práce na
PC. Informace na tel. č.: 602 786 692.
Přijmeme na občasnou výpomoc kuchaře/kuchařku. Číslo tel.: 775 780 046

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

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pracovníky na úklidové práce
pro zdravotnické zařízení a ostatní. Hlavní pracovní poměr nebo možnost brigády. Tel.: 777 099 406

Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz

Firma

DružstvoGALAXITBrodekuKonice
JORCON NAVIS Víceměřice
DELTA facility Prostějov

AD HRUBÝ, Prostějov
TIP Prostějov

Školní informační systémy, PV
Domov u rybníka, Víceměřice
LINAPLAST Kralice na Hané
LASKI Smržice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

vysokoškolské
základní+praktická
základní+praktická

střední odborné
střední odborné

ÚSO s maturitou
střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou

Kvalifikace

110 Kč/hod.

Plat (Kè)

Provoz

dvousměnný

Kvalifikace

Firma

základní+praktická DELTA facility PV

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.

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

Uklízeči prodejních prostor

Pozice

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

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný

pružná prac. doba
jednosměnný

44300Kč
16 300 Kč
15 200 Kč

20 000-40 000 Kč
17 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

Plat (Kè)
18 000 Kč
13 800-20 720 Kč
21 000 Kč
30 000-35 000 Kč

Pozice
Administrativní pracovníci
Kuchař/ka
Operátor/ka výroby – lisovna
Programátoři svařovacího robota
Řidiči dodávky s praxí v
mezin. dopravě
Stolaři – truhláři
Strojírenští technici
projektanti,konstrukt.
Svářeči
Uklízeči prodejních prostor

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

NEPROPÁSNħTE SVOJI ŠANCI...

HLEDÁTE PRÁCI?

milujeme vecerník
á

OZNÁMENÍ

nabídka pracovních míst

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
v úterý 26. března 2019 členskou schůzi.
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

15021020132



18072610772
190214110185

15012810072

milujeme vecerník
á

ODŘEZ, REGÁL, DOLŮ, KACHNA, OSKA, VJEM, BŘIT, EDÉM, KIWI,
MDLO, IONY, OGAM, ŠITÁ, KARB, MZDA, MÁTY, POBOČKA, KUPÉ,
OKNA, CHOTI, HORNÍ, PENTIUM, KDYSI, NEREZ, PŮDA, AGFA,
PLAT, KÁPĚ, METANÁ, RANDE

ORIGINÁLNÍ .... V MOSTKOVICÍCH

OSMISMĚRKA

19021360179

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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soutěže
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili opětovně zvoleného "druhého" muže vládního hnutí ANO 2011,
který je prostějovským rodákem...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

vh
ez

Výherce získá '9ċ96783(1.<

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.

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Na všechny kdo přijdou v masce čeká odměna.
Božena STAŇKOVÁ, Ptení
Výherce získává:ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

na Mezinárodní mistrovství v sidekaru.

SU
DO
KU

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 5, 2,3
Marie KYPROVÁ, Bedihošť
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč

OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
VELKOLEPÁ
Petr ŠPIČÁK, Smržice
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Roman Horký
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

Puškinova ulice
Tereza MARTINCOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.



KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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vyzvedávat
ãŘastní MPenovaní si Pohou svp výhry Mako uæ tradiÿnĚ
v redakci Veÿerníku pokud speciálnĚ není urÿeno Minak
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Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

I deváté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a 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 7. března 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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Pondělí 4. března 2019
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19022160207
17113061409

zveme vás ...

kolem roku 1905. „Gubernátor jisté severní ruské gubernie ve spolupráci se svým
tajemníkem zásobuje petrohradskou vládu
falešnými hlášeními o revoluci, která v jeho
gubernii probíhá, a o obětech, které boj se
zuřící revolucí přináší. Žádá o přidělení
dalších a dalších finančních prostředků. A
vláda ochotně platí, takže gubernátorovy
příjmy utěšeně rostou. Revolucionáři se
však rozhodli právě z této gubernie vybudovat oázu klidu a míru, kde by mohli ukrývat
své archivy, skladiště zbraní a své soudruhy,
prchající z vězení nebo dekonspirované. Za
každou cenu tam tedy brání jakýmkoliv revolučním aktivitám...“

Takto začíná celý děj, v němž se rozkrývá
hlavní téma, od něhož se vše rozplétá a
odvíjí. Činoherní klub se k titulu vrátil po
osmadvaceti letech a také nyní jeho herci
ukážou, jak autor s výjimečným tušením
a inteligencí zobrazil naše bezprostřední
obavy z nevyzpytatelného obra na hliněných nohou...
Na prknech uvidíte Petra Nárožného,
Ondřeje Vetchého, Mariku Procházkovou, Jaromíra Dulavu, Pavla Kikinčuka,
Danu Černou, Václava Šandu, Lucii Žáčkovou, Nelu Boudovou a další. Lístky
na představení stojí 390, 420 nebo 450
korun.

