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majitel zùstává v nemocnici

U FALTÝNKA!
„Pravá ruka“

DSRÿtWDÿH

ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) lobboval právě ve prospěch „poražené“ firmy. Vyplývá to
z příkazu k domovní prohlídce, který vydalo Vrchní státní zastupitelství
v Olomouci. A proč se policisté objevili i v kanceláři Miroslava Černoška,
šéfa marketingové společnosti TK
PLUS a Česká sportovní?

Martin ZAORAL

➢

19030810241

ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle musel být strašlivý pohled... Zhruba patnáct vychrtlých a zcela dehydrovaných psů živicích se pouze kostmi svých uhynulých druhů objevili v domě Holanďana
Johanna V. H. v Ponikvi u Konice zaměstnanci krajské veterinární správy. Na místo je zavolal bratr chovatele, který se chtěl zvířat zbavit. Kříženci sibiřského husky na pokraji smrIßN?N?
ti skončili v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem, kde se pomalu dávají dohromady.
M?H;
Celou věc už pár dnů prověřují policisté. Večerník prověřoval, co je v případu nového...
MNL;Hí

19030810238

ČTĚTE NA STRANĚ 13
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Foto: www.vorisek.org

19030510230

PROSTĚJOV V pražském bytě i
prostějovském domě místopředsedy hnutí ANO 2011 a šéfa poslanců
této vládni strany Jaroslava Faltýnka,
ale také v sídle marketingové společnosti TK PLUS zasahovali uplynulý
čtvrtek kriminalisté s policejními
jednotkami. Nečekaná událost sou-

visela s razií Národní centrály proti
organizovanému zločinu. Ta byla
spuštěna kvůli podezření z ovlivňování výsledků soutěže na výběr mýtného na dálnicích, ve kterém nakonec zvítězilo konsorcium CzechToll/
SkyToll. Vedení konkurenční společnosti Kapsch mělo podniknout
nelegální kroky, aby tento výsledek
zvrátilo. Faltýnek je prověřován kvůli
podezření, že u ředitele Úřadu na

19011110066

Martin ZAORAL
Petr KOZÁK

mobilu
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Kola skonèila odhozená
DzY'UzRYLFÉFK
Prostějov (mls) - Tohle si zatím
nesedlo! První březnový den odstartoval v Prostějově projekt sdílených
kol. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že
mnozí lidé z Prostějova ještě nejsou
na podobné projekty dostatečně vyzrálí. Odhozená „sdílená“ kola se už
v průběhu uplynulého týdne objevila
v nejrůznějších odlehlých částech
Prostějova. Dvě se povalovala až
v parku v Držovicích. Naopak mnohé
stojany zely zcela prázdnotou...
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V CHODICÍ

KADIBUDCE

VEÈERN

Martin ZAORAL

/CTGM2QMQTUMÚUKQUVCVM[FQM¾\CNUMWVGéP÷WåÊVKUGUXÚOKU[P[
Foto: Martin Zaoral
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RzLORRKRGQÈGÔÉY
Prostějovsko (mls) - Čápi bílí se k nám
v minulosti vraceli pravidelně na konci
března. Například před sedmi lety jste
mohli prvního čápa v celém Olomouckém kraji pozorovat 27. března.
Letos je situace radikálně jiná. „Hned
první březnový víkend jsem viděl čápa
na poli u Křemence. Pokud vím, tak
v minulosti tito ptáci hnízdili v Konici
i v nedalekých Bohuslavicích. Takhle
brzy jsem je však u nás ještě nikdy
neviděl,“ prozradil Večerníku čtenář
Michal Zajíc. Přílet jednotlivých ptáků
je sledován i na webu. Pokud se chcete
zapojit do jeho sledování, můžete
se zúčastnit projektu „Jaro ožívá“ na
www.springalive.net/cs-cz.

FOTÍ KOU
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1½YvWÈY\SRYROHQ\
Prostějov (mik) – Ještě není vyhráno, jak je ale známo, počet nemocných
chřipkou na Prostějovsku poklesl. A tak
se vedení prostějovské nemocnice rozhodlo zrušit zákaz návštěv pacientů
na jednotlivých odděleních. „Oznamujeme, že z důvodu poklesu výskytu
akutních respiračních onemocnění
v Olomouckém kraji je již od středy
sedmadvacátého února zrušen zákaz
návštěv na všech odděleních nemocnice Prostějov,“ uvedla Lucie
Drahošová, mluvčí společnosti Agel
provozující prostějovskou nemocnici.
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PA pak že to nejde... S vymíráním či chcete-li stárnutím prostějovské populace, to nemusí byt
zas až tak zlé! Jak se Agentura
Hóser včera ráno dozvěděla,
v prostějovské porodnici se narodila sedmerčata! A to je vůbec
poprvé, co v tomto zdravotnickém zařízení měli porodníci co
do činění s tolika novými přírůstky.
„Můžeme potvrdit, že v nedělních
ranních hodinách jsme odrodili sedm dětí. Maminka Jenovéfa

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

**Pondělí **
Revoluce za každou cenu. Kde žádný problém není, tam je třeba jej vymyslet... S komedií Tanec bláznů zavítal do prostějovského divadla pražský Činoherní klub. Ve hře vynikal zejména Petr Nárožný v hlavní roli představitele
ruské gubernie, kde jako na potvoru ne a ne proběhnout nějaká ta revoluce.
Hra byla dle ohlasů diváků určitě lepší a zábavnější než deset hodin dějepisu.
**Úterý **
Zvládneme i blahobyt? V těžce zkoušeném Rusku už zvládli ledacos. Přežili tam
vojnu, přežili tam bídu a možná jednou přežijí i blahobyt. Do Prostějova dorazil
prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov. Hlava jedné z republik Ruské federace nacházející se ve východní Evropě zde otevřela továrnu společnosti DGPack.
Její vybudování přišlo na 2,6 miliardy korun. Práci v ní najdou zhruba dvě stovky
lidí, například manažer výroby si přijde minimálně na 80 tisíc korun měsíčně.
**Středa**
Nemáte chuť na měsíc? „Člověk je jako měsíc: má svou temnou stranu,
kterou nikomu neukáže,“ napsal americký spisovatel Mark Twain. Jak je
to ovšem se změnami měsíce. Proč je jednou kulatý a jindy je z něj vidět
jenom kousek? Skutečně jej ujídá Šubršábršáh? O tom všem je pohádka,
kterou lze každou březnovou středu vidět na prostějovské hvězdárně.
**Čtvrtek **
Pravda na zámku. „Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže,“ poznamenal francouzský sochař Auguste
Rodin. Fotograf Jan Čížek lhát nemusí, jedinečné barvy podzimu věrně zachytil na
svých snímcích, jejichž výstava byla zahájena v prostorách prostějovského zámku.
**Pátek**
Vášnivé múzy. Víte, co je opravdu sexy? Když to dělají dva muži najednou - jeden vaří a druhý pere… I s těmito svými nejtajnějšími představami se svěřily herečky Michaela Dolinová a Sandra Pogodová v kabaretní show jednoho pianisty
a dvou náruživých múz, která byla k vidění v kině Oko v Němčicích nad Hanou.
**Sobota **
Hurá za opicemi. Pláče paní v autobuse. Vedle sedící pán se jí ptá, co se jí
stalo. Paní si stěžuje, že jí někdo řekl, že má ošklivou dceru. Pán ji utěšuje:
Nic si z toho nedělejte a už neplačte. Tady máte bonbón a té opici dejte
taky... Několik princezen, které se tentokrát převlékly za opice, bylo možno
vidět i na karnevalu v Žárovicích konaném na téma Hurá do cirkusu.
**Neděle **
Jak vycvičit draky? Víte, kdo je Škyťák a Bezzubka? Pokud ne, pak jste zřejmě neviděli některý z dílů trilogie Jak vycvičit draka. Po pěti letech se filmoví
diváci dočkali třetího a zřejmě posledního zábavného dobrodružství nerozlučné dvojky. Kdo zavítal do prostějovského kina Metro 70, mohl být u toho.

Velkoděložná porodila čtyři chlapečky a tři holčičky. Pepíček, Vladimír Iljič, Antonín, Rumburak,
Anetka, Lucinka a Arabela se
mají čile k světu. Museli jsme však
při zjištění, že půjde o tak rozsáhlý porod, učinit značná opatření,“
uvědomila veřejnost Lucina Drahá, mluvčí prostějovské nemocnice. Bulvár typu Hósera samozřejmě zajímalo, jaká že to opatření
byla. „Museli jsme porod zastavit
a svolat všechny porodníky z nejbližšího okolí. Vypomáhaly také
porodní báby z Kostelce a Lutotína,“ vysvětlila drbna špitálu.
Tak velký porodnický nářez přivítalo i vedení prostějovského
magistrátu. „Rozhodli jsme se
mamince paní Velkoděložné přispět částkou sedmi milionů ko-

run, milion na každé děťátko.
A pokud se nějaké další prostějovské mamince podaří najednou
porodit pět a více dětí, dostane tu
samou finanční částku,“ dal do
placu primátor Prostějova Francimór Kopačka. Jeho slova pozorně poslouchala i jeho náměstkyně
Milada Bitva u Sokolova. „Ježišmarjá, začnu o tom přemýšlet.
Akorát nevím, kde sehnat takového kaňoura. Manžel je věčně na
cestách...,“ zamyslela se náměstkyně primátora.
Agentura Hóser ještě v porodnici
vyzpovídala také šťastnou maminku. „Je to pro mě šok, a ještě
větší pro mého manžela. My jsme
to nevěděli předem, chtěli jsme se
nechat překvapit. Doktor mluvil
maximálně o trojčatech, a teď

toto! Když se to manžel dozvěděl, že máme sedmerčata, sebral
se a šel se ožrat. Už několik hodin
se mu nemůžu dovolat a není k sehnání,“ sdělila Jenovéfa Velkoděložná v neděli těsně po poledni.
Tak snad si tatínek Dalimil nehodil někde ve městě oprátku, to
by čerstvě narozená sedmerčátka
byla napůl sirotečky.
Za Agenturu
Hóser Majkl

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

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Z přečinu porušení tajemství
dopravovaných zpráv viní
prostějovští kriminalisté třiadvacetiletého muže z Prostějovska, který se měl v červnu
a červenci loňského roku nedoručit celkem téměř půldruhou
strovku zásilek.

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

150
Muž se k činu přiznal a uvedl,
že svou práci v rámci pracovní
doby nestíhal, a proto si nedoručené zásilky nosil domů
s úmyslem je doručit později.
To se však nestalo, a tak kromě
brzké výpovědi ze zaměstnání krátce po svém pochybení
v těchto dnech od kriminalistů
převzal usnesení o zahájení
trestního stíhání.

www.
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Radostná událost tenisty. Člen prostějovského TK Agrofert Jiří Veselý
a jeho snoubenka Denisa prostřednictvím sociálních sítí oznámili očekávanou novinu o narození dcery
Sofinky, u čehož byl daviscupový reprezentant České republiky osobně
přítomen. Právě díky tomu se rozhodl vynechat pravidelné turné v Americe. Gratulujeme!
CO NÁS UDIVILO…
Policejní zátah. Čtvrtek byl hodně
horkým dnem pro šéfa poslanců
vládního hnutí ANO 2011 a prostějovského rodáka Jaroslava Faltýnka.
„Pravá ruka“ premiéra Andreje Babiše musela podstoupit domovní prohlídky kriminalistů, v médiích se okamžitě objevily informace o nekalém
propojení s firmou Kapsch v kauze
mýtného na dálnicích...
ZACHYTILI JSME

2,4

Sehnat práci není těžké. Prostějovsko si stále udržuje velice
nízkou míru nezaměstnanosti,
přičemž nabídka pracovních
míst zůstává solidní. Pouhých
dvě a půl procenta lidí bez práce
také zůstává nejlepším počinem
v rámci Olomouckého kraje.
Čtěte na straně 18!
ZAUJAL NÁS...

EVA HOLUBOVÁ

Foto: Internet

Minulý čtvrtek přijela do Společenského domu v Prostějově společně
s hereckým kolegou Bohumilem
Kleplem. Možnosti podívat se na tuto
hvězdnou dvojici a položit jí otázky
využila víc než stovka zájemců.
ZASLECHLI JSME…

„JSME RÁDI,
ŽE SE PODAŘILO
DLOUHÝ SPOR
UKONČIT!“
Ředitelka kino Metro 70 Barbora
Prágerová takto okomentovala
dohodu prostějovského

CTIBOR VACH
se narodil 3. ledna 1957 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. února 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 62 do
65 let, měří 176 až 178 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a šedé vlasy.
Na hrudníku má tetování.

MICHAELA ZÁVESKÁ

POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ

7/2 °C

¶WHUÙ

5/0 °C

Anděla/Angelika
Řehoř

6WÔHGD

8/-1 °C

¤WYUWHN

8/3 °C

Růžena
Rút/Matylda

se narodila 26. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. února 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
17 let, měří asi 165 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědoryšavé vlasy.

3½WHN

7/4 °C

6RERWD

8/3 °C

1HGÈOH

8/2 °C

Ida
Elena/Hubert

Vlastimil/Vlastimila
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafické oddělení: Karolína Heinzlová (605 019 338, grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz). Marketingová manažerka: Aneta Straškrabová (739 855 822, marketing@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Markéta Úlehlová (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne:MAFRAPRINTa.s.,Pavelkova7,Olomouc.Rozšiřují:společnostPNS,a.s.asoukromíprodejci.Distribucipropředplatitele provádíČeskápošta,s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

a
r
e
n
u
a
Eva HACUROVÁ]3URVWĚMRYDE\OD Br nikdo

Pitva neprokázala cizí vinu na smrti bezdomovce

TEREZA MACHOVÁ

Hacurová získala prvenství za roli Élektry v kategorii Nejlepší ženský herecký
výkon.
Evu Hacurovou budete moci vidět naživo 17. května v prostějovském Městském
divadle. Společně s Divadlem v Dlouhé
tam bude hostovat s představením Tajný
deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾,
v němž si zahraje roli Pauline Moleové.
Večerník vám s touto herečkou přinese
již brzy exkluzivní rozhovor.

Portál I-divadlo každoročně organizuje
velkou výroční anketu o nejlepší počiny
roku v oblasti divadla. A mezi nejlepšími
se v této anketě umístila i Eva Hacurová,
která pochází z Prostějova, studovala
konzervatoř v Brně a DAMU v Praze.
Nyní působí v Divadle v Dlouhé, jež se
mimochodem v anketě stalo nejoblíbenějším divadlem roku 2018. Sama Eva

Chodník k letišti se stavìt nebude.
Û"`,3`1¡0",2û¡

původní
zpravodajství

pro Večerník
Tomáš KALÁB
za přispění

Petra KOZÁKA
K drobným úpravám totiž došlo při rekonstrukci komunikace od silnice Prostějov - Němčice nad Hanou. Původně
k ní měl vést i chodník, který však zatím

realizován nebude. Proč nebudou vyslyšeny požadavky obyvatel posledního bytového domu na konci Žešova,
vysvětlili radní na tiskové konferenci po
svém úterním jednání.
„V roce 2018 zde proběhla první etapa
stavby v trase od krajské komunikace
třetí třídy do obce Žešov. Součástí napojení byl i chodník o šířce půldruhého metru, který byl navržen z důvodu
umístění čekárny pro autobusovou
dopravu,“ popsal situaci prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
Jak doplnil, již v předloňském roce bylo
rozhodnuto, že nástup a výstup občanů
na krajnici u čekárny není bezpečný
a zastávka tak byla přemístěna do Žešova. „Na základě této skutečnosti byla
stavba chodníku od posledního bytového domu směrem ke krajské komunikaci pozastavena,“ konstatoval Jura.
„Místní občané žijící v posledním bytovém domu se zrušením chodníku
nesouhlasí. Chodník bude, dle jejich

äGwQX

PROSTĚJOV David Brauner, spoluviník vraždy seniora z Okružní
ulice z roku 2012, zemřel patrně na
následky podchlazení. O smrti bezdomovce, jehož tělo našli náhodní
kolemjdoucí v pondělí 18. února
ve Fanderlíkově ulici, informoval
Večerník v předminulém vydání.
Těsně po nálezu těla sdělil mluvčí
prostějovské policie František Kořínek, že k určení přesné příčiny smrti bylo převezeno na soudní pitvu.
Nikoliv zdravotní, na kterou se převážejí těla mrtvých bez jakýchkoliv
pochybností o příčinách smrti... Proto nás po týdnu vyšetřování zajímalo,
zda policie již disponuje prvními
zprávami z pitvy.
„Ano, výsledky soudní pitvy jsou již
známé. Ta neprokázala cizí zavinění
na smrti dvaačtyřicetiletého muže,“
sdělil v pátek Večerníku bez dalších
bližších podrobností František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
O smrti Davida Braunera se minulý
čtvrtek rozhovořil před místním ná-

zjistili jsme

Na smrti Davida Braunera nenese
RQFNG XÚUNGFMč UQWFPÊ RKVX[ XKPW PKMFQ
FCNwÊ /Wå \ąGLO÷ \GOąGN PC P¾UNGFM[
RQFEJNC\GPÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

dražím jeden z bezdomovců, jehož
Večerník oslovil. „David byl takový
podivín. Vždycky, když jsem se s ním
potkal, tak mluvil o té vraždě a že
s tím neumí žít. Výčitky utápěl v alkoholu a kolikrát jsem jej podezříval
z toho, že bral také drogy. Přespával

všude, kde to jen šlo, často i v křoví
vedle silnice. Podle mě to byla otázka
času, kdy jej něco takového potká,“
míní jeden z mužů bez domova, který žije v komunitě přátel v polorozbořeném domku za místním nádražím.
(mik)
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vyjádření, využíván při cestě na letiště,
kde se pořádají různé akce, což však
pořadatelé akcí nepotvrdili. O celé záležitosti jsme jednali s Policií ČR, která
konečné rozhodnutí ponechala na vedení magistrátu,“ přidal Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Po zvážení
všech okolností není z bezpečnostního

hlediska vhodné chodník vybudovat.
Na základě uvedených skutečností tak
bylo rozhodnuto, že v těchto místech
nebude chodník prozatím realizován,“
potvrdil Rozehnal. Verdikt musí ještě
30. dubna posvětit zastupitelé.
Další zprávy z tiskové konference
po jednání Rady města Prostějova
najdete na dvoustraně 14-15

více
a
stran
16
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PROSTĚJOV Nejprve trable s mostem a nyní další rána do vazu! Radní
totiž pozastavili plánovanou stavbu
chodníku, která měla navazovat
na dříve vybudovanou komunikaci. Jenže, hladký přechod směrem
k prostějovskému letišti zřejmě
nebude. A tak se Žešovští bouří!
„Chodník jsme tady určitě chtěli.
Město na nás docela kašle,“ láteřil
jeden z místních, jehož Večerník potkal na ulici.

3
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PROSTĚJOV Minulé úterý
5. března byly zveřejněny
výsledky velké výroční ankety internetového portálu I-divadlo.cz. Herečka
Eva Hacurová pocházející
z Prostějova přitom v této
anketě zvítězila v kategorii
Nejlepší ženský herecký výkon. Pokud se chcete o jejím
hereckém umu přesvědčit na
vlastní oči, přijďte 17. května do Městského divadla
v Prostějově, vystoupí tam
totiž coby Pauline Moleová
ve hře Tajný deník Adriana
Molea ve věku 13 a ¾.

zpravodajství

PROSTĚJOV Nevídaný úspěch! Hanácká rocková kapela Pryor je lidem z regionu známa více než dobře. Pravidelně totiž vystupovala na pláži U Vrbiček
nejen při akci Guláš Rock Fest, ale i mnohých dalších. Jejich hit Bublina dosáhl
skvělého úspěchu v soutěži CzechParáda na TV Rebel.
(mls)
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PROSTĚJOV Drzost vnuka, který se
snažil zaplatit odcizenou kartou svého
dědečka v supermarketu, naštěstí nevyšla. Z důvodu neznalosti PIN jej následně zadržela ostraha a nahlásila případ
policii.
„Minulé úterý 5. března v sedmnáct hodin oznámil na tísňovou linku pracovník
ochranky supermarketu, že se na jejich
prodejně pokusil mladík uhradit nákup
platební kartou, od které nezná vstupní
kód,“ pustil se do popisu případu Petr Zapletal, strážník a zastupující tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, z jakých
důvodů nezná dotyčný PIN, aby mohl
provést platební transakci. „Nejdříve tvrdil,
že mu kartu půjčil jeho otec. Toho strážníci
kontaktovali, ale o zapůjčení karty nic nevěděl. Dalším pátráním bylo zjištěno odcizení
platební karty vlastnímu osmasedmdesátiletému dědečkovi. Tuto skutečnost potvrdila i teta pachatele, jelikož o těžce nemocného dědečka pečuje. Vzhledem k věku byl
chlapec předán zákonnému zástupci a pro
podezření na trestný čin byla celá událost
oznámena Policii ČR,“ kroutil hlavou nad
nešťastnou událostí Zapletal.
(nif)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

místo Jezdeckých kasáren?
UBÝVÁ U NÁS OBLÍBENÝCH UČITELŮ? Co
7íLURN\SRGHPROLFLDPDJLVWUiWVWiOHQHYt
PROSTĚJOV V polovině loňského února se Karolína Mlčochová ze Střední školy veřejnoprávní Prostějov Trivis
stala vítězkou soutěže Zlatý
Ámos o nejoblíbenějšího učitele v Olomouckém kraji. Přestože se následně mezi finálovou
celorepublikovou šestku neprobojovala, určitě to pro její práci
znamenalo povzbuzení. O to
byli letos kantoři z Prostějova
a okolí bohužel ochuzeni.
Učitelka angličtiny před rokem
málem navázala na úspěch chemikářky Ivanky Hájkové z Gymnázia
Jiřího Wolker, které se před pěti
lety podařilo zvítězit v celostátním
finále. Letos na Zlatého Ámose
žáci a studenti nominovali celkem
68 učitelů. Ani jeden z nich ovšem
neučí na Prostějovsku.
V Olomouckém kraji bylo nominováno sedm pedagogů, letošní vítězkou se tam stala učitelka
matematiky Radmila Lucová ze
ZŠ v Šumperku. „Když se k nám
všichni otočili zády, ona jediná
nám nabídla pomocnou ruku.
I když jsme ji častokrát zlobili, nikdy se na nás nevykašlala,“ charakterizovali ji mimo jiné její žáci.
Že by tedy na Prostějovsku ubývalo kvalitních a oblíbených učitelů?
I to je možné. Pravděpodobnější
ovšem bude, že se tentokrát nenašli dostatečně aktivní a vděční
žáci či studenti. Snad to v příštím roce bude lepší...
(mls)
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čenské zařízení. A napojena bude na
novou tělocvičnu, kterou podle předběžných plánů využijí hlavně prostějovští florbalisté,“ popsal před třemi
lety dále první náměstek primátorky.
Nejen Večerník se tedy těšil, že
se uvolněné místo brzy zaplní
smysluplnými stavbami a velkým
parkem. Píše se však březen 2019
a celé místo po zbouraných kasárnách je zarostlé plevelem a nového
tam není vůbec nic! Takže po třech
letech od demolice nemohla na současné vedení prostějovského magistrátu směřovat jiná otázka, než jestli
dnes existuje nějaký reálný plán na
využití předmětné lokality. „Na vyu-

stupeň povodňové aktivity, což
znamená trvalou pohotovost.
Práce na zmírnění průběhu v záplavových oblastech odstartovaly
téměř okamžitě. Nepřetržitý monitoring stoupající hladiny říčky Romže, příprava pytlů s pískem a další
práce spojené s protizáplavovými
opatřeními znamenaly bezesnou
noc pro profesionální hasiče z pros-

hem odpoledne opadla pod hranici
II. povodňového stupně. „V pátek
ve 13.00 hodin se sešel znovu štáb
povodňové komise v Prostějově.
Hladina Romže klesla na I. stupeň
povodňové aktivity. Nadále tedy
bude organizována nepřetržitá
hlídková služba na vodních tocích
a členové povodňové komise budou dostupní na telefonu z důvodu

žití prostoru po bývalých Jezdeckých
kasárnách bylo v minulosti vytvořeno několik studií. Vzhledem k současné situaci ohledně řešení budovy
Společenského domu bude zřejmě
o možnosti využití plochy v Jezdecké
ulici rozhodnuto následně v souladu
s připravovanou koncepcí rozvoje
města a v neposlední řadě možnostmi financování,“ prozradil Večerníku
Jiří Rozehnal, náměstek primátora
statutárního města Prostějov. „Jakákoliv specifikace využití je v tuto
chvíli opravdu předčasná,“ potvrdil,
že nic aktuálního okolo bývalých Jezdeckých kasáren se neděje a hned tak
dít nebude.
(mik)

0CLCąGTQMWPGEJCNQO÷UVQ\DQWTCVDÚXCN¾,G\FGEM¾MCU¾TPCCJPGFUGX[V¾JNQUXGN
MQNGRÚORTQLGMVGOPCX[WåKVÊRT¾\FPÆJQRTQUVQTW&QFPGUVCOPGRąKD[NCCPKEKJNC

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

'LYRNiYRGD]DKUR]LODWDNpY3URVWĨMRYĨ
Vražedná kombinace rychle tajícího sněhu a vytrvalého deště
ve čtvrtek 5. března 2009 zvedla
hladiny potoků a řek v prostějovském regionu. Hrozba záplav
vyburcovala všechny složky integrovaného záchranného systému k okamžité pohotovosti,
sešel se štáb povodňové komise.
Ten vyhlásil na toku Romže II.

tějovského Hasičského záchranného sboru, policisty i strážníky. Jejich
pozornost byla upřena i na Hloučelu přímo v Prostějově. Průtok vody
tam dosahoval maxima, ale záplavy
nehrozily. K rychlému zásahu byli
připraveni i dobrovolní hasiči, ale
jejich pomoci nebylo třeba. Hladina vodního toku Romže kulminovala dvě hodiny po půlnoci a bě-

hlásné služby. Monitoring bude pokračovat po celý víkend,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Prostějov a kontaktní osoba povodňové komise
Martina Cetkovská.
Nejvíce výjezdů v souvislosti se
zvýšenou hladinou vodních toků
měli hasiči na Konicku, Drahansku
a v okolí Plumlova.
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PROSTĚJOV Na jaře roku 2016
po dlouhých peripetiích a hádkách
s opozicí nechali prostějovští radní
zbourat již tehdy polorozpadlou
budovu bývalých Jezdeckých kasáren. Odpůrcům demolice slibovali, že na uvolněném místě postaví
něco krásného, co tuto lokalitu určitě nebude hyzdit a bude ku prospěchu všech. Jak je ale přesně po
třech letech možné vidět, neudělalo se v těchto místech vůbec nic
a stává se z toho skutečný STÍN
MINULOSTI!
Přitom když se Večerník už na podzim roku 2016 ptal tehdejšího prvního náměstka primátorky Zdeňka
Fišera na další využití placu po kasárnách, ten měl úplně jasno. „Souběžně
s ubytovnou v ulici Šárka, které říkáme ´Parlament´, budou postaveny
čtyři bytové domy sociálního charakteru s dotovaným nájemným. Uprostřed plochy vznikne velký park, který bude volně napojen na botanickou
zahradu a dále na Spitznerovy sady.
Vznikne tak obrovská zelená plocha,
a sice větší než současné Smetanovy
sady,“ prozradil tehdy Fišer. „Zrekon2TQUXÆUVWFGPV[LG-CTQNÊPC/NéQEJQ struujeme také památkově chráněX¾PGLNGRwÊMCPVQTMQWPCUX÷V÷0KMFQ nou jízdárnu, na jejíž pozdější vyuRQFQDPÚUGNGVQUPC2TQUV÷LQXUMWDQ žití je už zpracováno několik studií.
JWåGNPGPCwGN(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW Může z ní být knihovna či jiné spole-

jak šel čas Prostějovem ...

Mlýnská ulice
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UGWåÊXCNLKåQFUVQNGVÊQHKEK¾NP÷QFMX÷VPC FQTQMWCXNGVGEJtP÷OGEM[/ÙJN)CU
UG 2QDNÊåUGXGTPÊJQMQPEGWNKEGUVQLÊVTCFKéPÊRQJQUVKPUVXÊ2QFäWFTGO2ąGFEJčFEGUQWéCUPÆJQFQOW
O÷NLKåQFTQMWXÚéGRPÊRT¾XQXUVQNGVÊVCOFÊM[XÚJQFPÆRQNQ\GX\PKMN\¾LG\FPÊJQUVKPGE8FQO÷
éÊUNQD[NCLKåXNKUVQRCFWQVGXąGPCOCVGąUM¾wMQNMC&QO[éÊUNQXNCUVPKNKDTCVąK9KNJGNOQXÆ
OCLKVGNÆVQX¾TP[UFT¾V÷PÚOKXÚTQDM[<CFQOGORQ\F÷LKX\PKMNCTG¾NRQFPKMW610#8QDLGMVWéÊUNQ
UÊFNKNCUNCFQXPC*CODWTIGT 5KPIGTRQ\F÷LKHKTOC/QTCITQ
ZHQVQ51M#C/CTVKP<CQTCN

Příště: Letecká ulice

Momentálně se těžko uvěří
tomu, co se tehdy v Prostějově
a okolí dělo. Možná to ale většina ze čtenářů Večerníku má ještě
v živé paměti. Hloučela se vylila
ze břehů a voda dosahovala až
zdi bývalého fotbalového hřiště,
o pár stovek metrů dál ohrožovala i panelové domy na Sídlišti
E. Beneše. Strach měli také lidé
v Držovicích, kde jim voda z Romže zaplavila pole a zahrady.
Když vezmeme v potaz současnou situaci, co se týká dešťových
srážek nebo na jaře množství tajícího sněhu, zdají se nám události z roku 2009 úplně nemožné. Co dnes vidíme? Sucho jako
na Sahaře, zcela vyschlá Romže
a z kdysi dravé říčky Hloučely je
během léta spíš malý potůček.
Časy se holt mění. A nezaprší
a nezaprší...
(mik)
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Utekl při nehodě

Příběh zachráněného ohaře se šťastným koncem se udál minulé pondělí
4. března, kdy při autonehodě své
majitelky pes utekl z vozu i s vodítkem. V odpoledních hodinách onoho dne bylo přijato oznámení od
Policie ČR, na kterou se obrátila žena
a nahlásila zaběhnutého ohaře s obojkem i s vodítkem. Nedlouho poté se
podařilo odchytit na poli hnědého
psa i s vodítkem, za oznamovatelem
byla následně vyslána hlídka. Psa
strážníci převzali a přes operační středisko byla kontaktována oznamovatelka, která psa postrádala. Uvedla
na pravou míru, že pes sice není její,
ale sousedky, která měla dopravní nehodu. Byla převezena do nemocnice,
její pes z havarovaného vozidla utekl.
Hlídka předala vystrašené zvíře sousedce, která jeho útěk nahlásila.

Hrozil dívce nožem

PROSTĚJOV Nějak se nám to množí... Loni v říjnu bylo v jednom
z prostějovských bytů objeveno osm pytlů poštovních zásilek,
které měla roznést doručovatelka Irena Lichtenbergová. Žena za
to byla posléze odsouzena k tříleté podmínce. A nyní tu máme
podobný případ. Prostějovský doručovatel nedodal hned půldruhou stovku zásilek...

Třiadvacetiletý muž je od uplynulého
týdne obviněn z přečinu porušení
tajemství dopravovaných zpráv. „Tohoto skutku se měl dopouštět v červnu a červenci roku 2018, kdy jako
zaměstnanec doručovací společnosti
různým adresátům nedoručil celkem téměř sto padesát zásilek,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Muž se k činu přiznal a uvedl, že svou
práci v rámci pracovní doby nestíhal,
a proto si nedoručené zásilky nosil
domů. Chtěl je prý dopravit později,
k tomu se však již nedostal. V nejbližší době jej čeká jak výpověď, tak
i soud. „V případě prokázání viny
a odsouzení mu za přečin porušení tajemství dopravovaných zpráv

1UORNPÚEJR[VNčPCwNKRąGFPGEGNÚORčNTQMGORQNKEKUVÆWRQwVQXPÊFQTWéQXCVGNM[
FQOC
(QVQ2QNKEKGè4

hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let, peněžitý trest a zákaz
činnosti v oboru,” prozradil Kořínek.
Jak Večerník zjistil, doručování
poštovních zásilek na Prostějovsku

koordinuje DEPO České pošty
v Kralickém Háji. Se stížnostmi na
chaotický provoz tohoto zařízení
jsme se v minulosti setkali od nebývalého množství lidí z Prostějova.
Co lze čekat dál?
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PROSTĚJOV Odsouzeníhodné
chování. Agresivní a opilý pětatřicetiletý návštěvník jednoho
z prostějovských plesů se rozhodl
minulou sobotu 2. března v nočních hodinách nespolupracovat
se strážníky, dokonce proti nim
neváhal použít násilí. Odmítl
i ošetření!
„Na místo vyslaní policisté zjistili
pětatřicetiletého muže s krvácející tržnou ránou na noze. Byl zcela
zjevně opilý a zranění si odmítl
nechat ošetřit. Zřejmě pod vlivem
alkoholu se choval agresivně, křičel,
padal na zem a podobně. Z důvodu ochrany jeho života a zdraví se
policisté rozhodli v souladu se zákonem jej zajistit. Po marné výzvě
k uklidnění proto policisté použili
hmaty a chvaty a přiložili mu pouta,
tomu se ale aktivně bránil. Jednoho
ze zasahujících policistů několikrát

kopl do hrudníku a druhého zasáhl
loktem do obličeje, čímž mu způsobil zranění bez vzniku pracovní
neschopnosti,” prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje. „Ke zranění dalších osob ani
ke škodě na majetku při zákroku nedošlo. Následnou výzvu k podrobení se dechové zkoušce muž odmítl,
přesto byl pro svou zjevnou opilost
a z důvodu ochrany vlastního zdraví
umístěn do protialkoholní záchytné
stanice,“ pokračoval tiskový mluvčí.
Pro útoky proti zakročujícím policistům je nyní muž podezřelý z přečinu
násilí proti úřední osobě. Po vystřízlivění byl vyslechnut a ve věci bylo
zahájeno trestní stíhání. V případě
prokázání viny a odsouzení mu tak
pro uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta. Vyšetřování je vedeno na svobodě. (nif)

Vzal mu klíče,
aby neřídil

V dopoledních hodinách předminulé
neděle 3. března bylo přijato anonymní telefonické oznámení o opilém
muži, který zvoní na domovní zvonky.
Na místo byla vyslána hlídka, která
zkontaktovala podnapilého třicetiletého muže. Ten hlídce tvrdil, že mu
v herně někdo odcizil klíče od vozidla,
které má zaparkované na ulici opodál.
Strážníci v nedaleké herně zastihli jeho kamaráda, se kterým
předchozí večer popíjel. Ten uvedl vše na pravou míru. Klíče mu
vzal on a uschoval je u servírky.
Důvod byl prostý – kamarád měl
snahu z baru odjet vozem v podnapilém stavu. Muž byl rád, že se
celá situace na místě vysvětlila a
klíče si od servírky převezme po
vystřízlivění.

Minulou středu 27. února ve
večerních hodinách chtěl neznámý muž oloupit sedmnáctiletou
dívenku. Vše se událo před dvacátou hodinou v ulici Boženy
Němcové. Tam u kontejnerů na
tříděný odpad přistoupil k sedmnáctileté dívce a požadoval
po ní peníze, když odvětila, že
žádné nemá, zdůraznil svůj požadavek vytažením nože a hrozbou, že ho proti ní použije. Dívka z místa utekla a věc oznámila
policistům. Provedeným šetřením se kriminalistům oddělení
obecné kriminality podařilo
jako podezřelého ustanovit čtyřiapadesátiletého muže, který si
tak již dva dny po činu od policistů převzal usnesení o zahájení
trestního stíhání. V případě odsouzení obviněnému za přečin
loupež hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.“
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PROSTĚJOV Hospodská rvačka
jako ze staré doby se odehrávla v
jedné z prostějovských pivnic již
12. října loňského roku, dohru má
ale až nyní. Policisté totiž právě v
této události zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu výtržnictví a přečinu ublížení
na zdraví. Incident se odehrál
mezi třemi osobami.
„Po předchozí slovní rozepři hodila
třiačtyřicetiletá žena židli po svém
o dva roky starším bratrovi. Židle
muže zasáhla do obličeje. K útočnici
se záhy přidal i její jednatřicetiletý

partner, který napadenému uštědřil
dva údery do hlavy krbovou lopatkou. Po útoku muž upadl do bezvědomí, čehož útočnice využila k
tomu, že do bezvládného těla kopla
a plivla na něj,“ popsal děj událostí
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ve věci je nyní konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení oběma podezřelým hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.
(pk)

Našel kabely
a rozdělával oheň
Minulé úterý v ranních hodinách
vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení do Vrahovic, kde měl
u splavu řeky Romže někdo rozdělávat
oheň. Na místě zjištěn šestačtyřicetiletý muž opalující na ohni elektro kabely. Tvrdil, že je našel a tím pádem jsou
jeho. Strážníci muže vyzvali k ukončení protiprávní činnosti, ten výzvy uposlechl a oheň uhasil.
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U třiadvacetiletého muže z Prostějov našli 150 zásilek .521,.$
Martin ZAORAL

Minulý čtvrtek po patnácté hodině
odpoledne bylo na linku 156 přijato
oznámení o dvou mužích, kteří nabízejí zboží na parkovišti u supermarketu. Strážníci kontaktovali oznamovatele a ten popsal osoby, které
se snažily prodat v kufříku nějaké
věci. Hlídka dotyčné muže zastavila
a požádala o vysvětlení dané situace. Jednalo se o sadu s AKUvrtačkou a příslušenstvím. Oba shodně
uvedli, že zboží zakoupili v Polsku
a nevěděli o zákazu prodeje na veřejném prostranství. Veškeré zboží jim
hlídka na místě odebrala a vystavila
potvrzení. Muži ve věku šestadvacet
a osmnáct let jsou podezřelí z přestupku pro porušení nařízení města
Prostějova. Za takové jednání jim
u správního orgánu muže být udělena pokuta do výše 100 000Kč.

krimi
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Nepozorovaně
muže okradla
Z trestného činu krádeže je důvodně podezřelá prozatím neznámá pachatelka, která měla
v pátek 8. března krátce před půl
desátou večer oslovit na blíže
neurčeném místě v Prostějově
staršího muže a dotazovat se ho,
zda by se nechtěl pobavit. Zatímco jej vesele objímala, stihla
ho připravit také o peněženku
s finanční hotovostí a osobními
doklady, kterou měl uloženou
zadní kapse kalhot. V případě
dopadení a prokázání viny hrozí
ženě za takové jednání až dvouletý trest odnětí svobody.

Gambler to přehnal
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MĚL VYMÁHAT DLUHY, RADĚJI JE ALE DĚLÁ...
Opakovaně trestaný Michal Farbiak nezaplatil
za opravu autobusu

PROSTĚJOV Tohle se nepovedlo. Snad každá firma má svoje „nedobytné“ pohledávky. Známá prostějovská společnost chtěla tuto
situaci vyřešit tím, že si na jejich vymáhání najala společnost AMM
holding patřící Michalu Farbiakovi. Ten si u ní nechal kompletně
zrenovovat autobus. Za opravy se mu ovšem platit nechtělo. A tak
často trestaný muž s drahými hodinkami na ruce skončil před prostějovským soudem. Večerník byl úternímu líčení přítomen.

MARTIN ZAORAL
Dvaačtyřicetiletý Michal Farbiak
pochází z jižní Moravy. Soudem ve
Znojmě byl v minulosti opakovaně
odsouzen za nejrůznější podvody.
Aktuálně čelí žalobě i v Prostějově.
U místní společnosti si nechal opravit žlutý autobus značky Man, který
si nechal předělat na obytný vůz.
„Opravovalo se vše včetně interiéru.
Dovnitř se mimo jiné dávaly tlusté
koberce a křesla. Renovace trvala
zhruba tři měsíce. Vše bylo průběžně
konzultováno se zákazníkem,“ vypo-

věděl v úterý 5. března u soudu jeden
z mechaniků. Zrenovovaný autobus
Farbiak následně prodal za 650 tisíc
korun
Cena oprav byla původně odhadovaná na zhruba 120 000 korun,
po dalších požadavcích se nakonec
vyšplhala na více jak trojnásobek.
Michal Farbiak však s placením otálel tak dlouho, až na něj společnost
podala trestní oznámení.
Než došlo na hlavní líčení, podařilo
se obžalovanému sto tisíc uhradit.
„Další část si jako nedobytnou pohledávku od společnosti odkoupila

jedna z jeho firem,“ připojil ´perličku´ státní zástupce Jaroslav Miklenda, který žalobu podal.
Sám obžalovaný, na něhož je vedeno několik exekucí, se hájil zejména

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.

Neplatil daně

tím, že cena zakázky byla bez jeho
vědomí neúměrně navýšena.
Soud v celé věci ještě nerozhodl,
hlavní líčení bylo odročeno na 9.
dubna.

BYLI JSME
U TOHO
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Z přečinu zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění
viní kriminalisté z prostějovského oddělení hospodářské
kriminality šestapadesátiletého
jednatele prostějovské firmy
i firmu samu. Obvinění se tohoto skutku měli dopustit tím, že
přestože společnost v roce 2016
provozovala podnikatelskou
činnost, nevedla řádné účetnictví a ani přes výzvu finančního
úřadu nepodala daňové přiznání za toto období. Proto nemohla být správcem daně řádně
a včas daň vyměřena. V případě
prokázání viny a odsouzení jednateli firmy hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta a firmě
až její zrušení. Daňovou povinnost firmy správce daně podle
pomůcek za zdaňovací období
2016 stanovil ve výši 67 070 Kč.

miminka
@vecernikpv.cz.

Tadeáš SEDLÁK
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PONIKEV, ČECHY POD KOSÍŘEM Na dvorku a v rodinném
domě na okraji vesnice Ponikev
byl před pár dny k vidění doslova
děsivý pohled. Přivolaní záchranáři
našli na dvoře venkovského domu
patnáct na kost vyhublých a vystrašených psů. Vedle nich pak byla tři
slepá štěňata a šest rozkládajících
se těl jiných psů... K jejich odběru
došlo v neděli 25. února, kdy byl
holandský majitel v kritickém stavu
odvezen do nemocnice. Zaměstnance krajské veterinární správy na
místo zavolal jeho bratr, který dorazil ze zahraničí. Dle vyjádření úředníků nebyla jeho motivací záchrana
zvířat, spíše se jich chtěl zbavit!
Na místě byly nalezeny také pozůstatky šesti uhynulých psů,
kterými se zbytek smečky živil,
další mrtvoly zvířat byly objeveny
v okolí. Zachránění psi byli v katastrofálním psychickém a fyzickém
stavu. „Byli už delší dobu zcela
ponecháni svému osudu. Neměli
vůbec přístup k vodě, někteří nemohli ani vstát. Kdybychom se o
tom dozvěděli o den později, minimálně další dva by umřeli. Většinu se naštěstí podařilo odchytit bez uspání, ale tři agresivní
jedinci museli být na převoz
uspaní,“ popsal pro Večerník
situaci vedoucí útulku Leopold
Dostál, kterému bylo smutno
nejen kvůli těžce nemocnému
majiteli, ale podivoval se i nad přístupem lidí z okolí. „Je velká škoda, že na to nikdo neupozornil
dříve. Uhynulých zvířat by jistě
bylo méně,“ podotkl.

➢ z titulní strany
jim kvalitní krmivo, vitamíny i zdroj
energie do vody. Všichni půjdou
k adopci. Kdy se tak stane, je individuální, vidíme to zhruba do dvou
měsíců, že by mohli být připraveni.
Nejlépe na tom budou štěňátka,
která byla nejméně zatížena tím, co
prožila,“ naznačil další vývoj události
Leopold Dostál, kterého jsme se na
konci minulého týdne zeptali na jejich aktuální zdravotní stav. „Změna
je jasně patrná, dnes už byste na
nich nepoznali, čím si museli projít.
Ozvaly se nám mraky lidí, kteří by
si je rádi adoptovali. Musejí ovšem
být trpěliví, dříve jak za měsíc to
nepůjde,“ dodal aktuálně Leopold
Dostál.

Foto: www.vorisek.org

Mnozí lidé v souvislosti s nálezem
volali po zpřísnění trestů za týrání
zvířat a potrestání majitele. To by
ovšem samým zvířatům jistě nijak
nepomohlo. Mnohem efektivnější
bude v případě zájmu zaslat finanční podporu, o kterou útulek v této
souvislosti žádá na svých webových
stránkách a činí tak i prostřednictvím Večerníku. „Děkujeme za každou pomoc, moc si toho vážíme,“
vzkázal vedoucí útulku Leopold Dostál.
(mls)
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Johan V. H. podnikal, mimo jiné
provozoval kozí farmu Cozy. Dle
sousedů se oba cizinci původně
chtěli s místními přátelit a nedlouho po svém nastěhování uspořádali
ve zdejší hospodě akci, na kterou
pozvali všechny místní. S postupem
času se však oba uzavřeli a nikam
nevycházeli. S tím, který zhruba
před rokem zemřel, měli mít sousedé kvůli jeho agresivitě potíže. Po
smrti svého přítele jinak bezproblémový Johan zřejmě na vše včetně
péče o psy zcela rezignoval. Nyní i
on má vážné zdravotní problémy,
s nimiž zůstává v lékařském ošetření. Jeho aktuální zdravotní stav
zůstává otázkou, nemocnice v této
souvislosti nechce podávat žádné
informace.

Pokud by chtěl někdo zuboženým husky pomoci, uvítají v
útulku kvalitní granule, které lze doručit na adresu: Voříšek útulek pro psy, Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem. Na webu
útulku http://www.vorisek.org a jeho facebookovém profilu je zveřejněno číslo transparentního účtu 43-7715910237/0100 s variabilním symbolem 18, kam mohou zájemci poslat finanční příspěvek.

JAK PØISPÌT?

Celou situací se zabýval odbor životního prostředí konické radnice. „Mohu
potvrdit, že k případu došlo v našem
správním území, bližší informace však
nemohu sdělit,“ uvedl jeho zaměstnanec Pavel Nerad, který společně
s policisty zasahoval přímo na místě.
„Pokud se zvířata uzdraví, povedeme
s majitelem správní řízení o odebrání
psů kvůli týrání. Pak po něm budeme
vymáhat náklady na péči o ně,“ dodal.
Případem se zabývá Policie ČR. „Uvedenou věc pro podezření z přečinu
týrání zvířat prověřujeme na základě
vlastního zjištění. Ve stejné věci jsme
však obdrželi i trestní oznámení veterinární správy,“ potvrdil František
=HPÔHOPXSÔÉWHO
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. Dle místních nikdo netušil, co se ve
zchátralém domě děje. „Kdyby se
-DNR]NRQFHQWU½NX zvířata toulala, musíme to řešit. To
Zubožení psi se nyní v Čechách pod se ovšem nedělo,“ odmítá pochybení
Kosířem pomalu, ale jistě dávají do- Jan Kuchař, starosta Ludmírova, pod
hromady. „Když se k nám dostali, něhož Ponikev spadá. „Případ je nyní
bylo to jako u lidí z koncentračních plně v kompetenci policie a krajské
táborů! Nejdříve se musel opět na- veterinární správy,“ přidal. Co se týče
startovat jejich metabolismus. Po- vlastního majitele, toho prý osobně
sun v tomto ohledu je velký, dáváme neznal. „V obci žil se svým přítelem
asi deset let. Jeden z nich už umřel.
Co jsem slyšel, tak
nikam moc nechodili. Víc k tomu
nevím,“ utrousil
Kuchař.

7ÙU½QÉÔHvÉSROLFLH

MRTVOLY PSU VSUDE KOLEM...

o

LG TQ\VQOKNÚ MąÊåGPGE LG\GXéÊMC OCNÆJQ X\TčUVW XG X÷MW
QUOKTQMčMVGTÚO¾Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJW,G
VQXGNMÚRQJQF¾ąXOCNÆOV÷NGwċCUVPÚDWFGRQDQMWUXÆJQ
R¾PCCLGéKUVQVPÚ5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

ŠMUDLA

LGQUOKNGVÚMąÊåGPGERNGOGPGDWNNUVąGFPÊJQX\TčUVW/KNÚ
VGORGTCOGPVPÊ C XGNOK Rą¾VGNUMÚ RGLUGM MVGTÚ VQWåÊ RQ
URQNGéPQUVK éNQX÷MC 8JQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC UG
MVGTÚODWFGRQFPKMCVXÚNGV[iRCVP÷UP¾wÊDQWąM[CXPG
RąÊVQOPQUVKéNQX÷MC\FQN¾X¾KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ

SLIM

.14&ª-

LGP¾FJGTPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGN
MÆJQX\TčUVWXGX÷MWLGFGP¾EVKTQMč8÷MGOUKEGRUÊF÷
FGéGMCNGPKMFQD[OWLGLPGJ¾FCN,GUV¾NGXKV¾NPÊCRNPÚ
åKXQVCCN¾UM[2¾PGéMCUKXGNOKFQDąGQJNÊF¾URQMQLGPÚ
DWFGPC\CJTCF÷CNGKFQOC0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

*'-614

LGLGFGP¾EVKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGP÷OGEMÚQXé¾MXGN
MÆJQX\TčUVWCMNKFPÆRQXCJ[#DUQNWVP÷UKPGXwÊO¾QUVCV
PÊEJRUč,GUV¾NGXGXÚDQTPÆMQPFKEKT¾FUGRQOC\NÊCLG
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Prezentace vhodných potravinových doplňků s ochutnávkou.

Všem návštěvníkům nabízíme:
• měření BMI, výpočet míry rizika pro zdravotní stav
• měření krevního tlaku
• poradenství kvalifikovaným personálem

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

Jakub KONUPKA
4. 3. 2019 49 cm 3,10 kg
Tištín

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Lukáš MERTA
3. 3. 2019 51 cm 2,75 kg
Smržice

zjistili jsme

Nela KONTROŠOVÁ
11. 1. 2019 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Šimon LUŇÁČEK
6. 3. 2019 49 cm 3,15 kg
Prostějov

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!

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:

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

děti, pejsci / společnost

BLAHOPØEJEME!!!
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se dočká

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

Večerník se dostal k odpovědi Národního
památkového úřadu v Praze, který reagoval na dotaz Správy železniční dopravní
cesty ohledně možnosti provést demoliční práce na výpravní budově místního
nádraží v Prostějově. „SŽDC hodlá touto
formou takzvané optimalizace opravit
místní nádraží v Prostějově včetně kolejiště. Výpravní budova místního nádraží
však není chráněna jako kulturní památka, proto nevzniká povinnost vlastníka
žádat Národní památkový ústav o vyjádření. Lze jen doporučit, aby se zástupci
magistrátu, pakliže mají zájem budovu
zachovat a případně využívat, obrátili na
SŽDC,“ píše se ve vyjádření Evy Dvořákové z NPÚ v Praze.

Michal KADLEC

Večerník kontaktoval prostějovskou
radnici, zda místní vedení ví o případné demolici částí budovy místního
nádraží? „Nechápu, kdo roznáší
takové ‚kachny‘! Na základě
vašeho dotazu jsem si vše znovu
ověřoval na olomoucké pobočce
SŽDC a bylo mi řečeno, že dílčí demolice budovy místního nádraží v plánu
ani nějakém projektu není,“ odpověděl pobouřený náměstek primátora
statutárního města Prostějova Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Dle reakce jednoho z mluvčích generálního ředitelství Správy železničních
cest v Praze však může být již brzy vše
jinak. „Celkový stav budovy místního
nádraží v Prostějově nelze řešit dílčími
opravami, ale je nutná kompletní rekonstrukce objektu. Je tam vlhkost či
dokladovaná dřevomorka v krovu. Bez
rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení nelze opravovat budovu.
A opravit budovu a nemít bezbariérové
přístupy i nástupiště také nelze. V současné době tedy kompletujeme zadávací podmínky pro zpracování záměru
projektu tak, aby mohla být soutěž
vypsána bezprostředně po zařazení do
finančního plánu,“ překvapil Večerník
Marek Illiaš, mluvčí Generálního ředitelství SŽDC v Praze.
Jestliže majitel již kompletuje
projekt a chystá finanční plán na
rekonstrukci, je pro představitele
prostějovského magistrátu zřejmě
nejvyšší čas, aby uspíšili jednání o záchraně místního nádraží...
„K výpravní budově místního nádraží do dnešního dne neexistují
žádné dohody a neproběhlo žádné
oficiální jednání. Poslední schůzka

i seniorský hokej, ale i krasobruslaře je
dávno za svým zenitem a v současnosti naprosto nevyhovující. Zimní stadion v Prostějově si zcela jistě zaslouží
něco nového, kvalitně vybaveného
a čistého. S tím souvisí náročná příprava výstavby. A pochopitelně pokud
chcete stavět nový objekt, který bude
stát vedle zimního stadionu, musíte
ho technologicky napojit na přívod
tepla a dalších energií. Vedle zimáku
stojí již nyní technologická budova,
ve které je zařízení na chlazení i topení. Dosavadní zařízení je ale velice
letité a je teď potřeba zajistit, aby bylo
připraveno na přístavbu šaten. To zna-

mená, že všichni cítíme potřebu jeho
modernizace,“ uvedl Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Prostějova pro
stavební investice. „Nyní jsme tedy
v radě města vyčlenili peníze na projektovou dokumentaci, podle které
bychom následně připravili toto zařízení na napojení k novým šatnám.
Vybavení musíme připravit technicky
i kapacitně,“ dodal.
Jak Večerník informoval už v úvodu
tohoto roku, stavba nových šaten za
zhruba 13 milionů korun by se vedle
Víceúčelové haly-zimního stadionu
mohla v případě úspěchu v dotačním
titulu realizovat již letos.
(mik)

PROSTĚJOV Po nějaké době udělalo město změnou vyhlášky radost
všem majitelům čtyřnohých miláčků. Jejich nejlepší kamarádi se budou moci proběhnout bez vodítka
na více místech města. Jak upozornil
primátor František Jura, na základě
požadavků občanů byly vytipovány
nové plochy pro volné pobíhání psů
a vyhláška byla doplněna o grafickou přílohu pro větší přehlednost
a orientaci v terénu.
Zastupitelé budou schvalovat novou
vyhlášku týkající se volného pohybu
psů. Stávající vyhláška je z roku 2012.
Uvádí se v ní, mimo jiné, plochy určené k volnému pobíhání psů. Jde o místa, kde lze ovladatelného psa pustit
z vodítka. Tato místa, definovaná
parcelními čísly pozemků, jsou označena piktogramem. Jde o pozemky ve

vlastnictví města Prostějova. „V průběhu loňského roku došlo ke změnám
v definici názvu ploch nebo ke změně
parcelních čísel pozemků. Dále na základě požadavků občanů byly vytipovány nové plochy pro volné pobíhání
psů a vyhláška byla doplněna o grafickou přílohu pro větší přehlednost
a orientaci v terénu,“ nastínil změny
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
O kterých sedmnáct míst se konkrétně jedná? „Půjde o úpravu ploch
určených k volnému pobíhání psů:
v Kolářových sadech - plocha mezi
Mlýnským náhonem a ulicí B. Šmerala,
za ulicí Dolní k Joštovu náměstí - zelená
plocha za Motorestem U Kola (dříve
pohostinství U Rodenů), levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdálenější od města) – travnatá plocha mezi říčkou Hlou-

čelou a plotem průmyslového areálu za
Olomouckou ulicí. Dále se bude jednat
o rozšíření ploch určených k volnému
pobíhání psů o další vhodné pozemky:
levý břeh říčky Hloučely za občerstvením ‚U Mazánka‘, podél ulice C. Boudy
za garážemi, ulice Žitná podél mlýnského náhonu, mezi ‚novou‘ Okružní ulicí
a garážemi a také ovocný sad ve Vrahovicích,“ prozradila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova).
A nepůjde jen o obyčejnou travnatou plochu. Někteří aktivnější pejsci
dostanou možnost se vyřádit i jinak
než během. „Na některých plochách
se objeví prvky agility, tedy různé překážky, tunely, slalomy pro cvičení psů,“
doplnila Sokolová s tím, že kolem vytipovaných ploch se objeví živé ploty.
(tok)

Plochy pro výběh psů se rozšířily

PEJSKAŘI JÁSAJÍ!

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu pokračuje
v přípravách výstavby nových samostatných šaten pro hokejová
družstva i krasobruslaře vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu.
Má to jeden háček. Nové šatny budou potřebovat energie, které se
dají získat napojením na stávající
technologické zařízení. To je ovšem staré a moderním potřebám
nevyhovující...
„Už jsme si podali žádost o dotaci na
výstavbu komplexu šaten vedle zimního stadionu. Všichni víme, že stávající
technický stav šaten pro mládežnický

kdo je tvůrcem těch zaručených
zpráv a raději to ani nechci vědět.
Pokud vydám já nebo pan primátor prohlášení, jedná se o pravdivé
skutečnosti, protože naši práci považujeme velmi odpovědnou vůči všem

se datuje z listopadu 2018. S náměstkem primátora Prostějova
bylo dohodnuto, že po zařazení do
plánu investic a vyjasnění zbytnosti zařízení železniční stanice bude
již od zadání záměru projektu se
zástupci Prostějova stav věci projednáván. Předpokládaný termín
realizace je po roce 2022,“ uvedl
mluvčí SŽDC.
Pokud ovšem dosud poslední jednání mezi prostějovským magistrátem
a SŽDC proběhlo koncem loňského
roku, je tady něco jinak! Prostějovští
radní totiž ještě na začátku ledna novinářům tvrdili, že jednání probíhají
prakticky neustále... „Opravdu nevím,

občanům našeho města a právě proto
k tomu takto přistupujeme. Věnujte
pozornost posledním větám mluvčího
Illiaše týkajícím se informace ve věci
spolupráce SŽDC a statutárního města
Prostějova ohledně budovy místního
nádraží v Prostějově, kde je zcela jednoznačně deklarován skutečný stav věci.
Navíc jsem v permanentním spojení
s panem Komárkem, náměstkem oblastního ředitele SŽDC v Olomouci,“
poslal ještě Večerníku jedno vyjádření
rozhořčený náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal.
Okolo osudu místního nádraží
v Prostějově tedy stále panuje víc
dohadů než vysvětlených věcí...
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práci s osobami bez domova. Azylové
centrum proto není pouze zařízení poskytující přístřeší, ale pracuje i v terénu
při vyhledávání osob, pomáhá jim se
stravou a umožňuje vyprat si oděv,
vede je k pracovním návykům a je nápomocna těm, kteří projeví zájem se
začlenit zpět do společnosti. Nabízí
také pomoc se získáváním pracovních
a hygienických návyků, včetně umisťování v bytech těch, kteří se rozhodnou
odejít z ulice zpět do běžného života,“
objasňuje exprimátorka. „Podmínkou
je samozřejmě zájem těchto občanů
i snaha o začleňování. Je potřeba zdůraznit, že podporou této služby se také
zmírňuje riziko dopadu negativních
jevů, jako jsou majetková a násilná
trestná činnost či rozličná zdravotní rizika. To vše by mohlo potenciálně společnost ohrožovat. Z tohoto důvodu
jsou nezbytné prevence a práce s lidmi
z těchto sociálně vyloučených skupin,“
uzavřela náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková.
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PROSTĚJOV Další díl seriálu
„Bude se bourat místní nádraží?“
spatřil světlo světa. Předminulý
týden rozvířila hladinu zájmu veřejnosti zpráva, která podle všeho
vyplynula z vyjádření Úřadu památkové péče. Podle něj požádala
Správa železniční dopravní cesty
tento úřad o vyjádření k záměru
rekonstrukce objektu místního
nádraží v Prostějově s ohledem na
to, že SŽDC hodlá ze stařičké výpravní budovy odstranit celé první
patro nemovitosti a také obě křídla.
Večerník pak zaujala ještě jedna významná věc. Ministr dopravy Daň
Ťok totiž nedávno v dopise senátorce Jitce Chalánkové uvedl, že žádná
jednání mezi prostějovským magistrátem a SŽDC o záchraně budovy neprobíhají. A to samé minulý
týden potvrdil sám tiskový mluvčí
této organizace...

WWW.
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PROSTĚJOV V dost havarijním
stavu se nachází zázemí budovy U Kalicha, patřící Tělocvičné
jednotě Sokol II Prostějov. Stav
sociálního zařízení si vyžaduje
urgentní zásah, na což musí být
shromážděna částka 860 000 korun.
Necelou polovinu částky, 400 000
korun, poptává Sokol od města. Tělovýchovná jednota se také obrátila
se žádostí o dotační výpomoc na
Olomoucký kraj. „Žádají o částku
410 tisíc korun. Další peníze má poskytnout grant České obce sokolské,
kde se bude jednat o padesát tisíc
korun,“ uvedl náměstek primátora
Jiří Rozehnal.
Poskytnutí dotace podpořila rada
města i Komise výstavby Rady města Prostějova. Rozhodnutí leží na
zastupitelstvu.
(tok)

rekonstrukce

SCHVÁLENY SŽDC chceopravdu bourat? UZázemí
Kalicha

vecerník
á

19011010056

zpravodajství

„Přes milion korun ještě dáme menším organizacím,“
prozradila náměstkyně primátora Alena Rašková

PROSTĚJOV Nepříjemný karambol viděli svědci v Olomoucké ulici,
kde minulé pondělí zazmatkovala
žena za volantem Renaultu, která
přejela do druhého jízdního pruhu
a záhy narazila do dodávky! Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo,
akorát škoda vystoupala na šestimístnou sumu...
„V pondělí čtvrtého března po čtrnácté hodině došlo v Olomoucké ulici
k dopravní nehodě osobního automobilu s dodávkou. Osmatřicetiletá
řidička vozu Renault při jízdě od ulice
Konečné z dosud nezjištěných příčin
v křižovatce s ulicemi E. Valenty a V.
Outraty přejela do protisměru. Tam
se po projetí křižovatkou čelně střetla

milujeme

rada města a posléze zastupitelstvo.
Takže dá se říci, že v tomto „vícekolovém“ projednávání jsou zvažována
všechna pro a proti při přidělování
veřejné finanční podpory.
Nejštědřejší dotaci získalo opět Azylové centrum v Prostějově. „Toto
zařízení hodnotím velice kladně, jeho
ředitel Kalla má letité zkušenosti při

19 000 Kč
30 000 Kč
82 000 Kč
11 500 Kč

řat a boji proti jejich nemocem,“ uvedl
primátor statutárního města Prostějova
František Jura (ANO 2011).
„O navržených dotacích budou v konečné fázi rozhodovat zastupitelé. Takto
vynaložené peníze považujeme za smysluplně vydané a potřebné na podporu
ochrany přírody a našeho životního prostředí,“ doplnila Milada Sokolová (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějova),
náměstkyně primátora.
(red)

Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Prostějov
Mourku Prostějov z. s.
ZO ČSOP Haná, Němčice nad Hanou
Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov
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PROSTĚJOV Radní na svém úterním jednání odsouhlasili poskytnutí
dotačních financí, které míří do oblasti životního prostředí. O jejich konečném rozdělení budou rozhodovat
zastupitelé.
„Naší snahou je podpořit co možná
nejlépe všechny snahy o zlepšení kvality našeho životního prostředí. Peníze
tak poputují na konto ochrany přírody
a vzdělávání. Pomohou při ochraně zví-
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tuto záležitost. My totiž touto službou
v Prostějově již disponujeme a výborně ji zvládá společnost Sanco,“ objasnila Rašková.
Žádosti o dotace na jednotlivé projekty a služby v Prostějově jsou v prvním kole posuzovány komisí sociální
a zdravotní, která je složena z odborníků v této oblasti. Následně vše řeší

PROSTĚJOV Jedna z prostějovských ulic, evokující zástavbou
spíše klidné předměstí let dávno
minulých, se plánované opravy

chodníků zatím nedočká. Naopak
opět se na ní vyřádí stavbaři. Po
loňských pracích na kanalizaci pod
silnicí tentokrát přijdou na řadu op-

tické kabely. V plánu pro rok 2019
bude rekonstrukce části ulice Lidická nahrazena opravou chodníku Proč se oprava odkládá, je nabíledni, sisyv Nerudově ulici.
fovské práce se dělá i tak dost. Celoplošná oprava části chodníku v ulici Lidická
je právě v trase plánovaného překopu
chodníku pro položení optického kabelu. Aby jich totiž na území města nebylo
málo, oznámil svůj záměr prošpikovat
Prostějov svou optickou sítí také mobilní
operátor T-Mobile. „Učinil tak ovšem až
po schválení plánu oprav chodníků na
rok 2019. První etapa prací postihne jihovýchodní části města. Vlastní výkopové
práce v chodnících a zeleni plánují zahájit v roce 2020,“ vysvětlil důvod změny
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
Magistrát tak místo zamýšleného úseku
zvolil náhradní řešení. „Celoplošnou
opravu chodníku na části ulice Lidická

s protijedoucí dodávkou značky Peugeot,“ popsal nepříjemně vypadající
střet František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
„Při nehodě řidička Renaultu utrpěla
zranění, se kterým byla převezena do
prostějovské nemocnice, ke zranění
dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sto tisíc korun,“ prozradil Kořínek následky s tím, že alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil policejní mluvčí.
(nif)

Tomáš KALÁB
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provedeme až po pokládce optického
kabelu, aby nedošlo k rozkopání nového chodníku. Místo toho do plánu
zařadíme opravu části chodníku v ulici
Nerudova, a to na západní straně od ulice Plumlovská po ulici Melantrichova,
o výměře 370 metrů čtverečných s předpokládanými náklady asi čtyři sta tisíc
korun. Tento chodník je frekventovaný,
přitom z původní staré dlažby různých
rozměrů a jeho stáří odhadujeme na
zhruba čtyřicet až padesát roků,“ informoval na tiskové konferenci po jednání
rady města náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Oprava této části chodníku bude navazovat na investiční akci v ulici Plumlovská, čímž dojde k propojení nových
chodníků. Jelikož v tomto případě je
výměra chodníku větší, bude nutné vyčlenit 119 000 korun navíc.
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Letošní proces schvalování sociálních dotací měl jednu významnou
novinku. „V předešlých letech byly dopro Večerník
tace i do sociální oblasti přesně charakterizované a peníze byly určeny na přesný
účel. Například na energie, nájemné,
Michal
na zařízení či nějaký konkrétní sociální
program. Nyní peníze posíláme na účet
KADLEC
organizacím bez jakéhokoliv omezováZastupitelé v úterý 19. února odhla- ní, za co mohou peníze utratit. Jedinou
sovali dotace sociálním organizacím
VFKY½OHQÅGRWDFHGRVRFL½OQÉREODVWL
jednomyslně, diskuse se skoro žádné
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nevedly. „Jednalo se o sociální organizace, které každoročně žádají dotační  , ! ! - $82  % !)

 
částky vyšší než sto tisíc korun. Schvá
6$- 7" 4 %-($  &"
lené dotace jsou přibližně stejné jako
 
v loňském roce, v některých případech
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9 
dokonce mírně navýšené. Teď bude ná
sledovat poskytování večejné finanční
6$- 7" % !)
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podpory i dalším menším organizacím.
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Nevylučuji, že v radě města ještě bude 
me navrhovat i částky nad sto tisíc ko
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run, které bude muset posvětit zastupi
telstvo během dubna. Většinou půjde
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o organizace, které neměly v prvním
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kole dotačního řízení ještě zveřejněnou
 
účetní uzávěrku za rok 2017. Nyní to
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napravily a my tak můžeme o finanční

pomoci jednat. Ale v drtivé většině pří " %(* % !)
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padů půjde o dotace nižší pod padesát
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tisíc korun, které jsou v kompetenci
rady. Celkově se bude mezi sociální or
 ! " $ %
: 
ganizace rozdělovat v tomto roce další
 
      9   
více než jeden milion korun,“ prozradiZdroj: Magistrát města Prostějova
la Večerníku Alena Rašková.

PROSTĚJOV Zastupitelé na svém doposud posledním jednání
dali zelenou dotacím třinácti sociálním organizacím, které požádaly o finanční pomoc vyšší než padesát tisíc korun. Největší krajíc z městských peněz si logicky jako každý rok ukrojilo Azylové
centrum Prostějov, jelikož se dlouhodobě těší velké přízni pro
svoji záslužnou činnost při pomoci lidem bez domova či osamělým matkám s dětmi. Čtvrt milionu korun obdrželo také
Kontaktní centrum ve Vrahovicích, které má v péči stovky drogově závislých klientů.„Po schválení těchto vyšších dotací budeme ještě v radě města jednat o nižších příspěvcích dalším sociálním organizacím,“ upozornila Večerník Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.

výjimkou jsou organizace, které žádaly
finanční prostředky na rekondiční pobyty. To je opravdu jediná věc, kterou
jsme v žádostech o dotace škrtli a nedovolíme, aby finance byly použity na tyto
účely. Zájezdy či jiné akce pro potřebné
spoluobčany či seniory ano, ovšem na
rekondiční pobyty se dostane jen malý
okruh lidí a je to nespravedlivé vůči
ostatním. Když například Svaz tělesně
postižených sdružuje dvě stovky členů
a na pobyty se dostane pouze dvacet
nebo třicet z nich, je to skutečně nemožné,“ míní náměstkyně primátora.
V letošním roce neobdržel dotaci
od Prostějova Hospic na Svatém
Kopečku, který z městské pokladny
v předešlých letech dostával pravidelně desítky tisíc korun, neboť se
toto zařízení staralo rovněž o prostějovské pacienty. „Letos jsme z tohoto hospice žádost o finanční podporu
neobdrželi. Registrujeme od této organizace žádost o dotaci na pojízdný hospic, ale komise nedoporučuje podpořit

SOCIÁLNÍ DOTACE NAD STO TISÍC KORUN

V rušné křižovatce vjela
do protisměru a bourala

Prostějov (tok) - Důstojné oslavy
Dne učitelů proběhnou v pátek 29.
března v Městském divadle od 18:00
hodin. V rámci slavnostního večera
budou jako vždy předána ocenění za
zásluhy navrhovaným učitelům či pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Prostějově
„Velice si vážíme všech těch, kteří pracují s naší mládeží. Jako bývalý ředitel
základní školy moc dobře vím, jak
náročná a záslužná tato práce je. Všem
za ni patří veliký dík,“ dodal náměstek
prostějovského primátora Jan Krchňavý (PéVéčko).
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Prostějov (tok) - Radní na své poslední schůzi rozhodovali o výši poplatku za službu, tj. právo přenechání
prostoru pro umístění mobilního
stánku umístěného v rámci velikonočního jarmarku. A jelikož současnému
vedení radnice jde především o to,
aby jarmark „žil“ a nabídl občanům
atmosféru starobylých trhů, byl stánkařům snížen nájem na pouhou stokorunu za den. Jarmark se uskuteční ve
dnech 13. až 17. dubna, jeho součástí
budou kromě kulturního programu
i velikonoční trhy. Rozsah a průběh
stánkového prodeje budou obdobné
jako v minulém roce. V prostoru před
budovou muzea bude rozmístěno
osm stánků. „Vzhledem k tomu, že instalace dřevěných stánků, jak je známe
z vánočních trhů, je příliš nákladná,
půjde o stánky ve vlastnictví prodejců,“
prozradil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
„Prostor k umístění stolů pro občerstvení bude zdarma, rovněž tak i prostor
sloužící k předvádění lidových řemesel
spojený s prodejem vyrobeného zboží,“ upozornila na vstřícnost města náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějov).
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Prostějov (pk) - Z důvodů částečné uzavírky ulice Plumlovská od 18.
března budou některé linky Městské
hromadné dopravy v Prostějově částečně přetrasovány. Průjezdná bude
Plumlovská ulice směrem z centra,
načež zastávka Plumlovská - sídliště
bude posunuta směrem k čerpací stanici. Objízdnou trasu do centra, kterou
najdete na stránkách města, budou
mít linky MHD č. 5, 6, 9, 32 i 2, a 21.
Příměstská linka 780404 sp. č. 16 a 17
a všechny ostatní linky ve směru od
Mostkovic pak pojedou z kruhového
objezdu směrem do náhradní zastávky
v Kostelecké ulici. Nebudou tedy obslouženy zastávky Plumlovská-sídliště
a Blahoslavova lázně. V plánovaném
termínu od 12. do 25. srpna při úplné
uzavírce budou objízdné trasy všech
autobusů obousměrné.
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do sítě svých dluhů zaplétal stále více
a více.
Když pak člověk sledoval jeho výpověď u soudu, pak ze všeho nejvíc připomínal zaskočeného školáka, který
jen s námahou hledá odpovědi na
základní otázky ze strany soudce. Tušil sice, kolik zhruba komu dluží, už se
však dosti ztrácel v tom, kdy si peníze
půjčil, kolik už splatil a kolik mu ještě
splatit zbývá.
V podobné situace je přitom víc lidí
kolem nás, než bychom čekali. Navzdory solidní ekonomické situaci
jsou už vedeny exekuce na 900 tisíc
Čechů. Žít na dluh se považuje za
normální, přitom někteří z nás ztrácejí
přehled o tom, jaké dluhy mají, kolik
kvůli nim přeplatí, kolik mají splácet
a co jim hrozí, když tak nebudou činit.
Ostatně to samé přitom platí v přístupu k vlastnímu zdraví. Ve vztahu
k vlastním financím jde o zmatené
děti, které potřebují vodit za ručičku.
Pokud se jim pak něco ošklivého přihodí, obviňují z toho paní učitelku respektive stát. Přitom by stačilo jediné:
trošku používat mozek.
Nicméně je to marný, je to marný, je
to marný. Snad proto by se v hodinách
matematiky měla ještě před sčítáním
celých čísel začít vyučovat tato poučka: „Nikomu nepůjčuj a od nikoho si
nepůjčuj. Nebo tě čert sebere!“

V

pověděla: „Manžel je na posypové
loučce.“ Po takové větě by normálně inteligentní jedinec sklapl kufry,
omluvil se a odporoučel, ovšem
reakce šmejdů byla tato: „A kdy se
manžel z té loučky vrátí?“ Dotyčná
se zmohla již jen na jedinou jadrnou
větu. Tušíte jistě jakou...
Končím slovy, lidi, přestaňte blbnout
a užívejte jaro.
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0$57,1$
02.52ð(

Díra vedle mostu
v příštím roce. Potud všechno v pořádku. Ale uvedené křižovatce dvou komunikací se neuco ta díra, která vznikla na silnici při výjezdu stále prohlubuje a zatím jej nikdo nezasypal
ze Sídliště Svornosti na Vrahovickou ulici? Je a nevyrovnal s okolním asfaltovým povrchem.
Jiří Valenta, Prostějov
to snad nějaká daň za nový most? Výmol na
Most u pivovaru ve Vrahovicích se nyní opravuje, respektive buduje se tam provizorní
lávka, která bude sloužit jako náhradní přemostění v době rekonstrukce Vrahovické ulice

Exkrementy v parcích
Ráda bych se přimluvila za větší pozornost
věnovanou travnatým plochám v prostějovských parcích. Ať už v Kolářových, nebo Smetanových sadech jsou na nich psí exkrementy,
které páníčci nebo paničky po svých psech
absolutně neuklízejí. Zajímalo by mě také,
jak důsledná je kontrola majitelů těchto zvířat
venčených v parcích, kde by to podle mě mělo
být zakázané. Já sama mám také dva pejsky, ale
v životě by mě nenapadlo je nechat kálet v parku bez toho, že bych po nich exkrementy neuklidila. Ostatně jsem přesvědčena, že v těchto
parcích je na základě vyhlášky města venčení
psů zakázáno. Nebo se mýlím?
Petra Navrátilová,
Prostějov

Babièka byla v šoku
Do nově postaveného komunitního domu v Sušilově ulici se původně chtěla přestěhovat i moje babička, která doposud bydlí se mnou, tedy vnučkou.
Začala se o toto bydlení zajímat už v polovině roku
2018, kdy vedení města předběžně zjišťovalo zájem
seniorů o toto bydlení. Bylo jí řečeno, že nájemné
bude velmi výhodné a uzpůsobené životní situaci
a finančním podmínkám důchodců. Babička pak
byla v šoku, když z Večerníku zjistila, jak vysoké
nájemné rada města stanovila. Vždyť tak vysoký nájem neplatím ani já za dvojpokojový byt v paneláku
na Sídlišti Svobody! A babička chtěla jen garsonku... Samozřejmě její zájem okamžitě opadl. Vždyť
pokud má platit nájem skoro sedm tisíc korun, pak
by jí z důchodu zbyly pouhé tři tisícovky...
Ludmila Blažková, Prostějov
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luobčany, kteří stojí, a když autům skočí červená, diví se, že neskočí zelená
jim... Pak kupodivu někoho napadne
zmáčknout ono tlačítko výše zmíněné.
Když docházím k přechodu já, vidím
dav a nezmáčknuté tlačítko, ostentativně ho mačkám plus komentuju to
tak, že nejlepší je stát, koukat a nemačkat. Takže konstatuji, nestůjte, nehleďte a mačkejte, ta zelená se sama
neudělá.
sudy prodavaček v obchodech
jsem tady řešil již několikrát. Je
mi jich obecně líto, jelikož za tvrdou
práci sklízí jen malý plat a takřka neuvěřitelně odporné chování některých
nakupujících. Za vrchol ovšem považuji tuto story. Prodavačka chtěla
projít okolo jedné z nakupujících,
aby mohla obsloužit další klienty
u pokladny, a řekla ono vcelku normální slůvko „S DOVOLENÍM“.
Reakce klientky byla zcela fascinující, když odpověděla: „Teď si tady
vybírám já...“ Prodavačka zůstala tak
konsternovaná a v šoku, že raději obe-

šla půl obchodu, aby se k pokladně
dostala a neschytala snad ještě nějaké
moudro od dotyčné nakupující. Já
dodávám. Obdivuji asertivitu prodavačky, já bych dotyčnou nakupující
do toho pultu, u kterého překážela,
asi zasunul a zavřel. Domnívám se, že
i u nakupování se člověk může chovat
jako homo sapiens a myslet.
Prostějově opět udeřili šmejdi.
To, že mě někdo neustále
bombarduje telefonicky a chce řešit
energie, mobilní tarify, pojištění a bankovnictví, tak na to jsem si již nechtěně
zvykl. Stále se ale ptám, kde máme
onu ochranu obyvatel, kterou nám Evropská unie a stát měly zaručit paskvilem pod názvem GDPR? Bohužel
šmejdi vyrukovali i osobně na sídliště
a chytají dušičky, a to především z řad
neznalých, a co je nejhorší, i z řad seniorů. Někdy ovšem narazí na seniorku,
která má „fištrón“ a oni šmejdi, což
jsou většinou tzv. „kravaťáci“, tedy mladíčkové nejlépe v páru, kteří mají složku s papíry a mají naučené frázičky, jak
svoji oběť oblbnout, se inteligenčně
odkopou a vzbudí spíše veselí. Co se
tedy stalo? Po naučených větách je
dotyčná odkázala do někam, že ji
toto vůbec nezajímá. Reakce mladíčků byla tato: „A můžeme mluvit
s manželem?“ Dotyčná jest vdovou,
ale je také tak trochu cynik a tak od-

Nechali ho ale tam!
Pozorně jsem si přečetl o snaze a také dobrém skutku
redaktorky Večerníku, kdy dokázala zajistit pomoc
opilému bezdomovci ležícímu v mrazivém počasí
pod lavičkou na autobusové zastávce u městských
lázní v Prostějově. Překvapilo mě a současně hodně
zamrzelo, že muže, přestože byl opilý, nechala hlídka
městské policie svému osudu a člověku zřetelně ohroženému na životě musela zajistit odpovídající pomoc
novinářka. Strážníci se jistě mohou ohradit, že nejsou
žádní taxikáři, kteří by vozili opilce zadarmo někam
do tepla nebo do nemocnice. Ale, páni strážníci, co
by vám udělalo přivolat sanitku s lékařem nebo zajistit
odvoz do azylového domu, kde by se o bezdomovce
postarali. Rád bych věděl, jak vám bylo, když jste od ležícího bezdomovce v mrazu odjížděli a nechali jej tam
bez pomoci...
Luděk Vybíral, Prostějov
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ačnu mojí „oblíbenou“ organizací CERMAT, která stále vesele
vysává peníze ze školského rozpočtu
za nesmysl, kterému se lidově říká
státní maturita a přijímačky. Opět se
probudila ze zimního spánku a začala
obesílat kantorstvo, aby se přihlašovalo na školní maturitní komisaře,
předsedy maturitních komisí, zadavatele, hodnotitele a další a další funkce.
K tomu poslala manuál, který rutinéři
již znají, nováčci se raději jdou zeptat
těch rutinérů, co vlastně mají udělat,
protože tomu rozumí snad jen ten,
kdo manuál vytvořil. A ejhle co se stalo letos? Manuál poslaný touto organizací byl kapku starý, ale jen o rok – pro
maturitní režim 2018! A já se ptám,
přemýšlí někdo v této předražené
organizaci, aby něčím takovým nenaštvával už tak naštvané učitele?
rostějovské přechody. Vůbec
neřeším, kde jsou, nebo nejsou, řeším to, že když k přechodu
přijdu, automaticky sáhnu na tlačítko
ZMÁČKNOUT. Zcela nechápu spo-
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V době, kdy už máme v Prostějově víceméně jarní počasí,
dochází i k nenadálým a nepochopitelným situacím. Zdá
se totiž, že rychlý přechod od zimy ke sluníčku způsobil
mezi částí obyvatelstva částečné zatmění buněk mozkových. V minulých dnech jsem nasbíral hned několik příběhů, které o tom zatmění evidentně svědčí. Ale také jsem
zjistil, že zatmění působí i mimo naše město...

O PŘEDJARNÍM NEPŘEMÝŠLENÍ...

ky. Obvyklý postup je takový: jednou
vám vše vrátí i s úroky, i podruhé vám
vše vrátí, a když budete chtít snadno
vydělat potřetí, pak už od něj neuvidíte ani korunu.
Máte-li trochu rozumu, pořád na tom
budete lépe než ten, komu jste půjčili.
Právě v této nevděčné roli se ocitl Jan
Vymětal z Dětkovic. Ač nepracoval,
působil natolik sebevědomě, že se
vždy našel někdo, kdo mu byl ochotný
půjčit.
I on své peníze svérázným způsobem
„investoval“. Pokoušel se je totiž mimo
jiné rozmnožit v sázkových a hazardních hrách. Nelze se divit, že tolik očekávaný zisk se nedostavil, naopak se

7RVHQiPWRÅLQYHVWXMH´NG\ÿQiPOLGLS÷MġXMt

„Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám
to hoduje, když nám lidi půjčujou!“
pochvaloval si feldkurát Katz v nesmrtelném Švejkovi.
Utratit majlant za jídlo je možné
i dnes. Ostatně ceny v některých
restauracích už začínají šplhat do
nebývalých výšin. Nicméně pokud
chcete nasekat opravdu vysoké
dluhy, pak je dobré na to jít trochu
jinak.
Ideální černou dírou, do níž můžete
vyhodit přebytečné peníze, jsou některé obzvláště „výhodné investice“.
To znamená, že půjčíte někomu, kdo
vám za ně obratem slíbí vysoké úro-

Martin ZAORAL
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letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Dnes již počtyřiačtyřicáté se potkáváme na místě, které má za cíl podívat se na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům. Oblíbenmý gastronomický seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku nacházíte v letošním roce v každém sudém čísle a nejinak je tomu tedy i tentokrát.
Připomeňme si historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly dvě
pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu,
načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením navíc
se staly návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány, zahradní restaurace, Hanáckých slavností, průzkum vánočních trhů v Prostějově či silvestrovská sonda za hranice Česka. Prázdninové období pak
navíc vyplnil tzv. COMEBACK, neboli návrat na místa, která jsme už navštívili, abychom zjistili, zda
se někde zlepšili či zhoršili.
Stejně jako loni nadále probíhá také čtenářská soutěž, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení a vyhrát poukaz pro večeři ve dvou.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech třiačtyřicet doposud zveřejněných
dílů. Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás tentokrát připravili...