Knihovna

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 4. března
19:00 TANEC BLÁZNŮ
Hrají: Petr Nárožný, Marika Procházková,
Jaromír Dulava, Pavel Kikinčuk, Ondřej
Vetchý, Stanislav Zindulka
úterý 5. března
19:00 KOČIČÍ HRA
Hrají: Pavla Tomicová/Jitka Smutná, Zora
Valchařová Poulová, Sára Venclovská
čtvrtek 7. března
19:00 NAPOLITÁNSKÉ PÍSNĚ
Jiří RAJNIŠ, baryton (sólista drážďanské
Semperoper) & NAPOLITAN QUARTET

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

zem

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 7. března
19:00 DIVADELNÍ KAVÁRNA
- KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
anglická komedie
pátek 8. března
17:00 VÝSTAVY
vernisáž prací studentů ateliéru Intermedia
Fakulty výtvarných umění v Brně pod vedením vedoucího Pavla Sterce a asistenta Filipa
Cenka + společná výstava studentů dvou
ateliérů z Fakulty umění ostravské univerzity- Atelieru obalového a knižního designu
a Atelieru sochařství
do 5. března
PODZEMNÍ KRÁLOVSTVÍ
výstava fotografií Jaroslava Ircinga

DUHA

nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
do 5. března
SEN REALITOU
výstava Evy Navrátilové

$YDWDUND

Třebízského 1, Prostějov
úterý 5. března
16:00 X. KLUBOVÁ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
slavnostní vernisáž

6W½WQÉ
RNUHVQÉDUFKÉY

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pátek 8. března
19:30 MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ
pořádá MC Cipísek, k tanci hraje skupina
Novios

1½URGQÉGÕP
3URVWÈMRY

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 10. března
14:00 a 16:00 HONZA
JE HÁDANEK KRÁL
loutkové divadlo

Sokolovna

čtvrtek 7. března
16:00 BARVY PODZIMU
vernisáž výstavy Jana Čížka

=½PHN3URVWÈMRY

Uprkova 18, Prostějov
do 31. března
DĚVČATA Z POKOJE 28,
L 410 TEREZÍN
výſtava o životě několika mladých
židovſkých děvčat uvězněných
v terezínſkém ghettu v jednom z pokojů..

ŠPALÍÈEK

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
OBRAZY ŽIVOTA
ALŽBĚTY ZELENÉ
výstava ke stému výročí narození prostějovské malířky Alžběty Zelené
pátek 8. března
17:00 TVORBA
vernisáž výstavy obrazů Evžena Hanzalíka

0X]HXPDJDOHULH
Y3URVWÈMRYÈ

ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
*v pondělí 4. března od 14:00 hodin
se koná tvořivá dílna „JARNÍ KVĚTINÁČE“
*v úterý 5. března od 17:00 hodin
bude zahájeno promítání z cyklu „Promítej i ty!“ zahájeno filmem „CO SE
NENOSÍ“.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
* v pondělí 4. března od 14:30 hodin se
uskuteční „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 7. března od 9:00 hodin se
koná „PLETENÍ Z PEDIGU“
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 7. března od 17:00 hodin
se koná seminář psycholožky P. Bláhové
„ZLOBIVÉ DÍTĚ“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková
a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.

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

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Okresní výstava výtvarných prací
„MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA“ se
koná v prostorách ÚS ČZS, Daliborka
3, Prostějov (u míst. nádraží) v pátek
8. března od 9:00 do 16:00 hodin.

PŘIPOMÍNKOVÝ AKT k 169. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka se uskuteční ve středu
7. března od 16:00 hodin v prostranství nám. T. G. Masaryka.

Maškarní karneval

Tuto sobotu 9. března se v kulturním domě v Žárovicích uskuteční dětský karneval
na téma Hurá do cirkusu. Děti se mohou těšit na spoustu soutěží, písniček a her,
proběhne i soutěž o nejoriginálnější masku.

Tento pátek 8. března od 17:00 hodin se v galerii zámku Konice bude konat vernisáž výstavy Lubomíra Čížka Fotografie Tak trochu jinak. Výstava tam bude k vidění až do 5. dubna.

Fotograf Čížek v Konici

Sociální družstvo Diakonie Broumov a město Němčice nad Hanou pořádají charitativní sbírku. Sbírka se uskuteční 4. března 2019 od 9:00 do 17:00 hodin v kině Oko
v kanceláři staré kultury v Němčicích nad Hanou.

Sbírka oblečení

Expediční kamera doputuje pod Kosíř

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera se zastaví v pátek 8. března od 18:00
hodin již tradičně v multifunkční budově v Čechách pod Kosířem. Uvidíte nejlepší
světové filmy o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.