1HzVHUR]KRGQHWH
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Internetová prezentace je přehledná,
graficky nekomplikovaná a obsahuje všechny potřebné informace.
Některé bychom sice nazvali jako
nepotřebné, ale není jich mnoho.
Vlastně jen otvírací doba o vánočních svátcích a o Silvestru. Nad
kompletním menu letní zahrádky se vám sbíhají sliny, dokud
nezjistíte, že si na její uvedení do
provozu ještě pěkných pár týdnů
musíte počkat. Kromě poledního
menu a stálého jídelního lístku na
webových stránkách najdete i nápoje, jen u vína je odkaz na vinný
lístek. Lákavě vypadají i fotografie,
a to nejen jídel, ale i exteriéru a interiéru restaurace, a dokonce několika
položek z jídelního lístku. Zvenčí
je původně omšelá budova pěkně
opravená a výraznou barvou fasády
i vysunutím z linie zástavby zve návštěvníky ke vstupu. Nenucenému
pozvání jsme vyhověli.

,QWHULÅU
Nejprve vstoupíte do čisté a upravené chodby, teprve z ní do restaurace.
První místnost je koncipována jako
lokál sloužící těm, kteří si přišli vypít
pivo a popovídat s přáteli. Masivnější
dřevěné stoly nejsou pokryty ubrusy
a hosté tam k sobě mají blíž. Po levé
straně se nachází výčepní pult.
Z lokálu projdete do druhé místnosti, která je jídelnou, což však
neznamená, že se tam nemůžete
posadit a objednat si pivo. Ale
místnost je prostornější, stoly
jsou připraveny na podávání jídel.
Jak příjemně vypadá restaurace

zvenčí, tak působí i zevnitř.
Vešli jsme v okamžiku, kdy se začínalo stmívat, ještě k tomu se rozpršelo. Méně vlídné počasí by se těžko
hledalo. Uvnitř ale panovala útulná
atmosféra, našli jsme si vhodný stůl
a rozsvítili nad ním lampu, rozhlédli
se kolem sebe a konstatovali, že jsme
zřejmě tento podnik dlouho přehlíželi nezaslouženě.
Abychom nezapomněli: byla i tady,
pod stropem. Velká a hlasitá. S naladěnou Novou. Ti, kteří čtou naše
hodnocení pravidelně, už vědí, ostatním napovíme: obrazovka...

&RUHVWDXUDFH
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V první řadě, jako většina restaurací,
polední denní menu. Vybírat si můžete ze šesti jídel od 85 do 100 korun, poslední je dražší. To je i velká
pizza, která je v nabídce, ale pokud si
objednáte menší variantu o průměru 32 cm, vejdete se do uvedeného
limitu. Vzhledem k této ceně a skutečnosti, že v ceně poledního menu
je i polévka, patří tato restaurace
k těm cenově velmi konkurenceschopným. A co je důležité, u dvou
jídel se uvádí i cena poloviční porce.
Restaurace nabízí, že vám telefonicky objednané menu přiveze domů.
Zaplatíte navíc pouze 5 korun za box
na polévku a stejnou sumu za box na
hlavní jídlo.
A teď se podívejme na stálý jídelní lístek. Jak jsme se zmínili, je
překvapivě obsáhlý a jeho studium vám zabere dost času. Výběr
urychlíte, pokud je vám jasné,
jestli máte chuť na klasický pokrm
nebo na pizzu, popřípadě salát.
Ale i tak strávíte nad jídelním lístkem dost času.

Nabídka je tak velká, že ji musíme
podat ve stručné formě. Tři polévky
plus jednu z denní nabídky za lidových 30 korun. Pět rybích pokrmů:
lososa, tuňáka a pstruha, vejdete
se mezi 150 a 200 korun. Shodně
osm pokrmů z kuřecího i z vepřového masa, řízek je za rovnou stovku,
za další jídla si připlatíte. Následují
hovězí steaky, shodně za 250 korun
a tatarák, ten je o dvacet korun levnější. Chcete-li zvolit lehčí variantu,
hledejte mezi těstovinami (100 až
125) nebo mezi velkými saláty. Ty
vypadají všechny zajímavě a jsou za
90 až 110 korun, některé obsahují
jen zeleninu, jiné jsou doplněny kuřecím masem.
Velmi nás zaujala nabídka nazvaná
„dobrůtky k pivečku“. Obsahuje devět „dobrůtek“ od topinek (nejlevnější za 60 korun) přes bramborák,
pečená kuřecí křidélka a hamburgery až po půlkilovou porci pečených
žeber za 145 korun. Samozřejmě
nechybí také utopenci a nakládaný
hermelín, které jsme při hodnocení
minulého hostince tak postrádali.
A ještě se musíme alespoň stručně
zmínit o nabídce pizzy, která se Pod
Kaštany, jak jsme pozorovali u okolních stolů, těší velké oblibě. Můžete
si vybrat ze třiceti(!) variant, které
jsou pro přehlednost v jídelním lístku rozděleny do oddílů: vegetariánské, salámové, s kuřecím masem,
s rybím masem a pikantní. Za pizzy
o průměru 32 cm dáte od 85 do 125
korun, pizzy o průměru 43 cm jsou
samozřejmě dražší (125 až 180 korun). V domovské zemi pizzy, tedy
Itálii, by se určitě divili, čím vším se
dá pizza naplnit... Ale nejsme v Itálii.
A Ital, jak známo,
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EXCELENTNÍ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka malých jídel k zakousnutí. Přátelský
personál, originální interiér je bonusem.
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

4 VELMI DOBRÉ
Slušná nabídka piv (čtyři
a více), obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek
a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k zakous-

-$.2Ġ7<ì,$Ġ7<ì,&É7ă3ì,ð(/1$ì$'832'1,.61É=9(0

5(67$85$&(32'.$ð7$1<
„nezná ten zázrak: vepřo knedlo,
zelo“, tak by nás neměli poučovat
a na Hané si klidně můžeme dát na
pizzu kyselé zelí nebo Romadur.
A co si můžete dát Pod Kaštany
k pití? Jak jsme měli možnost pozorovat, nejvíc šlo na odbyt pivo:
Radegast a pivo z pivovaru v Poličce, obojí jak desítka, tak jedenáctka.
Rozlévané víno za 34 korun za dvoudeci. Dali jsme si bílé i červené, bude
o tom ještě řeč o pár řádků níže, obě
byla slušná a pitelná. Nabídka lihovin je rozsáhlá a cenově velmi přijatelná.

-DNQ½P
FKXWQDOR
Na úvod, abychom se přeladili z deštivé nálady, jsme si objednali Starorežnou. S potěšením konstatujeme,
že tento výhradně prostějovský mok
je ve zdejších restauracích vidět stále častěji. K jídlu jsme zvolili steak
z kotletky na špenátovém hnízdě se
šťouchanými brambory a gratinovanou misku se zapečenými brambory,
kuřecím masem, žampiony, kukuřicí, cibulí a smetanou. Kotleta připravená na kontaktním grilu byla
možná výrazněji kořeněná, než
kdybychom ji připravovali sami,
zato listový špenát se smetanou
byl bezchybný. Zapečená miska nebyla sice miska ale talíř a jeho chuti
nelze nic vytknout, ale ani najít něco,
co by šlo zvláště pochválit. Bílé víno
oba pokrmy vhodně doplnilo.

Obsluhovala nás mladá číšnice,
zvyklá zřejmě na to, že většina hostů
přijde na pivo. To nám bylo nabídnuto, ještě než jsme se pořádně usa-

nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trh- a brambůrky se nepočítají... Prostředí
nete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty. WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
DOBRÉ
a v krizi stačí.
Průměr po všech stránkách.
Dva až tři druhy piva na
VYHNĚTE SE
čepu, čisté trubky, personál se snaží,
k pivu dostanete i něco málo k zakousPivo mizerné, stejně jako vzhled
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čislokálu a čistota záchodů. Najíst se
tota sociálních zařízení ujde i v pozděj- není z čeho, obsluha nevlídná a neochotších hodinách. Ale jakoby tomu něco ná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
málo ve všech směrech chybělo...
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydraSNESITELNÉ
tace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.
Prakticky žádný výběr piva,
obsluha se tváří otráveně, v naWWW.VECERNIKPV.CZ
bídce nic k zakousnutí - skládanky
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Dnes se znovu vydáváme do západní části Prostějova, kde je koncentrace restauračních zařízení citelně
větší než ve zbytku města. V Krasicích jsme dosud navštívili a hodnotili Kovárnu a hostinec U Dudka,
nebyli jsme se však podívat v restauraci Pod Kaštany, která se v posledních asi dvou letech výrazně zviditelnila. Přikláníme se u tohoto podniku k tomuto názvu, ne tradičnímu hostinci, protože jsme si řekli, že
podnik, kde dostanete i večer teplé jídlo z jídelního lístku, prostě restaurace je.
Restaurace Pod Kaštany se nachází mezi kdysi známým prvním prostějovským supermarketem Sandrou
a původním vchodem do Galy. Jedná se o jeden z nejstarších podniků, ale jeho stáří Místopis prostějovských hostinců neuvádí. Byl vybudován jako výletní hostinec se zahradou a je známo, že se tam konaly politické schůze, které byly policejně zákazány. Na příchozí působí jako nenápadná, patinou poznamenaná
a ničím nelákající hospoda - ale takové byly před padesáti, ale ještě i mnohem později všechny. Uvnitř je
pak všechno jinak...
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Doporučujeme vypravit se do restaurace za pár týdnů,
až bude v provozu zahrada s grilem a udírnou. Posezení
pod vzrostlými stromy bude určitě velmi příjemné.
A pokud se chcete na takové posezení připravit, zajděte Pod kaštany klidně už teď. Příjemné posezení a bohatý výběr jídel totiž najdete i uvnitř.

3

hvězdy
dili. A stejně rychle jsme byli tázáni,
co jsme si vybrali k jídlu. A než jsme
prošli jídelní lístek, padl tento dotaz
ještě jednou. Teprve na třetí dotaz
jsme byli schopni vyjádřit své přání.
Na nabídku vína jsme dostali častou
odpověď, a to hodně neurčitou... Při
dotazu na původ bílého vína se šla
slečna podívat, aby se vrátila s informací, že jde o „bílé víno z Rakouska“.
Trochu málo pro milovníky vína, ale
bylo naštěstí dobře pitelné, i když
nikterak mimořádné. Lepší lahvové
víno nám nabídnuto nebylo a už
jsme nechtěli obtěžovat dalšími
všetečnými dotazy...

0ÉVWR
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Na místo úlevy musíte vyjít zpět
do chodby a dopátrat se dveří
s příslušným označením. A tam
vás čeká překvapení: žlábek přes
celou šířku místnosti! Takové

zařízení jsme viděli naposledy na vojně. Přitom se nejedná
o původní, historický artefakt, ale
žlábek zjevně nedávno instalovaný. Nějaký důvod pro toto řešení
zřejmě existuje, ale my jsme z něj
byli v rozpacích...

6KUQXWÉ
FHONRYÙ
GRMHP
Restauraci, původně výletní hostinec Pod Kaštany, jsme navštívili na
sklonku zimy a potěšil nás vnější
i vnitřní vzhled podniku a nebývalá
šíře nabídky jídel i nápojů. Venkovní posezení pod kaštany a nabídka „dobrůtek k pivečku“ z grilu
a udírny by určitě dojem z této
restaurace ještě vylepšily. My se
pro jistotu zastavíme ještě na polední menu i na pizzu a podíváme se,
jestli byl slabší výkon servírky pouze
náhodný.

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQtNWHUpMVPHQDYäWtYLOL
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JAK SE VÁM LÍBÍ V HOSTINCI
U ZAVADILKY?
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Zdroj: www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

SKŘÍPOV A HRUŠKAPŮJDOU V SOBOTU VOLIT
Na Skøípovì se starosta stáhl,
v Hrušce odmítl odpovídat

SKŘÍPOV, HRUŠKA Lidé ze Skřípova na Konicku a Hrušky na
Němčicku vyrazí tuto sobotu 16. března k volebním urnám.
V obou jmenovaných obcích totiž po řádných komunálních
volbách rezignovala trojice zvolených zastupitelů. Jejich počet tak posléze klesl pod zákonnou hranici a musely být tedy
vyhlášeny opakované volby. Večerník zajímalo, jak hlavní aktéři vidí aktuální situaci. Jenže, jak se zdá, odklad mnoho světla
do situace a klidu na obou místech nepřinesl. Dočkali jsme se
totiž spíše strohých a opatrných odpovědí...
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Na Skřípově získala ve volbách nejvíce hlasů SNK „Petrova cechu“, kterou vedl starosta Miroslav Kadlec.
Celkově obdržela 575 hlasů. Většinu
v sedmičlenném zastupitelstvu však
nezískala, do vedení obce totiž pronikli ještě zastupitelé dvou dalších
kandidátek. Ty si na své konto připsaly celkem 734 hlasů. Jejich zvolení
zástupci se rozhodli Kadlece nepodpořit. A s jejich podporou nemůže
dlouholetý starosta počítat ani nyní.
„Držíme při sobě. Skřípov potřebuje
změnu,“ potvrdila Ivana Ošlejšková
z Nezávislých kandidátů obce Skřípov, kteří zřejmě i po následujících
volbách vytvoří koalici se Sdružením

nezávislých kandidátů Skřípov 2019.
Situaci po loňských volbách starosta
Skřípova vyřešil dosti svérázně, když
na ustavující jednání zastupitelstva
vůbec nedorazil. „Kvůli rezignaci
zastupitelů jsme celou dobu museli
hospodařit v provizoriu a určitém
bezvládí. Starosta ani nikdo z jeho
kandidátky na schůze nechodil, on
sám se nezúčastnil ani každoroční inventury majetku,“ poukazuje
Ošlejšková.
Někdejšího starostu Skřípova Večerník v závěru uplynulého týdne zastihl
v lázních. „Jaká je předvolební situace
v obci v tuto chvíli, nevím...,“ pokrčil
rameny Miroslav Kadlec. „Co se týče
inventury majetku, k té jsem dodal
veškeré materiály. Na tom, že jsem se jí
přímo nezúčastnil, není nic zvláštního,
stejné to bylo i v předchozích letech,“
vyjádřil se krátce k výše uvedené výtce.
Pokud byli kandidáti ve Skřípově
před volbami spíše zdrženliví, pak
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PROSTĚJOV Také letos se obce
z Olomouckého kraje mohou
zapojit do soutěže, jejíž vítěz se
stane krajskou vesnicí roku 2019.
Nejlepší z každého regionu pak
čeká souboj na celostátní úrovni.
Zájemci se mohou hlásit do konce dubna, pro vítěze připravilo
hejtmanství zajímavé finanční prémie.
„Při svých cestách po kraji vídám řadu
obcí, kde mají zrekonstruovanou náves, upravený parčík či nové dětské
hřiště. Především se ale potkávám
s lidmi, kteří za těmito změnami stojí.
Díky soutěži Vesnice roku se mohou
svými výsledky pochlubit ostatním
a ukázat jim cestu,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Hejtmanství soutěž dlouhodobě
podporuje. Obce, které v krajském
kole obsadí první, druhé a třetí místo,

se podělí o finanční dar ve výši 600
000 korun. Po padesáti tisících pak
v rámci speciálního ocenění dostanou ještě další čtyři vesnice. „Soutěž
představuje jedinečnou možnost porovnat se s jinými a zároveň prezentovat výsledky dlouhodobé mnohdy
nelehké práce,“ doplnil náměstek
hejtmana pro regionální rozvoj Pavel
Šoltys.
Každou z přihlášených obcí navštíví odborná komise. Hodnotit bude
například společenský život, aktivity
obyvatel, občanskou vybavenost,
péči o veřejná prostranství nebo třeba
informační technologie.
Veškeré informace k projektu včetně
přihlášky a harmonogramu najdou
zájemci na webu www.vesniceroku.
cz. Mohou se rovněž obrátit přímo na
oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu 585 508 322.
(red)
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Rodinné domky a vìtší škola
Čechy pod Kosířem (nif) – „Plochu
pro výstavbu dvaatřiceti rodinných
domů v lokalitě Pod Hřbitovem budují v Čechách pod Kosířem. „Kompletně všechny inženýrský sítě, komunikaci, chodníky, terénní úpravy
by měly být hotové do konce května
letošního roku. Zájem o bydlení u nás
je dost velký,” prozradil Večerníku
starosta obce Milan Kiebel. „Také dokončujeme přístavbu k základní škole
za osm milionů korun. Poté se chystáme základní školu zateplit,“ přidal.

Opraví koryto strouhy
Kostelec na Hané (mls) - Nejen
sama sokolovna, ale i její bezprostřední okolí během letošního roku
prokoukne v Kostelci na Hané. Opraveno bude i koryto Mlýnské strouhy
protékající kolem sokolovny. Rekonstrukce rozpadlé opěrné zdi vyjde na
1 173 257 korun včetně DPH. Provede ji společnost Bekos.

Postaví nové høištì
5RQT[PC5MąÊRQX÷UGTQ\JQąGN[\G
LOÆPCMXčNKQFMWRW\FGLwÊJQRQJQU
VKPUVXÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ti z Hrušky se už nechtěli bavit vůbec... V této obci přitom rezignovali
naopak starostovi oponenti sdružení
ze seskupení Hruška pro občany. Její
představitelé nebyli spokojení s tím,
že přestože získali tři mandáty, po
schůzce před ustavujícím zastupitelstvem byli z jednání zcela vyšachováni. „Pan starosta vyjmenoval všechny
funkce včetně starosty, místostarosty
a představitelů jednotlivých komisí.
Jméno žádného našeho zastupitele se
neobjevilo ani v jedné z nich. Přitom
jsme uvažovali alespoň o místostarostovi, ačkoliv ani na něm jsme netrvali.
Za této situace ovšem nemělo cenu
dále pokračovat a rozhodli jsme se
rezignovat,“ vyjádřil se bezprostředně po volbách lídr Jan Vojtek. Když

Malé Hradisko (mls) - Nové multifunkční hřiště by ještě letos mělo
vzniknout v Malém Hradisku. Vedení
obce v této souvislosti nejpozději do
konce dubna vypíše výběrové řízení
na zhotovitele stavby.

Opraví sochu panny Marie
/NéGPÊ X *TWwEG 1DGE FNG UNQX XwGEJ
\×éCUVP÷PÚEJ VTRÊ FNQWJQFQDQW TQ\J¾
FCPQUVÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se mu Večernik v závěru uplynulého
týdne pokusil dovolat, zjistili jsme, že
jeho telefon je již určen pouze k zasílání SMS zpráv. Na naši jednoduchou
otázku poslanou textově však nereagoval. Starostovi Hrušky jsme se sice
dovolali bez problémů, on sám však
byl hodně skoupý na slovo. „Nebudu vám odpovídat. Proč? Protože je
před volbami,“ reagoval krátce David

Barnet, který již v minulosti upozorňoval na fakt, že obec je dlouhodobě
roztříštěná a jakékoliv jeho vyjádření
by pouze „přilévalo olej do ohně“...
O víkendu bude zřejmě u volebních uren v Hrušce a ve Skřípově
hodně dusno... Vývoj hlasování
budeme sledovst a společně s výsledky vám jej přineseme v příštím
tištěném vydání.

Po lupiči z Drahan policisté stále pátrají

Němčice nad Hanou (mls) - Na břehu
říčky Hané u cesty z Němčic nad Hanou do Vrchoslavic od roku 1882 stojí
socha Panny Marie. Vznikla díky daru
manželů Poušových. Po bezmála 140
letech od svého vzniku by se památka
měla dočkat opravy. Náklady na její obnovu by měly činit 158 tisíc korun.

Zpevní polní cestu
Kaple (mls) - Polní cestu vedoucí
z Kaple přes koleje ve směru na Olšany
a dále na kopec Skřivan u Studence čekají změny. Zpevněna bude štěrkodrtí
s pojížděným asfaltobetonovým krytem. Celková délka upravované cesty
je zhruba 250 metrů. Projekt v současnosti žádá o stavební povolení.

$(! *
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DRAHANY Policisté stále nedopadli muže, který poslední únorový
den s pistolí v ruce přepadl poštu
v Drahanech. Hrozí mu až deset let
vězení. Neznámý pachatel se po neúspěšném pokusu o získání peněz
odmaskoval. Zároveň se snažil celou
věc zlehčit s tím, že jde pouze o pro-

věřování zaměstnanců České pošty.
„Věc je stále ve fázi prověřování a po
totožnosti pachatele stále pátráme,“
potvrdil Večerníku v závěru uplynulého týdne František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Jakékoliv poznatky k hledanému muži

„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 nohou světle šedé tepláky. Mluvil česky bez
cizího přízvuku či bez vady řeči,“ popsal František Kořínek.

je možno sdělit osobně na jakékoli po- číslo 158. Pachatel je pro své jednání
licejní služebně, elektronickou poštou podezřelý ze zločinu loupež s trestní
na adresu pv.skpv.ook.podatelna@pcr. sazbou odnětí svobody až na deset let.
cz nebo na bezplatnou telefonní linku
(mls)
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Zasloužil by sebrat papíry, jeho totožnost však zůstává neznámá
PROSTĚJOV Dalo se to čekat.
V průměru jede na českých dálnicích v protisměru jedno auto
denně. Bylo jen otázkou času,
kdy dojde i na naši hanáckou
dálnici D46. Tento čas přišel
minulé úterý 5. března. Policie
ČR nyní hledá svědky celé události.

Martin ZAORAL
Už to skoro vypadá, že se z toho
stal jistý druh ´národní zábavy´.
„V úterý pátého března krátce po
osmé hodině ranní jsme na lince

tísňového volání přijali několik telefonických oznámení o osobním
automobilu jedoucím v protisměru na dálnici u Prostějova, a to
minimálně v úseku od dvaadvacátého do pětadvacátého kilometru.
Dosud nezjištěný řidič osobního
automobilu typu Renault Clio stříbrné barvy měl v dálničním směru
na Brno jet směrem k Olomouci.
Dle dosavadního šetření se měl
poté obrátit do správného směru
a z dálnice sjet na exitu Prostějov-centrum. Poté měl pokračovat
k dálničnímu nájezdu a následně

směrem na Olomouc již ve správném jízdním pruhu dálnice D46,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
V ideálním případě by se měl
provinilec dočkat tučné pokuty
případně i odebrání řidičského
průkazu a následného přezkoušení. To však není vůbec jisté.
Policistům se jej totiž v průběhu
uplynulého týdne nepodařilo
dopadnout. Jak jsme si ověřili, po
jeho totožnosti stále pátrali i v závěru uplynulého týdne.

„V souvislosti s tímto případem
se obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc s pátráním po
totožnosti neznámého řidiče.
Se svými poznatky, případně
pořízenými fotografiemi či kamerovými záznamy z vozidel se
svědci mohou na policisty prostějovského dopravního inspektorátu obrátit telefonicky na číslo
974 781 251, e-mailem na pv.di.
nehody@pcr.cz či prostřednictvím bezplatné linky 158,” apeluje na veřejnost policejní tiskový
mluvčí.
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region

V pondělí 4. března po čtrnácté
hodin kontrolovali ě v centru Lipové koničtí policisté stavební
stroj značky Manitou a jeho padesátiletého řidiče. Provedenými dechovými zkouškami u něj naměřili
hodnoty 1,29, 1,45 a 1,35 ‰ alkoholu v dechu. Výzvu k podrobení
se odbornému lékařskému vyšetření muž odmítl a k požití alkoholu
se nevyjádřil. Policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Pro své jednání je nyní
podezřelý z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Stavebník chlastal

Policisté přistihli v posledních dnech
hned dva řidiče ovlivněné alkoholem.
Ti jsou nyní podezřelí ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Prvního
zastavili v pátek 8. března po jedenadvacáté hodině v obci Hradčany. Po
předložení dokladů potřebných k řízení a provozu motorového vozidla
třiadvacetiletého muže vyzvali, aby se
podrobil orientační dechové zkoušce,
při které mu naměřili 0,5 ‰ alkoholu
v dechu. Opakované dechové zkoušky pak ukázaly hodnoty ještě o něco
málo vyšší. Dalšího podnapilého řidiče osobního vozidla zastavili policisté
minulou sobotu 9. března krátce po
půlnoci v Kralicích na Hané. Tomu
byla při dechových zkouškách opakovaně naměřena hodnota 0,56 ‰ alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami řidič souhlasil a uvedl, že mezi
osmou a devátou hodinou večer vypil
dvě jedenáctistupňová piva. Policisté
oběma nezodpovědným šoférům
zakázali další jízdu. Řidičský průkaz
druhému z nich zadržet nemohli, při
silniční kontrole jej totiž nepředložil.

Opilí řidiči

Z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádež podezírají policisté
obvodního oddělení Prostějov 2
třiapadesátiletého muže z Prostějova. Těchto skutků se měl podezřelý dopustit tím, že se ve středu
6. března asi dvě hodiny po půlnoci
vloupal do neobydleného rodinného domu v Kralicích na Hané. Do
domu vnikl po násilném překonání
uzamčených vstupních dveří, když
jej prohledával, byl přistižen a zadržen policisty. K odcizení do svého
zadržení nic nenašel. Výše škody
způsobené poškozením vstupním
dveří byla předběžně vyčíslena na
5 500 korun. Podezřelý se tohoto
jednání dopustil přesto, že byl za
obdobné v posledních třech letech
odsouzen. S ohledem na uvedenou
recidivu podezřelému za tento skutek v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

Zloděje chytli, když
zrovna vykrádal dům
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nikace a inženýrské sítě včetně obecního rozhlasu. Celkem tam vzniklo
sedmadvacet stavebních parcel, které
se již začínají zaplňovat moderními
domy.
„Je určitě moc dobře, že se Hrubčice
rozrostou převážně o mladé rodiny.
Díky tomu bude zajištěna budoucnost obce,“ vyjádřil se místní občan
a patriot Arnošt Lejsal, který nás na
rozsáhlou výstavbu upozornil. (mls)
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jaké bylyy maskky v žárooviicííchh....

plyšového medvěda, stavebnice Seva či dokonce traktoru a mnoha, mnoha dalších.
„Tombolu jsme chystali ve třech. Díky
sponzorům se nám sešlo celkem dost peněz, takže jsme mohli řadu věcí koupit. Ty
nejhodnotnější dary byly zařazené do velké
tomboly slosovatelné na vstupenky, takže
vyhrát u nás mohl úplně každý. A komu se
to náhodou nepovedlo, pro toho jsme měli
připraveny i ceny útěchy. S pláčem tak od
nás neodcházel nikdo,“ prozradila Večerníku
jedna z organizátorek Jana Zelená, která se
podobně jako její další kolegyně na karnevalu představila v masce klauna odkazující na
téma Hurá do cirkusu.
Během programu mohli lidé sledovat dvě
krátká dětská představení, která zrežírovala a zároveň se do nich i aktivně zapojila
plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

PĚNČÍN, PROSTĚJOV Alkohol
ani drogy za volant nepatří. Jenže, je
to marné, je to marné, je to marné...
Tento hřích nevzal předminulý pátek na vědomí ani devětatřicetiletý
řidič, který v ranních hodinách užil
návykové látky, přičemž později neváhal usednout za volant. A jelikož
neštěstí nechodí po horách, ale po
lidech, dopadlo to bouračkou!

„V pátek prvního března po čtrnácté hodině došlo na komunikaci mezi
obcemi Kandia a Pěnčín k havárii
osobního automobilu značky Audi.
Devětatřicetiletý řidič z dosud přesně
nezjištěných příčin při průjezdu pravotočivou zatáčkou nezvládl řízení, dostal
smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam automobil narazil do příkopu
a vrátil se na silnici, kde se převrátil na

levý bok,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 10 000 korun. „Po negativní dechové zkoušce se řidič podrobil i testu
na přítomnost jiných návykových látek. Ten ukázal přítomnost látek amphetamin/metamphetamin/extáze.
S výsledkem souhlasil a přiznal užití
drogy pervitin téhož dne v ranních
hodinách,“ prozradil Kořínek s tím, že
přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího
šetření.
Z důvodu řízení pod vlivem zakázaných
látek policisté muži na místě zadrželi
řidičský průkaz. „Po prohlídce poškození zadrželi také osvědčení o registraci
vozidla,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
(nif)

Zatímco první zavedlo diváky do snu malé
anglické holčičky, ve kterém ožívaly hračky,
druhé zase ukázalo, s jakým elánem dokáže
lívance vařit Pipi Dlouhá punčocha.
„Novinkou je, že letos už nemáme jednotlivá stanoviště, na nichž děti plní úkoly, ale
vymysleli jsme úkoly tak, aby je mohly plnit
všechny masky dohromady. Celkem jsme si
připravili osm různých aktivit, prostor mezi
nimi vždy zaplní dětská diskotéka,“ pozna-

méně občerstvení než ti z horního konce,
kde průvod v předchozích letech vždy začínal. Dle citované účastnice průvodu došlo
v této věci k určitému nedorozumění.
„Lidé v Nových Sadech se na všechny masky pohromadě nesmírně těšili, poprvé se šlo
z druhého konce vesnice, byli pohostinní
a s radostí na nás všechny čekali. Doufám,
že nám i nadále zůstanou občané Novosádů
nakloněni,“ upřesnila v této souvislosti Jitka
Vlachová.
(mls)
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Bartošová, která Kladeckého kosa společně se svým manželem organizovala
od samého počátku.
Za uplynulých šestnáct let přehlídkou
každoročně moderovanou Láďou „Sovjetem“ Rusem prošly desítky mladých
pěveckých talentů, kteří se pravidelně
vraceli. Například poslední absolutní
vítězka Klára Žouželková loni oslavila

13. narozeniny, přitom v Kladeckém
kosu se poprvé představila jako tříletá.
Soutěži rovněž dorůstala nová generace. Třeba Markéta Hofmanová, která
poprvé soutěžila jako sedmiletá, minulý rok dorazila i s manželem a malým
synem. „Zda se přehlídka vrátí příští
rok, to zatím nevím,“ stroze uvedla Bartošová.
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aby nějak vypadal a měli jsme kde pořádat akce,“
prozradil starosta Hluchova Vladimír Dvorský

V dopoledních hodinách předminulé soboty 2. března si policisté
Olomoucké ulici v Držovicích
povšimli cyklisty, který jel v pravém jízdním pruhu a kličkoval ze
strany na stranu. Policisté jej zastavili a zkontrolovali. Jednalo se
o čtyřicetiletého muže. Provedli
u něj orientační dechovou zkoušku a naměřili mu přes tři promile
alkoholu v dechu. Řidič se k požití
alkoholu přiznal. S naměřenými
hodnotami souhlasil a lékařské
vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu v nemocnici
nepožadoval. Policisté mu další
jízdu zakázali.

Přes tři promile

Předminulý pátek 1. března ve večerních hodinách zastavili a kontrolovali policisté v Otinovsi osmnáctiletého cyklistu na motokole,
které nebylo řádně osvětleno. Policisté u něj provedli orientační
dechovou zkoušku a naměřili
mu kolem 0,70 promile alkoholu
v dechu. Cyklista s naměřenými
hodnotami souhlasil a k požití
alkoholu se přiznal. Policisté mu
další jízdu zakázali. .

Bez světel a opilý
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HRUBČICE Nedaleko od Prostějova panuje čilý stavební ruch.
V okrajové části Hrubčic vyrůstá nebývalé množství rodinných
domů.
V části „na Trávníkách“ nacházející
se ve směru na Kralice na Hané byly
v minulosti obcí vybudovány komu-

„Rekonstruujeme obecní dům,

Kladecký kos se vylíhl v Kladkách, později se uhnízdil v Živnostenském domě
v Konici a následně přeletěl do Jesence.
Na dva roky se vrátil do Kladek, kde
prozpěvoval pod širým nebem. Loni
dal opět přednost pohodlí kulturáku
v Jesenci. Tentokrát ovšem do světa nevylétne vůbec. „Letos akci pořádat nebudeme, mám totiž před operací,“ objasnila pro Večerník pořadatelka Alena

Martin ZAORAL

KLADKY Tak to je velká škoda... Po
dlouhých šestnácti ročnících se v letošním roce nebude konat Kladecký
kos, kterým za uplynulé roky prošly
desítky talentů z Konicka. Nad další
budoucností pěvecké soutěže přitom visí velký otazník. Důvodem
jsou zdravotní potíže hlavní organizátorky.

zjistili jsme

menala Zelená. Ta nedlouho poté rozdávala
jeden balónek za druhýms logy mládežnického hokejového oddílu SK 1913 Prostějov, který věnovala firma Laser Technology.
Cen bylo skutečně požehnaně, a tak
mnozí z odcházejících děti a zejména
rodičů měli co dělat, aby vše zvládli
odnést. Dětský karneval zakončil
bohatou sezónu akcí v žarovickém
HLUCHOV Obec Hluchov leží na průjezdní silnici z Prostějova má sice určité představy, ale
kulturáku.
do Konice a je tradičním typem podlouhlé vesnice, tzv. ulicovky. vše podle nich být nemůže.
Severovýchodním směrem z obce odbočuje silnice k Čechám Představy jsou jedna věc,
pod Kosířem a jižním směrem k Běleckému Mlýnu. V samém skutečnost pak druhá. Tenjádru pak leží zmodernizovaný zámek, přestavěný na obec- to rok jedu už třetí volební
ní úřad. Počet obyvatel v historii kolísal, v současné době se období, ale můžu říct, že již
ustálil na čísle 350. Aktuální události jsme zjišťovali u starosty určitě poslední.“
yy Co obec v nejbližší
Hluchova, kterým je Vladimír Dvorský (na snímku).
době čeká?
právě Vítání občánků vloni z důvo- „Vzhledem k tomu, že
EXKLUZIVNÍ
du rekonstrukce proběhlo ve školce, probíhá již zmíněná
rozhovor
která byla před pěti lety zmodernizo- rekonstrukce, tak nám
pro Večerník
V minulém vydání PROSvaná. Můžeme se pochlubit i knihov- všechny ostatní akce
TĚJOVSKÉHO Večerníku č.
Nikola
nou. Občanům slouží nové osvětlení odpadávají. V lednu
8 z pondělí 25. února došlo
a rozhlas. Hřbitov je vybaven solárním býval vždy hasičský
FILIPENSKÁ
v článku dvůr Domova „Na
osvětlením, tam totiž není zavedená ples, na konci února
Zámku“ k politováníhodému
yy O jaké novinky v obci se můžete elektřina. A jelikož je v zimě brzy tma, dětský karneval, sporpochybení při záměně názvu.
podělit?
tak pro bezpečnost a pochopitelně tovní ples a mnohé
Správně se mělo jednat o Dům
„Zrovna spravujeme náš obecní úřad. i z estetického hlediska jsme instalova- jiné. Chlapi si občas
s pečovatelskou službou (DPS)
Byla to velká investice, protože nic li nasvícení.“
zahráli ping-pong. Ale
určený seniorům, nikoliv o zmíněný Domov „Na Zámku“
jiného tu nemáme. Někdo tomu říká yy Povolevní vyjednávání u vás jak říkám, letos se toho
určený osobám s mentálním
obecní dům někdo kulturní. Ta budo- probíhala bez problémů?
hodně neuskuteční. Obecní
postiženým. Za tuto chybu,
va toho už moc pamatuje a vycházíme „Já jsem spokojený. Došlo k výměně dům by měl být hotový konkterá se stala při zpracování
z toho, že v Hluchově nic historicky pouze jednoho zastupitele, a sice na cem června, výjimečně posutextu, se všem čtenářům i lidem
zajímavějšího není. Objekt disponuje postu místostarosty.“
neme i vítání občánků, aby to
ubytovaným v obou zařízeních
sálem kapacitně pro nějakých osm- yy Jste ve své obci spokojený?
už bylo v novém. Teprve poa jejich zaměstnancům omloudesát lidí. Pořádáme v něm vítání „Poněvadž jsem rodák a patriot, jsem tom se mohou občané těšit na
váme
(red)
občánků a další akce. Ale například velice spokojený. (úsměv) Člověk kulturní akce.“
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Řadu reakcí vyvolala citace jedné z účastnic masopustního veselí v Horním Štěpánově u jejích
sousedů. Proto se Večerník rozhodl poskytnout této dámě prostor k upřesnění
myšlenky...
Citace byla součástí článku Masopustní
maškary rozveselily vesnice z minulého čísla.
Někteří z obyvatel Nových Sadů z Horního
Štěpánova se po jeho přečtení cítili dotčeni
tím, že si údajně měli pro maškary připravit

BYLI JSME
U TOHO
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- zmizely během pár minut. A nebylo se ani
co divit. Vždyť se v tombole sešlo neuvěřitelných 232 cen včetně koloběžky, autíčka
na ovládání, čokoládové fontány, dortu,
mluvícího papouška, hry Twister, obřího

Martin ZAORAL

Karneval v Žárovicích začal přesně v 15:00
hodin a kdo přišel jen o něco později, už se
málem do sálu nevlezl. O lístky do tomboly byl zájem srovnatelný snad jen s poptávkou po mandarinkách v období socialismu

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

ŽÁROVICE Piráti, berušky, motýli, Pipi Dlouhá punčocha
i s opičkou, indiáni, kovbojové, spousta klaunů a dalších zhruba
150 podivuhodných bytostí i se svými rodiči se sešli na maškarním
karnevalu, který se konal uplynulou sobotu v kulturním domě
v Žárovicích. Připraven tu pro ně byl zajímavý program a nevídaný
počet cen, které bylo možné vyhrát ve skutečně bohaté tombole.
U toho prostě Večerník nemohl chybět...

Akce zcela zaplnila kulturák v Žárovicích, v tombole se sešlo 232 cen!

Z PLUMLOVSKÉHO KARNEVALU NIKDO NEODCHÁZEL S PRÁZDNOU ()!" (±(,0)"1,0NEBUDE V Hrubčicích se staví ve velkém
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Jaké plány má Lenka Šigutová, nová primářka dětského oddělení
prostějovské nemocnice spadající pod společnost Agel

PLUMLOV Víra v lékaře mnohým
z nás může pomoci v léčbě víc než
všechny léky. S celkovou krizí autorit se v současné době ovšem
vytrácí i právě ona důvěra. Jak si ji
za takových okolností získat nejen
u rodičů, ale i dětských pacientů?
I na to jsme narazili při rozhovoru
s Lenkou Šigutovou (na snímku),
která od ledna letošního roku vystřídala v čele vedení dětského
oddělení prostějovské nemocnice dlouholetého primáře Josefa
Tenoru. „Chci rozšířit celkovou
nabídku, hlavně pak o odbornou
neonatologickou péči, tedy o péči
o předčasně narozené děti,“ plánuje si nová primářka s tím, že v prvních týdnech především zaměřuje
na mapování chodu oddělení a poznávání jeho nastavených procesů.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
Martin
ZAORAL
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yy Kdy jste se rozhodla, že budete
dětskou lékařkou? Vycházelo to
z rodinné tradice, jednalo se o váš
dětský sen, nebo se vaše povolání
nějakým způsobem v průběhu života vyvíjelo?
„Pro pediatrii jsem se rozhodla v deseti letech. Musím přiznat, že nešlo
o první volbu. Původně jsem chtěla být učitelkou v mateřské škole,
ale uvědomila jsem si, že talentové
zkoušky na Střední pedagogickou
školu s největší pravděpodobností neudělám. Hudební a výtvarná
výchova totiž pro mne byly nejvíce
stresující předměty. Chvíli jsem byla
nešťastná, zpětně ale považuji svoji
‚druhou volbu‘ za velmi šťastné rozhodnutí.“
yy Hrála jste si na doktorku už
jako dítě?
„Jako malá jsem si hrála hlavně na
učitelku. (úsměv) Většinou jsem rozdávala jedničky. A mám to tak stále.
Pokud bych se nestala lékařkou, určitě bych chtěla být učitelkou v mateřské škole.“
yy Nyní jste převzala dětské oddělení prostějovské nemocnice
jako primářka. V jakém stavu?
„Ve výborné kondici, předchozí
primář odvedl velmi dobrou práci. Samotná výměna proběhla po
vzájemné domluvě a předchozímu panu primáři nyní umožní
maximálně se soustředit na práci
na Oddělení následné péče v naší
nemocnici, jehož se stal vedoucím
lékařem.“

Oběma a vlastně všem přeji, aby jejich volba byla šťastná jako ta moje.“
yy Co byste ráda dělala, ale už
vám na to nezbývá čas?
„Mým koníčkem je angličtina.
Chtěla bych mít více času ji pilovat přímo ve Velké Británii.“
yy Pracovala jste v Přerově
či v Olomouci, kde žijete.

Znám spoustu lékařů a sestřiček, které děti milovaly.
Myslím, že to bylo proto, že poznaly, jak moc
tito lidé bezmezně milují děti...
yy Stačila jste již poznat, v čem vyniká dětské oddělení prostějovské
nemocnice?
„V první řadě bych chtěla říct, že
panu primáři Tenorovi patří velký
dík také za založení oddělení následné intenzivní péče. Medicína
na současné úrovni je schopna řešit
velmi závažné stavy. Bohužel občas
se je ovšem nepodaří vyřešit a děti
posléze potřebují trvalou péči zdravotníků. Ještě před několika lety tuto
péči zajišťovaly jednotky intenzivní
péče specializovaných pracovišť,
která však pracují v režimu nevhodném pro dlouhodobou hospitalizaci. Vzhledem k rostoucímu počtu
chronicky nemocných dětí se u nás
objevila i pracoviště, která zajišťují
péči o tyto děti. Prostějovská nemocnice byla díky primáři Tenorovi
vůbec první na Moravě.“
yy V čem byste jej chtěla dále rozvíjet?
„Přišla jsem do nově zrekonstruovaného oddělení, prostředí je tu velice
hezké, takže v tomto směru nemám
žádné ambice. Pokud chci něco rozvíjet, tak je to erudice lékařek oddělení. V jejich přístupu k dětem vidím
největší potenciál tohoto oddělení.“
yy Co mu naopak v současné
době nejvíc chybí?
„Závažný nedostatek jsem dosud neobjevila.“ (pousměje se)
yy Jaké jsou vaše plány při řízení
důležitého úseku?
„Ráda bych spektrum záběru do
budoucna rozšířila právě o neonatologickou péči. V současnosti ji
v okolí poskytuje Fakultní nemocnice v Olomouci, a myslím si, že by do
budoucna uvítali spolupráci právě
v oblasti péče o dříve narozené děti.
Mohla bych přitom využít i délku
své praxe a právě specializaci v oboru neonatologie. Při hledání středního zdravotního personálu budu ráda
spolupracovat s personálním oddělením nemocnice. Posílení lékařů
nebude třeba, po lékařské stránce
zde máme dostatek šikovných a erudovaných kolegů.“
yy Platí, že pokud mají pacienti
v lékaře důvěru, pak jim může
pomoci mnohonásobně více, než
pokud ji nemají. Jakým způsobem
se získává důvěra u dětí?

„Popravdě nevím... Ale když jsem
učila budoucí lékaře, zkusmo jsem
si vytipovávala potenciální pediatry.
A většinou to vyšlo. ‚Něco‘ musíte mít v sobě, a taky se musíte učit
s dětmi komunikovat.“
yy V čem se podle vás dětští pacienti nejvíce liší od těch dospělých?

(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

„Vystudovala jsem sice všeobecné
lékařství, ale dospělé pacienty jsem
nikdy neléčila. Většina mých kolegů
si neumí představit léčit děti, já to
mám opačně.“
yy Co je při péči o ně nejtěžší?
„Nemocné děti mají podle mne právo téměř na jakékoliv chování. Nemluvím ovšem o dětech nad patnáct
let, tam očekávám přece jenom vyspělejší reakce. Pro pediatry je pak výzvou tuto situaci zvládnout. Po všech
těch letech jsem stále nadšený pediatr, v péči o ně mi těžké nepřipadá
nic. Kdybych měla říct jednu věc, pak
je to občas komunikace s rodiči. Ale
snažím se je pochopit. Vždyť se bojí
o to nejcennější, co na světě mají!“
yy Pobyt v nemocnici obvykle nebývá pro děti ničím příjemným.
Jak zaměstnanci a prostředí špitálu mohou přispět k tomu, aby jim
to tak nepřipadalo?

„A proč by dětem nemělo připadat, že jsou v nemocnici, když tam
ve skutečnosti jsou? I nemoc patří
k životu a léčba může hospitalizaci
vyžadovat. Myslím, že by rodiče byli
často překvapeni, jak rychle a vlastně bezproblémově se jejich děti
dokážou v nemocničním prostředí
adaptovat.“
yy Říká se, že vše je o lidech.
Vzpomenete na někoho konkrétního z nemocničního personálu,
koho děti přímo milovaly? A díky
čemu?
„Znám spoustu lékařů a sestřiček,
které děti milovaly. Myslím, že to
bylo proto, že poznaly, jak tito lidé
upřímně milují děti.“
yy Setkala jste se naopak
s neposlušnými a těžko zvladatelnými dětmi? A ak k nim
přistupovat a neztratit přitom
trpělivost?
„Samozřejmě že setkala. Nikdy to
ovšem není neřešitelný problém.
Koneckonců na rozdíl od rodičů se
s tím musí zdravotníci vypořádávat
pouze dočasně.“
yy Vaší odbornou specializací je
neonatologie, tedy péče o novorozence. Proč jste se rozhodla vydat právě tímto směrem?
„Řekla bych, že je to základ, že tam
to všechno začíná. Ve skutečnosti to
však začíná mnohem dříve. Nicméně v rámci péče o novorozence dochází k tomu prvnímu setkání mezi
dítětem a lékařem...“
yy Vzpomínáte si na konkrétní
případ, kdy se novorozenci podařilo zachránit život? Co k tomu
přispělo?
„Pracovala jsem na JIRP neonatologického oddělení FN Olomouc.
Všem dětem tam lékaři a sestřičky
zachraňují život.“
yy Co považujete v současnosti za
největší nebezpečí pro dosud nenarozené dítě?

„Tady bych odpověděla jednoznačně: Všem dětem upřímně přeji zodpovědné rodiče.“
yy Co se vám na vaší práci nejvíce
líbí?
„To, že mohu pracovat s dětmi.“
yy Chtěla jste, aby vaše děti rovněž vystudovaly medicínu? Proč?
„Upřímně řečeno se mě ani jeden
neptal. (směje se) Syn studuje ekonomii, dcera byla přijata ke studiu
diplomacie a mezinárodního práva.

Jaký máte vztah k Prostějovu?
„Můj otec se narodil v Prostějově,
jezdila jsem sem k babičce a dědovi,
kteří bydleli na Jiráskově náměstí.
S bratrem jsme se vždycky těšili do
Prioru na jezdicí schody, které jsme
tenkrát v Olomouci ještě neměli.“
(úsměv)
yy Našla jste si tu už v dospělosti
nějaké své ryze oblíbené místo?
„Tím se určitě stalo dětské oddělení
v prostějovské nemocnici!“

vizitka
MUDR.
LENKA ŠIGUTOVÁ
✓ narodila se v roce 1966 v Olomouci,
kde dodnes žije
✓ nová primářka dětského oddělení
Nemocnice Prostějov
✓ je vdaná, má dvě děti - syn studuje
vysokou školu ekonomickou, dcera
byla přijata ke studiu diplomacie
a mezinárodního práva
✓ vystudovala Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Olomouci,
na němž maturovala v roce 1985
✓ následně byla přijata na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého
Olomouc, kterou absolvovala v roce 1991
✓ první atestaci má z pediatrie I. stupně z roku 1994, o devět let
později získala specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství
a v roce 2008 pak v oboru Neonatologie
✓ od roku 2013 má licenci České lékařské komory pro funkci
vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru
Dětské lékařství a o tři roky později získala zvláštní odbornou
způsobilost k výkonu povolání lékaře v obou Klinická výživa
a intenzivní metabolická péče
✓ během své pracovní kariéry působila na dětském oddělení
Nemocnice s poliklinikou Přerov, má zkušenosti i s praktickým
lékařstvím pro děti a dorost ve Velkém Týnci
✓ šest let vykonávala zástupkyni primáře a lékařku na dětském
oddělení Nemocnici Přerov
✓ od roku 2007 do závěru 2018 byla ve Fakultní nemocnici Olomouc
nejprve jako lékařka na novorozeneckém oddělení, posledních
devět roků pak doktorkou na JIRP dětské kliniky
✓ mezi její záliby patří angličtina, tenis, lyžování a cestování
zajímavost: přestože celý život žije v Olomouci, její tatínek se
narodil v Prostějově, kam jezdila za babičkou a dědečkem, načež
dodnes vzpomíná na to, jak se s bratrem těšila na jezdicí schody
v tehdejším Prioru

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

krimi
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PROSTĚJOVSKO Sedmadva- v obývacím pokoji domu vytasil muži jako donucovací prostředek
cetiletý opilý muž předminulou proti policistům nůž a křičel do- použili hrozbu namířenou střelneděli zavolal na policejní linku slova, ať vypadnou. „Hlídka proti nou zbraní. Poté muž odhodil nůž
a tvrdil o sobě, že je násilník,
který má nůž a že chce usmrtit
svoji matku. Daleko neměl ani
k napadení policistů.

Nikola FILIPENSKÁ
„V neděli 3. března po dvacáté
hodině jsme na lince tísňového
volání přijali oznámení sedmadvacetiletého muže. Předmětem oznámení bylo tvrzení, že je v domě své
matky v obci na Prostějovsku, je
násilník a chce svoji matku usmrtit,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Olomouckého kraje.
Po příjezdu na místo oznamovatel

+NWUVTCéPÊHQVQTHEQO

na podlahu. Policisté jej s použitím hmatů a chvatů svedli k zemi,
kde mu nasadili pouta a následně
provedli dechovou zkouškou s výslednou hodnotou 3,84 ‰ promile alkoholu v dechu?“ popsal
horké chvilky Kořínek. „Z důvodu ochrany zdraví a života osob
a předejití dalšímu protiprávnímu
jednání byl muž po lékařském vyšetření a provedení neodkladných
úkonů k vystřízlivění umístěn do
protialkoholní záchytné stanice,“
dodal policejní mluvčí s tím, že
pro své jednání byl muž obviněn
z trestného činu násilí proti úřední
osobě. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až
šest let.

PROSTĚJOVSKO
Povedená dáma se rozhodla finančně
si přilepšit, ovšem nezvolila
k tomu zrovna vhodný a legální
způsob. Chtěla totiž obalamutit
úřady a obejít zákony. Problém
tak udělala i pronajímateli bytu,
jelikož na to šla přes příspěvek
na bydlení na byt, kde nebydlela.
„Z přečinu podvod podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov 2 pětačtyřicetiletou ženu
z Prostějovska. Tohoto skutku
se měla podezřelá v období od
srpna do října roku 2018 dopustit nejméně dvěma skutky, při

kterých se manipulací s nájemní
smlouvou k bytu a fiktivně uzavřenou nájemní smlouvou ke
druhému bytu měla obohatit o 17
662 korun. Škoda měla vzniknout
pronajímateli jednoho z bytů
a Úřadu práce ČR, který jí na
ubytování přispíval,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. „V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelé ženě
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky,“ dodal Kořínek. (nif)

.ULPLQDOLVWp]DVDKRYDOLYGRPĚ-DURVODYD
Faltýnka i v sídle TK PLUS. -DNMHWRYiæQp"
➢ z titulní strany
BRNO, PROSTĚJOV Hned dvě
razie najednou spustily ve čtvrtek Národní centrála proti organizovanému zločinu a Vrchní
státní zastupitelství v Olomouci. Policie zasahovala v ředitelství firmy Kapsch, na Městském
úřadu Brno-střed i v Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže,
ale také v prostějovském domě
místopředsedy hnutí ANO 2011
Jaroslava Faltýnka a bylo rovněž
v sídle marketingové společnosti TK PLUS. Co hledali? A jak
jsou do případu zapojeny dvě
prostějovské osobnosti? Večerník událost zmonitoroval z jejich strany.
Žalobce Petr Šereda se nechal slyšet, že zásah souvisí s některými
veřejnými zakázkami, kterými se
zabýval ÚOHS. Ve Faltýnkově
případu se konkrétně jedná o záležitosti kolem společnosti Kapsch,
která je od roku 2007 dodavatelem mýtného systému na českých
dálnicích. Od roku 2020 jim bude
konsorcium firem CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy
korun za desetiletý provoz. Se souběžně vedenou akcí v Brně jej propojuje jméno radního Jiřího Švachuly (ANO 2011), který je blízký
přítel Jaroslava Faltýnka. Nejbližší
spolupracovník premiéra Andreje
Babiše není přitom podle advokáta Josefa Bartončíka z ničeho podezřelý. Policie si u něj v pražském
bytě byla pro dokumenty, v rámci
důkazního řízení později zajistila
i jeho mobilní telefon a notebook
z prostějovské vily. „Poskytuji maximální součinnost,“ zněla první
reakce prostějovského politika.
Mnohem méně času strávila Policie ČR v sídle TK PLUS, kde
kriminalisté zavítali do kanceláře
Miroslava Černoška. Co všechno
se tedy ve čtvrtek událo a jaké jsou
prvotní reakce?
Po prohlídce v pražském bytě šéfa
poslanců a místopředsedy hnutí
ANO 2011 Jaroslava Faltýnka začala policie minulý čtvrtek odpoledne
s prohlídkou jeho domu v Prostějově. Kriminalisté v civilu čekali na Faltýnka před jeho domem od samého
rána až do odpoledne a dovnitř

vstoupili před šestnáctou hodinou
vybavení kufry s technikou, když
k vile dojela další tři policejní auta
s civilními značkami. Faltýnek následně přítomným novinářům řekl,
že jej policejní akce, která souvisí
s podezřením na korupci, z níž podezřívají předsedu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
Petra Rafaje a generálního ředitele
české pobočky společnosti Kapsch
Karla Feixe, překvapila. „Ráno mě
navštívila policie v našem pražském
bytě, kde mě požádala o součinnost
při vyšetřování záležitosti, která se
týká tendru na mýto,“ uvedl Faltý-

tuto státní zakázku, přestože ministerstvo dopravy v srpnu 2017
vybralo po deseti letech jiného
dodavatele. Dle serveru novinky.
cz Faltýnka detektivové z Národní centrály proti organizovanému
zločinu (NCOZ) sledovali už na
podzim 2017 stejně jako generálního ředitele české pobočky
společnosti Kapsch Karla Feixe či
předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra
Rafaje. Detektivové zaznamenali
dvě schůzky z listopadu 2017 v brněnských hotelích, první s Feixem
a o hodinu později s Rafajem.

,CTQUNCX(CNVÚPGMO¾X¾åPÚRTQDNÆOPolicie jej akVW¾NP÷ RQFG\ąÊX¾ \ VQJQ åG EJV÷N QXNKXPKV XÚD÷TQXÆ
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OKOQLKPÆKXLGJQRTQUV÷LQXUMÆOFQO÷
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soutěže, kteří měli zájem na provoz společnosti se v minulých letech
mýta,“ doplnil Faltýnek.
objevovalo na reklamních panelech
ve sportovních halách a na oblečení
0¤HUQRvHN3ÔHGDOMVHPGYD českých tenistů.
SDSÉU\DY]DOLVLGL½Ô

nek s tím, že byl vyzván k vydání
dokumentů, které k této záležitosti
má. „Předal jsem jim svůj počítač
a telefon, žádné další materiály jsem
k tomu neměl,“ přidal. Faltýnek má
poslaneckou imunitu. Pokud by jej
policisté chtěli obvinit, museli by
požádat Sněmovnu o jeho vydání
ke stíhání.
Politik se mìl pøimlouvat
za Kapsch

První místopředseda hnutí ANO
2011 se dostal do vážného podezření z ovlivňování tendru na nového dodavatele mýtného systému
ve prospěch společnosti Kapsch.
Ta se snažila o to, aby si udržela

Podle policie se při jednání dohodli, že „Faltýnek zařídí u Rafaje
ovlivnění rozhodování ÚOHS ve
prospěch společnosti Kapsch“.
)DOWÙQHN6H]½VWXSFLILUP\
MVHPVHSRWN½YDO

Šéf poslanců vládního hnutí Jaroslav Faltýnek se v souvislosti s podezřením z ovlivňování tendru
na nového dodavatele mýtného
systému ve prospěch společnosti
Kapsch hájí, že byl členem rady,
která se otázkou zabývala, a se zástupci firmy se tak musel potkávat.
V pátečním vyjádření připustil, že
jednal se zástupci Kapsche i antimonopolního úřadu. „V minulém

volebním období jsem byl v dopravní koaliční radě, která se zabývala otázkou výběru mýtného na
českých dálnicích a silnicích první
třídy. Řešili jsme rozsah zpoplatnění, ale i další otázky týkající se právě mýta. Z tohoto důvodu je tedy
zřejmé, že jsme se setkávali se všemi
relevantními subjekty, ale i experty
na otázku výběru poplatků za přepravu v rámci české dálniční sítě,“
uvedl v prohlášení Faltýnek. Schůzky se zástupci firem jako je Kapsch
jsou podle něj legitimní. „Stejně
jako jsem se potkával se zástupci
Kapsche, tak jsem se scházel i se
zástupci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a dalšími účastníky

Zajímalo nás, proč byli kriminalisté
také v sídle marketingové společnosti TK PLUS u tenisových kurtů
areálu Za Kosteleckou ulicí, kde má
kancelář Miroslava Černoška. „Provedeným prověřováním bylo také
zjištěno, že jako prostředník jednání mezi osobami Jaroslav Faltýnek
a Karel Feix již od počátku vystupuje
Miroslav Černošek,“ uvedla policie
v příkazu k domovní prohlídce, který zveřejnil deník Právo. „Vyšetřování se netýká chodu firem Miroslava
Černoška ani akcí, které realizuje.
Miroslav Černošek nebyl obviněn,
on ani jeho firmy nejsou v dané kauze ani podezřelé. Byl pouze vyzván
policií k součinnosti, policisté si vyžádali nějaké materiály, ty si převzali
a to je vše,“ zněla první reakce z úst
Karla Tejkala, mluvčího agentury
Česká sportovní. „Vydal jsem jim
smlouvy, šlo o dva papíry A4 a vzali
si také diář,“ potvrdil poté exkluzivně Večerníku sám Černošek. Podle
všeho mělo jít o to, že firma Kapsch
je jedním z hlavních sponzorů při
utkáních tenisového Davis Cupu
a Fed Cupu, která Černoškova agentura v Česku pořádá. Jméno této

3ÔÉND]NSURKOÉGFH

Faktem je, že policisté dosud nikoho
neobvinili. Na druhou stranu dokument, v němž státní zástupce žádá
o povolení k prohlídce, naznačil, že to
v případě Jaroslava Faltýnka rozhodně nemusí být konečná. Následovat
by mohla ona žádost Poslanecké sněmovně o jeho vydání k trestnímu stíhání. Vyplývá to z odůvodnění žalobce, proč je potřeba neodkladně udělat
u prostějovského politika domovní
prohlídku, i když jej chrání poslanecká imunita. „Tento úkon vzhledem
k nebezpečí zmaření, zničení či ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu
trestního řízení odkladu na dobu, než
bude zahájeno trestní stíhání,“ je uvedeno v textu příkazu, který zveřejnil
deník Právo.
Naopak u druhého z mužů, jehož
ve čtvrtek navštívila policie, se má
situace mnohem prozřetelněji.
Role Miroslava Černoška je nicotná a stojí za úvahu, proč si pro dva
papíry a diář musela jezdit takto
početná jednotka...
Jak se však situace skutečně vyvine, ukáží až příští dny, spíše však
(mls, pk)
týdny až měsíce...

SLUŽBY

VELKÉ FINÁLE

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

STARTUJE

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Milé čtenářky a čtenáři,
děkujeme za vaši přízeň a velký zájem o předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku i v roce
2019. Nadále probíhá 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.
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STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

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

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.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
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

Pronajmu garáž v uzavřeném areálu na
ul. B. Šmerala vedle kotelny DPS, s.r.o.
Tel.: 723 826 819
Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti centra Prostějov. Informace:
731 525 155
Pronajmu byt 2+1 blízko centra. Jen solventnímu zájemci. Informace na tel.:
777 03 98 74 po 18 hod.
Pronajmu novou prodejnu 200 m2.
Frekventovaná ulice s výlohou 7x3m,
první patro. Měřice samostatné. Nájem:
10 000 Kč. Tel: 602 553 222, u2pv@
seznam.cz
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Prodám 13 m3 naštípaného palivového
dříví (buk, akát). Tel.: 605 86 41 40
Prodám komabajn klas, 2m lišta,
MASSEY
FERGLISON
630-S.
Tel.: 605 749 552

.RVWHOHFQD+DQkRNU3URVWÁMRYProdej pozemku na stavbu RD
RYêPČĜHP20RåQRUR]GČOLWQDSDUFHO\LQåVtWČYODVWQt
VWXGQD
&HQD.´

Prodám Citroen C3, 1.1, 44KW, palivo
benzín. Rok výroby 2/2004 (2.majitel), stk do 23.3.2020, najeto 190 000
km, airbag řidiče + spolujezdec, palubní
počítač, centrální zamykání, 5-dveřový,
bar-vy modrá, cena 45 000 Kč. Dohoda
možná, mobil 737 502 528.

3URVWÁMRY-H]GHFNgXO3URGHMGRPXVHE\W\=DVWDYČQiSORFKD
292 m2]DKUDGDP23(1%±*
&HQD.´

3URVWÁMRY9UDKRYLFH3URGHMVWDYHEQtFKSR]HPNĤRYêPČĜH
m2±P2SURLQGLYLGXiOQtYêVWDYEXGOH~]HPQtKRSOiQX,QåVtWČ
NURPČSO\QX Y\YHGHQ\QDSR]HPN\Y\GOiåGČQiNRPXQLNDFH
YHĜHMQpRVYČWOHQt
&HQDRG.´P

Sháníte botičky na svoje problémové
nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská
ulice, Prostějov to vyřeší za vás. Nabízíme novou jarní pohodlnou kolekci zdravotní obuvy. Tel.: 603 445 601

KOUPÍM

3URVWÁMRY'RPDP\VOLFH2ÏHFKRYgXO3URGHMQRYRVWDYE\5'
NNV JDUiåtWHUDVRX]DKUiGNRXVED]pQHP3R]HPHNFHONHP
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BYTY – PRONÁJEM:
3Y+DYOm´NRYDXO .´PÁVLQN 3Y=gSDGQmXO .´PÁVY´LQN
NN3Y.UDVLFNgXO .´PÁVY´LQN 3Y(%HQH¨H .´PÁVY´LQN
3Y0LOm´RYDXO .´PÁVY´LQN 3YGU+RUgND .´PÁVY´LQN
VJDUgªm3Y%UQÁQVNgXO .´PÁVmFLQNDVR FFD
PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO .´PÁVmF
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
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GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Vykupujeme starý nábytek do roku 1965,
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku
JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé
pozůstalosti. Tel.: 702 809 319

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Zadejte si u nás
minimálnì
3x øádkovou inzerci
RGÔ½GNÕYÙvH
a získáte sloupcovou
inzerci ZDARMA.

Březnová nabídka:

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

SEZNÁMENÍ
Svobodný, bezdětný, hodný, milý
a krásný mladý muž, 22 let, hledá
velmi pohlednou a svůdnou ženu
k procházkám do parku s pejskem.

RM
ZDA

d
platí o
zna
4. bøe

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Důchodkyně – nekuřačka, abstinentka,
bez zvířátka – hledá levný pronájem bytu
v osobním vlastnictví. Podmínkou trvalé
bydliště. Spěchá! Email: fowa@seznam.cz

Koupím garáž v Prostějově. Nabídněte.
Tel.: 603 445 601

SI VEČERNÍK DO SCHRÁNKY
NA 12 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ

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

 608 805 659, 775 341 705

Koupíme vaši nemovitost,
tel.: 777 164 309

Pronajmu 135 m2 nebo 270 m2 podlahové plochy v bývalém starém Agrostroji.
Tel.: 608 709 521, 608 614 100

NEVÁHEJTE A ZAJISTĚTE

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

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

Pronajmu 1+kk v Pv. RK ne.
E-mail: pronajem1pluskk@seznam.cz

18050570474

DALŠÍ INFORMACE
1$-'(7(8l93´©h7©09<'1©

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

Pronajmu novou, malou prodejnu u Zlaté
Brány za 4 000 Kč. Tel.: 602 745 131

Pro prvních 50 předplatitelů bude od 18. 3. 2019
připraven v redakci (Vápenice 19, Prostějov)
dárek v hodnotě 300 Kč od firmy Profitex.

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

RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi.
605 913 562
Koupím byt 2-3+1. Děkuji za jakoukoliv
nabídku. 605 011 594

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

PRODÁM

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

Stěhování, vyklízení. Tel.:
775 132 134

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

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

předplatné / řádková inzerce / nabídka realit a nemovitostí

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428
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Volejte: 723 335 940
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GRATULACE
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SEZNÁMENÍ
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
Jsem 59letý muž mladšího vzhledu,
štíhlé postavy, soběstačný, vlastní bydlení i auto a hledám hodnou ženu přiměřeného věku, drobnější postavy, která by
mě rozveselila a vzájemně by jsme si předávali lásku. Jsem abstinent a nekuřák.
Samota mě ubíjí. Tel.: 732 705 222

OZNÁMENÍ
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
v úterý 26. března 2019 členskou schůzi.

VOLEJTE: 739 322 895
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Dne 15. března 2019
oslaví s rodinou
paní Anna TYLŠAROVÁ
ze Smržic 89 roků.
Vše nejlepší k narozeninám
přejí dcera Ivana s manželem,
vnuk Jaroslav s manželkou,
vnuk Miroslav, pravnoučata
Jaroslav a Zuzana.
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Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány
hojí, vzpomínky však stále bolí.

Dnes, tj. 11. března 2019
by oslavil 100 let náš tatínek,
dědeček,
pan Josef VOJKŮVKA
z Biskupic.
Stále s láskou vzpomíná
celá rodina.
Těžko se
s Tebou loučilo, těžko je
bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.

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

Dne 13. března 2019
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Oldřicha DOLÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Bronislava, dcera
Romana s rodinou, dcera
Monika s rodinou.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal.
Krutý osud nám tě vzal, smutný
domov a cestu na hřbitov zanechal.

řádková inzerce / vzpomínky
Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám,
chybíš, chybíš nám všem.

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

Dne 14. března 2019
vzpomeneme 4. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina DOČKALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a synové
s rodinami.

Dne 7. března 2019
uplynulo 11 let od úmrtí
paní Jaroslavy KREJČÍ
ze Dzbele-Borové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Petr s rodinou.

Dnes, tj. 11. března 2019
tomu jsou 3 roky,
co zemřela vzácná žena, manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Ludmila KOHOUTKOVÁ.
Stále vzpomíná manžel
a děti s rodinami.

Ruce Tvé už nikdy
nepohladí, srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 17. března 2019
vzpomeneme 3. smutné výročí od
úmrtí naší maminky,
paní Květoslavy KYTNEROVÉ
z Kobeřic.
S láskou vzpomínají dcery
Ivona a Drahomíra
s rodinami.

Dne 8. března 2019
jsme vzpomenuli
15. smutné výročí úmrtí
pana Eduarda DREŠRA
z Konice.
S láskou vzpomíná manželka
s rodinou.

17

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dnes, tj. 11. března 2019
tomu je 1 smutný rok,
co nás navždy opustil
náš milovaný bratr,
pan Rudolf DROBIL
ze Zlína, Prostějovský rodák.
S láskou vzpomínají
sestry Helena, Liba,
Jana a dcera Eva s rodinami.

Kdo měl rád, vzpomene, kdo
miloval, nezapomene.

Dne 9. března 2019
tomu byl 1 rok,
co nás navždy opustila
paní Pavla DOSEDĚLOVÁ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná manžel
Josef, dcera Jana s rodinou a syn
Petr s rodinou.

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

Dne 17. března 2019
s bolestí v srdcích vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka GALÍČKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, syn,
snacha a vnoučata.

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

Dne 13. března 2019
vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
paní Svatavy JELÍNKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

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

Dne 12. března 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HALENKY.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Syn Pavel s rodinou
a dcera Ivana s rodinou.

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

Dnes, tj. 11. března 2019
by se dožila 95 roků
paní Hedvika KŘIVÁNKOVÁ
z Prostějova.
Stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 12. března 2019
to bude 1 rok, co nás opustil
pan Jan MOHELNÍK.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Anna,
syn a dcery s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 15. března 2019
uplyne 2. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Josef TRNKA
z Krakovce.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcery Miloslava
a Růžena s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dnes, tj. 11. března 2019
vzpomínáme 20. výročí od úmrtí
pana Oldřicha ZAČALA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Zdena s rodinou.

Dne 10. března 2019
uplynul 2. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jaromír VYSTAVĚL
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Dagmar
s rodinou.

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

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
VZPOMÍNKY
v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku

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

Dne 13. března 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Miloš SEDLÁČEK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, bratr a rodina.

Dne 14. března 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Stanislava HORNY
z Vincencova.
S láskou vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami.

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

Dne 17. března 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Květoslava PETRÁSKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera Vlasta s rodinou.

Dne 13. března 2019
uplyne 25 roků od úmrtí
pana Aloise GREGORA
z Vranovic.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Dnes, tj. 11. března 2019
by se dožila 76 let
paní Růžena FIALOVÁ.
Vzpomínají syn a dcera s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 14. března 2019
to bude již 5 roků,
co zemřel náš manžel, tatínek,
dědeček, tchán, švagr, strýc,
pan Ladislav HOZA
z Určic.
Vzpomeňte s námi.
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Jen vzpomínat je nám přáno.

Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.

Dne 10. března 2019
uplynulo 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Eduarda ŠIMKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Pavla a synové Robert
a Pavel s rodinami.

Očím ses ztratil,
ale v srdci zůstáváš navždy.

26

Dne 9. března 2019
by se dožil 90 roků
pan Ladislav ZAČAL
z Prostějova
a dne 11. března 2019
vzpomeneme 3. výročí jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 12. března 2019
uplyne 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
pan Vladimír CETKOVSKÝ
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají manželka
Božena, syn Radim s rodinou,
syn Aleš s rodinou a dcera
Markéta s rodinou.

<<< www.vecernikpv.cz

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Círek 1943
Prostějov
Květoslav Crhonek 1940 Protivanov
Jarmila Zavadilová 1959
Plumlov
Jana Veselá 1929
Prostějov
Ing. Jan Jančík 1931
Prostějov
Božena Žaloudková 1937 Prostějov
Vlasta Zbořilová 1945
Pěnčín
Pavel Sedlák 1959
Lutotín
Zdeněk Zbořil 1931
Senička
Božena Škrabalová 1937 Malé Hradisko
Stanislav Štark 1931
Opatovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 11. března 2019
Jiří Frömmel 1938 Prostějov 10:00 Obřadní síň Brněnská 104, PV
Roman Bureš 1959 Prostějov 12:30 OS na městském hřbitově v Proštějově
středa 13. března 2019
Vlastimila Halouzková 1944 Kostelec na Hané 9:00 Obřadní síň Brněnská 104
Karla Pecinová 1938 Pěnčín 11:00 Obřadní síň Brněnská 104
čtvrtek 14. března 2019
Jan Škoda 1954 Prostějov 12:00 Obřadní síň Brněnská 104
sobota 16. března 2019
Zdeňka Buriánová 1936 Brodek u Konice 11:00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
Úterý 12. března 2019
Pavel Marjánek 1954 Otaslavice 10:00 OS Mlýnská (úzký rodinný kruh)

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Loutocká 1931
Prostějov
Stanislav Coufal 1942
Praha

Poslední rozlouèení
Pondělí 11. března 2019
Jarmila Ptáčníková 1928 Mostkovice 11:00 OS na městském hřbitově v Proštějově
František Kravák 1939 Prostějov 11:45 OS na městském hřbitově v Proštějově
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PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

*#024'55UTQ

Přijmeme na občasnou výpomoc kuchaře/kuchařku. Číslo tel.: 775 780 046

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

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

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

JNGF¾PCRQ\KEG

Firma DřevocentrumCZ pobočka
Prostějov hledá vhodné kandidáty
na pozici skladník/prodejce. Tel. kontakt: 770 158 489
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.
Pracovní agentura přijme adm. pracovnici, pracoviště PV, možný zkrácený úvazek.
Životopis na: prace.prostejov@email.cz.
Přijmu do trvalého pracovního poměru na
provoznu ve Vřesovicích u Pv vyučeného
stolaře. Bližší informace na tel.: 608 86 35 32.
Úklidová firma přijme pracovnici
na provádění denního úklidu (od
15:00 do 17:30). Vhodné pro
důchodkyně. Mzda 100 Kč/hod..
Tel. kontakt: 725 703 685.

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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nabídka pracovních míst
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
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Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Elektrikáři
Zdravotní sestry do ordinace
Obchodní zástupci
Prodejci – skladníci
Pomocní stavební dělníci
Řidiči nákladního automobilu
Pokladní – fakturantka
Elektromechanici
Technologové montáží
Obsluha strojů v masné výrobě
Recepční / uklízeči
Mechanici / zámečníci
– provozní údržbáři

25 000-35 000 Kč
21 000 Kč
20 000 Kč
17 000-22 000 Kč
14 740 Kč
20 000-24 000 Kč
16 000 Kč
25 000-33 000 Kč
27 000 Kč
22 000-24 000 Kč
16 280 Kč

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

střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
základní+praktické
střední odborné

HANAKOV, Prostějov
Praxmedpro, Prostějov
WISCONSIN ENGINEERING, Pv
Dřevocentrum CZ, Prostějov
Správa bytů Prostějov, Vrahovice
Nature, Prostějov
SIGNUM, Prostějov
LINAPLAST, Skřípov
LINAPLAST, Kralice na Hané
MAKOVEC, Držovice
ORCA FINE, Prostějov

střední odborné
střední odborné

MAKOVEC, Držovice
MICOS, Prostějov

23 000-29 000 Kč dvousměnný
jednosměnný

Pracovník/pracovnice copy centra 16 300 Kč

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Osobníasistent/kauseniorů azdravotně
postiženýchosob
100Kč/hod.

pružnáprac.doba
středníodborné
Občanskésdružení„Pomocná ruka
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

190214110185

18072610772
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Prostějov drží nejlepší čísla v kraji
OLOMOUC, PROSTĚJOV Ve
druhém měsíci tohoto roku se
celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil
o 2,7 % na 15 050 osob, přičemž
počet hlášených volných pracovních míst se snížil o 3,1 % na 10
762 a podíl nezaměstnaných osob
šel dolů o 0,1 procentního bodu
na 3,4 %. Oproti lednu, kdy došlo k mírnému nárůstu, jde tedy
o opačné údaje. Výčet aktuálních
statistik dorazil do redakce ze sídla Krajské pobočky Úřadu práce
v Olomouci.
Ten k 28. únoru evidoval celkem 15
050 uchazečů o zaměstnání. „Tento
počet byl o 424 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku
byl nižší dokonce o 4 122 osob,“
prozradil Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci s tím, že
volných míst je aktuálně v nabídce

10 762, což je o 345 méně než
v předchozím měsíci a o 1 180 vyšší než ve stejném měsíci minulého
roku. „Na jedno volné pracovní
místo tedy připadá 1,4 uchazeče,“
podotkl Mikšaník.
V jednotlivých regionech hlásí
nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo Jeseník (4,5), nejméně
je tomu naopak na Prostějovsku
(pouze 0,8 osoby na 1 VM). Zdejší region je také jediným v Olomouckém kraji, ve kterém počet
volných míst převýšil počet nezaměstnaných. Z celkového počtu
nahlášených volných míst bylo 715
vhodných pro osoby se zdravotním
postižením (OZP), na jedno volné
pracovní místo připadaly 3,4 OZP.
Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno
3 239, na jedno volné místo připadaly 0,2 procenta uchazečů této kategorie.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech kraje byl jinak podobný – ve
všech došlo k poklesu nezaměstnanosti.
K největšímu absolutnímu poklesu došlo na Olomoucku (o 184 osob), který
zároveň s okresem Prostějov vykázal
i největší relativní pokles (-3,7 %).
V průběhu měsíce bylo na Úřadu
práce v rámci kraje nově zaevidováno
2 223 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem to bylo o 1 475 osob méně;
v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku pak o 176 osob více.
„Z evidence během měsíce odešlo
celkem 2 647 uchazečů, což je o 378
osob méně než v předchozím měsíci
a o 263 než za stejné období minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 601, tudíž
o 74 méně než v předchozím měsíci
a o 230 méně než ve stejném měsíci
minulého roku. V neposlední řadě pak
214 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce tj.
o 24 méně než v předchozím měsíci,
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ale o 152 méně než ve stejném období
minulého roku, 1 046 uchazečů bylo
vyřazeno bez umístění,“ vyčetl analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky v Olomouci.
Ke konci měsíce bylo v kraji evidováno 7 171 žen a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48 %.

V evidenci bylo 2 448 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16
% z celkového počtu nezaměstnaných.
„Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
6 027 uchazečů o zaměstnání, což značí čtyřicet procent ze všech uchazečů
vedených v evidenci,“ přidal ještě jeden
zajímavý údaj Jaroslav Mikšaník.

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než
republikový průměr vykázaly tři regiony z kraje, nejvyšší byl v okrese Jeseník
(5,8 %), naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v rámci Prostějovska (2,4
%). Kromě něj vykazuje nižší číslo než
celorepublikový průměr ještě okres
Olomouc.
(red)
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Také desáté 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 14. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


URT¾XP÷

X[JT¾NC

Vrahovická ulice
Marta KIRŠBAUMOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jaroslav Faltýnek
Josef VESELÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZÁBAVA
Alena ŠPRINGEROVÁ, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 4, 2,6
Václav VYROUBAL, Hvozd
Výherce získává: DVĚVSTUPENKYvhodnotě780Kčnapředstavení.

19021560194

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
První závod sidekarůa čtyřkolek za přítomnosti kamer
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

Výherce získává '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19030190228

19030160224

ORIGINÁLNÍ .... V MOSTKOVICÍCH

Výherce získá 52',11e967831e
YKRGQRWČ.þQDSURKOtGNX

Výherce získá '9ċ96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

QLµKGNMACQRµAF
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili poslední posilu prostějovských fotbalistů, která na Hanou dorazila až ze
severních Čech....

16070712278

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

19010960055

VZORY, HALUŠKY, VLNKA, LYSKA, OTEPI, HALTR, MUŠKA, ZBYTEK,
MIKRON, SNĚTI, ABORT, SMEČE, NÁVRŠÍ, METODIK, ZÁKUP,
STRÝČEK, VOLNO, PACKA, ŠKVOR, MYRHA, HORKO, VLHKO,
POHON

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL
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zveme vás ...
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PARTIČKA ZNOVU NA PLAC!
KDY: PONDÌLÍ 11. BØEZNA, 17:30 A 20:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 4, PROSTÌJOV
Do Prostějova se vrací legendární
Partička s Michalem Suchánkem, Richardem Genzerem, Igorem Chmelou a Michalem Novotným. Populární
kvarteto zde vystoupilo již minulý rok
a její úspěch byl tak velký, že Prostějov
na svém dalším turné po Česku prostě
nemohlo vynechat ani tentokrát.
Loni v dubnu zavítala Partička do Prostějova v rámci turné Partička na vzduchu.

A stejně tomu bude i letos. Tentokrát
však přijede ve složení Michal Suchánek,
Richard Genzer, Igor Chmela, Michal
Novotný, Marian Čurko a Jakub Kohák.
Jejich krédem bude jako obvykle hlavně
improvizace.
„Kluci improvizují dopředu, tak neví nikdo - včetně nich - co se odehraje v dalších vteřinách. A je to taky hlavně o vás,
protože bez publika by to prostě nebyla

Partička,“ uvádí organizátoři na svých internetových stránkách.
Pro velký zájem přidala Partička kromě vystoupení ve 20:00 hodin ještě
jedno v 17:30 hodin. Vstupenky nadále
zakoupíte v síti Ticketstream nebo na
www.partickanavzduchu.cz za 480 korun. Lístků ovšem už moc nezbývá, proto byste si měli s koupí pospíšit, pokud
chcete tuto vtipnou bandu vidět naživo!

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 11. března
14:00 PRINCEZNA A DRÁČEK
animovaná pohádka Rusko
17:30 JIŽNÍ VÍTR
srbský thriller
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
úterý 12. března
14:00 PRINCEZNA A DRÁČEK
17:30 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI?
francouzská komedie
20:00 ZELENÁ KNIHA
komedie USA
středa 13. března
18:00 ILUZE
český dokument
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
čtvrtek 14. března
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ
české drama
20:00 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
historické drama Velká Británie
pátek 15. března
15:30 KOUZELNÝ PARK
animovaná komedie USA
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ
20:00 CAPTAIN MARVEL
akční sci-fi USA
sobota 16. března
15:30 PSÍ VELIČENSTVO
animovaný film Belgie
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 CAPTAIN MARVEL 3D
neděle 17. března
10:30 KOUZELNÝ PARK
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaný film USA
17:30 CAPTAIN MARVEL
20:00 LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie ČR

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 13. března
14:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
sobota 16. března
15:00 PEJSKOVÉ V POHÁDCE
pásmo pohádek ČR
17:30 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
O VELKÉ HRUŠCE
dánský animovaný film
20:00 JOHNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
akční komedie Velká Británie

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 12. března
19:00 SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Slavnou hru napsal americký autor Tennessee Williams se silně autobiografickými
prvky ze své vlastní rodiny. S humorem
i dojetím a s tou největší upřímností líčí život
opuštěné matky Amandy, která svou láskou
a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku.
Agentura Harlekýn Praha
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Kamila Trnková,
Zdeněk Piškula/Adam Vacula
Režie: Vladimír Strnisko

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 13. března
17:00 ODRAZY VE SKLE
Vernisáž výstavy amatérské fotografky
a básnířky Elly El (Jarmily Kocmanové).
Na svých fotografiích, které doplňuje básněmi, zachycuje přírodu, architekturu,
města, vesničky, nejrůznější detaily, opuštěná místa a zchátralé objekty.
(Galerie na Půdě)
čtvrtek 14. března
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
I letos se knihovna připojí k celostátní akci
Národní týden trénování paměti. Vyzkoušet si můžete některé paměťové techniky
a dozvíte se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle.
do 30. března
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které již
nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, který bude probíhat v prostorách knihovnyaž
do 30. března. Můžete přinést vaše knihy,
které budou zdarma k dispozici ostatním
čtenářům, a sami si můžete odnést všechny
publikace, které vás zaujmou.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
OBRAZY ŽIVOTA ALŽBĚTY ZELENÉ
výstava ke stému výročí narození prostějovské malířky Alžběty Zelené představuje výběr z jejího rozsáhlého díla, zejména
ze soukromých sbírek
do 21. dubna
TVORBA
Malíř, grafik a designér, prostějovský rodák
Evžen Hanzalík žije a tvoří v Praze. Pro
Kulturní klub
svou výstavu si připravil kolekci obrazů
a plastik s expresívními figurálními motivy,
které dle autorova názoru nejlépe vyjadřují
Školní 4, Prostějov
myšlenku a pocit, kterého chce dosáhnout.
úterý 12. března
Většina děl vzniká metodou klasické tzv.
9:00 a 10:15 O KOHOUTKOVI
automatické malby známé zejména z tvorA SLEPIČCE
Malé divadélko Praha by surrealistů. Je to metoda spontánní
malby s neznámým cílem, to znamená,
středa 13. března
že autor při malbě pracuje s pocitem a ko9:00 a 10:15 O KOHOUTKOVI
nečný smysl a název, jenž vyjadřuje “co tím
A SLEPIČCE
Malé divadélko Praha chce říci“ vzniká v průběhu vývoje malby.
Sochy, ale i některé obrazy však vznikají
pátek 15. března
standardní metodou skicy a realizace.
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
Sokolovna

DUHA

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
středa 13. března
17:00 OBRAZY
vernisáž výstavy věnované nedožitým 85.
narozeninám akademického malíře Jiřího
Mádla

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 17. března
14:00 a 16:00 HONZA JE
HÁDANEK KRÁL
loutkové divadlo

ŠPALÍÈEK
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, tak
zvaných heimů, zachycuje výstava na
základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně. Na dvanácti panelech jsou v úvodu přiblíženy politické
události 30. let, nástup A. Hitlera k moci,
obsazení Rakouska a českého pohraničí,
Křišťálová noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další část se věnuje období
pronásledování židovského obyvatelstva
před deportacemi. Těžiště výstavy spočívá ve vykreslení každodenního života dětí
a mládeže za zdmi terezínského ghetta.
Závěr výstavy seznamuje s poválečnými
osudy děvčat, která měla to štěstí a dočkala se konce války. Všechny texty na panelech jsou doplněny komentářem nebo
výpověďmi jednotlivých pamětnic.