Maškarní karneval v Plumlově

Klubové zařízení Plumlov zve všechny děti i dospělé na Maškarní karneval na téma Hurá do cirkusu. Tuto sobotu 9. března od
15:00 hodin bude v kulturním domě v Žárovicích připravena spousta soutěží, písniček
a her. Těšit se návštěvníci mohou také na bohatou tombolu a soutěž o nejoriginálnější
masku. Z Plumlova, Soběsuk a Žárovic bude zajištěn svoz autobusem od 14:40 hodin.

oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
pro objednané klienty. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a
nabídky baterií do sluchadel a drobné
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
mouc v Prostějově nadále poskytuje čistící tablety, či ušní tvarovky různých
služby nevidomým a slabozrakým obča- velikostí).
nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
V úterý 5. března od 14:00 hodin poSVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- řádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. „VÝROBA KOŠÍKU Z PEDIGU
- II. ČÁST“
775 549 777

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

Vápenice 9, Prostějov
úterý 5. března
9:30 VIZUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
další přednáška z cyklu „Dějiny oděvní
6SROHÄHQVNÙGÕP
kultury“
Komenského 6, Prostějov
čtvrtek
7. března
čtvrtek 7. března
PORADNA SOS
ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
úsměvná, osobitá talk show předních her- od 4. března
KNIŽNÍ
BAZAR
ců tuzemské scény Evy Holubové a Boba
Klepla, kterou mohou ovlivňovat diváci Hledáte zajímavou knihu pro svou
knihovničku? Je vám líto vyhodit
prostřednictvím svých otázek
knihy, které již nepotřebujete?

Školní 4, Prostějov
sobota 9. března
15:00 POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ 2
pásmo pohádek ČR
17:30 LEO DA VINCI:
MISE MONA LISA
animovaný film Itálie
20:00 NA STOJÁKA V KINĚ
komedie ČR
Hrají: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek
;

DUHA

Kino klub

Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů
David Majirský - Karolína Kůrková
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 4. března
17:30 YOMEDDINE
americká komedie
20:00 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
historické drama Velká Británie
úterý 5. března
17:30 LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie ČR
20:00 CO JSME KOMU Z
ASE UDĚLALI?
francouzská komedie
středa 6. března
17:30 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
20:00 DO BOJE
drama Francie
čtvrtek 7. března
17:30 CAPTAIN MARVEL 3D
akční sci-fi USA
20:00 ZELENÁ KNIHA
americká komedie
pátek 8. března
15:30 PSÍ VELIČENSTVO
animovaný film Belgie
17:30 ZELENÁ KNIHA
20:00 CAPTAIN MARVEL
sobota 9. března
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
17:30 CAPTAIN MARVEL
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
neděle 10. března
10:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
15:30 PSÍ VELIČENSTVO
17:30 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
20:00 CAPTAIN MARVEL

2.§1.2$9»STAVY kde děje…

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

Groteska o revoluci, která se nekonala, tak by se dala nazvat hra Lea Birinského Tanec bláznů. Právě ji odehraje
tohle pondělí pražský Činoherní klub.
V hlavní roli uvidíte Petra Nárožného,
který se v Městském divadle objevil
koncem ledna v komedii Víš přece,
že neslyším, když teče voda společně s Václavem Vydrou. Kromě něj
si v grotesce zahrají i Ondřej Vetchý
nebo Nela Boudová. Přijďte se i vy na
tyto známé tváře podívat!
Děj dramatu Tanec bláznů, původně
Mumraje, se odehrává v jedné severské
ruské gubernii během revoluce, zřejmě

KDY: PONDÌLÍ 4. BØEZNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

HVĚZDY NA PRKNECH

akce v regionu...

milujeme vecerník
á
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Pátek

8.3.

8.30 - 9.30

pátek 8. března:
17:45 SK Prostějov 1913 – HC Orlová
(Regionální liga juniorů, nadstavba Y, zimní
stadion Pv)
sobota 9. března:
Minihokej Olomouckého kraje (utkání ročníku 2011, zimní stadion Pv)
SK Prostějov 1913 – HC Oceláři Třinec (Liga
starších žáků „B“, ročník 2005-2006, nadstavba
sk. 18+19, zimní stadion Pv)
SK Prostějov 1913 – HC Oceláři Třinec
(Liga mladších žáků „D“, ročník 2007-2008,
sk. 29, zimní stadion Pv)

LEDNÍ HOKEJ:

sobota 9. března:
16:00 Sokol II Prostějov – HK Ivančice
(14. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH
ve Studentské ulici v Pv)
neděle 10. března:
10:30 Sokol Kostelec na Hané-HK – SHC
Maloměřice „B“ (14. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH Kostelec na Hané)

HÁZENÁ:

sobota 9. března:
16:00 BCM Orli Prostějov – Pardubice
(19. kolo extraligy kadetů, hala NSC Pv)
16:30 TJ OP Prostějov – SBŠ Ostrava „B“
(5. kolo ligy kadetek, play-out sk. „C“, hala
Sportcentra DDM Pv).
14:00 OP Prostějov – Benešov (3. kolo finálové skupiny 2. ligy žen, hala SC DDM Pv)
neděle 10. března:
10:00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk
(20. kolo extraligy kadetů, hala NSC Pv)
10:00 TJ OP Prostějov – BK Strakonice
„B“ (4. kolo finálové skupiny 2. ligy žen, hala
Sportcentra DDM Pv)

BASKETBAL:

Pondělí 4. března 2019
www.vecernikpv.cz