Zámek Prostìjov
do 31. března
BARVY PODZIMU
výstava Jana Čížka

Zámek Konice
do 5. dubna
TAK TROCHU JINAK
výstava fotografií Lubomíra Čížka

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský
- Karolína Kůrková

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
pondělí 11. března
17:30 a 20:00 PARTIČKA
představení hvězd
stejnojmenného TV pořadu
neděle 17. března
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáší Tomáš Pfeiffer, který je připraven se podělit o poznání a cestu
života, kterou přijal jako žák tvůrce
biotroniky a přinašeče Josefa Zezulky.
Témata přednášek určují návštěvníci
sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí
života. Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronický
duchovní obřad.
17:00 MINA TOUR
Koncert mladé zpěvačky a youtuberky,
která odmalička vystupovala v muzikálech, v současnosti se objevila v několika
videoklipech se známými umělci. Sledovanost jejích videoklipů na Youtube
je v milionech shlédnutí (klip Basic Boy
- klip roku 2018). Zpívá svoje písně i převzaté. Hostem koncertu bude mladá
zpěvačka Adéla Zouharová.

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 5. dubna
X. KLUBOVÁ VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
výstava členů Fotoklubu

PØEDPLATNÉ LEVNÌJI
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BASKETBAL:

akce v regionu...
Myslivecké trofeje v Žárovicích
Tuto sobotu 16. března od 8:00 do 17:00 hodin a v neděli 17. března od 8:00 do 12:00 hodin se v kulturním domě v Žárovicích bude
konat Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018
v honitbách okresu Prostějov. Připraveny budou prodej mysliveckých potřeb,
laserová střelnice, dětský koutek s mysliveckou tematikou a vystoupení mysliveckých trubačů, a to v sobotu v 11:00 a 14:00 hodin a v neděli od 10:00 hodin.
Chybět samozřejmě nebude tradiční myslivecká kuchyně.

Autorské čtení v Němčicích
Městská knihovna v Němčicích nad Hanou vás srdečně zve na autorské čtení Josefa Špidly, které se bude konat ve středu 13. března od 17:00 hodin. Autor představí
svůj historický román z období vlády Marie Terezie.

Cestovatelská přednáška v Kostelci
Městská knihovna Kostelec na Hané pořádá cestovatelskou přednášku na téma
Skandinávie a Pobaltí, která se bude konat v pátek 15. března od 17:00 hodin
v knihovně. Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových zavede přítomné na sever
Evropy do Skandinávie. Jiří Mára z Přerova je autorem dvaceti cestopisných knih
a dokumentárních filmů z různých koutů světa.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
*v pondělí 11. března od 14:30 hodin se
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 14. března od 17:00 hodin se uskuteční „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
*ve čtvrtek 14. března od 9:00 hodin se
koná DĚTSKÝ KARNEVAL
koná „PLETENÍ Z PEDIGU“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
*v pondělí 11. března od 16:00 hodin se
koná „KERAMIKA“
* v pátek 15. března od 16:00 hodin je na
programu tvořivá dílna „DOMÁCÍ KOSMETIKA“
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.
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle objednání
* v úterý 12. března od 18:00 hodin se
uskuteční beseda „BUDEME MÍT MIMINKO“
*ve středu 13. března od 18:00 hodin se
koná přednáška „Smysluplný rok 2019
aneb s jarem roste něco nové, pojďme
to spolu objevovat.“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi
* 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

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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov
796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00
do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
V úterý 12. března od 14:00 hodin
pořádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov
„DECHOVÁ CVIČENÍ“.
Přednáška Vladislava Rašky proběhne
v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově,
Komenského 17 „ Alois Musil, cestovatel, vědec, spisovatel“ se koná ve středu
11. března od 17:30 hodin.

WWW
VECERNIKPV.CZ

sobota 16. března:
14:00 BCM Orli Prostějov – GBA EU
(21. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv)
neděle 17. března:
10:00 BCM Orli Prostějov – BK Loko Plzeň (22. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv)

FLORBAL:
sobota 16. března:
8.00: 19. kolo Olomoucké ligy mužů
(týmy SK K2 Prostějov „B“, FBS Olomouc „C“, FBC Beerboys TJ Libina,
FBC Droždín, IBK Bisons Přerov,
SH ve Studentské ulici Pv)
14.20: 22. kolo 2. ligy žen, sk. 7 (týmy SK
K2 Prostějov, FBC ČPP Bystroň Group
Ostrava „B“, SK P.E.M.A. Opava, FBS
Olomouc „B“, FBC Vikings Kopřivnice, 1.FBK Rožnov pod Radhoštěm, SH
v Kostelci na Hané)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 15. března:
18:00: SK Prostějov 1913 – HC Bobři
Valašské Meziříčí (Regionální liga dorostu,
nadstavba Y, zimní stadion Pv)
sobota 16. března:
SK Prostějov 1913 – HC Černí Vlci (Regionální liga juniorů, nadstavba Y, zimní
stadion Pv)
SK Prostějov 1913 – HC AZ Havířov
2010 (Liga mladších žáků „D“, ročník
2007-2008, nadstavba sk. 18+19, zimní
stadion Pv)
neděle 17. března:
SK Prostějov 1913 – HC AZ Havířov
2010 (Liga starších žáků „B“, ročník
2005-2006, nadstavba sk. 18+19, zimní
stadion Pv)

VOLEJBAL:
sobota 16. března:
10:00 TJ OP Prostějov – ŠSK Bílovec (33.
kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u zimního
stadionu Pv)
14:00 TJ OP Prostějov – ŠSK Bílovec (34.
kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u zimního
stadionu Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek

15.3.

8.30 - 9.30

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE

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

19021510199
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ƔƔ Na prostějovských prknech, co
znamenají svět, vystoupila herecká
esa – Petr Nárožný a Oldřich Vetchý
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EMOCE
V TUNELU
ƔƔ Eskáčko prohrálo i druhý zápas jarníčástisezónyapoutkánímělinapaškálerozhodčího...
strany 30 - 31

Foto: Martin Zaoral a internet

Sezóna na taneèním
parketu míøí do finále
a do Prostìjova
pøijely hvìzdy

strana 26

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Mladé volejbalistky VK Prostějov sice těsně, leč přece jen ovládly
druhé kolo nadstavbové části extraligy kadetek ČR 2018/19, když na
vlastním hřišti Sportcentra DDM vybojovaly prvenství v nejnižší skupině
C o 9. až 12. místo. A postupově se
tím vrátily zpět do prostřední grupy
B o 5. až 8. příčku pro závěrečné třetí
dějství nadstavby.
ƔƔ Na celostátním turnaji nejvyšší
kategorie „A“ dorostu do 18 let v Přerově se mladý prostějovský tenista
Šimon Mališ probojoval do semifinále dvouhry a vyhrál s J. Prachařem
čtyřhru. Lukáš Vaculík byl ve čtyřhře
s M. Černým ve finále.
ƔƔ Statutární město Prostějov vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele - ředitelky Základní
školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov na dobu určitou, a to po
dobu výkonu funkce náměstka primátora Jana Krchňavého.

Marek SONNEVEND

6ÚO DQZGTč ,KJQOQTCXUMÆ QDNCUVK RQF JNCXKéMQW
$%&6,2TQUV÷LQXRQTGOÊ\QXÆOFWGNWX)NKYKEÊEJ
Foto: archiv BC DTJ

GLIWICE, PROSTĚJOV Cennou remízou v polských Gliwicích proti tamnímu družstvu GUKS
Carbo vstoupili boxeři BC DTJ Prostějov do Moravskoslezské ligy družstev mužů 2019, což je
loni vzniklá soutěž, kterou svěřenci Petra Novotného absolvují v první polovině letošního roku
pod hlavičkou Jihomoravské oblasti právě společně s Gliwicemi (Slezská oblast) a Opavou
(Severomoravská oblast). „Jak hned naše úvodní utkání v Polsku ukázalo, Moravskoslezská
liga k tomu bude ideální. Kluci hodnotně zabojovali v příjemném prostředí gliwické tělocvičny u přátelského soupeře, i tamní diváci přišli zafandit. A celý mač měl dobrou atmosféru,“
přiblížil Novotný.
Reportáž z utkání vám Večerník přinese v příštím čísle

å,9271Ì9ê+5$

ƔƔ Zázrakseužnestalatakvolejbalistky
Prostějova jdou do vyřazovacích bojů ze
třetípozice
strany36-37

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

éWYUWILQ¿OH3URVWøMRYYV3ĆHURY

RWHYĆRXKRON\YVRERWXGRPD

-,ŏÌ+2

PROSTĚJOV
Vrchol
aktuální sezóny volejbalistek VK Prostějov přichází. Stane se jím play
off UNIQA extraligy žen
ČR 2018/2019, v jehož
úvodním kole změří síly
s Přerovem. A první duel
čtvrtfinálové série uvidí hala Sportcentra DDM v sobotu 16. března
od 15.00 hodin.
Proč tak brzký začátek vstupního střetnutí? Protože ve stejný den hrají doma i basketbalisté BK Olomoucko, kteří nastoupí proti Opavě v
šest večer. Tým vékáčka tudíž vyrazí vstříc hanáckým protivnicím už
v brzkém odpoledni, což však nic nemění na papírovém rozložení sil.
Favoritkami jsou prostějovské plejerky, jež skončily po dlouhodobé
části soutěže třetí, tedy o tři místa nad šestými Zubřicemi. A porazily
je ve všech třech dosavadních soubojích tohoto ročníku (dvakrát 3:1,
jednou 3:0). „V play off se ale všechno maže, budeme tak startovat
znovu od nuly,“ upozornil hlavní trenér VK Lubomír Petráš.
Současně si uvědomuje velký význam zahajovací bitvy celé série. „Samozřejmě je důležité, abychom první utkání doma zvládli vítězně a
hned neklopýtli. Na druhou stranu se nebudeme k ničemu přehnaně
upínat, spíš je potřeba se maximálně soustředit na svůj vlastní dobrý výkon. S ním pak může přijít i výsledkový úspěch,“ odtušil Petráš.
(son)

vs.

9(6(/e+2

PROSTĚJOV Z osobních důvodů vynechal Jiří Veselý
turnajvIndianWellsaudělaldobře.Díkytomumohlbýt
u toho, když se narodila dcera Sofinka, kterou mu přítelkyněDenisaporodila6.března.„Tenisteďpůjdestranou.
Vnejbližšíchdnechsebudustaratpředevšímorodinua
vynechám i další turnaj v Miami,“ prohlásil tenista, který
v tomto roce plánuje také svatbu se svou dlouholetou
partnerkou.
Veselého vstup do nové sezóny příliš radostný nebyl.
Prošel sice do semifinále na challengeru v Canbeře a
zahrál si osmifinále na ATPV Pune, jinak ovšem třikrát
skončil hned v prvním kole. Narození dcery je však
životní výhrou, která snadno přebila momentální
nezdary na kurtu.
(lv)

TŘETÍ
MÍSTO

Foto: instagram

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 36 A 37
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%XGčMRYLFH ² +DYtĝRY      %UDQN\ 
%UDGOH\ ='ROHåDO.DUDEiþHN %UDGOH\ .XWOiN ±
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3URVWĨMRY9VHWtQ

5:1

PWNÆJQVÚFPGLWPKQTMC8R¾VGMFQOCX[
X¾NéKNCXÚJTWPCF1TNQXQWKMF[åRQRTXPÊ
VąGVKP÷ RTQJT¾XCNC  2÷VK DTCPMCOK XG
FXQW \DÚXCLÊEÊEJ VGTEKÊEJ UMÐTG UX÷ąGPEK
VTGPÆTC$GEMCQVQéKNKCUQWRGąGRąGOQJNK
 *PGF Q éV[ąK RąGUPÆ \¾UCJ[ UG RąK
VQO RQUVCTCN LGFKPÚ JT¾é C UKEG ×VQéPÊM
/KEJCN ,CPGéGM 0GF÷NPÊ \¾RCU LWPKQąK
RTQJT¾NKMF[åPGWUR÷NKPCNGF÷$QU
MQXKE&QTQUVXUQDQVWX*QFQPÊP÷RCFN
ONCFwÊå¾EKXG(TÚFMW/ÊUVMW5NG
\CP[PCQRCM\FQNCNKUVCTwÊå¾EKRąGUVąÊNGNK
LGXRQO÷TW

Juniorka
Prostìjov – Orlová 5:4
(0:2, 3:1, 2:1)
Branky Prostějova: Janeček (Píchal, Poledna), Janeček (Píchal), Píchal (Janeček),
Janeček, Janeček (Kuba).
Sestava Prostějova: Křupka (3. Běhal)
– Černý, Šabršula, Pokorný, Hladiš, Fojt,
Zeman, Jiříček – Píchal, Janeček, Poledna,
Šafránek, Kuba, Mrázek, Tichý, Ševčík, Vlček.
Trenér: Jaroslav Beck.

Boskovice – Prostìjov 5:4
(2:2, 0:1, 3:1)
Branky Prostějova: Kuba (Janeček), Mrázek (Kuba), Pokorný, Tichý.
Sestava Prostějova: Přecechtěl (32. Křupka) – Černý, Zeman, Šabršula, Pokorný, Fojt,
Jiříček, Hladiš – Šafránek, Kuba, Poledna,
Píchal, Tichý, Mrázek, Janeček, Ševčík.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno 50, 2.
Prostějov 39, 3. Uherský Brod 39, 4. Boskovice 36, 5. Frýdek-Místek 32, 6. Černí vlci
Rožnov p/R 30, 7. Orlová 23, 8. Karviná 17,
9. Nový Jičín 13.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 10. 3.,
20:30 – pozn. red.

Dorost
Hodonín – Prostìjov 7:3
(4:2, 0:1, 3:0)

 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX Branky Prostějova: Machalík (Hofman, Ši'DOätYëVOHGN\SOD\RII+DYtĝRY²þHVNp%XGčMRYLFH
  %UDQN\23URFKi]ND 59HVH
Oê ±%DEND .XWOiN53ĜLNU\O 0-DQGXV 5
3ĜLNU\O'RNWRU ='ROHåDO .DUDEiþHN3êFKD 
01RYiNDiváci: 3353.
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ÿWYUWÀQiOHSOD\RII
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Dvouhra - 1. kolo: 6WUêFRYi  *ROXELFRYi
âYêFDUVNR 2. kolo:6WUêFRYi+DOHSRYi
5XPXQVNR    .DUROtQD 3OtãNRYi   
'RLRYi -DSRQVNR     .YLWRYi    9
:LOOLDPVRYi 86$ 

www.
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Å5R]KRGO\WĝLLQNDVRYDQpJyO\SRFK\EiFK
NWHUpQHVPtPHGčODW´ -LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

6HVWDYD9VHWtQD
âHOHSQČY±0LNXã'UWLQD6ORYiþHN7HSHU)UROR-HĜiEHN±.DUD¿iW
.XFKDUF]\N5iF±-RQiN3HFKDQHF5RE±.RSWDâLOKDYê%ĜH]LQD±
+RĜDQVNê3LWXOH+U\FLRZ
7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN

VWUDQD

Branky: 7HSHU 3HFKDQHF6ORYiþHN 
.XFKDUF]\N 0LNXã5iF ±5DþXN
'YRĜiþHN 3URNHã 9HQNUEHF+DY
OtN   6WDUê 5DþXN 9ROI   5DþXN
6HVWDYD9VHWtQ
ýiS äRYLQHF  5R]KRGÿt 'ROHåDO
Å1DäWčVWtMVPH]iSOHWNX
âHOHSQČY±0LNXã'UWLQD6ORYiþHN7HSHU)UROR-HĜiEHN+U\FLRZ±.DUD¿iW.XFKDUF]\N5iF±-RQiN 'ČGHN ± /XNã 1RYiN 9\ORXÿHQt 
3HFKDQHF5RE±.RSWDâLOKDYê+RĜDQVNê±%ĜH]LQD3LWXOH9iYUD 7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN 1DYtF.RSWDPLQXWGRNRQFHXWNiQt
WHQWRNUiW]YOiGOL´
)URORPLQXWâHOHSQČYPLQXW3LWXOH
PLQXW±3ãHQLþNDPLQXWGRNRQFH
-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ 6HVWDYD3URVWčMRYD
utkání. 9\XæLWt  9 RVODEHQt 
1HXåLO±.ROiĜýiS+DYOtNäRYLQHF+XVD.UHMþt%DåDQW±äiOþtN5DþXN9ROI±'YRĜiþHN3ãHQLþND+DQWiN
VWUDQD ±1RX]D'LYtãHN6WDUê±3URNHã0HLGO9HQNUEHF
Diváci: 4450.

VSETÍN
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]iSDV\
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VSETÍN

Branky: 5DþXN äiOþtN'YRĜiþHN 'YRĜiþHN äiOþtN+DQWiN 
1RX]D 'LYtãHN6WDUê ±%ĜH]LQD 3HFKDQHF %ĜH]LQD 'UWLQD.RS
WD -RQiN 5RE7HSHU UR]KRGXMtFtQiMH]G%ĜH]LQD5R]KRGÿtýHFK
6êNRUD±âWRID%HQHã9\ORXþHQtQDYtF+RĜDQVNê 9 RVREQtWUHVW
PLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt9RVODEHQtDiváci:

6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO±.ROiĜäRYLQHFýiS+XVD0LNOLã+DYOtN%DåDQW±äiOþtN
5DþXN6WDUê±'YRĜiþHN3ãHQLþND+DQWiN±1RX]D'LYtãHN9ROI±
3URNHã0HLGO9HQNUEHF
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

Branky: 1RX]D ýiS3URNHã 3URNHã 3ãHQLþND 'LYtãHN 5DþXN6WDUê 3URNHã
0HLGO äRYLQHF äiOþtN5DþXN ±'UWLQD %ĜH]LQD3LWXOH 5R]KRGÿt.XELþtN:DJQHU±
%RViN0DãWDOtĜ9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQtDiváci:
6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO±ýiS+DYOtN.ROiĜäRYLQHF.UHMþt+XVD%DåDQW
±äiOþtN5DþXN.UHMþLĜtN±'YRĜiþHN3ãHQLþND+DQWiN±
1RX]D'LYtãHN6WDUê±3URNHã0HLGO9HQNUEHF
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

3 - 4 SN

PROSTĚJOV

5DGHN352.(â
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þ7957),1É/(3/$<2))

PROSTĚJOV

6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO ± .ROiĜ äRYLQHF ýiS +XVD +DY
OtN 0LNOLã ± 5DþXN 6WDUê äiOþtN ± +DQWiN
3ãHQLþND 'YRĜiþHN ± 9ROI 'LYtãHN 1RX]D ±
0HLGO3URNHã9HQNUEHF
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD9VHWtQD
*iED±0LNXã'UWLQD7HSHU6ORYiþHN)UROR
-HĜiEHN+U\FLRZ±%ĜH]LQD.XFKDUF]\N5iF±
-RQiN3HFKDQHF5RE±.RSWD3LWXOH7KHRUHW
±âLOKDYê.DUD¿iW9tWHN
7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN

pakin), Tábor (Tománek), Šipakin (Hofman).
Sestava Prostějova: Dubský – Soldán, Holub, Beneš, Hruban, Polcr – Sovjak, Zatloukal,
Tábor, Šipakin, Machalík, Hofman, Tománek,
Miškovský.
Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Orlová 52, 2. Třinec B 50,
3. Prostějov 43, 4. Hodonín 40, 5. Opava 39, 6.
Valašské Meziříčí 34, 7. Karviná 28, 8. Černí vlci
Rožnov p/R 21, 9. Nový Jičín 21, 10. Břeclav 20.

6WDUvÉz½FL
)UÙGHN0ÉVWHNs3URVWÈMRY
Sestava Prostějova: Černý, Jelínek – Šilhánek,
Šandera, Mojžíšek, M. Voráč, Kubík, Němec,
Koutný, Holub, Hozman, Žák, Pekr, Šindler,
Ševčík.
Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Šumperk 15, 2. Třinec
14, 3. Vítkovice 13, 4. Uničov 10, 5. Orlová 8,
6. Opava 6, 7. Havířov 6, 8. Prostějov 4, 9. Frýdek-Místek 2, 10. Přerov 0.

0ODGvÉz½FL
)UÙGHN0ÉVWHNs3URVWÈMRY
Sestava Prostějova: Štourač – Š. Palánek,
Vrba, Končický, Hozman, Fröml, Matějka, T.
Marek, Hejcman, D. Fiala, Rais, T. Palánek, J.
Kumstát, Florýková, Klíma, Vitásek. Trenér: Filip Smejkal.
Průběžné pořadí: 1. Uničov 11, 2. Prostějov 10, 3. Opava 10, 4. Třinec 10, 5. Šumperk
10, 6. Frýdek-Místek 9, 7. Přerov 5, 8. Orlová
5, 9. Vítkovice 4, 10. Havířov 2.
(kom)
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 18. KOLO

3URVWĨMRYĠ%XGĨMRYLFH
 

90



 YtFHYUR]KOHGQĨVWUDQD
Dohrávka: Jihlava – Znojmo 2:1 (1:1). Branky: 6. Petr, 87.
9DFXOtN SHQ ±&LKOiĜDiváci: 949 * 9tWNRYLFH²7iERUVNR
1:0 (1:0). Branky: 8. Januška. Diváci: 688.
'DOät YëVOHGN\  NROD =QRMPR ² &KUXGLP   
Branky: 8. Mastík (vla.), 37. Machalík, 55. Kunca, 63. Kunca,
.XQFD SHQ $YGLü±)URQČNDiváci: 450 * ÓVWtQ/
– Vlašim 0:0 (0:0). Diváci: 765 * 3DUGXELFH²7ĝLQHF  
Branky:6ROLO7LVFKOHU-HĜiEHN7LVFKOHUDiváci:
538 * 9tWNRYLFH²+UDGHF.UiORYp  'LYiFL570 *
%DQtN6RNRORY²9DUQVGRUI  %UDQN\84. Glaser, 88.
0LãĤQ±05LFKWHU2QGUiþHN5XGQ\WVN\\Diváci:
 7iERUVNR²-LKODYD  %UDQN\+DVLO±-LĜt
Klíma. Diváci: =EURMRYND%UQR²9LNWRULDåLæNRY
 %UDQN\(LVPDQQâWHSDQRYVNê-DNXEâXUDO
0DJHUD5ĤVHN0LFKDOâNRGDDiváci:

71

5R]KRGÿt
+RãHN-HĜiE3RNRUQê
Diváci:

2B.: Trojky: 7+'RVNRN\
$VLVWHQFH Fauly: 
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH0LNXOLþ-RVLS3HONR-XUH3DO\]D/XNiã
9iĖD)UDQWLãHN'XQDQV7KRPDV1RUZD0LFKDO6HKQDO
0DUHN*RJD$GDP'HGHN-LĜt.OHSiþ(ULN6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

ý%XGČMRYLFH 
-LKODYD

+UDGHF.UiORYp
9DUQVGRUI

3DUGXELFH

%UQR

ÒVWtQ/

9tWNRYLFH

9ODãLP

6RNRORY

7ĜLQHF

=QRMPR

3URVWčMRY

0DV7iERUVNR 
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Foto: BK Olomoucko

Ä0iPH]YêKU\YHONRXUDGRVW
%UDOLE\FKRPMLLNG\E\E\ODRERG³

HÁZENÁ

VWUDQD
81,4$(;75$/,*$å(1þ5²'2+5É9.$.2/$

9.3URVWčMRY²2O\PS3UDKD

3

6HVWDYD2O\PSX

3 âPtGRYi  .RPiUNRYi 
3XUFKDUWRYi  .DOKRXVRYi 
6WDĖNRYi  âLPiĖRYi  OLEHUR
6WDYLQRKRYi 6WĝtGDO\ ýHUQi 
<DNXVKNLQD)RPHQNRYi
7UHQpĝL6WDQLVODY0LWiþ

D0DUWLQ+URFK

 

5R]KRGÿt .XELV D 6WDQČN 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\Diváci:
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH0D\HU1DYUiWLO±9
3UiãLO - 3UiãLO  3RSHOND  6PpNDO  'RVWiO
.RSHþQê3RGKUi]VNê/9DUKDOtN1HYUOD
0*UHSO3DOLþND
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND'DYLGâHYþtN
1HMYtFH EUDQHN 0DORPčĝLF % M. Havelka 8,
äGiQVNê9\NRXĜLON

Ä-VPHUiGL]DWĜLERG\DOHQiã
YêNRQRSČWQHE\ORSWLPiOQt³


Å&\EčORQiPYSRGVWDWč
YäHFKQR´

0LODQ9$5+$/Ë.NRVWHOHFNêWUHQpU

VWUDQD
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6RNRO,,3URVWčMRY²,YDQÿLFH

DDOätYëVOHGN\NROD7-'&HUHNHY6..XĜLP
90H]LĜtþt%RKXQLFH2ORPRXF
%UQR%7HOQLFH-XOLiQRY

.$03ĜÌã7Č

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

Foto: Marek Sonnevend














NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
9 0H]Lĝtÿt ² .RVWHOHF -XOLiQRY ² 3URVWčMRY
QHGčOH %UQR%±7HOQLFH  
,YDQþLFH±'&HUHNHY.XĜLP±0DORPČĜLFH%%R
KXQLFH±2ORPRXF QHGČOH

2ORPRXFNR'ĨġtQ 90:71


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
6YLWDY\  %UQR      1HMYtFH
ERGĥ 3XUãO  .RYiĜ 6OH]iN D 0 :HOVFK SR 
6YRERGD   *HLJHU  5 3XPSUOD  6WHJEDXHU
 2ORPRXFNR'čÿtQ  
1HMYtFHERGĥ'RXJODV0LNXOLþ3HONR3DO\]D
*UXQW$XWUH\D3RPLNiOHNSR 2SDYDÓVWt
QDG/DEHP  1HMYtFHERGĥ
.RXĜLO.OHþND%XMQRFK*QLDGHND=EUiQHN
SR3+RXãND6YHMFDU 2VWUDYD+UDGHF
.UiORYp  1HMYtFHERGĥ
3%RKDþtN6WDQRMHYLþ%DUKDPD1iEČOHNSR
&DQGD.ROiĜD23HWHUNDSR6WDPHQNRYLF KoOtQ86.3UDKD  1HMYtFH
ERGĥ0DFKDþD:DOWRQSR3XULIR\D7KRPSVRQSR
.ĜLYiQHND9XNRVDYOMHYLþSR0DUHã$SSOHE\
6WHYDQRYLþ 1\PEXUN3DUGXELFH 
 1HMYtFHERGĥ+UXEDQ:ULJKW-
%RKDþtN.RKRXWâYUGOtN3DYORYLþ
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0CFUVCXDC#
MQNQDąG\PCJQFKP
·UVÊPCF.CDGO2CTFWDKEG&÷éÊP0[ODWTM
(12.3., 18:00), $TPQ  1NQOQWEMQ  ,
1RCXC5XKVCX[
MQNQDąG\PCJQFKP
5XKVCX[·UVÊPCF.CDGO  1NQOQWEMQ
1RCXC  0[ODWTM$TPQ2CTFWDKEG&÷éÊP
0CFUVCXDC#
MQNQDąG\PCJQFKP
-QNÊP1UVTCXC  75-2TCJC*T-T¾NQXÆ
MQNQDąG\PCJQFKP
1UVTCXC75-2TCJC  *T-T¾NQXÆ-QNÊP

VOLEJBAL
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(12:18)
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5R]KRGÿt .URERWKRYi D .XPPHURYi
9\ORXÿHQt  þHUYHQi NDUWD  -XUD
3Y 6HGPLþN\Diváci: 90.

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
=0LFND6ODGRYQtN±*UHSO7)ODMVDU+DFXUD-XUtNýHORYVNê%HþLþND3URFKi]ND
-XUD.RVLQD-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
1HMYtFHEUDQHN,YDQÿLF
/DIRQ1HþDV0DĜtN

Ä6RXSHĜE\OSRYãHFK
VWUiQNiFKOHSãt³
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UNIQA EXTRALIGA
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5R]KRGÿt9\NOLFNê1HMH]FKOHE6FKRO]H
Diváci:
E  E  7+ 
'RVNRN\$VLVWHQFHFauly:
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD3DO\]D/XNiã'RXJ
ODV-DYRQWH9iĖD)UDQWLãHN'XQDQV7KRPDV
3HONR-XUH0LNXOLþ-RVLS*RJD$GDP1RUZD
0LFKDO6HKQDO0DUHN'HGHN-LĜt.OHSiþ(ULN
6\FKUD/XNiã
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN
'DOätYëVOHGN\NROD
'čÿtQ6YLWDY\  1HMYtFH
ERGĥâLãND$XWUH\&DUOVRQ*UXQW6OH
]iN3XUãO.RYiĜ ÓVWtQDG/DEHP1\P
EXUN      1HMYtFH ERGĥ
3HFND0DUWLQâRWQDUDâPtGSR+UXEDQ
-%RKDþtN.Ĝtå %UQR2SDYD 
 1HMYtFHERGĥ*HLJHU5RE\
6WHJEDXHU.RXĜLO%XMQRFK.OHþND

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

.$03ĜÌã7Č
MQNQPGF÷NGDąG\PCJQFKP
%JTWFKO  2CTFWDKEG    6ąKPGE  <PQLOQ
 ,KJNCXC5QMQNQX  äKåMQX
·UVÊP.  *TCFGE-T¾NQXÆ2TQUV÷LQX8CTPUFQTH
8ÊVMQXKEG8NCwKO/CU6¾DQTUMQèGUMÆ$WF÷LQXKEG
$TPQ  

3DUGXELFH2ORPRXFNR

.$03ĜÌã7Č

TABULKA PO 18. KOLE

















KOOPERATIVA NBL

1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR

Foto: Marek Sonnevend





5R]KRGÿt 9HOLQRY D 3HORXãHN þDV  KRGLQ\
'LYiNĥ 500.
6HVWDYD 2ORPRXFH .XEtQRYi  1DSROL
WDQR  7UQNRYi  2UYRãRYi  .RVViQ\
LRYi6WUXãNRYiOLEHUR.RYiĜRYi6WĜtGDOD
6RNRORYi 7UHQpĝL-LĜt7HSOêD0LURVODY-HKOiĜ
6HVWDYD 3URVWčMRYD 7RXIDURYi  %H]KDQGROVND 
+RUNi1RYi5XWDURYi=DWORXNDORYiOLEHUR
6ODYtNRYi6WĝtGDO\.RMGRYiâPtGRYi3ROiãNRYi
.R]PtN 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

'iVHĝtFWæHGRPiFtE\OLOHSät
YHYäHP
/XERPtU3(75Èâ


KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD


675$1$
'DOätYëVOHGN\NROD 2O\PS3UDKD/LEHUHF
 1HMYtFHERGĥýHUQi6WDĖNRYiD
âLPiĖRYiSR3LãWČOiNRYi0LNãtNRYi..R
KRXWRYiDâXVWURYiSR 9.%UQR3ĝHURY 
 1HMYtFHERGĥ6-DQHþNRYi%RX
ORYi6YRERGQtNRYi0ČUNRYi3HUVRQRYi
6YRERGRYi 2VWUDYD.3%UQR 
 1HMYtFHERGĥ'LDWNRYi)DOWtQRYiD0DNDXV
NDLWHRYiSR.RSiþRYi6NLERYi0HLGORYi
ãWHUQEHUN)UëGHN0tVWHN  
1HMYtFHERGĥâYDQVNi.RWEDORYi6FKDQGORYi
%RURYFRYi3DYHONRYi+DGiþNRYi
.RQHÿQiWDEXONDRDæPtVWR
 2ORPRXF
    
 3URVWčMRY
    
 /LEHUHF
    
 2O\PS3UDKD    
.RQHÿQiWDEXONDRDæPtVWR
 9.%UQR     
 3ĜHURY
    
 .3%UQR     
 2VWUDYD
    
.RQHÿQiWDEXONDRDæPtVWR
)UêGHN0tVWHN       
âWHUQEHUN       
.$03ĜÌã7Č
þWYUWÀQiOH3OD\RII]iSDV\
EĝH]QDKRGLQ:
2ORPRXF  2VWUDYD /LEHUHF  .UiORYR 3ROH
3URVWčMRY3ĝHURY  2O\PS9.%UQR

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

kultura v Prostějově a okolí

23

1DSUNQHFKRSĚWH[FHORYDO1iURæQë
BYLI JSME
U TOHO

V DIVADLE SE
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PROSTĚJOV Do Městského divadla v Prostějově zavítal pražský Činoherní klub s divadelní hrou
Tanec bláznů. Do svého repertoáru ji zařadil znovu po osmadvaceti letech a dlužno říct, že neudělal chybu. Ačkoliv komediální drama pojednává o revoluční době v Rusku na počátku dvacátého
století, dotýkalo se svým způsobem i nás v současnosti. Ať už tím, že poukazovalo na všudypřítomné milostné pletky, na to, že peníze jsou pro vládnoucí až na prvním místě nebo že lež má krátké
nohy.... V hlediště nechyběl minulé pondělí ani Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Činoherní klub návštěvníkům Městského divadla nabídl příběh o revoluci,
která se nekonala. Děj se odehrával
v jisté severní ruské gubernii, jejíž gubernátor si stýskal nad tím, že v celém
Rusku probíhají revoluce, jen ne v jeho
gubernii. S tím se ale rozhodl něco
udělat...
Veškeré situace se tak odvíjejí od této
„potěmkinovské revoluce“. Gubernátor
dostává od vlády peníze na platy policejním hlídkám a kompenzace vdovám po
obětech, sám si je však strká do kapes.
Když však hrozí jeho prozrazení, ne-

chává na sebe fiktivně spáchat atentát,
který ale snadno odhalí nezvaný host.
Revolucionář Kozakov, bydlící v gubernátorově domě, se nechá v zájmu revolucionářských ideálů svést gubernátorovou manželkou. A jako tito dva milenci,
se i ostatní neustále líbali tak, jak se to
v Rusku dělávalo…
Celé představení přitom bylo postaveno na dobře napsaných komických dialozích, v nichž se proplétaly
narážky na dobovou vzrůstající nespokojenost ruských občanů s tehdejší vládou s prostým humorem.
A tak bylo z úst herců slyšet třeba následující: „Možná se vám to nebude líbit,
tatínku, ale jsem nakloněn marxismu.
Přitom jeho základem je materialismus,“ hlásal gubernátorův syn Kolja.
„Vážně? Ale vždyť to je i moje heslo! Ani
jsem nevěděl, že jsem taky marxista!“
odpověděl penězchtivý gubernátor.

Stejně jako v lednové inscenaci Víš
přece, že neslyším, když teče voda, která byla uvedena v prostějovském Městském divadle, si i v tomto dramatu zahrál jednu z hlavních rolí Petr Nárožný.
saa
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FOTOGALERIE
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A ani tentokrát návštěvníky nezklamal.
„Ve hře Tanec bláznů naprosto exceloval Petr Nárožný, který ztvárnil roli
gubernátora. Jeho trefné narážky, po-

hotové reakce a zejména herecký um
táhly celý děj. Opravdu skvěle jsem
se hlavně díky němu pobavila a vlastně i poučila. Pokud zaznamenám, že

jaké byloo hvězzdné obsazenní...

klikni na

www.vecernikpv.cz

v prostějovském Městském divadle
uvedou hru opět s ním, určitě se na ni
vypravím,“ svěřila se Večerníku jedna
z návštěvnic.
ZHQVQ6GTG\C/CEJQX¾
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SNÍMKY JANA ČÍŽKA OSLNILY BARVAMI
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
byla ve výstavních prostorách
regionálního
informačního
centra v prostějovském zámku
zahájena výstava snímků Jana
Čížka. K vidění na ní byly pro
něj tak typické neživé fotografie
krajin, z nichž některé nově obohatil o dynamický prvek živých
figur a všechny prozářil pestrými barvami podzimu. Večerník
u této vernisáže nechyběl...

3U\RĆL]ERXUDOL
KLWSDU¿GXQD795HEHO
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Pryoři do klání na
televizi Rebel nasadili svůj chytlavý
hit, který nadchne uši i srdce každého pravověrného motorkáře. Klip
hanácké skupiny v prvním únorovém kole skončil v konkurenci dalších šesti kapel z celé republiky na
druhém místě. Jenže to byl teprve
začátek!

Ve čtyřech kolech skončil třikrát zlatý
a jednou stříbrný. Díky hlasům od svých
četných a obětavých fanoušků se tak
Pryor na TV Rebel stal kapelou měsíce
února. Díky tomu by se dostal do celoročního hlasování.
„Chtěli bychom poděkovat všem našim
fanouškům za to, že nás podpořili a poslali nám své hlasy. Moc si toho vážíme
a ještě jednou děkujeme,“ netajili své
nadšení členové skupiny.
(mls)

$WDNKPCUGUVCNCLGFPKéMQW%\GEJ2CT¾F[PC684GDGN

Foto: internet

V „Kasku“ se objevímladá YOUTUBERKA
PROSTĚJOV Společenský dům
v Prostějově bude v neděli 17. března hostit mladou talentovanou zpěvačku a youtuberku Mínu. Tato mladá dívka všem přítomným zazpívá
své vlastní i převzaté písně známé
z jejích videoklipů. Koncert začíná
v 17:00 hodin.
„Mladá talentovaná zpěvačka, muserka a youtuberka Mína patří v současné

době k nejpopulárnějším influencerům.
Na hudební scéně se objevuje už odmalička, vystupovala v muzikálech Bonnie
a Clyde, Adam a Eva nebo Svět snů Lily.
Rovněž zpívala po boku mnohých populárních zpěváků, na koncertech Kapky
Naděje a také pět let byla členkou a moderátorkou v dětské populární kapele
Čiperkové.
Více na www.vecernikpv.cz

TEREZA MACHOVÁ
Barvy červené, žluté, hnědé
a oranžové zářily na fotkách Jana
Čížka představených na výstavě
s názvem Barvy podzimu v prostorách regionálního informačního
centra. Jednalo se přitom o úplnou
novinku v jeho tvorbě, protože
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dosud vystavoval pouze snímky
černobílé. „Honza Čížek stále fotí
neživé fotografie. To znamená, že
na nich najdete krajiny, architekturu nebo třeba zátiší. Na jeho dosavadních výstavách jste mohli vidět

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

snímky monochromatické, ovšem
nyní na nich září pestré barvy. A já,
když jsem je uviděl, jsem si řekl,
proč s tou barvou nezačal pracovat už dřív?“ zahájil výstavu těmito
slovy fotograf Jiří Andrýsek s tím,

že kromě toho, že fotografie byly
projasněny barvami, se na nich
poprvé objevily také dynamické
prvky v podobě živých figur.
Stejně jako se zamlouvala díla Jana
Čížka Jiřímu Andrýskovi, je oceňovali i Čížkovi kolegové z Fotoklubu Prostějov. „Opravdu se mi ty
snímky líbí, a to zejména proto, že
zatímco se všichni utápí v černobílých fotografiích, Honza natruc vystavil právě pestrobarevné,“ nechal
se slyšet Jan Svačina. „Navíc, co se
týče techniky, má fotky velmi dobře
zhotovené,“ uznal Petr Sládek.
Výstavu fotografií si můžete
přijít prohlédnout až do konce
března. Všechny snímky jsou
přitom prodejní, takže si jimi
můžete třeba ozdobit své interiéry.

'HV½W½YÙVWDYD Fotoklubu XND]XMH3URVWÈMRY[MLQDN
PROSTĚJOV Již po desáté se
sešli členové Fotoklubu Prostějov na své výroční výstavě. Po
Galerii u Hanáka a prostějovském zámku to tentokrát bylo
v prostorách Státního okresního archivu, v Třebízského ulici.
Stalo se tak v úterý 5. března,
tedy přesně rok od chvíle, kdy
umřel dlouholetý tahoun spolku
Albert Halmo. A ani tentokrát
u toho Večerník nechyběl.

Martin ZAORAL
Na výstavě se představuje celkem
třináct členů Fotoklubu. Všechny
snímky spojuje téma Prostějova
a jeho okolí. O zahájení vernisáže
se postarali fotografové Jan Svačina, který poděkoval Státnímu
okresnímu archivu za poskytnutí
prostor, a Bob Pacholík, který pustil reprodukovaný hanácký pochod

z 18. století coby hudební vložku.
Součástí výstavy je i medailonek
připomínající osobnost Alberta
Halma, dlouholeté dobré duše
fotoklubu, díky níž se v Galerii
u Hanáka svého času pořádala jedna akce za druhou. Kromě toho
je v archivu možné vidět pouliční
fotografie Boba Pacholíka či Oldřicha Skulila, panoramata z nyní
již zbouraného OP Prostějov Petra Sládka, letecké snímky plumlovského zámku od Jana Svačiny
a řadu dalších snímků.
Objevit tam lze i jednu fotografii
Karla Nováka známého zejména
coby fotografa ženských aktů či
momentek z nudistických pláží. „Tahle fotka zachycuje střešní
konstrukci prostějovského zimního stadionu v době, kdy se stavěl.
Tehdy kolem ještě stála spousta
jeřábů a další techniky. Nic z toho

mi ovšem nepřišlo tak zajímavé
jako sama konstrukce rýsující se na
pozadí čistého nebe,“ popsal pro
Večerník svůj abstraktně působící
snímek sám autor.
Navštívit klubovou výstavu mů-

žete ve Státním okresním archivu, Prostějov až do 26. dubna,
a to každé pondělí a středu od
8:00 do 17:00 hodin nebo v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do
15:00 hodin.

-CTGN0QX¾MPCXÚUVCX÷RąGFUVCXKNUXčLCDUVTCMVPÊUPÊOGMX\PKMNÚD÷JGOUVCXD[
RTQUV÷LQXUMÆJQ\KOPÊJQUVCFKQPW
Foto: Martin Zaoral

společnost

O týden později, než bývá zvykem,
tedy po Popeleční středě, započal
uplynulou sobotu v Tištíně masopust.
Již v devět hodin ráno se první masky
začaly řadit u nově zrekonstruované
sokolovny, aby se vydaly na tradiční
masopustní průvod. Důvodem opožděného termínu oslav bylo velké vytížení nově opravené sokolovny.
Krásně namaškaření obyvatelé Tištína si užívali průvodu po vesnici. A
jak už bývá zvykem, za doprovodu
medvěda zastavovali u jednotlivých
obydlí, náležitě si vychutnali občerstvení jak domácími pochutinami,
tak i dobrým pitím, nechyběla ani
slivovice. Díky umu obyvatel byli

Vendula PROVAZOVÁ

v průvodu zastoupeni nejen Mimoni a strašidelné masky, nechyběla
Sněhurka, někteří šli za melouny...
Snaha uskutečnit setkání v rekonstruované sokolovně došla naplnění, a tak se rozradostněný průvod
mohl nakonec nahrnout do jejích
útrob. Tam začala pravá masopustní
zábava, hrála muzika a obyvatelé si
pochutnávali na zabijačkových specialitách. Ty si posléze také mohli
zakoupit. A že se tam jednu chvíli
utvořila pěkná fronta. „Chodíme
s dětmi každý rok. Letos se vyvedlo celkem i počasí. Není teplo, ale
ani zima, myslím, že to děti zvládly
bravurně,“ sdělila Večerníku jedna z
účastnici průvodu.

TIŠTÍN Ani v malebné vesničce Tištín nezapomněli zorganizovat masopustní průvod. Rodiče i děti v maskách již tradičně obešli celou vesnici, nechyběla atrakce v podobě vedeného medvěda.Veselý průvod doprovázela kapela a na závěr se všichni sešli v
sokolovně k masopustní slavnosti.

6ÊwVÊPQXN¾FNCOCUQRWUVPÊP¾NCFCPCOCUM¾EJUKFCNKP÷MVGąÊQRTCXFW\¾NGåGV
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večer nabitý humorem. Sálem se rozléhaly salvy neutuchajícího smíchu,
který polechtal bránice diváků. Nechyběly sarkastické, vtipné a někdy až
morbidní hlášky. Pořad tak byl vhodný
až pro mládež starší 12 let. Unikátní
večer mohli nejen Prostějované zhlédnout za symbolické vstupné 40 korun.
„Myslela jsem si, že opravdu přijedou
Iva Pazderková i Pavlásek, špatně jsem

FOTO: internet

si to přečetla, takže jsem byla překvapená, když jsem zjistila, že se bude vše
pouze promítat na plátně. Ovšem i tak
jsem se pobavila, zasmála a nakonec
ani nelitovala, za čtyřicet korun mi to
mělo být jasné,“ smála se Jolana Tomášková. „Kdyby ale tato dvojice měla
opravdu do Prostějova přijet, rozhodně
bych si to nenechala ujít,“ dodala ještě
pro Večerník.
(nif)

Bylo vidět, že pro vesničku Ptení tento
dětský karneval představuje tradiční
akci, protože při vstupu do sálu sokolovny se pomalu nebylo kam hnout,
všechna místa k sezení zaujali hrdí
rodiče a pohotově natáčeli své děti.
Těch byl plný parket. Od jednotlivých
princezen, berušek, šerifů a indiánů
až po například nastrojená dvojčata
nebo sourozence. Všechny masky byly
velmi krásné a rodiče si s nimi dali určitě velkou práci. Ve tři hodiny zavelel
moderátor k nástupu na promenádu.
Někteří šli sami, ty malinké doprovázeli rodiče. Odměnu představovala čokoláda. Následovaly soutěže pro děti.
Nechyběla recitace nebo zpěv, hitem se

Vendula PROVAZOVÁ

PTENÍ Předminulou neděli
Večerník zavítal do sokolovny
ve Ptení, kde se již tradičně na
masopustní víkend pořádá
pro děti karneval. Rozverné
děti zaplnily celý parket, účastnily se různých soutěží, za jejichž plnění dostávaly sladkosti. No zkrátka dětský karneval,
jak má být.

uvedla galeristka Jarmila Vysloužilová. Jiří Mádlo se narodil roku
1934 a zemřel v roce 2008, letos by
tedy, pokud by žil, slavil 85 let. Byl
českým akademickým malířem a
grafikem a členem Sdružení pražských malířů. Jeho tematický záběr
děl je široký od portrétní a figurální
tvorby přes intimní žánry, zátiší a
květiny k širokému tématu krajiny.
Jeho celoživotním zájmem se tak
stává člověk a jeho svět, zejména
v sepjetí s přírodou. Výrazovými
prostředky jsou malba a grafika,

rozvíjená v širokém spektru svých
technik. V malbě jsou to zejména
olej, akryl, pastel, akvarel, v grafice
dřevořez, litografie a sítotisk. Vedle
toho vznikají rozměrné kresby, jako
samostatné výtvarné projevy, rovnocenné malbě i grafice, zpracované
kombinovanou technikou, uhlem a
perem, nebo lavírované kresby brkem, rákosem, tuší nebo mořidlem.
Za 40 let své činnosti uspořádal
více jak 60 samostatných výstav a
zúčastnil se zhruba stejného počtu
výstav skupinových doma i v cizině.

sólové klavírní melodie v podání mladého talentovaného klavíristy Daniela Juna a závěr koncertu bude patřit
propojení dětských i dospělých hlasů obou sborů.
Návštěvníky koncertu čeká nejen
nevšední hudební zážitek v krásných prostorách Městského divadla
v Prostějově, ale jistě i uspokojení,
že jejich účast přispěje k dobré věci.
Srdečně zve pěvecký sbor Nota
Bene Prostějov, který tímto děkuje
také městu Prostějov za podporu a
možnost uspořádání této charitativní akce.
(red)

nahlédnou do atria Muzea ve Špalíčku,
projdou se starým židovským hřbitovem a komentovaná prohlídka bude
připravena i na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí.
Konečně dne 27. dubna to bude Prostějov duchovní, kdy se otevřou brány
kostelů Povýšení sv. Kříže, sv. Petra a
Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, kaple sv.
Anny, sv. Andělů strážných a sv. Lazara s volnými prohlídkami. Návštěvníci
se mohou těšit také na komentovanou
prohlídku klášterního kostela s varhanním koncertem a na prohlídku refektáře a bývalé klášterní knihovny,“ přiblížila program tří výjimečných sobot
náměstkyně Milada Sokolová, která
je zástupcem města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
(tok)

přihlásil. Tyto dva sbory uskuteční
charitativní koncert ´Zpíváme pro
UNICEF´ příští středu 20. března od
18:00 hodin v Městském divadle v
Prostějově.
Z úst dětských zpěváků zazní úpravy
lidových písní a autorské písně určené
dětským sborům. Ženský sbor Nota
Bene Prostějov pro posluchače připravuje oblíbené písně z repertoáru skupiny Hradišťan, jako jsou Modlitba za
vodu, Člověk a země, O zrození, a těšit
se můžete také na známou píseň Over
the Rainbow a několik gospelových
melodií. V programu koncertu zazní i

stavíme moderní architekturu, bude
otevřen Národní dům, zámek na Pernštýnském náměstí a prostějovská radnice. Na zámku bude otevřena i zámecká
kavárna, kde se budou moci návštěvníci občerstvit, projdou do městské
galerie a zhlédnou část výtvarných děl
z městských uměleckých sbírek. Podívat se bude možné i do prostor, kde
nyní sídlí domovní správa. Na radnici
se kromě věže dostanou zájemci i do
kanceláře primátora.
Dne 14. dubna se návštěvníkům představí Prostějov židovský, kdy si zájemci
budou moci prohlédnout například
bývalou novou synagogu – dnešní
Husův sbor, následovat bude procházka Demelovou ulicí kolem někdejšího
nadačního domu Feitha Ehrenstamma, v němž dnes sídlí odbor dopravy,
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PROSTĚJOV V první jarní den
20. března proběhne po celé České
republice řetěz charitativních koncertů, které spojuje myšlenka pomoci dětem vyrůstajícím v chudobě a v nebezpečných podmínkách
v různých částech světa. Výtěžek
z koncertů poputuje organizaci
UNICEF, na program určený pomoci dětem s názvem „Dobrý start
do života“.
Ženský pěvecký sbor Nota Bene
Prostějov neváhal a do sítě charitativních koncertů se spolu s osloveným
dětským sborem ZUŠ V. Ambrose
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PROSTĚJOV V Galerii Mánes
Club vystaví díla akademického
malíře Jiřího Mádla. Expozice
bude věnována jeho nedožitým
85. narozeninám. Přijďte se na
jeho obrazy podívat i vy! Uvidíte
portréty, krajiny, zátiší nebo akty,
před nimiž se tají dech. Vernisáž
proběhne ve středu 13. března v
17:00 hodin v prostorách galerie.
„V Galerii Mánes Club uspořádáme tentokrát výstavu věnovanou
nedožitým 85. narozeninám akademického malíře Jiřího Mádla,“

ději si prohlížel několik dalších dětí, než
je představil. Všichni odvážní byli poté
odměněni sladkostí a malým dárečkem. Další soutěže přinesly tancování
a židličkovou soutěž. Závěrem došlo na
bohatou tombolu. „Tento karneval pořádáme každoročně vždy na ukončení
sezóny. Už si ani nepamatuji, kolikátý
to je. S účastí jsme spokojení, každým
rokem je v podstatě stejná. Ale děti se
samozřejmě mění. Ty, co vyrostly a už
na takové akce nechodí, nahradí men- PROSTĚJOV Na počátku turisticší a noví návštěvníci,“ zhodnotila akci ké sezóny během měsíce dubna se
Kristýna Frodlová, členka SDH Ptení. v celé republice otvírají památky v
jednotlivých městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty,
přednášky. To vše v rámci Mezinárodního dne památek a sídel, k němuž se letos připojí i Prostějov. Však
je také naše město členem Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a
Slezska. „Máme co nabídnout, proto jsme se rozhodli připojit k projektu. Je to zároveň jeden z prvních
kroků, jak více podpořit, rozvinout a
FOTOGALERIE
propagovat cestovní ruch a zájem o
klikni na
památky v Prostějově,“ poznamenal
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
primátor František Jura.
U TOHO
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zaměřená. „Dne šestého dubna před-

stala známá česká písnička Skákal pes
přes oves. Vyskytli se odvážlivci, kteří si
střihli moderní české písničky, zkrátka
nepřišly ani básničky. Dokonce i jedna
z vlastní tvorby o vesničce Ptení. Obecenstvo plné rodičů i prarodičů pozorně naslouchalo a tleskalo každému
vystoupení.
„Máme tady krásnou mladou policajtku, jak se jmenuješ?“ představil moderátor další dítě na pódiu. Z toho pak
smutně vypadlo: „Já jsem Jindra.“ Výbuch smíchu v obecenstvu byl na místě
a moderátor se malinko zastyděl a ra-

MAŠKARY

Sokolovnu ve Ptení ZAPLNILY
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PROSTĚJOV Minulý týden Prostějov prostřednictvím filmového
plátna navštívili herci Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek. Nejen na tuto
slavnou dvojici se přišlo podívat pár
desítek lidí. Vlastní promítání se
odehrávalo v sále kulturního klubu
Duha.
Hodinu a půl dlouhé promítání zprostředkovalo neopakovaný a unikátní

le nachystají míče do útoku. A tím pak
úspěšně zakončují. Proto jasně dominují
letošní ligové sezóně,“ ocenil Lubomír
Petráš úroveň rivala. V některých pasážích dosud posledního vzájemného střetu dokázaly jeho svěřenkyně jít nahoru
dlouhými bodovými šňůrami. Mnohem
víc takových sérií však vzápětí samy inkasovaly. „V určitých postaveních jsme na
domácí dobře zatlačili, ale vždy to trvalo
jen omezenou dobu. Naopak oni nás
dostávali pod tlak skoro neustále, na přihrávce jsme tam měli častokrát výpadky.
Následně chyběl pořádný útok, zatímco
Olomoučanky těží z rychlých nahrávek
Šárky Kubínové, z její rychlé spolupráce
se šikovnými střeďačkami i z údernosti
účka Gábiny Orvošové. Na tuhle komplexní kvalitu jsme dnes neměli,“ uznal
Petráš.
Ačkoliv v tu chvíli ještě nevěděl, zda se

svým mančaftem obsadí po nadstavbě druhou nebo třetí příčku, hodnotil dlouhodobou část extraligového
poměřování jako vcelku úspěšnou.
„Důležité je, že jsme po těch výrazných
změnách v kádru z loňského léta nespadli v české soutěži někam na nižší
pozice v tabulce. Suverénní Olomouci
teď konkurovat moc nedokážeme, ta je
výkonnostně někde jinde. Ale jinak jsme
se celou dobu přetahovali s taktéž silným
Libercem o druhé místo a všechny ostatní celky včetně nebezpečných Olympu
Praha i Šelem Brno nechali bodově
daleko za sebou. S čímž může panovat
částečná spokojenost,“ rozebíral Petráš.
Plné uspokojení však rozhodně nehrozí. „Několik zápasů jsme rozhodně
měli zvládnout lépe, než jak nakonec
dopadly. Především tři těsné porážky
od Liberce mrzí, nejvíc ta týden stará

vá i další jejich hráčky. Ustát takhle velký tlak na přihrávce je těžké, my jsme to
často nezvládaly.“
ƔƔ Zápas provázely velké zvraty
s dlouhými bodovými šňůrami, což
je obecný jev hry vékáčka. Z čeho
pramení?
„Je pravda, že takových sérií máme v našich utkáních hrozně moc, a to na obě
strany. V některých postaveních totiž
dokážeme zabrat tím, že dobře servírujeme i bráníme. Potom však přijde
jiné postavení, v něm najednou nejsme
schopné přihrát, k tomu přidáme chyby

i v jiných činnostech a soupeř boduje
dlouho za sebou.“
ƔƔ Můžete okomentovat výkony a výsledky družstva v dlouhodobé části extraligy?
„Začátek sezóny byl dost nervózní, protože se tady poskládal z větší části nově
složený kolektiv s řadou nás mladých
holek, pro které to většinou byl první rok
na tak důležité týmové pozici. Postupně
jsme se ale zlepšovaly, nahoru šly výkony
i výsledky. Dařilo se zkvalitňovat zmíněný příjem, částečně útok. A nejlepší asi
máme celou dobu bloky.“

OLOMOUC Většinu čtvrtečního duelu na palubovce
Sportovní haly Univerzity Palackého absolvovala druhá
nahrávačka prostějovských volejbalistek Nicole Šmídová
(na snímku). Jednu z nejmladších členek současného
kádru VK jsme si pak vytáhli k interview nejen o právě
skončeném střetnutí.

ƔƔ Herní progres se však od třetího
kola nadstavbové fáze zastavil. Znáte
důvod?
„Podle mého názoru jsme teď ke konci
možná byly už trochu unavené... Zápasový program nadstavby začal být víc
nahuštěný, k tomu se musí připočítat náročná příprava. Taky se mohla přidat nervozita, protože jsme chtěly udržet druhé
místo před Libercem a doma proti němu
i Olympu jsme nehrály úplně v pohodě.“
ƔƔ Pomůže volný víkend k aspoň částečnému nabrání nových sil?
„Podle mě určitě, nějaký odpočinek už fakt
potřebujeme. Třeba já se po dlouhé době
konečně podívám domů do Plzně, dva
volné dny pomůžou fyzicky i psychicky.“
ƔƔ Daří se vám osobně už lépe čelit nervozitě, pokud dostanete šanci
v mistrácích?
„Já myslím, že docela jo. Pro mě je hlavně těžké, když naskakuju do zápasů stu-
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Hlavní trenér vékáčka nejprve rozebral
čerstvě dohraný mač. „Proti silnému
a kompaktnímu družstvu UP se hraje
opravdu složitě. Oni mají výborný servis,
kterým nás často dostávali pod velký tlak
na přihrávce, naopak my jsme jim svým
podáním problémy tolik nedělali. Tím
pádem se můžou opřít o kvalitní příjem
a taky mezihru, na rozdíl od nás si skvě-

Marek SONNEVEND

OLOMOUC Porážka v krajském
derby na území hanácké metropole
uzavřela volejbalistkám VK Prostějov nejen nadstavbovou část UNIQA
extraligy žen ČR 2018/2019, ale též
celou dlouhodobou fázi této soutěže.
Čtvrteční večer v Olomouci tak vyzýval
k alespoň malému ohlédnutí za právě
skončivší etapou tohoto ročníku.
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dená z lavičky jako střídající. Vždycky mi
chvíli trvá, než se do toho dostanu, což
provází právě i ta nervozita. Ale snad se
s tím postupem času peru trochu líp než
dřív.“
ƔƔ Přejete si do čtvrtfinále raději
Přerov, nebo KP Brno?
„Já bych radši Královo Pole. V Přerově
je kousavá Eva Svobodová, která, když
se rozjede, tak dokáže urvat neskutečné balóny. A jakmile se k ní přidá ještě
Vendula Měrková, dokáže být Přerov
hodně nebezpečný.“
ƔƔ Jak náročné bude ustát roli favorita a splnit dílčí cíl v podobě postupu
do ligového semifinále?
„Víme, že to pro nás nemusí být vůbec
jednoduché a musíme se připravit na
všechno, nejvíc na psychické zvládnutí
té úlohy favorita. Ale půjdeme do play-off naplno a věřím, že to bude dobré. Že
čtvrtfinále společně zvládneme.“

doma. Mohli jsme potvrdit své druhé
místo, bohužel se nestalo a předchozí
zlepšování našeho herního projevu
jsme nedokázali v závěru nadstavby
potvrdit. Mohli jsme tudíž celkově
předvádět ještě kvalitnější volejbal,
hlavně stabilnější. Na druhou stranu
tým v daném složení určitě nezklamal,
většinu času šlapal s ohledem na své
možnosti i potenciál solidně. Podstatné teď samozřejmě bude zvládnout
play-off, zejména čtvrtfinále. To rozhodne o úspěšnosti celé sezóny,“ zdůraznil prostějovský kouč.

Prostějov (son) - Většinu krajského
přeboru kadetek 2018/2019 se starší žákyně VK Prostějov hrající tuhle
soutěž jako oddílový „B“-tým pohybovaly v čele tabulky. Vinou nečekaných bodových ztrát v závěrečných
dvoukolech však na konečný triumf
těsně nedosáhly. Mladé volejbalistky
vékáčka nejprve doma ztratily bodík
s posledním Šternberkem B po výsledcích 3:0 (12, 13, 23) a 3:2 (-23, 13, 11,
-17, 12). Následně přišly o další dva na
hřišti čtvrtého Přerova C, kde to dopadlo 3:2 (-17, -18, 19, 23, 13) a 0:3
(-8, -10, -15). Právě o tyto tři body
zpět za vítězným Přerovem B obsadily
prostějovské holky v celkové tabulce
druhé místo. „Nebylo však naší prioritou bojovat o prvenství v kraji kadetek.
Tady šlo hlavně o to, aby si dostatečně zahrály všechny členky kádru bez
ohledu na výsledky,“ vysvětlil trenér žákyň VK Lukáš Miček, že stříbrná pozice v Krajské,m přeboru kategorie
U17 a tím nepostup do kvalifikace
o první ligu rozhodně není žádným
problémem.
Krajský přebor kadetek 2018/19
– konečné pořadí: 1. Přerov B 47,
2. VK Prostějov 44, 3. Uničov 36,
4. Přerov C 23, 5. Olomouc B 14, 6.
Šternberk B 10.
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Prostějov (son) - Ne moc často se volejbalová UNIQA extraliga žen ČR
dostává v přímém přenosu na televizní
obrazovky. Minulé pondělí 4. března
k tomu došlo díky živému vysílání
dohrávky 23. kola soutěže mezi VK
Prostějov a Olympem Praha na programu ČT Sport. Necelých pět stovek nejvěrnějších fanoušků, kteří po
sedmé hodině večerní dorazili do haly
Sportcentra DDM, si tak mohlo užít
zábavu navíc nad obvyklý rámec prostějovských utkání. Během přestávek
mezi jednotlivými sety se soutěžilo
o zajímavé ceny s maskotem Galáčkem. Na instalované velkoplošné obrazovce byli často zabíráni jednotliví
diváci s tím, aby například ukázali pořádné povzbuzování nebo se políbili za
zvuků známé písně Kiss Me. Po vzoru
mezinárodních zápasů nechybělo ani
Jestřábí oko kontrolující správnost rozhodnutí sudích při sporných míčích.
Oba trenéři si takzvanou Challenge
brali hned několikrát a domácí kouč
Lubomír Petráš byl v tomto směru
o dost úspěšnější než jeho zkušený
protějšek Stanislav Mitáč. Televizní
show každopádně Hanákům přinesla
zábavně vítané zpestření.

Televizní pøenos
pøivezl zábavu

RYCHLÝ

OLOMOUC Předehrávka posledního
24. kola dlouhodobé části UNIQA extraligy ČR 2018/2019, kterou byl šlágr
mezi dvěma vedoucími celky soutěže,
patřila volejbalistkám Olomouce. Prostějovské ženy jim vzdorovaly ve vstupní i třetí sadě, ovšem bez výsledného
efektu. A papírově silnější soubor tak
zvítězil bez ztráty kytičky. Tím pádem
musel VK čekat až do sobotního večera, jestli po nadstavbě zůstane druhý,
nebo klesne na třetí místo...
Domácí tým šel od úvodních výměn do
velkého tlaku a bleskově získal komfortní
náskok 11:3. Vékáčko mělo velké pro-
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Bodový vývoj – první set: 2:0, 2:2, 7:2,
11:3, 12:4, 12:10, 16:13, 16:18, 21:18,
21:21, 23:21, 23:23, 25:23. Druhý set:
0:2, 7:2, 11:3, 11:6, 13:6, 15:7, 18:8, 18:10,
19:12, 21:12, 21:15, 23:15, 25:16. Třetí set:
2:0, 2:4, 4:4, 4:6, 6:7, 6:9, 7:10, 10:10, 13:11,
15:12, 17:13, 17:18, 21:18, 22:21, 25:21.

blémy na přihrávce, tím pádem se vůbec
nedostávalo do hry a jeho začátek nestál za
nic. Hosty však postavila na nohy vydařená
pasáž při servisu Rutarové se šesti získanými body za sebou (z 12:4 na 12:10). Od té
chvíle bylo zahajovací dějství vyrovnané,
Prostějovanky dokonce získávaly navrch.
Zanedlouho předvedly další výbornou sérii ze 16:13 na 16:18, tentokrát při podání
Horké. Soupeřky oplatily úplně stejnou
mincí (21:18), aby i koncovku bláznivé
sady plné zvratů (21:21, 23:21, 23:23)
zvládly o fous lépe – 25:23 a 1:0.
Novou razantní otáčku si výběr úpéčka
schoval na start druhé části, kdy Petrášovy
svěřenkyně znovu nedokázaly vůbec čelit
soustředěnému náporu favoritek (z 0:2
na 7:2 a, 11:3). Navíc tentokrát zvládaly
lídryně tabulky držet svou převahu trvale,
neboť účinněji podávaly, mnohem přesněji přijímaly i nepoměrně úspěšněji útočily.
Set číslo dva proto vyzněl naprosto jednoznačně – 25:16 a 2:0.
Vstup do třetího dílu poznamenalo nepří-

Marek
SONNEVEND

Původní reportáž
pro Večerník

nuto ještě zdaleka nebylo. Perfektně
totiž zaservírovala Nová, celý mančaft
parádně bojoval a šestibodovou šňůrou obrátil na 17:18. Ale bohužel stejně
jako v prvním setu okamžitě následoval
špatný úsek - 21:18. A tuhle výhodu již
kolektiv UP využil – 25:21 a 3:0.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a konečnou tabulku UNIQA extraligy s programem play off najdete na
straně 22

„Tým Olomouce potvrdil, že je v celé extralize výkonnostně jinde než všechna
ostatní družstva. Před necelým týdnem tady dal nakládačku Liberci, tentokrát
přehrál také nás. Dokázal se vyrovnat i s oslabením o několik hráček, protože
má široký a vyrovnaný kádr. Tím pádem účinně naskočily holky z lavičky, my
jsme se proti kvalitnímu výkonu soupeře těžko prosazovali. Dá se říct, že domácí byli lepší ve všem, zvítězili naprosto zaslouženě.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„První set byl dramatický tím, že jsme ztrátou koncentrace přišli o pohodlný
náskok. Pak se hrálo dlouho vyrovnaně, až koncovku jsme těsně zvládli. Což se
pozitivně projevilo na druhé sadě jasně v náš prospěch, třetí po zranění prostějovského libera jsme brzy otočili a celý zápas i přes jeden další výpadek dovedli
k vítězství. Výsledek 3:0 mě těší tím víc, že jsme se museli vyrovnat s dost početnou marodkou a holky to odehrály v podstatě bez střídání.“

Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc
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jemné zranění libera Slavíkové (výron
v kotníku). Kvůli ošetřování a následnému prostoji se skoro deset minut
nehrálo, nicméně prvotní fázi po náhlé
ztrátě stabilní členky základní sestavy
překonaly Horká a spol. kvalitně zásluhou úniku z 5:6 na 7:10. Vzápětí však
herní jistota celého družstva klesala
dolů, zatímco pohodově působící Olomoučanky zamířily k hladkému triumfu - 10:10, 13:11 a 17:13. Leč rozhod-
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Pondělí 11. března 2019
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Za stavu 2:0 na sety a 5:6 ve třetí sadě volejbalového
derby Olomouc – Prostějov se nešťastně zranila Tereza
Slavíková, libero VK. Nejprve si toho nikdo nevšiml,
protože po zvrtnutí kotníku bez cizího zavinění zůstala
sedět vedle hřiště a teprve po dohrání výměny se k ní
všichni seběhli. Následovalo první ošetření masérem
Tomášem Rakem, odnos dvojicí Lubomír Petráš - Marie
Toufarová za lavičku a posléze převoz do nemocnice na
vyšetření (viz. rubrika Žhavá novinka).

Jak se v Olomouci zranila Slavča

Foto: Marek Sonnevend

'HUE\Y2ORPRXFLSíHVYĨGġLYĨSUROtGUD ZAUJALO NÁS UP OL
OBRAZEM
VK PV 3:0

ƔƔ Jaké bylo derby z vašeho pohledu?
„My jsme se dost trápily na přihrávce,
naopak Olomouc hrála většinu utkání
dobře, výborně bránila. První set jsme se
přesto držely vyrovnaně, druhý byl jasný
a ve třetím nás rozhodilo zranění Terky
Slavíkové. Přesto jsme ještě zabojovaly
a skóre otočily, ale v koncovce nám možná trochu došly síly.“
ƔƔ Poslední dobou se zdálo, že příjem
zlepšujete. Proč to tentokrát neplatilo?
„Olomouc má skvělý servis, výborně
podávají Verča Trnková, Šárka Kubíno-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

smečařka Arianna Person, druhá posila ze zámoří. A první nahrávačkou
je odchovankyně vékáčka Lucie Zatloukalová, takže znovu dojde k sourozeneckému souboji se sestrou Michaelou, současnou prostějovskou
jedničkou na daném postu.
„Přerov má vyrovnané družstvo s hlavní útočnou silou v osobě Vendy Měrkové a se šikovnými smečařkami v čele
s Evou Svobodovou. Je to velice živý
tým hrající hodně odhodlaně, do zápasů chodí většinou na plné pecky. Což
o play-off bude určitě platit ještě víc.
Dá se předpokládat, že do nás půjdou
svým dobrým servisem, na což se musíme nachystat. Rozhodně nás nečeká
nic snadného, spíš právě naopak. Ostatně vyrovnané i velmi náročné semifinále poháru před měsícem ukázalo, jak
může tohle měření sil vypadat. Musíme
být trpěliví a nepanikařit, pokud všechno nepůjde podle plánu. Nakonec to
stejně bude hlavně o nás, s dobrými
výkony bychom měli vítězit,“ vyhlížel
Petráš soudné bitvy.
Čtvrtfinále bude klasickou sérií na tři
vítězné duely, během níž se domácí
prostředí střídá po jednom utkání.
Začne se v sobotu 16. března od 15.00
hodin v hale Sportcentra DDM, druhý
mač přijde na řadu ve středu 20. března
od 18.00 hodin v Přerově a následně se
derby přesune zpátky do Prostějova ke
třetímu pokračování v sobotu 23. března zase od 15.00 hodin (v obou případech posun na brzké odpoledne kvůli
večernímu basketbalu).
Každopádně se dají očekávat zajímavé
a nejspíš i dramatické souboje plné kvalitního volejbalu, což je ta nejlepší pozvánka
pro sportovní fanoušky do hlediště!

vecerník
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PROSTĚJOV Tento pátek 15. března od 15:00 hodin se bude v prostějovské hvězdárně v Kolářových sadech slavit Den hvězdáren a planetárií. Při této příležitosti se tam bude konat den otevřených dveří,
který bude doplněn speciálním programem.
„U příležitosti Dne hvězdáren a planetárií, jehož garantem je Asociace hvězdáren a planetárií, pořádáme den otevřených dveří doplněný speciálním programem. Zájemci k nám mohou přijít kdykoliv od
15:00 hodin do 20:30 hodin a seznámit se se současnými aktivitami
hvězdárny. Od 15:00 hodin budeme společně pozorovat Slunce. Následně v 18:00 hodin bude zahájena přednáška obohacená o fyzikální
pokusy s názvem Podivuhodná difrakce. A nakonec od 19:30 hodin
budeme pozorovat hvězdnou oblohu,“ popsal vedoucí hvězdárny Karel Trutnovský.
Přednáška Podivuhodná difrakce vás seznámí s tím, jak se ohýbá
světlo. „Světelné paprsky se nemusí vždy šířit pouze přímočaře, ale za
určitých podmínek mohou také zahnout. Tomuto jevu se říká ohyb
světla neboli difrakce a je zapříčiněn vlnovou vlastností světla. Díky
difrakci se hvězda v ohnisku dalekohledu nejeví jako bod a může mít
dokonce paprsky, například v podobě kříže. Difrakce na vodních kapičkách v oblacích může být příčinou některých zajímavých halových
jevů v atmosféře. Difrakci využíváme též v mnoha různých technických zařízeních. Přestože je za tímto jevem skrytý poměrně složitý matematický aparát, difrakční jevy mohou být také neobyčejně
krásné. Přijďte se pokochat krásou některých difrakčních obrazců a
dozvědět se základní informace o tomto podivuhodném přírodním
jevu,“ doplňuje Trutnovský. Vstup na tyto akce je volný.
(tem)

Oslavte Den hvězdáren a planetárií
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aneb názor
Heleny Horké
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Tolik procent utkání vyhrály
ženy VK Prostějov v dlouhodobé části UNIQA extraligy
ČR 2018/2019. Jejich celková bilance zní: 13 triumfů za
tři body, 4 dvoubodová vítězství, 4 jednobodové porážky
a 3 nulové prohry. Stačilo to
na 51 získaných bodů při setovém skóre 61:35.

71

HOLKY, POTVRÏTE SVÉ KVALITY!

První dílčí hodnocení aktuální sezóny žen VK Prostějov jsme přinesli na tomto místě
už po základní části UNIQA extraligy ČR. Nyní skončila nadstavba a dá se říct, že se během ní nic podstatného nezměnilo. Zpočátku to sice díky otočenému souboji v Liberci
na 3:1 a suverénnímu triumfu na Olympu Praha 3:0 vypadalo, že jdou Hanačky po výkonnostní stránce slibně nahoru. Ale pak přišel zpětný propad do průměrné kolísavosti
plné výborných pasáží i výpadků, což je průvodní jev celého ročníku 2018/2019.
Přesto já osobně vidím rozhodně víc pozitiv, než negativních prvků. Nejdůležitější ze
všeho je, že výrazně obměněný (a oproti předchozím letům objektivně velmi oslabený) tým vékáčka potvrdil svou předpokládanou úroveň. To znamená za očekávaně
suverénní Olomoucí bojovat o druhé až třetí místo se srovnatelně silným Libercem
a nechat pod sebou všechna ostatní družstva včetně notně posíleného Olympu (Pavla Šmídová-Vincourová, Barbora Purchartová) i ostříleně nebezpečných Šelem Brno
(s navátilkyní Miladou Bergrovou-Spalovou).
Bodový náskok prostějovských děvčat před těmito soupeřkami je po čtyřiadvaceti ligových kolech hodně velký, leč žádný přehnaný klid pro play off určitě nedává. Úskalí totiž
spočívá ve zmíněné herní nestálosti způsobené zejména nejistou přihrávkou, častými
chybami v mezihře i méně úspěšným útokem. Tím pádem v jednotlivých zápasech
hrozí nebezpečí případné porážky, ačkoliv ve čtvrtfinále Petrášovy svěřenkyně vyzve
jeden z níže umístěných kolektivů (Přerov či KP Brno).Tyhle mančafty jistě mají potenciál jednorázově favorita zaskočit. Nicméně v sérii na tři vítězné duely jsem přesvědčený o tom, že by se měly projevit větší volejbalové kvality Heleny Horké a spol. Klíčové
přitom bude ukočírovat nervy z vědomí role favorita a toho, že postoupit do semifinále
je prostě povinnost. Pokud tento stěžejní faktor hlavně mladší členky mančaftu psychicky unesou, neměly by být s účastí mezi elitním kvartetem nejvyšší české soutěže žádné
nepřekonatelné potíže.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Pořád máme ve hře velké výkyvy, kdy chvíli je náš výkon dobrý a vzápětí špatný.
Někdy se mi až zdá, jako by se nám ani nechtělo hrát, chybí větší nadšení i emoce. Ty
jsme víc ukázaly až v úplném závěru pondělního utkání s Olympem Praha a díky
tomu obrátily zdánlivě ztracený čtvrtý set. Za což jsme samozřejmě rády, ale celkově
výkon z naší strany nebyl nic moc. Podobně to vypadalo ve čtvrtek v Olomouci, kde
nebylo moc co řešit. Skoro celou dobu jsme tahaly za kratší konec, soupeř měl průběh
zápasu pod kontrolou. My jsme občas předvedly nějaké lepší momenty, ale na úspěch
to nestačilo. Musím říct, že já osobně už jsem se cítila poslední dobou docela unavená.
Utkání teď bylo víc rychleji za sebou, do toho náročná příprava a síly mi po pravdě
ubývaly. Proto je dobře, že nadstavba skončila a měly jsme deset dnů do začátku play
off. Včetně volného víkendu, abychom si mohly odpočinout trochu víc, než obvykle.
Věřím tak, že do čtvrtfinále půjdeme s novou energií i chutí, abychom tyhle nejdůležitější bitvy celé sezóny zvládly úspěšně. Hlavní je jakkoliv vybojovat postup mezi
nejlepší extraligovou čtyřku.“ Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Mladé libero prostějovských volejbalistek Tereza Slavíková si zkraje třetího setu
derby v Olomouci zvrtnula kotník pravé
nohy. Okamžitě byla odvezena na vyšetření do nemocnice, odkud přišly dobré
zprávy. „Měli jsme strach, aby Slavča
neměla nohu zlomenou, ale naštěstí jde
– v uvozovkách pouze - o klasický výron
v kotníku s nataženými vazy. Samozřejmě teď musí zůstat v klidu, k tomu najede
na intenzivní léčbu a uvidíme, kdy bude
schopná naskočit zpět do přípravy. Rozhodně však nehodláme nic uspěchat,
zdraví je přednější,“ řekl kouč VK Lubomír Petráš.Podle jeho názoru není pravděpodobné, že by Slavíková stihla hned
úvodní zápas čtvrtfinálové série UNIQA
extraligy (doma 16. března). „Tak rychle
se Terka do pořádku asi nedá. Proto už
jsme přemýšleli o náhradní variantě, kdyby chyběla, a shodli jsme se, že na libero
případně půjde Aneta Weidenthalerová.
Je to klasická přihrávající smečařka, příjem má velice slušný, hru v poli také. Proto ji na tuhle náhradní roli budeme v týdnu před startem play off nejspíš chystat,“
prozradil Petráš.
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Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Bulharská blokařka ve službách prostějovských
volejbalistek nepředvedla během dvou extraligových střetnutí uplynulého týdne nic světoborného, ale přesto nám s ohledem na celkovou (pod)
průměrnost odvedených výkonů všech hráček
vékáčka vyšla z těchto duelů nejlépe. Stačilo jí k tomu 8 bodů proti Olympu Praha
(6 útoků při úspěšnosti 40 procent
+ 1 blok + 1 eso, užitečnost +6) a 6 bodů
v Olomouci (3 útoky při úspěšnosti 75
procent + 1 blok + 2 esa, užitečnost +6).
Ač nepřihrávající plejerka, pomohla
v obou mačích jedním stoprocentně přesným příjmem.

Veronika BEZHANDOLSKA

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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na bronzový, o pořadí při rovnosti
získaných bodů rozhodl větší počet
vítězství Dukly.
V tu chvíli bylo jasné, že prostějovský
tým narazí na šestý celek pořadí, kde
vzhledem k prohře KP Brno 1:3 v Ostravě zůstaly Zubřice navzdory svému
těsnému podlehnutí 2:3 na půdě Šelem Brno. Bude se tedy opakovat loňský vzájemný střet právě v ligovém
čtvrtfinále, přičemž před rokem
favoritky VK coby premiantky po
nadstavbě nedovolily osmým děv721NQOQWEt6,1UVTCXCPC\¾RCU[
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čatům přerovského oddílu získat
v celé sérii ani set.
Momentálně je však výchozí situace
před krajskými střety hodně odlišná,
neboť protivnice ze dvou hanáckých
měst už nedělí tak výrazný rozdíl výkonnosti jako dřív. „My však samozřejmě budeme pod větším psychickým
tlakem, neboť jsme favorit a postup
do semifinále je naším jednoznačným
cílem. Zatímco Přerov nemá co ztratit, může jedině překvapit. A přesně
o to se určitě pokusí. I tak ale pevně
věřím, že ukážeme, na co volejbalově
máme, a tuhle maximálně důležitou sérii zvládneme. Mančaft na to po všech
stránkách připravíme,“ řekl kouč Prostějova Lubomír Petráš.
Vzájemná bilance aktuální sezóny

hovoří jasně ve prospěch úřadujících mistryň republiky. Ty nejprve
zdolaly sokyně s turem ve znaku v 7.
kole extraligy na vlastním hřišti 3:1 (23,
18, -14, 20), následně přivezly vítězství
i z venkovní odvety poměrem 0:3 (-19,
-19, -24). A nakonec došlo ke konfrontaci na neutrální brněnské palubovce,
když parta okolo kapitánky Heleny
Horké v semifinále Českého poháru
uspěla až po velkém boji 3:1 (-22, 22,
23, 20).
Výběru kormidelníka Radima Vlčka
evidentně prospěla letní obměna hráčského kádru. Největším ternem bylo
angažování zkušené univerzálky Venduly Měrkové, jež bodově sekunduje
mladé ranařce na smeči Evě Svobodové, obě svorně zatěžují výraznou měrou konta soupeřů. Zdatně je doplňuje
další diagonální plejerka Megan Vander Meer z USA, prosadit se umí i jiná
zahraniční akvizice Katsiaryna Shapaval z Běloruska na bloku. Cizineckou
legii v přerovských službách doplňuje

Naprosto vyrovnaný byl úvod pondělní dohrávky, v nížš se skóre neustále
přelévalo ze strany na stranu. Po obratu
ze 4:6 na 10:8 už to vypadalo, že se domácí tým víc rozjíždí, ale místo toho na
několik minut vypadl z tempa a lépe
bránící soupeř razantně otočil na 11:14.
Tohle vedení důraznější Pražanky
dlouho držely, dalším náporem dokonce odskočily ještě výrazněji (z 15:16 na
15:19). Pak ale vyrobily dvě nevynucené chyby vyhozenými útoky do autu,
což Hanačky postavilo na nohy. Navíc
skvěle zapodávala střídající Weidenthalerová a po šestibodové sérii rázem světelná tabule ukazovala 21:19. Následnou koncovku favoritky těsně zvládly
proměněním až třetího setbolu – 25:23
a 1:0.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Přehršel zvratů obsahovalo televizní utkání 23.
kola UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019, v němž prostějovské
volejbalistky usilující o druhé místo po nadstavbové části nakonec
udolaly pražský Olymp ve čtyřech
sadách. Tu čtvrtou přitom zachránily ze šesti setbolů soupeřek a nedošlo tudíž na tiebreak, k němuž se
již schylovalo. VK se šťastným triumfem průběžně posunul na zmíněný stříbrný post, zatímco PVK
prohospodařil minimálně jednobodový zisk.

Vydřená první část však Prostějovu
herní pohodu nezajistila. Naopak
Olymp vtrhl do druhého dějství jako
velká voda a okamžitě unikl na 0:4. Nepříjemné manko vékáčko zlikvidovalo
uprostřed sady, kdy pronikavým zkvalitněním výkonu předvedlo masivní
zvrat ze 7:10 na 14:12. Jenže scházela
stabilita, tudíž rozhozené plejerky PVK
se vzápětí vzpamatovaly a získaly čtyři
výměny za sebou - 14:16. Tím se genius loci přesunul zpět k Mitáčovým svěřenkyním, které jasně ovládly zbytek
tohoto zápasového dílu – 20:25 a 1:1.
Hanačkám se předchozí pasáž hrubě
nepovedla, vyrobily během ní řadu lehkých hrubek. Nicméně třetí pokračování otevřely jako vyměněné, náhle na
taraflexu jednoznačně kralovaly – 3:1
a 9:3. Přitlačily servisem i zakončením,
zvedly defenzivu. Leč převaha jim zase
nevydržela, přišel nový výpadek (z 10:4
na 10:8). Nejvíc ženám v růžovém haprovala ofenzivní činnost, spolupráce
nahrávačky s útočnicemi moc nefungovala, smečařská úspěšnost tím byla
obecně velmi nízká. Ve druhé polovině
setu číslo tři se ovšem tuhle slabinu podařilo odstranit a hle, domácí kolektiv
měl rázem navrch rozdílem třídy, byť
mu to protivnice usnadnily hromadou
vlastních minel – 25:17 a 2:1.
Nevyrovnaný mač ve stylu nahoru dolů
ale nijak nepolevoval, zkraje čtvrté edice tak šel dopředu pro změnu červený
mančaft – 2:5 a 5:10. Skórersky jej hod-

3:1
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Bodový vývoj – první set: 2:1, 2:3, 4:3,
4:6, 6:6, 7:8, 10:8, 10:10, 11:14, 13:14, 15:16,
15:19, 21:19, 23:20, 24:21, 25:23. Druhý
set: 0:4, 2:4, 3:6, 5:6, 7:8, 7:10, 8:11, 11:11,
14:12, 14:16, 16:17, 16:20, 18:21, 18:23,
20:23, 20:25. Třetí set: 1:1, 3:1, 7:2, 9:3, 10:4,
10:8, 12:8, 14:10, 14:12, 17:13, 21:14, 23:15,
23:17, 25:17. Čtvrtý set: 1:0, 1:3, 2:5, 5:6,
5:10, 9:10, 9:12, 10:15, 12:16, 12:18, 13:20,
17:20, 18:23, 19:24, 24:24, 24:25, 27:25.

VK PV
OL PR

„Mé hodnocení logicky musí být rozporuplné. Spokojení můžeme být s vývojem zápasu do stavu 19:24 ve čtvrté sadě, do kdy jsme s domácími sváděli
vyrovnanou partii a měli zaděláno na pětiseťák, přičemž tiebreak je loterie.
Naopak hrubá nespokojenost u nás panuje s úplnou koncovkou, kterou jsme
trestuhodně neusmečovali, navíc tam udělali několik svých chyb. A tím se připravili minimálně o jeden získaný bod.“

Stanislav MITÁÈ s39.2O\PS3UDKD

„Jsme rádi za tři body, ale uvědomujeme si, že náš výkon opět nebyl optimální.
Provázela jej zbytečná nervozita, dělali jsme hodně jednoduchých chyb hlavně
v mezihře, k tomu přidali zase trápení v útoku. Tyhle nedostatky zavinily horší herní
projev, a tak největším pozitivem se jednoznačně stala otočená koncovka čtvrtého
setu. Tam z holek všechno spadlo, přestaly se bát, šly do výměn naplno a bojovností
vydřely vítězství bez nutnosti absolvovat tiebreak.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
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ně táhly Staňková s Purchartovou, jež
domácí hráčky nezvládaly účinně zastavovat. A opakované propady výkonu
VK umožňovaly náhle rozparáděnému
družstvu z české metropole hájit svou
momentální nadvládu až téměř do úplného finiše. Jenže za zdánlivě loženého
stavu 19:24 bitvu ukončilo definitivně
poslední otočení průběhu. Úřadující
mistryně republiky šly do závěru na
plné pecky, odvrátily pět setbolů za sebou (!), potom ještě jeden a hned svůj
premiérový mečbol využily. Strhujícím
sprintem do cíle tudíž urvaly potřebné
tříbodové vítězství – 27:25 a 3:1!
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Bitva s Olympem: hrozně kolísavý výkon, ale přes
šest odvrácených setbolů přece jen kýžené vítězství

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019
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Až do poslední chvíle zůstávaly nezodpovězeny dva tabulkové otazníky.
První se týkal toho, zda vékáčko skončí po dlouhodobé fázi soutěže druhé
nebo třetí. Sobotní triumf Liberce
na Olympu Praha 3:0 poslal Severočešky na stříbrný post a Hanačky

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jak známo, volejbalistky VK Prostějov zakončily nadstavbovou část UNIQA extraligy ČR 2018/2019 pondělním přemožením Olympu Praha 3:1 a čtvrteční porážkou 0:3 v Olomouci. Načež
si musely dva dny počkat na to, než zjistí své čtvrtfinálové soupeřky
pro nadcházející play-off. Těmi se nakonec staly ženy Přerova.

Na volejbalistky vyšel Přerov. Série úvodního kola
extraligového play-off odstartuje v Prostějově
prvním duelem 16. března od 15:00 hodin

klikni na

FOTOGALERIE

Mádla

EXKLUZIVNÍ
reportáž

jak ke mně přišel a tu ruku dával k tomu
obličeji, tak řekl: ‚ne, normálně to nedám'. Tak našli nějakého bezdomovce,
který si lehl do pytle, dostal tři stovky a
pro Večerník
já šel domů. Z komisaře Moulina jsem
nic nenatočil,“ vyprávěl přítomným
Nikola
Prostějovanům Bohumil Klepl.
FILIPENSKÁ
Sálem se nesl hlučný smích, který neměl konce. Nešlo totiž o jedinou leg„Bohoušku, řekni nám, jak jsi málem rační historku. Grimasy, citoslovce a
hrál v seriálu Komisař Moulin,“ začala
Eva Holubová otázkou na kolegu. „Já
sice nejsem tak filmový, jako je Eva…
Jednou mi nabídli roli nějakého vraha, a
to v detektivce komisař Moulin. To byl
takový protivný frajírek, ale hrál jsem,
víte nakonec koho? Mrtvolu v černém
pytli. Detektiv měl ke mně přijít, podívat
se na mě, zatlačit mi oči a zapnout ten
zip. To bylo de facto celý. A já jsem si říkal, že musím nějak zaujmout, aby si mě
pamatovali všichni. Takže byla kamera,
akce... A jak ten komisař šel a sáhl mi na
obličej, tak jsem zařval, abych jej vylekal.
Ten vyskočil, řval něco ve smyslu ‚merFOTOGALERIE
de, merde' a začal se rozčilovat, co je to
klikni na
BYLI JSME
za debila. Tak mu vysvětlili, že je to tawww.vecernikpv.cz
U TOHO
kový začínající český herec a já jsem na
něj z toho pytle dělal, jako že už mu to 'XC*QNWDQX¾MQPUVCVQXCNCåGDGTG$QJWOKNC-NGRNCUMQTQLCMQUXÆJQOCPåGNC
Foto: internet
neudělám. Tak on celý vyděšený, když
jsme znova točili tu scénu, šel ke mně. A

výrazy, které Klepl přidával k vyprávění, neměly chybu. Otázku na tělo dostala Eva Holubová, zda byla nevěrná.
Chvíli se cukala, ale následně přiznala,
že někdy kdysi dávno ano... „Čekala
jsem od toho úplně něco jiného, ale
musím říct, že to bylo ještě lepší než v
mých představách. Dost jsem se bavila
a Evička je úplně skvělá žena se skvělými názory. Mám ji moc ráda,“ prozradila při odchodu jedna z divaček
Tereza Malátná.
Neopominutelným faktem byla skutečnost, že právě ten den Eva Holubová slavila své šedesátileté narozeniny.
A tak jí nemalou radost udělala spousta gratulací.

25

regionálních periodik z období první republiky.
Druhá část podvečera bude věnována
obsazení zbytku Československa a vzniku Protektorátu. Přednášejícím bude
Zdeněk Bezrouk z Klubu vojenské historie DUKLA Prostějov.
„Ten shrne známá i méně známá fakta
o důsledku Mnichovské dohody v našem regionu a krátkém životu tzv. druhé
republiky, a to včetně demobilizace československých jednotek, které měly původně chránit republiku v pohraničních
opevněních, dále shrne údaje o záboru
německého brodeckého ostrůvku na
podzim roku 1938 německými vojenskými oddíly a nakonec také fakta o německé
okupaci Prostějova v březnu 1939. Připomene také skutečnost, že obsazením
zbytku Československa spadlo Němcům
do rukou v Prostějově strategické vojenské letecké učiliště,“ dodává Šmucr.
Přednáška se koná v předvečer neslavného 80. výročí vzniku Protektorátu Čechy
a Morava.
(red)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV Přednášku složenou ze
dvou témat pořádá tento čtvrtek 14. březnaod16:00hodinvefarníbudověČeskobratrské církve evangelické U Kalicha 1
v Prostějově spolek Hanácký Jeruzalém
ve spolupráci s Klubem vojenské historie
DUKLA.
„První část přednášky povede David Kovář,
student Gymnázia Jiřího Wolkera, který se
tématu antisemitismu věnoval ve své studentské odborné činnosti, s níž se v celostátním kole SOČky umístil na krásném šestém
místě. Jednou z konzultantek jeho práce byla
MarieDokoupilovázprostějovskéhomuzea,
pod jejímž vedením zkoumal články periodika Hlasy z Hané, které vycházely v Prostějově
do roku 1945. Zaměřil se na to, jak noviny
interpretovaly například zapojení židovské
komunity do veřejného života v Prostějově
ve 20. letech minulého století, a jak se osobní
postoje jednotlivých redaktorů více či méně
promítaly do článků o této komunitě,“ říká
předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr s tím, že David Kovář ve svém
výzkumu pokračuje porovnáváním dalších

k Protektorátu
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PROSTĚJOV Cestovatelské fotografie Míly Koláře v Městské
knihovně Prostějov vystřídají nyní
snímky Jarmily Kocmanové neboli
Elly El. Tato umělkyně své fotografie přitom navíc doplňuje básněmi,
půjde tak o jedinečný projekt, který
můžete zhlédnout i vy. Přijďte na
vernisáž výstavy do místní knihovny ve středu 13. března v 17:00 hodin.
V polovině ledna byly v Městské
knihovně vystaveny fotky Míly Koláře, jenž pravidelně fotografoval na výšlapech Klubu českých turistů, odboru
Senior 2000 Prostějov po blízkém i
vzdálenějším okolí. A tuto středu tam
bude zahájena výstava nových snímků
od Jarmily Kocmanové používající
přezdívku Elly El. „Jarmila Kocmanová je amatérská fotografka a básnířka.
Na svých fotografiích, které doplňuje

yy Jak jste spokojen s letošním masopustem a účastí Prostějovanů?
„Samozřejmě jsem velmi spokojen
a dobrou náladu jsem měl už dlouho
před desátou hodinou dopolední, než
sama akce začala. Protože se už dlouho

MICHAL KADLEC

dopředu náměstí krásně plnilo lidmi
a bylo vidět, že se těší. Naše společnost už v Prostějově pořádá masopust
potřetí. A když se mohu vrátit do minulosti, tak před třemi lety při prvním
masopustu to bylo ještě takové rozpačité, na tuto lidovou tradici nebyli Prostějované vůbec zvyklí, nevěděli, co mají
čekat. Ani účast nebyla napoprvé moc
vysoká. Teď je to jiné, viděl jste to dnes
sám. Ještě nezačal oficiální program
a už tu bylo plno.“
yy Mnozí lidé tady strávili celý den...
„Přesně tak! Všiml jsem si rovněž, že ti
samí lidé, co s námi masopust zahajovali, tak ho s námi i uzavírali. Byl jich
plný prostějovský rynek! A na to jsem
osobně velmi pyšný.“
yy Masopust zaujal ve velké míře
i děti. Je určitě dobře, že tyto staré
lidové veselice vidí i ta nejmenší
drobotina, že?
„To každopádně, za to jsem velice rád.
Tradice se musí předávat dál, nesmí
umřít. Ostatně celá naše společnost je
založena na tradicích a dávných zvyklostech, které se dědí z generace na
generaci. Ale já se nedivím, že tu byla
spousta dětí. Součástí masopustu jsou

pochopitelně masky a maškary a kromě tradičních masek, které nesmí
chybět v žádném masopustním průvodu, tedy vysloužilý voják, strážník,
řezník a podobně, jsme tu dnes měli
také medvěda, ponocného a spoustu
pohádkových bytostí. Čaroděje, lesní
ženy, víly, ježibabu a rovněž překrásnou španělskou cikánku, která tady
na rynku věštila lidem z ruky. A to děti
prostě bere, tady se vidí v pohádkovém světě. Jsem rád, že alespoň dnes
děti zapomněly na ten jiný svět tabletů, facebooků a jiných vymožeností
dnešní doby.“
yy Všiml jsem si, že již pověstnou
polévku za korunu jste lidem rozlévali mnohem dříve, než bylo původně plánováno. Proč?
„Ano, rozlévání prdelačky jsme plánovali na šestnáctou hodinu jako
vyvrcholení celého masopustu. Nicméně časově jsme dělali všechno pro
to, abychom stihli navařit mnohem
dříve. Lidé se na polévku těšili a všiml
jsem si, že někteří z nich už hodinu po
poledni stáli u zabijačkových kotlů se
sklenicemi přinesenými z domova,
s vlastními talířky, dokonce i hrnci
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básněmi, zachycuje přírodu, architekturu, města, vesničky, nejrůznější
detaily, opuštěná místa a zchátralé
objekty.“ Výstavu s básnickým názvem Odrazy ve skle můžete navštívit v Galerii Na Půdě prostějovské
knihovny až do konce dubna.
Následující den, tj. ve čtvrtek 14. března, od 9:30 hodin můžete v knihovně
zajít potrénovat paměť. Vyzkoušíte si
některé paměťové techniky a dozvíte
se, jak svoji paměť udržet v kondici
co nejdéle. Další středu 20. března v
17:00 hodin se pak bude v prostorách
knihovny promítat další film z projektu Promítej i ty! Dokumentární
snímek české režisérky Jany Počtové
si bude pokládat otázky: „Kolik podob může mít dnešní rodina? Jakou
rodinu chceme? A chceme ji vůbec?“
Přijďte se alespoň na nějakou akci určitě podívat.
(tem) PROSTĚJOV Už potřetí byl naprosto neodmyslitelnou součástí masopustu v Prostějově, který se konal
předminulou sobotu. Jaroslav Nitka
(na snímku) z ostravské společnosti
Grif, tedy Společnosti pro zachování
více
historie a romantiky, vystupuje při
a
těchto akcích tradičně v roli vševěstran
doucího řezníka Krkovičky. Během
16
soboty na náměstí T. G. Masaryka
stíhal úplně všechno. Porcoval pašíka, vařil prdelačku, připravoval
jitrnice, jelita a tlačenku a mezitím
odbíhal bavit děti, poutavě lidem
vyprávět o masopustních tradicích
v Čechách a na Moravě nebo i prohánět neposedné čarodějnice, ježibaby
a další zdařilé masky. Jakmile rozdal
poslední polévku za korunu, věnoval pár minut Večerníku ke krátkému rozhovoru.

VSRMtIRWRJUDILHVEiVQĨPL

a jinými nádobami. Tak přece jsme
nemohli mít to srdce a nechat je čekat
tak dlouho...“ (úsměv)
yy Měli jste nějaký speciální recept
na prdelačku, nebo jste i v tomto zachovali tradici?
„Ne, žádná nová receptura, ba právě
naopak! Zachovali jsme tradiční recepturu, musí jít přece o pravou a poctivou prdelanku s kroupami, silnou
majoránkovou chutí, musí být krvavá,
hodně česneku. Přitom ale na chuť
hladká s tradiční plnou chutí tak, jak
ji známe z domácích zabijaček. Vůbec
žádné novoty, já jsem příznivce tradičních a ověřených záležitostí.“
yy Již tady bylo zmíněno i ze strany
prostějovských konšelů, že příští
rok přijedete do Prostějova s masopustem znovu. Těšíte se?
„Jak by ne. Vážené dámy a pánové
v čele s purkmistrem Jurou už také
jasně stanovili termín masopustu pro
příští rok a jsem nesmírně potěšen,
že si vybrali opět naši společnost.
A já se těším tak moc, že už teď přemýšlím, s čím do Prostějova za rok
přijedeme. Na shledanou v roce
2020, milí Prostějované!“

Foto: Michal Kadlec
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Vernisáž výstavy v Galerii Mánes
Club proběhne ve středu 13. března v 17:00 hodin v prostorách galerie v Kostelecké ulici. Potrvá až
do 30. dubna a prohlédnout si ji
můžete přijít od pondělí do pátku v
době od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00 hodin, jen ve středu až do
17:00 hodin.
(tem)
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www.vecernikpv.cz

PPROSTĚJOV Minulý týden ve čtvrtek do Společenského domu přijela Eva Holubová s Bohumilem Kleplem. Možnosti podívat se na tuto hvězdnou dvojici a položit jí otázky využila víc než
stovka zájemců. Celý večer se nesl v duchu vtipných odpovědí a
neuvěřitelných historek ze života. Známá dvojka se přítomným
postarala o pohodový večer.

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Pondělí 11. března 2019
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byla tombola, nechyběl ani hojně navštěvovaný fotokoutek, v němž vznikaly
snímky na památku od prostějovské fotografky Gity Čopákové.
„Mateřské centrum vzniklo vlastně před
dvaceti lety a bylo to z iniciativy maminek, protože se nebylo kde scházet, nebyly žádné herny, žádné plavání, vůbec
nic. Jako skupinka maminek jsme šly na
radnici a tehdejší místostarostku Boženu
Sekaninovou požádaly o pomoc, že bychom se rády někde scházely,“ zavzpomínala Jitka Zapletalová, předsedkyně MC
Cipísek.
Prázdné prostory skýtala mateřská
škola na Sídlišti Svobody právě tam
(QVQ)KVCèQR¾MQX¾

ho primátora Milada Sokolová.
lová, lektorka MC Cipísek a autorka knih
„Nám se tady moc líbí. Už jsme byly o výchově.
tady s kamarádkou pirátky, Vietnamky
a Minnie. Naše děti Cipíska navštěvovaly, ale už jsou velké. Tyhle bály jsme dřív
navštěvovaly pravidelně. Jsme spokojené,“ komentovala atmosféru s úsměvem
Markéta Valentová. „V centru panuje
přátelská až rodinná atmosféra,“ přidala
se další z účastnic Jana. „Maškarní bál
se opravdu povedl a máme jen kladné
5MWRKPC0QXKQURTQX¾\GNCEGNÚXGéGTLCMMVCPEK
ohlasy,“ nechala se slyšet Markéta SkládaVCMMRQUNGEJW
(QVQ0KMQN(KNKRGPUM¾

zpestřením bylo také vystoupení
populární kapely Mirai, o hudbu
k tanci se postarala osvědčená prostějovská parta Novios.
Na plese byl prezentován charitativní
projekt připravený pro letošek firmou
Koutný. „My všichni ve spolupráci se
studenty SŠ designu a módy se chystáme háčkovat žluto-černé žirafy, které
budou k mání v našich prodejnách.
Celý výtěžek z jejich prodeje pak poputuje Nadačnímu fondu Petra Koukala zaměřenému na problematiku
´mužského zdraví´. Peníze mu osobně
budou předány na příštím plese,“ prozradila Koutná s tím, že tentokrát už
půjde o akci k 25. výročí založení firmy.
„A bude to ve velkém stylu!“ přislíbila.
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O zahájení se postarali žáci a žákyně Sokola Dobromilice se skladbou Cirkus, po
nich následovalo překvapení v podobě
jejich maminek – taneční vystoupení
s dětmi. Se sérií indických tanců k zábavě působivě přispěly i tanečnice skupiny
Aisha. A o půlnoci přítomné tradičně
pobavilo překvapení v podobě mužů ze
Sokola Vřesovice.
„Máme již osmnáctý reprezentační ples
pořádaný každoročně v jiné vesnici.
Takže jdeme postupně po vesnicích,
které jsou členy právě Sokolské župy
Prostějovské. Letos jsme se rozhodli
uspořádat ples v Dobromilicích, kde
velí samé ženy. Sokolovně vdechly nový

Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

DOBROMILICE Na tradičním Reprezentačním plese v Dobromilicích,
v pořadí již osmnáctém, hrála minulou sobotu k tanci a poslechu skupina
E.S.O. Vstupenky na něj byly beznadějně vyprodané, uvnitř se nenašlo
jediné volné místečko. Zkrátka ples,
jak má být. Vše za organizační taktovky Sokolské župy Prostějovské.

né. Hosty navíc čekala bohatá tombola
s příspěvky nejen tělocvičné jednoty, ale
i od podnikatelů a firem, zkrátka všech
příznivců organizace Sokol.
„Účast je perfektní, máme plno až po
střechu. Jsem spokojená. Zařízený je
svoz, jezdí nám dvě autobusové linky,
které sváží obyvatele až z Přemyslovic,
z Němčic, ze Smržic. Jednoduše sem
z celé župy přivezou všechny příznivce
plesu,“ dodala k účasti paní Michlová.

16. března Reprezentační ples lékařů

Městské divadlo v Prostějově
ČLK
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PLESY

ráz. Jejich činnost je velice pestrá s velkým přínosem. I to byl jeden z důvodů,
proč jsme se vrátili po třech letech opět
do Dobromilic,“ odtajnila Večerníku
tajemnice a jednatelka župy paní Lenka
Michlová.
V sále si skutečně nešlo nevšimnout
poutavé tyrkysové výzdoby z rukou dam
z Dobromilic opravdu povedené. Parket
se otřásal v rytmu skupiny E.S.O. a jak
parket, tak i stoly byly beznadějně zaplně-
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

„Vsadili jsme na tradici i změny,“
sdělil Večerníku za spoluorganizátory z TJ Sokol Centrum Haná
Petr Kudláček. „Jsme rádi, že jsme
se termínově opět sešli se skupinou
Romatica, na druhou stranu jsme
upustili od vystoupení krasojezd-

KOSTELEC NA HANÉ Sportovní ples v Kostelci na Hané patří tradičně ke zlatým hřebům regionální plesové sezóny. Místa v tamní
krásné sokolovně byla vyprodaná ještě dřív, než vstupenky přišly do oficiálního prodeje. Však také byly v pátek večer na parketu k vidění nejen místní osobnosti, ale také třeba europoslanec
Pavel Svoboda či ředitel prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera
Michal Šmucr. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

kyň a pozvali jsme si na úvod večera
taneční soubor Flamengo,“ upřesnil
Kudláček.
Jak připomněl náměstek hejtmana
a dlouholetý kostelecký starosta Ladislav Hynek, tradice plesů začínala
jako obecně sportovní, postupem
času se z něj stal téměř výhradně
ples házenkářů. Kostelečtí házenkáři hráli své mistrovské utkání v neděli, takže po pátečním tréninku
se mohli věnovat společenskému
vyžití.
Letošní ples byl přece jen výjimečný a zmínil to ve své zdravici

i europoslanec Svoboda. „V Evropském parlamentu jsme cvičeni na
projevy v délce jedné minuty, takže
vás nebudu dlouho zdržovat. Chci
především popřát všem ženám k jejich dnešnímu svátku,“ připomněl
Mezinárodní den žen připadající na
8. března.
Skoro pět desítek atraktivních cen
si ovšem mohli po jedné hodině po
půlnoci odnést všichni účastníci,
kteří si zakoupili lístek do bohaté
tomboly. Do brzké ranní třetí hodiny bylo o zábavu na kosteleckém
plese postaráno.

Kostelečtí sportovci uzavírali plesovou sezónu

PROSTĚJOVLetošníplesovásezóna
v Prostějově zažila uplynulou sobotu
ve Společenském domě
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prezentační ples
VNXSLQD
oděvní společnosti D]SÉYDOD
Koutný. Důvodem nebyla rozhodně jen vysoká koncentrace známých
tváří, ale zejména veskrze přátelská
atmosféra, již organizátoři i tanečníci
BYLI JSME
dokázali společně vytvořit. Tuto příU TOHO
ležitost si nenechal ujít ani Večerník.
firmy a jejich příbuzní či přátelé. Ovšem
nejen ti. „Všech šest stovek lístků bylo
původní
tentokrát rozebráno během zhruba
reportáž
dvou dnů. Sami jsme byli překvapeni,
pro Večerník
jak velký o ně byl zájem,“ potvrdila dcera zakladatele firmy Petra Koutná.
Martin
Její tatínek se společně s mužskými
ZAORAL
zaměstnanci blýskl v roli modela běVelkoryse pojatá akce, na které se však hem odlehčené módní přehlídky. Tu
lidé cítili jako u sebe v obýváku. Tak by si očividně naplno užíval také modese dal charakterizovat reprezentační ples rátor celého večera a známý herec
společnosti Koutný. Akce byla po něko- Petr Rychlý. O předtančení se polikaleté pauze obnovena v roce 2015 starala půvabná herečka Veronika
u příležitosti oslav 20. výročí založení Arichteva, své taneční figury poctifirmy. Už loni se kvůli velkém zájmu stě- vě pilovala v rámci zatím poslední
hovala z útulných prostor Národního série televizní show StarDance. V ní
domu do Společenského domu. Tam po skvělých výkonech vypadla těsně
v sobotu zavítali zejména zaměstnanci před branami finále. Pozoruhodným

Z plesu firmy Koutný 3/(6l83<35267¨-296.¥
se stává událost sezóny se po tøech letech vrátil do Dobromilic
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Mateřské centrum Cipísek nabízí programy pro celé rodiny. Umožňuje rodičům prožít klíčové první tři roky rodičovství jako příležitost k rozvoji dětí i rodičů.
Nabízí společné kurzy pro rodiče a děti,
zvlášť jen pro děti a rodiče a jednorázové
akce. K tanci a poslechu na maškarním
bále hrála skupina Novios a celý večer
moderovali Manka a Cipísek. Lákavá

Nikola
FILIPENSKÁ

pro Večerník

původní
reportáž

velký, jedeme tak už dvacet roků. Děti
se neustále rodí a rodiče se schází, zájem
je pořád velký, za což jsme rádi, považujeme to za důležité. Za těch dvacet
let se u nás vystřídalo opravdu hodně
dětí, snad tisíce,“ usmála se Zapletalová.
„Během týdne k nám přijde asi 160 dětí
a střídají se v pravidelných programech,“
přidala.
Tento rok v Cipískovi přemýšlely, jak
oslavit dvacáté narozeniny. A nakonec
uspořádaly maškarní bál. „Říkaly jsme,
že by bylo fajn pozvat maminky, které
k nám chodily a pamatují si, jak to vlastně celé bylo. A jelikož jsme vždy dělaly
karnevaly pro rodiče s dětmi, padl výběr
na karneval pro dospělé. Jsou tady i maminky, které mateřské centrum rozjížděly, a máme tu i děti, které to mateřské
centrum navštěvovaly v jeho počátcích.
I dnešní moderátoři jsou absolventy
našeho centra,“ prozradila předsedkyně.
„Z důvodu zatím nestálého počasí jsme
chtěly být pod střechou,“ dodala Jitka
Zapletalová.
Celý večer nabízel bohatý program:
vystoupení mladých tanečnic taneční
skupiny Zumba s Veronikou, rej masek,
soutěž s balonky, fotokoutek, tombolu
a spoustu dalšího. A kromě výše zmíněné Boženy Sekaninové navštívila maškarní bál také náměstkyně prostějovské-

PROSTĚJOV Minulý pátek 8. března oslavilo Mateřské centrum
Cipísek již dvacáté narozeniny. Maškarní bál konaný při této příležitosti si v Národním domě náramně užilo hned několik desítek
masek, a to velice originálních a do nejmenších detailů promyšle- se Cipísek narodil. „Celé to začalo
tak nenápadně, ale zájem maminek byl
ných. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Celý rok se bavily děti, v pátek večer rodiče

CIPÍSEK OSLAVIL DVACÁTÉ NAROZENINY MAŠKARNÍM BÁLEM
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PROSTĚJOV Předstoupit před média a odpovídat na otázky po
tak těsné i logicky bolestné porážce v důležitém souboji není žádný med. Za Jestřáby vzal tuhle úlohu ve středečním večeru na sebe zkušený útočník Jan Starý (na snímku), který hledal jak příčiny
prohry 3:4 po samostatných nájezdech, tak cestu dál nepříznivě se
vyvíjející čtvrtfinálovou sérií proti Valašskému hokejovému klubu.

žení?
„Soupeř byl dlouho lepší, ale skvěle tam
chytal Kuba Neužil. V závěru normální
hrací doby i potom v prodloužení jsme
nějaké šance rozhodnout měli taky my,
ale bohužel je neproměnili, navíc nám
nevyšly přesilovky. Včetně té poslední
na konci prodloužení, kde jsme hráli
moc staticky, bez pohybu i střelby.
Podobná výhoda v takovém
utkání se prostě musí využít.“
yy Jak se vám jevily
nájezdy?
„Když budu hodnotit ten svůj,
nepovedlo se mi
vůbec trefit tam,
kam jsem chtěl.
Ani ostatní kluci nedali, takové porážky
je hrozná škoda. Teď jedeme do Vsetína
a uvidíme.“
yy Nedoléhá už na vás únava?
„Tohle je play-off, kde se na nějakou úna-
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yy Můžete zápasové drama zrekapitulovat svým pohledem?
„Já myslím, že to bylo dobré utkání. My
jsme se snažili a makali, bohužel se nám po
rychlém vyrovnání z 1:3 na 3:3 nepovedlo
přidat další gól, abychom průběh znova
úplně otočili. A nájezdy jsou loterie, nám
tentokrát vůbec nevyšly.“
yy Co se stalo v prostřední dvacetimi-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

nutovce, kdy jste rychle za sebou třikrát
inkasovali?
„Druhá třetina byla od poloviny z naší
strany hrozně špatná. Ještěže jsme potom
bleskově vyrovnali a se zápasem pak šlo
ještě něco udělat, což se nám však bohužel
nepodařilo.“
yy Pamatujete někdy ze své kariéry
vstřelení dvou branek za posledních
dvacet sekund druhé třetiny?
„Tak to opravdu nevím, nic takového si
nevybavuju. Každopádně hokej je rychlá
hra, kde se nikdy nesmí nic vzdávat a góly
někdy padají hodně rychle. Je jen škoda, že
ty naše dva slepené nakonec nepomohly
k vítězství.“
yy Co říct ke třetí periodě a prodlou-

vu vůbec nesmí koukat. Je prostě potřeba šlapat nadoraz od první do poslední
minuty, dát do toho všechno. A potom
odpočívat i regenerovat co nejlíp mezi zápasy. Já jsem přesvědčený, že sil na obrat
celého čtvrtfinále máme pořád dostatek.“
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„Jsem přesvědčený, že
máme lepšího gólmana
a postoupíme!“

Výrok:

po pádu na led zůstal dlouho otřesený ležet,
na pomoc musel dokonce přispěchat lékař
LHK Holibka. Nicméně strážce svatyně
byl v pořádku a následně přihlížel, jak jeho
spoluhráči v přesilovce nic moc nepředvedli.
Vzápětí šli do početní výhody Jestřábi, aby si
s ní poradili nepoměrně lépe. Ve 13. minutě
se Račuk při přečíslení dvou na jednoho rozhodl zakončit sám a švihem z levé strany nádherně vymetl bližší vinkl – 1:0. Zanedlouho
měl další šanci Starý, když po vlastní ráně
ještě dvakrát zblízka dorážel, ovšem Šelepněv odolal. Hosté se do souvislejšího tlaku
dostali teprve před přestávkou a v 18. tutovku Hryciowa skvěle vychytal Neužil.
Na dobrý výkon ze zahajovací periody navázali Hanáci též zkraje druhé. Jejich aktivita
vyústila ve tři slibné možnosti: Žálčík zleva po hezké akci Čápa, Žovinec z pravého
kruhu po samostatném průniku i Venkrbec
zblízka po dravém najetí před klec však neproměnili (dvakrát zasáhl Šelepněv, potřetí
puk prošel těsně vedle). A poté zničehonic
nastal prudký obrat ve vývoji střetnutí. Přesně uprostřed normální hrací doby během

hry čtyř proti čtyřem Pechanec přihrál úplně
volnému Březinovi, který tváří v tvář Neužilovi poslal kotouč přímo do pravé šibenice – 1:1. Elhákáčko srovnání skóre totálně
rozhodilo a v jeho defenzivě to i v dalších
minutách strašně hořelo. Nejprve toho ve
33. využil znovu Březina tím, že po Drtinově
nahození vyraženém Neužilem pohotově
doklepl do prázdné kasy – 1:2. Ve 38. pak
Drtinova střela od modré třískla o horní tyč
a vzápětí se naprosto stejně zopakovala gólová situace, pouze s jiným obsazením. Tentokrát nahazoval Teper, pohodlně dorážel do
zívající brány Jonák – 1:3. Prostějovanům
však pomohl zpět na nohy neuvěřitelný finiš
prostřední dvacetiminutovky. V čase 39.41
vystřihli Hanták, Žálčík a Dvořáček krásnou
přesilovkovou kombinaci, aby posledně jmenovaný z téměř nulového úhlu přehodil ležícího Šelepněva – 2:3. A za nicotných šestnáct
vteřin, jen tři sekundy před druhou sirénou,
nabuzení ptačí dravci udeřili zase. Nouza napřáhl z levého kruhu, jeho projektil procedil
Šelepněvův rozklek – 3:3!
Jenže na strhující pasáž nedokázala jestřábí

letka ve třetí části navázat. Naopak to byli
Valaši, kdo měl jednoznačně navrch, a Neužil musel čelit řadě vyložených příležitostí. Naštěstí lapal výtečně, postupně zmařil
ostrý švih Březiny z pravého kruhu, sólo
Drtiny v oslabení, výpad Pechance z bezprostřední blízkosti po vyjetí od zadního
mantinelu, Pituleho tlak u pravé tyčky,
obří závar po nahození Jeřábka, Jonákovu
loženku z mezikruží i Robův brejk opět
v oslabení. Díky tomuhle příspěvku omaskovaného borce pak mohla paradoxně rozhodnout do té doby pod náporem úpící
hanácká družina. V 56. minutě při početní
převaze Divíšek z tutové šance mezi kruhy zamířil kousek mimo levé tyče, kudy
o chvilku později prošla i jedovka Nouzy
z pravého kruhu vytěsněná Šelepněvem.
Strhující utkání gradovalo v infarktovém prodloužení. Nebezpečné situace se
vzhledem k nižšímu počtu plejerů na ledě
střídaly na obou stranách, největší možnosti definitivně rozseknout drama měli
Žálčík a Račuk, respektive Rob a Drtina.
Nerozhodný stav se však nezměnil, a to ani

a Ráce vítězně přebili jak Březina se Slováčkem vyzráním na Neužila, tak nepřekonatelný Šelepněv vychytáním všech pěti
pokusů – 3:4.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
play off Chance ligy najdete na straně
22

„Prostějov první vítězství v sérii povzbudilo a čtvrté utkání začalo o něco lépe, my jsme se do
půlky zápasu směrem dopředu těžko prosazovali. Potom však kluci perfektně sehráli tři situace v předbrankovém prostoru, svůj tlak jsme tak zúročili v zasloužený obrat. Naopak závěr
druhé třetiny nám vůbec nevyšel, tam jsme dvougólové vedení hrozně rychle ztratili. Ve třetí
části jsme byli jasně lepší, ale nerozhodli, dramatické prodloužení bylo nahoru, dolů s dalšími
neproměněnými šancemi. Naštěstí nájezdy perfektně vychytal Janko Šelepněv.“
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„První polovinu zápasu jsme zvládali dobře, vedli 1:0 a nepouštěli soupeře do vyložených
šancí. Pak jsme ale dostali tři góly rychle za sebou po situacích, na které pořád upozorňujeme,
to znamená střela beka a dorážka před bránou. Takovým způsobem inkasovat nemůžeme.
Vzápětí se nám povedlo ještě v závěru druhé třetiny dvěma slepenými trefami srovnat na 3:3
a nakonec rozhodovaly až samostatné nájezdy, což je vždycky loterie. Poslali jsme na ně kluky,
kteří je umí, ale bohužel nedali...“

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
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v závěrečné přesilovce čtyři na tři, kterou
domácí v posledních dvou minutách trestuhodně promrhali bez pořádného ohrožení svatyně. Trest přišel v samostatných
nájezdech. Za LHK nedali Nouza, Žálčík,
Starý ani Račuk, zatímco v barvách VHK
neúspěšné exekutory Pechance, Roba

VSETÍN, PROSTĚJOV Kdekdo očekával,
že v pátek 8. března prostějovským hokejistům skončí letošní sezóna. Za stavu
1:3 na duely totiž jeli k pátému střetnutí
čtvrtfinálové série Chance ligy na těžko
dobyvatelný led vedoucího Vsetína, který bouřlivé prostředí svého stadiónu Na
Lapači logicky hodlal využít k vítěznému
ukončení celého čtvrtfinále play-off. Leč
nestalo se, místo toho Jestřábi úvodní postupový mečbol soka odvrátili zásluhou
extrémně bojovného projevu odhodlaného mančaftu!
Zahajovací pasáž páteční řežby jednoznačně
patřila domácím. Z různých pozic to postupně zkoušeli Hořanský, Rác, Rob i Vávra, ale
Neužil okamžitě nabral jistotu několika důležitými zákroky. Hanáci premiérově vypálili
až v 6. Havlíkem vedle a tři minuty nato ne-

proměnil dobrou šanci Nouza, jehož příklep
z mezikruží do odkryté klece vyrazil Šelepněv
brankářskou holí i s pomocí beka. Během téhle fáze vstupní třetiny se elhákáčko vymanilo
ze sevření ROBE, nicméně favorit pak svou
převahu opět obnovil. Přesto sám inkasoval.
Běžela 18. minuta, když hbitý Dvořáček založil bleskový protiútok, kotouč předal Račukovi, ten využil díry v obraně, rázem se ocitl
tváří v tvář Šelepněvovi, položil si ho a zavěsil
do prázdné kasy – 0:1. Úplný závěr periody
byl také rušný, nevyužitou příležitost dvojice
Prokeš + Meidl následovala opakovaná palba
VHK odvrácená zadáky i Neužilem.
Od začátku druhé části se hosté ocitli pod značným tlakem o vyrovnání usilujícího soupeře.
Jeho plejeři stříleli jako u pověstného Verdunu,
ovšem buď nepřesně, nebo do parádně rozchytaného Neužila. Ten nekapituloval ani v přesi-

lovce Dopitových svěřenců uprostřed mače,
neboť oslabení jeho parťáci skvěle ubránili. Dva
rušové kontry podnikl Račuk a jeden Dvořáček, rovněž Šelepněv však úspěšně zasáhl.
Klíčové dění pak přinesla 35. minuta. Nejprve
v jejím úvodu Rác sám před bránou ztroskotal
na Neužilových betonech, načež na opačné
straně v situaci dvou proti jednomu Venkrbec
ideálně nabil Prokešovi, jenž obhodil Šelepněva do levé šibenice – 0:2. Zanedlouho zmařil
gólmanský mág LHK další tutovku Slováčka
téměř zázračným zákrokem. Jenže ve 38. už
ani jeho kouzla nestačila na přesilovkové sólo
Tepera poslané mezi jeho nohy – 1:2. Jak
reagovali Prostějované? Nekompromisně!
Pšenička se vyrovnaně serval v bitce s Koptou
a vzápětí šli Vykoukalovi boys do dvojnásobné početní výhody, kterou využili. V čase
39.34 Starý prudce švihnul z pravého kruhu

a puk se skrz Šelepněvův rozklek došoural za
brankovou čáru – 1:3.
Navíc brzy od otevření třetího dílu draví ptáci ještě zvýšili svůj náskok. Krátce po konci
pokračující přesilové hry Čápovo nahození
od modré šikovně tečoval Račuk přímo
pod horní tyč – 1:4! To už vypadalo pro
hostující letku veleslibně, leč zelenožlutí
nic nevzdali. Veškeré síly vrhli do mohutné
ofenzivy a ačkoliv přetížená obrana vedoucího mužstva v čele s famózním Neužilem
dělala, co mohla, v 52. přece jen došlo ke
snížení skóre. Přesnou jedovkou zpoza pravého kruhu trefil do vzdálenějšího vinklu
Kucharczyk – 2:4. Hrozilo zdramatizování
zdánlivě rozhodnuté bitvy, ale borci LHK
nic takového nepřipustili. Zbytek zápasového děje zvládli pozornou hrou směrem
dozadu včetně přežití dalších dvou osla-

]HNWHUÇKR]¿ĆLOL1HXæLOV5DêXNHP
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STAV SÉRIE: 2:3

bení i závěrečné dvouminutové power hrdina Hanáky ovládnutého spektáklu!
play. Největší loženku Jonáka přitom zase Statistiky z utkání a ostatní výsledky play
zpacifikoval superman Neužil, ústřední off Chance ligy najdete na straně 22

/XERv-(1¤(.sDVLVWHQWWUHQÅUD9+.52%(9VHWÉQ
„Mně se těžko hodnotí, protože moc takových zápasů jsem neviděl. Myslím si, že
dnešní utkání hrubě nezvládli a ovlivnili rozhodčí. To ale ani nemá smysl cokoliv
hodnotit. Hrát hokej chtělo jen jedno mužstvo – to naše. A bohužel mu to nebylo
umožněno, protože muselo čelit hromadě zákroků za hranou přehnaně tvrdého
soupeře. Vrátili jsme se o nějakých dvacet let zpátky do období Nagana. Samý krosček, sekání a držení, přesně toho jsme svědky v celé téhle sérii...“
-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Utkání mělo vše, co zápasy play-off mají mít. Skvěle chytal Kuba Neužil
a celé naše mužstvo odvedlo vynikající týmový výkon. Důležité bylo, že jsme
dokázali využít své šance včetně dvojnásobné přesilovky. Říká se, že kdo pět
na tři nepromění, nemůže zvítězit. My jsme to zvládli a odskočili domácím
na dvougólový rozdíl, což nás před třetí třetinou trochu uklidnilo. Závěr jsme
pak kolektivně odbojovali a vrátili sérii domů do Prostějova. Vsetín nás sice
tentokrát hodně přestřílel, ale často jen nahazoval z dálky nebo pálil z prostorů, které jsme měli pokryté. Super zákroky předváděl zmíněný Kuba Neužil.“

¸67<75(1§5č

VHK VS
LHK PV

3UYQËSRVWXSRYÛPHêEROVRXSHĆH
RGYU¿WLOL+DQ¿FLWÛPRYÛPYÛNRQHP 2:4

Úvod patřil domácím, které viditelně povzbudilo úterní vítězství. A protivníka od
prvních minut zatlačili před jeho bránu, kde
Šelepněva ostřelovali Račuk, Divíšek, Volf,
Nouza, Kolář, Starý, Pšenička a Meidl. Leč
gólman VHK většinu pokusů zlikvidoval,
některé šly vedle. Na opačné straně dost zaměstnala Neužila dvě nepříjemně tečovaná
nahození Tepera + Ráce od modré. Načež
Dvořáček sporně fauloval Šelepněva, jenž

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vyrovnat čtvrtfinálovou sérii Chance ligy na 2:2 a tím si ještě víc otevřít vrátka na vysněnou cestu mezi elitní
kvarteto soutěže mohli prostějovští hokejisté ve středečním duelu číslo čtyři proti
Vsetínu. Chyběl k tomu jen kousíček, ale
po vyrovnané, nesmírně dramatické a tři
hodiny trvající bitvě vyhrál závěrečné samostatné nájezdy i celý mač soupeř. Čímž
díky úniku na zápasových 1:3 získal dva
postupové mečboly.

STAV NA ZÁPASY: 1:3

éWYUWILQ¿OH GREUÛ]Dê¿WHNSDNYHONÛYÛSDGHN
LHK PV
VHK VS 3:4 EOHVNRYÇVURYQ¿QËDQDNRQHFQH]YO¿GQXWÇQ¿MH]G\

K jeho útočné hře mu pomohlo i vyloučení Jana Starého, vše se ale obešlo bez
větších problémů. Pak to ale přišlo, ve
46. minutě šel na trestnou lavici hostů
nejprve Frolo a chvíli po něm Kucharczyk. Domácí chtěli výhodu 5 na 3 využít,
a tak pořádně tlačili. Už to vypadalo, že
Vsetín oslabení ubrání, ale tři sekundy
před návratem prvního z hráčů se prosadil Tomáš Divíšek, který vrátil domácím
dvoubrankové vedení – 3:1! Prostějov se
dostal k několika dalším střelám a v 50.
minutě Jestřábi navýšili svůj náskok.
Střelec první branky domácích Radek
Prokeš využil dobré přihrávky od Meidla zpoza branky a znovu dopravil puk
za záda hostujícího brankáře – 4:1. Čtyři
minuty poté šli Valaši opět na trestnou lavici. Dušan Žovinec chytře využil clonící
hráče. Nahodil puk na vsetínskou branku
a ten doletěl až do její šibenice vsetínské
– 5:1. Nakonec si připsal ještě jeden vynikající zákrok prostějovský hrdina série
Jakub Neužil, který vychytal v samostatném nájezdu Hořanského.
Jestřábi tak zvládli vyrovnat čtvrtfinálovou sérii ze stavu 1:3 na 3:3 a v úterý se
Vykoukalovi svěřenci pokusí o famózní
obrat v sérii!
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
play off Chance ligy najdete na straně
22

35

Stejně jako minule jsme se zaměřili na střely. Tentokrát se
naše cifra vztahuje k pátému
střetnutí čtvrtfinálové série
VHK versus LHK, v němž celek
ROBE vyslal na bránu o sedmatřicet ran více než Hanáci (poměr pokusů mezi tyče 55:18)
a přesto podlehl 2:4!

9»+528 d4Q\JQFP÷PKEPGX\F¾X¾OG5KNPCQDTCVUÆTKGO¾OGRQą¾FFQUVCVGMq
QDEiGDOSRĀWYUWpPXWNiQt-DQ6WDUì
37
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jubileum...
vecerník
á

-

Dřeli jako koně, aby čtvrtý duel čtvrtfinálové série na vlastním kluzišti dotáhli proti
herně lepšímu sokovi do samostatných
nájezdů. Jenže ty pak prostějovští hokejisté úplně pokazili. Všichni čtyři exekutoři je
provedli velice špatně, v podstatě bez naděje na úspěch. A logicky v nich rupli 0:2.

Zpackané
støedeèní nájezdy

Ve Vsetíně nezvítězili muži elhákáčka
dlouhých pět let, přesně od 9. března
2014, kdy Na Lapači urvali druhé semifinále tehdy vrcholícího ročníku 2. ligy.
Poté následovala série porážek, kterou
ptačí dravci přervali téměř na den přesně
po pěti letech v nouzi nejvyšší, neboť odvraceli postupový mečbol soupeře v letošním play-off Chance ligy.

Zlomení „lapaèského“
prokletí
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HOKEJOVÉ

6WJNGUVCċRÊwWX\JNGFGOMéCUQXÆ
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P¾NQXÆDKVX÷2TQUV÷LQXCC8UGVÊPC
PÚDTåWåRąGFPÊ#DG\QJNGFWPC
XÚUNGFGM XGéGTPÊJQ wRÊNW LUGO L¾
QUQDP÷URQMQLGPUVÊOEQ,GUVą¾
DKXRTQDÊJCLÊEÊORNC[QHH%JCPEG
NKI[è4RąGFX¾F÷LÊtPGDQ
RąGFX¾F÷NKRQMWFLGRTQP÷X[ąC
\QXCEÊé¾UVXUQWéCUPÆEJXÊNKLKåPG
P¾XTCVPQWOKPWNQUVÊ,GUVNKPGCF¾N
RQMTCéWLÊEÊXGUXÆOKUKVÊONÆRG
1FRQ\KVKXPÊJQP¾\QTWD[O÷PG
QFTCFKNQCPKRąÊRCFPÆXéGTGLwÊX[
ąC\GPÊ2TQé"0GDQċ\CPGRąÊ\PKXÆ
JQUVCXWPC\¾RCU[VQJQFP÷
dUOTF÷NQq DNGUMQXÚO MQPEGO
EGNÆ UÆTKG EQå UG *CP¾MčO RąK
JQFKNQ PC LCąG  X VGJFGLwÊO
RTXQNKIQXÆOéVXTVHKP¾NGRTQVK5NCXKK
2TCJC6GPMT¾VUKCPKPGwMTVNKRTQLGNK
XwGEJP[ éV[ąK FWGN[ C PCF÷LP÷
X[JNÊåGLÊEÊ UG\ÐPC X[XTEJQNKNC FQUV
TQ\RCéKV÷.GVQUUG\F¾PNKX÷UEJ[
NQXCNQ MG UVGLPÆOW UEÆP¾ąK PCF
OÊUVPÊO\KO¾MGORQVGPEK¾NP÷XK
UGNOTCMUOWVMW8[MQWMCNQXKJQwK
LGLXwCMT¾\P÷QFGJPCNK
#O÷RQV÷wKNQLCMÚO\RčUQDGO
2ąK XKFKVGNP÷ EJ[D÷LÊEÊ VQR HQTO÷
P÷MVGTÚEJ MNÊéQXÚEJ QRQT C VÊO
RQP÷MWFUNCDwÊJGTPÊRTQFWMEKEG
NÆJQMQNGMVKXWVQVKåDQTEK.*-FCNK

FQUXÆJQRTQLGXWVQPGLFčNGåKV÷LwÊ
\¾TQXGÿ K PGLEGPP÷LwÊ UTFEG &Q
MCåFÆJQ FCNwÊJQ WVM¾PÊ wNK U OC
ZKO¾NPÊ DQLQXPQUVÊ PG\O÷TPÚO
×UKNÊO K VÚOQXÚO RQLGVÊO FÊM[
éGOWå WTXCNK VąGVÊ X\¾LGOPÚ UVąGV
X RTQFNQWåGPÊ #D[ RQ P¾LG\FQ
XÆOMTCEJWQFGPRQ\F÷LKOÊUVQ
XwGQDGEP÷ QéGM¾XCPÆJQ UNQ
åGPÊ \DTCPÊ C TG\KIPCEG \CRPWNK
PC LGwV÷ X[wwÊ NGXGN URQNGéPÆJQ
PCUC\GPÊ
8[NQWRKV V÷åMQ FQD[XCVGNPÚ .C
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M QMQNPQUVGO \C XTEJQNPÚ RQéKP
RVCéÊ NGVM[ X CMVW¾NPÊO TQéPÊMW
<FCD[NUQWéCUP÷KVÊORQUNGFPÊO
XÊV÷\PÚO Q VQO UG TQ\JQFNQ 
DąG\PC QMQNQ FXCE¾VÆ JQFKP[
,GUVNK PCwK DQTEK PCQRCM \XN¾FNK
VCMÆwGUVÚ\¾RCUCLGFQWF¾NOč
åGOGUGVąGDCV÷wKVPCLGwV÷X÷VwÊ
XTEJQN%QåD[RTQRTQUV÷LQXUMQW
JQMGLQXQW TQFKPW \PCOGPCNQ
MT¾UPQWURQTVQXPÊRQJ¾FMW
25,GVQVCO#\ÊVTCXG8UGVÊP÷
VQXÊV÷\P÷FQTC\ÊOG,GUVą¾DKNGċ
te za postupem!!!
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Dali do boje srdce

Mezi hokejovými mantinely

www.lhkjestrabi.cz

najdete nás také na www.vecernikpv.cz

Takhle se využívá přesilovka! Ve 40.
minutě středečního mače doma byli
Jestřábi ve zlé situaci, neboť ztráceli 1:3
a směřovali k porážce znamenající stejný stav celé série se Vsetínem. Z nejhoršího se však dostali krásně vykombinovanou početní výhodou, kdy šel puk rychle
od Filipa Hantáka k Lukáši Žálčíkovi,
který okamžitým křížným pasem poslal
doleva Davidu Dvořáčkovi. A ten z takřka nulového úhlu neuvěřitelně trefil
odkrytou svatyni nad padajícím brankářem Šelepněvem.

Nejkrásnější
akce

-

„Věřil jsem, že stejně jako loni s Kladnem vyrovnáme doma i letošní čtvrtfinále proti
Vsetínu ze zápasových 0:2 na 2:2. Ve dvou prodlouženích k tomu bylo blízko, ale zatímco poprvé jsme ho zvládli výborně, to druhé nerozhodlo a následně nám vůbec nevyšly
nájezdy. Cítili jsme prázdnotu, hrozně důležitý pak byl další den. Během něj jsme se dali
parádně dohromady, když pomohlo dlouhé sezení v kabině a společný rozbor situace. Do
pátého utkání série jsme šli ohromně odhodlaní, dali do něj úplně všechno. Důležitý byl
vedoucí gól, a byť jsme celou druhou polovinu zápasu hráli pod tlakem, měli jsme stejně
průběh docela pod kontrolou. Vítězství nám samozřejmě moc pomohlo, odvrátili jsme
konec sezóny. A to maximální odhodlání si přenesli i do šestého souboje, který jsme znovu
odehráli po týmové stránce perfektně. Pomohli nám taky vynikající fanoušci, atmosféra
je teď samozřejmě super. Ještě však není hotovo a musíme zůstat nohama pevně na zemi,
abychom v úterý venku dorazili vysněný postup.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
.$3,71$

Ze dvou hlavních adeptů na ocenění jsme vybírali podle výkonů
odvedených prostějovskými hokejisty během uplynulého týdne.
A výbornou formu útočníka Davida Dvořáčka, který bodoval
v každém z posledních čtyř utkání proti Vsetínu, ještě trumfl
famózně chytající brankář Jakub Neužil. Góly totiž inkasoval téměř výhradně ze situací, se kterými nemohl
dělat vůbec nic, či jen málo (střela/nahození plus
dorážka do odkryté klece). A jinak zmařil hromadu
vyložených šancí Valachů včetně několika naprosto
tutových, kdy vytáhl ze svého arzenálu super zákroky. Bravo, Kubo!

-$.8%1(8l,/

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

PROSTĚJOV ZJestřábi doma navázali na páteční výhru ze Vsetína
a po výborném výkonu srovnali čtvrtfinálovou sérii výsledkem 5:1.
Jakub Neužil totiž v nedělním utkání čaroval, domácí proměňovali
šance, a tak více jak čtyřem tisícům fanouškům na stadionu bylo
jasné už deset minut před koncem, že tento vyrovnaný boj o semifinále rozhodne až úterní sedmý zápas.

LHK PV

5:1

STAV NA ZÁPASY: 3:3

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Nezlobte se, ale tentokrát dodržím své rozhodnutí nekomentovat jednotlivé zápasy
play-off a celou sérii se Vsetínem zhodnotím až po jejím úterním konci.“ (úsměv)
/XERv-(1¤(.s9+.52%(9VHWÉQ
„Budu stručný. Šesté utkání jsme nezvládli, ale do rozhodujícího sedmého
dáme absolutně všechno a pevně věřím, že jej doma vyhrajeme.“

¸67<75(1§5č

Prokeš – 2:0. Poté předváděli oba brankaři dobré zákroky. Šelepněv zasahoval
proti střele Divíška. Musel si ji najít přes
clonící hráče, což se mu však povedlo.
Radim Kucharczyk střílel z prostoru
mezikruží po přihrávce Ráce, ale Neužil
skryl puk ve své výstroji. Ve 24. minutě
byl větší prostor na ledu, to když byli současně vyloučeni Žovinec a Rác za potyčku před vsetínským brankovištěm a hrálo
se ve čtyřech. Oba týmy kombinovaly,

4:3
skvěle zorientoval Šilhavý, který tečoval puk přímo před brankáře a ten na puk nedosáhl. A bylo
zase srovnáno – 2:2. Prostějov si ani ne po dvou
minutách vzal opět vedení zpět! Nouza zachytil rozehrávku Gáby, přihrál puk na Divíška,
ten ho v mezikruží nezpracoval ideálně. Ke
kotouči se dostal Volf, jenž bekhendem poslal
puk pod hodní tyč – 3:2. Hosté se ale nehodlali vzdát, vytvořili si neuvěřitelný tlak. Obrovskou příležitost měl Jonák, který stál před
odkrytou brankou, Neužil se ale včas přesunul
ke své pravé tyči. Po zakázaném uvolnění si
hosté vzali oddechový čas a po něm naskočili
už v šesti bez brankáře Gáby. Hned po vyhraném buly 64 vteřin před koncem bylo srovnáno. Teper vypálil od modré, Šilhavý pak zcela
snadno dorazil do prázdné brány odražený
puk a dovršil svůj hattrick – 3:3.
Už podruhé v této sérii se tedy šlo do prodloužení čtyři na čtyři. V něm se nikdo nechtěl
dopustit chyby, tak se hrál spíše obranný hokej. Vše se změnilo v polovině nadstaveného
času Dvořáček skvěle atakoval vsetínského
obránce, chopil se puku, objel branku a z mezikruží překonal brankáře nechytatelnou
střelou k tyči – 4:3! Jestřábi si tak připsali
první výhru ve čtvrtfinále a na tribunách vypukla euforie!
Statistiky z utkání a ostatní výsledky play
off Chance ligy najdete na straně 22

„Prohráli jsme zápas, který gradoval ve třetí třetině, kdy si myslím, že jsme soupeře zavřeli v pásmu a zaslouženě jsme vyrovnali. Jak jsme minule v prodloužení měli více štěstí
a dali gól, tak nyní jsme naopak dostali.“
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„Utkání se to přelévalo ze strany na stranu, chvíli jsme tahali my, chvíli oni. Ze začátku jsme byli
takoví zabrždění. Možná to bylo tím, že hrajeme doma. Dostali jsme jeden blbý gól, když se jim
puk odrazil od mantinelu. Podařilo se nám vyrovnat a jít do vedení, ale oni dotahovali. Nakonec
nám srovnali v power play, v něm nemůžeme čistě prohrát buly, musíme mít pokryté všechny
hráče. Naštěstí ta zápletka byla dnes na naší straně. Jsem spokojený, že jsme vyhráli první zápas.“
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV I třetí bitva mezi Prostějovem a Vsetínem nabídla podívanou plnou
zvratů. Domácí ještě před koncem třetí
třetiny vedli 3:2 zásluhou gólu Lukáše Volfa (na snímku). „Ten puk se tam zasekl, já
jsem přijel, plácl jsem do něj a padlo to tam.“
Následnou ztrátu vedení si ale domácí vzali
zpět v prodloužení a snížili tak sérii na 1:2.

jásal Lukáš Volf

čtvrtfinále. Jak byste utkání zhodnotil?
„Řekl bych, že to bylo hodně podobné druhému utkání ve Vsetíně. Byl to hodně bojovný
zápas s rozdílem toho, že jsme zvládli prodloužení my. Mrzí nás všechny góly, ale nejvíce ten,
který jsme dostali minutu a pět vteřin před
koncem zápasu. Byla to smolná situace, ale to
k hokeji patří. Myslím si, že toto je lepší výhra,
než kdybychom vyhráli 6:0. Oproti prvnímu
utkání jsme zlepšili tlak do brány a nese nám
to ovoce.“
yy Jak důležité bylo, že jste ve druhé třetině ubránili oslabení?
„Každé ubráněné oslabení je důležité. Přesilovky by měly rozhodovat play-off. My jsme

yy Poprvé jste dokázali porazit Vsetín ve

v nich dali jeden gól, oni žádný, pokud se
nepletu. Myslím si, že právě přesilovky budou rozhodovat celou sérii. Musíme v tom
dál pokračovat, chodíme výborně blokovat
střely, což jsme celou sezónu nedělali.
Řekl bych, že v tomto jsme se hodně
zlepšili. Nevím přesně, kolik nám
oni v těch třech zápasech dali gólů
z přesilovek, ale myslím si, že
jsme se v nich rapidně zlepšili.“
yy Je pozitivní to, že jste se na
rozdíl od prvních dvou zápasů prosadili již
v první třetině?
„Samozřejmě. Pro naši psychiku to bylo hodně důležité. Chtěli jsme dát první gól, to
se nám nepovedlo, naopak oni dali takový
šťastný gól. Bylo důležité, že jsme se po
tom nesložili a dokázali jsme vyrovnat. To
nám vlilo novou krev do žil, bylo to hodně
důležité. Řekl bych, že to bylo dobré i pro

popsal?
„Nějak se tam odrazil puk, který jsem dával
Divochovi (Tomáš Divíšek – pozn.red.), ten
ho posílal na Nouzíka (Tomáš Nouza –
pozn.red.). Puk se tam zasekl, já jsem přijel,
plácl jsem do něj a padlo to tam. Je úplně
jedno, kdo ty góly dá, hlavní je, že se dají
a že se vyhraje.“

yy Vstřelil jste gól na 3:2. Jak byste ho

fanoušky, po brance se dostali více do varu.“

„Myslím si, že toto je lepší výhra,
než kdybychom vyhráli 6:0,“

Úterní střetnutí odstartovali lépe domácí Jestřábi. Velkou šanci měl hned na začátku Račuk,
který vypálil z mezikruží, jeho ránu ale brankář
Gába na poslední chvíli chytil. Hra se poté
přesouvala z jednoho útočného pásma do
druhého. Jako první se v zápase prosadili opět
hosté. Teper poslal od modré čáry puk na zadní
hrazení, odkud se kotouč odrazil před Neužila,
kde stál Šilhavý, jenž bekhendem poslal puk do
prostějovské svatyně – 0:1. Hra začala nabírat

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Třetí zápas play-off na domácím ledě byl opět infarktový. Vsetín
vstřelil první branku zápasu, ale domácí
dokázali rychle vyrovnat a dvakrát v zápase se dostali do vedení. Dramatický závěr
zápasu a tlak Valachů ale přinesly vyrovnání 64 vteřin před poslední sirénou a šlo
se zase do prodloužení jako ve druhém
zápase. V něm se trefil domácí David
Dvořáček a odstartoval jestřábí euforii.
Prostějov tak snížil sérii na 1:2.

STAV SÉRIE: 1:2 pp

LHK PV
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na rychlosti a síle. V polovině třetiny měl pak
příležitost vsetínský Vítek, který objel bránu,
ale následně mířil mimo tři tyče. Ve 13. minutě
došlo k prvnímu vyloučení, a to na straně hostů. Domácí kombinovali v útočném pásmu,
ale prosadit se jim nepodařilo. Poté ale Havlík
přenechal puk v obranném pásmu Dvořáčkovi,
ten se rozjel a za modrou čárou vystřelil nechytatelnou střelu pod horní tyč vsetínské branky
– 1:1. Před koncem první části hráli vsetínští
opět v oslabení, které ale ubránili. Do šaten se
tak odcházelo za vyrovnaného stavu.
Druhá třetina začala v bojovném tempu, již v 5.
minutě měl na hokejce rozdílový gól Meidl, ale
z dobré střelecké pozice ale trefil pouze břevno.
V dalším průběhu zápasu měli několik šancí
hosté, ale brankář Neužil svými výbornými
zákroky všechny jejich pokusy pochytal. Ve 32.
minutě měl dobrou palebnou pozici Žálčík,
ale minul. Za minutu šli Valaši zase do oslabení
a domácí měli šanci otočit skóre na svoji stranu,
což se také povedlo. Divíšek našel žabičkou Jana
Starého a ten poslal kotouč do pravé šibenice –
2:1. Poté dostali možnost zahrát si přesilovku
i hosté, ale početní výhodu nevyužili. Po 40.
minutách tak domácí vedli 2:1.
Na začátku poslední periody měl několik šancí
střelec první branky Dvořáček, vsetínský Gába
ale svůj tým podržel. Ve 47. minutě vyslal od
modré Drtina tvrdou střelu. Před Neužilem se

éWYUWILQ¿OH -HVWĆ¿ELY\ERMRYDOLSUYQËYÛKUXYSURGORXæHQË

Šesté utkání čtvrtfinále play-off přineslo již od začátku velice rychlý a bojovný
hokej. Oba týmy se tlačily do zakončení.
Ve 4. minutě hráli domácí první přesilovou hru, v ní měli největší šanci vstřelit
první branku utkání Žovinec s Divíškem,
ale Šelepněv dobře zasáhl a vše si pokryl.
Hosté se po vrácení do plného počtu
dlouho drželi v útočném pásmu Prostějova, ale ke střele se nedostali. V polovině
první třetiny bylo hodně gólových příležitostí. Nejprve se v dobré příležitosti
zjevil domácí Žálčík, ale brankář hostů
snížil úhel a zasáhl. Puk se dostal na hůl
Račuka, ale ani on Šelepněva nepřekonal.

REITEROVÁ

Eva

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Poté dostal dvakrát nabito Nouza, ani on
však šanci neproměnil. Vsetín ale odpověděl povedeným protiútokem. Slováček
křižnou přihrávkou našel Roba, který
dobře mířil ke vzdálenější tyči Jakuba
Neužila, ale předvedl skvělý zákrok. V 11.
minutě šli hosté, po krosčeku Koláře, do
početní výhody. Domácí ale přesilovku
bez větších problémů ubránili a pak byl
k vidění tlak na obou stranách. Tři minuty před koncem první části šel Vsetín
opět do čtyř. Čápova střela od modré se
i s trochou štěstí odrazila od brusle bránícího hráče na hůl Tomáše Nouzy, který dorážkou do odkryté branky otevřel
skóre zápasu – 1:0. Před koncem první
sirény byl ještě vyloučený prostějovský
Husa, ale šance Vsetína na vyrovnání byly
zablokované a k domácímu Neužilovi se
ani nedostaly.
Na Nouzův přesilovkový gól v závěru
první dvacetiminutovky navázal krátce
po přestávce trefou ve vlastním oslabení

VHK VS

ale chyběla střela. Po vyloučení Nouzy si
Vsetín vytvořil tlak, který si přenesl i do
hry 5 na 5. Ve 29. minutě nápor hostů
vyvrcholil brankou. Jiří Drtina využil clonění hráčů před Neužilem a povedenou
dělovkou ze středu hřiště propálil vše, co
mu stálo v cestě – 2:1. Chvíli na to museli domácí opět bojovat při oslabení, to
ale opět ubránili. Dvořáček poté ujel do
brejku a vzal střelbu na sebe. Šelepněv si
ale připsal další dobrý zákrok. Ke konci
byly k vidění dobré příležitosti na obou
stranách. Domácím divákům jistě zatrnulo s koncem druhé třetiny, kdy puk sice
překonal domácího brankáře, ale stalo
se tomu tak vteřinu po skončení třetiny
a branka tak neplatila.
Vsetín do závěrečné části vstoupil podobně, tak jak zakončil druhou třetinu.
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Registrace živnosti přes internet,
flexibilnější zákoník práce nebo
propojení živnostníků s učňovským školstvím. Hospodářská
komora České republiky oceňuje
iniciativu, kterou občanští demokraté představili v 19 opatřeních
na podporu živnostníků, proto
občanským demokratům nabídla spolupráci na odborné úrovni, která umožní návrhy uvést
v praxi. Zároveň pomůže většinu
propodnikatelských bodů prosadit v legislativním procesu. Po
pracovním setkání představitelů
Hospodářské komory a ODS to
uvedli prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý a předseda ODS Petr Fiala.
„Živnostníci už řadu let slouží některým politikům jako otloukánci,
oceňujeme proto jakoukoli snahu
politických reprezentantů tuto situaci změnit a podnikání jim ale-

spoň trochu usnadnit. Podle našich
analýz sotva si živnostník vyzvedne
živnostenský list, má vůči státu 780
povinností, a to jen ze třinácti základních podnikatelských zákonů.
Proto velmi vítáme, že ODS přichází s plánem devatenácti opatření,
která mají drobným podnikatelům
nejenže usnadnit tyto povinnosti
řádně plnit, ale zároveň mají ambici
jim tuto nadměrnou administrativní zátěž snižovat,“ uvedl prezident
Hospodářské komory po jednání
s ODS.
Na občanské demokraty ale také
apeloval, aby nadále podnikatele
usilovně bránili před dalšími návrhy
nepřátelskými vůči podnikatelskému prostředí. Ty přicházejí nejčastěji z pera odborářů a ministerstva
práce a sociálních věcí. Po zrušení
karenční doby nebo razantním zvyšování minimální mzdy, aniž by byl
uplatňován automatický valorizační

13. 5. Pracovnělékařské služby – novinky, přednáší Robert Křepinský
25. 4. Budoucnost informačních systémů a poklady skryté v současných
databázích
22. 5. Setkání manažerů s představiteli
statutárního města Prostějov
Více na www.ohkpv.cz

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

mechanismus zohledňující predikci
hospodářského vývoje, jsou přitom
dnes na stole třeba zkracování pracovní doby nebo povinný pátý týden
dovolené i v soukromém sektoru.
Hospodářská komora také ocenila, že se občanští demokraté a další
poslanecké kluby zasadili po apelu
Hospodářské komory o navýšení
limitů výdajových paušálů, které
byly v závěru minulého volebního období bez jakékoli konzultace
s podnikatelskou veřejností sníženy
na polovinu.
TZ HK ČR – redakčně kráceno
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INFORMUJE

Jsou častým pokrmem ke snídani, svačině či večeři, dají se ale také tepelně zpracovat k obědu. Uzenářské výrobky nejčastěji vyráběné v tz.
Štanglích kupujeme prakrticky dnes a denně. Proto je tuze dobré vědět,
že nejlevnější Vysočinu a gothaj zakoupíte v Penny marketu, pro šunkový salám se vypravte do Billy, Paprikáš nabízí cenově nejvýhodněji
Kaufland, Herkules pro změnu Tesco, který byl kupodivu jediným místem, kde jsme objevili tradiční Junior.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 6. března 2019
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... tentokrát ze sortimentu: SALÁMY...
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Můžete být na sebe pyšní, dokážete totiž výrazně pomoci člověku v nouzi.
A právě člověku, který to nyní bude
enormně potřebovat. Ve vašem případě se dočkáte nejen vděku, ale i zajímavého konce.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Zbytečně držíte dietu, vás se nutnost
hubnutí vůbec nemůže týkat. Proto si
dopřejte, co hrdlo ráčí, vůbec se neomezujte. Na druhé straně vám chybí trošku
pohyb, ale jen kvůli prokrvení mozku.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Jak
se u vás často stává, ani tento týden
nebudete vědět, co vlastně chcete.
Jeden den se pro něco rozhodnete
a hned ráno druhého dne to vzdáte,
protože si nejste pořád něčím jistí.
Kdo to s vámi má vydržet?
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Něco se vám
začne nepozdávat na partnerovi, který
zcela změní své chování. Věci, které jste
dříve byli zvyklí dělat společně, najednou odmítá vykonávat ve spolupráci
s vámi. Červa pochybností se nezbavíte.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Měli byste si
více hlídat své věci, během několika
málo příštích dní přijdete o věc, které
si vážíte. Bohužel vaše lehkomyslnost je neomezená. Alespoň trochu
vám zlepší náladu zpráva o vašem
kontě v bance.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Rádi se
hádáte a vůbec vyhledáváte spory.
Nedivte se proto, že čím dál tím více
lidí se vám začne vyhýbat. Pokud se
nezměníte a neuklidníte se, nečekejte žádná nová přátelství. A ta vám
mohou chybět.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pokud se
chystáte na romantický výlet, zkontrolujte si pečlivě, zda máte sbaleno všechno potřebné. Svého partnera totiž toužíte zaujmout, dokonce až oslnit, takže
si hlavně nezapomeňte peněženku.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Sousedské spory vyvrcholí, s těmi lidmi
prostě už dál žít pod jednou střechou
v domě nelze. Buď si hledejte nový
domov vy, nebo udělejte všechno
pro to, aby se vystěhovali sousedé.
Jinak dojde na bitku.
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BERANI – 21. 3. až 20. 4. Doplatíte
na nerozhodnost z minulého období. Kvůli otálení vám nyní unikne
kšeft století, o kterém jste vždycky
snili. Snažte se tedy posbírat alespoň
drobečky po někom jiném, kdo vám
obchod vyfoukl.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nervozita dostoupí vrcholu ve chvíli, kdy se budete
rozhodovat o důležitém životním kroku. To vše přijde těsně před víkendem,
a protože jsme hodně nervózní, můžete udělat chybný krok. A neodvratný.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebudete to mít lehké v zaměstnání ani
doma. V práci to bude horší, protože tam vám jde o peníze a nadřízený
vidí, že nebudete mít potřebnou výkonnost. Doma vás zase zkritizují za
nepořádek.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vidíte věci až
moc pesimisticky, ale realita je trošku
jiná. Docela se pletete v lidech okolo
sebe, což se vám tentokrát trochu vymstí. Zatímco jednu osobu budete
považovat za ideální, vyklube se z ní
darebák.

Také máte příjemný pocit z nadcházejícího jara? Není divu, že dobře naladění Prostějované využijí každé volné chvíle k výletu do přírody, která se
probouzí před očima. Čas bude i na romantickou lásku, takže prostě idylka...
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Obec: Vícov
Dne: 22. 3. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Vícov 3. v ZD (č. 300468) - celý
areál ZD Vícov.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 25. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
vypnutá oblast: sídliště Sport s č. 768, 769, 770, 771, 772,
786, 791, 792, 793, 847, 848, 864 + vedle novostavba RD,
865, 887, 146, novostavby RD ul. Palackého č. 919 + sousední.
Obec: Skalka
Dne: 25. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ulice od č. 83 po č. 17 a dále oboustranně ulice od č. 28 a 17 po č. 59 a 8 (vč.66). Oboustranně ulice od
č. 88 a 113 po č. 97 a 104. dále č. 116, K/473/4, K/469/1
a GasNet.
Obec: Skalka
Dne: 25. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně od č. 26 po č. 75 a č. 81. dále od č. 71 po č. 118
vč. 101, 106, 110, 114. Oboustranně ulice od č. 37 a 44 po
konec obce směr hřbitov.
Obec: Vřesovice
Dne: 25. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. od č. 17 a 70 (včetně č. 41 OU) po konec obce
směr ZD s čísly 92 a 93. Oboustranně od č. 186 a 107 po konec obce s č. 153 (včetně 127 a 155). Ulice od č. 191 po č. 89.
Obec: Vřesovice
Dne: 25. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ulice od č. 69 po č. 62 a dále oboustranně od č.
64 a 42 podél silnice sm. Kelčice po konec s čísly 164 a 167.
Celá lokalita Hliník - ul. od č. 198 a 212 po č. 205 a 206. Ulice
s č. 214, 215, oboustranně ul. od č. 227 a 217 po č. 223 a 222.
Ulice od č. 135 a 182 po č. 231 a 177.
Obec: Vřesovice
Dne: 25. 3. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ulice od č. 40 a 233 po konec obce směr Výšovice s čísly 138 a 151.
Obec: Dobromilice, Pivín
Dne: 25. 3. 2019 od 12:00 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá lokalita Bajajka (č. p. 202).
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 26. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
B. Martinů č. 2, 4, 6, 8, V. Talicha č. 12, 14, Zátiší č. 5 a 7, J.
Suka č. 4.
Obec: Vincencov
Dne: 27. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Vincencov.
Obec: Doloplazy - Poličky
Dne: 27. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Poličky.
Obec: Vranovice-Kelčice
Dne: 27. 3. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Vranovice.
Obec: Lipová - Seč
Dne: 27. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá část obce ohraničená nahoře silnicí na Hrochov a dole
čísly 21, 28, 32, 49, K/248.
Obec: Lipová - Seč
Dne: 27. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá chatová oblast směr Bahýnka omezená čísly č. 94, 100,
95, 109, 81, 75, 80, 64, 10, 26, 44, 40, 17, 1.
Obec: Lipová - Seč
Dne: 27. 3. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
od č. 114 po č. 126 a dále celá chatová oblast omezená čísly
131, 142, 171, 195, 101, 298, 241, 229, 130, 156.
Obec: Výšovice
Dne: 27. 3. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Výšovice (mimo areálu ZD).
Obec: Březsko
Dne: 27.3. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast:
Březsko – Areál ZOD Ludmírov a č. p. 51
Obec: Prostějov
Dne: 28. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. Karlov od č. 1 a 2 po č. 13 a 12, Hvězda od č.
1 a 2 po č. 11 a 14, Svatoplukova č. 74.
Obec: Rozstání
Dne: 29. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce od č. 100, 24, 16, 10, parc. č. 1386/2 po konec obce
sm. Lipovec a Baldovec, mimo hřbitov.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
ul. Školní č. 24–32.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Obec: Krasice
Dne: 18. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně část ul. Západní od č. 62 a 71 po č. 68 a 79 (vč.
restaurace Pod Kaštany).
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 19. 3. 2019 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast:
Domamyslice – celá ul. Pod Vinohrádkem, ul. Domamyslická s č. 128 a 142 + celý bývalý areál drůbežárny.Odběratelská
trafostanice Domamyslice drůbežárna (č. 300603).
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 20. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá ul. B. Němcové, oboustranně ul. Tyršova od ul. 8. května
po č. 28 a sokolovnu, Jiráskova 82, ul. 8. května od ul. Husova
po Tyršova vč. zahrad u kolejí ČD, Dvorek č. 703, Partyzánská č. 577, 585, 558, 16-20, oboustranně ul. Bezručova – od
ul. Tyršova po č. 57 a 24.
Obec: Žešov
Dne: 20. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Žešov – oboustranně od č. 25 a 29 po č. 112 a 103,
dále od č. 87 a 84 po č. 117 a 142, 135, dále od č. 42 a 100 po
č. 5 a 119. parc. č. K/340/1, K/32/1.
Obec: Jesenec
Dne: 20. 3. 2019 od 7:00 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast:
Jesenec Špice směr od Konice (Podladínský mlýn) po č. 71,
část obce Ladín ve směru od Konice po č. 5, 18, 48.
Obec: Jesenec
Dne: 20. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce u Zámku omezená č. 7, 55, 67, 73, 72, 93, 94, vč.
Domova seniorů a výrobny lahůdek.
Obec: Jesenec
Dne: 20. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce ve směru od p. Romže po Terezínský dvůr (Měrotínek)
Obec: Dzbel, Jesenec
Dne: 20. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Dzbel sm. Jesenec od č. 4, 37 a 117 po č. 19, dále
část obce Jesenec od č. 14 po č. 51, od č. 10 po č. 7.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 21. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: č.
645, 641, 642, parc. č. 442/48.
Obec: Protivanov
Dne: 21. 3. 2019 od 13:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé ul. Panská, Nová, Pod Sokolovnou, Na Sádku, levá strana
ul. Bukovská od č. 9 po č. 164, Sokolská mimo č. 199, U Hřiště,
U Školky, Průchodní, Školní od ul. Průchodní po ul. Sokolská.
Obec: Horní Štěpánov – Nové Sady
Dne: 22. 3. 2019 od 9:00 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Horní Štěpánov – Nové Sady ohraničená č. 337, 1,
13, 14, 15, 30, 21, 23, 45, 44.
Obec: Horní Štěpánov - Pohora
Dne: 22. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Pohora.
Obec: Stražisko - Maleny
Dne: 22. 3. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
Stražisko – Maleny, část obce nalevo od železniční tratě směr
Konice od č. 52, 143 po 225 a dále chaty směr Čertovy rybníky s č. 29, 208, 226, 92, 100, 190, 132, 97, 98. Lokalita chat
ohraničená č. 121, 112, 191, 61. Část obce oboustranně podél potoka Bukovanka od č. 25 a 30 po č. 23 a 44 včetně celé
chatové osady ohraničené č. 42, 206, 94, 144, 241, 245, 248,
251, 174, 90, 172, 106.
Obec: Stražisko
Dne: 22. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
Stražisko chaty nad nádražím od č. 47, 46, 74, 19 po konec
oblasti s chatou č. 47, č. 41 a 50.
Obec: Želeč
Dne: 22. 3. 2019 od 7:00 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Želeč – lokalita Hliník. Oboustranně od č. 21,
kostela a č. 66 po č. 146 a 81 (vč. 219 až 229), dále jednostranně ulice od č. 82 po č. 98, 99 vč. 104. Oboustranně
od č. 242 a 212 po č. 240 a 235. Ulice od č. 93 po 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 č. 49 a 123 po
č. 142 a 149 (vč. 136). Ulice od č. 238 po novostavby č.
244 až 252.
Obec: Želeč
Dne: 22. 3. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Želeč: oboustranně ulice od č. 64 a 22 po konec
obce směr pískovna s č. 218. Dále ulice od č. 188 a 159 po
konec obce s čísly 187 a 180.
Obec: Želeč
Dne: 22. 3. 2019 od 12:00 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Želeč: oboustranně od č. 6 a 100 po konec obce
směr hřbitov s č. 192 a 211 (včetně č. 226 a 228).

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Ɣ PŘEDNÁŠKA: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. „PLANETKY ZBLÍZKA“; čtvrtek v 18:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ DEN HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ: pátek od 15:00 do 20:30 hodin. Součástí bude v 18:00 hodin také
přednáška doplněná experimenty „PODIVUHODNÁ DIFRAKCE“. Vstup zdarma.
Ɣ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ se konají v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu. Slunce od 15:00 do
16:00 hodin a večerní pozorování od 19:30 do 20:30 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC?“. Vstupné děti
20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI: na téma „JARNÍ TROJÚHELNÍK“ proběhne v sobotu ve 14:00 hodin. Vstupné děti
20 Kč, dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na všech akcích.

OD 11. DO 17. 3. 2019 - ASTRONOMICKÝ VÍKEND
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PROSTĚJOV Za slavnostním vyhlášením patnáctého ročníku ankety Sportovec města Prostějova (tentokrát za kalendářní rok 2018), jež premiérově
proběhlo v Národním sportovním centru Prostějov, se ještě krátce ohlížíme třemi doplňujícími materiály. Zde si můžete na následujících fotografiích
prohlédnout, kdo ze sportovních osobností našeho okresního města byl za minulou sezónu například oceněn.
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Marek SONNEVEND

došlo na naši adresu...

Ohlédnutí za anketou
očima Antonína Duška
Sportovní galaveèer v Prostìjovì
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„Všichni aktéři i hosté slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2018 odcházeli z této precizně
provedené akce přímo nadšení. Sportovní komise Rady statutárního města
Prostějova v čele s jejím novým předsedou Milošem Sklenkou připravila tento
galavečer na vynikající úrovni. Tak, jako
byli špičkoví všichni ocenění sportovci,
trenéři, funkcionáři a zasloužilí činitelé,
bylo neméně špičkové i celé setkání v Národním sportovním centru Prostějov, což
si veškeré osazenstvo plně zasloužilo.
Moderátor Petr Vichnar uvedl na začátku nezapomenutelnou větu: „Byl
jsem při komentování v mnoha zemích
světa, ale tato nádherná hala patří
k nejlepším.“ Pak brilantně vyhlašoval
jednu kategorii za druhou a na pódiu
se vystřídala plejáda oceněných, přičemž na desítky dalších se nedostalo.
Prostějov právem nese označení „Město
sportu“. Akci poctili svou účastí všichni
prostějovští radní v čele s primátorem Františkem Jurou, nechyběl ani

hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk a nejvyšší představitelé spolupořádající marketingové agentury
TK PLUS Miroslav Černošek s Petrou
Černoškovou. Jistě se jim od všech přítomných dobře poslouchalo, jak krásná
i účelná hala Národního sportovního
centra v Prostějově vyrostla. Děkujeme,
říkali návštěvníci vydařeného slavnostního vyhlášení.
Současná Sportovní komise i všichni
ostatní, co se na organizaci akce špičkové úrovně podíleli, zaslouží velké
poděkování. Pro oceněné šlo o zážitek
na celý život. Jak směrem k laureátům
trefně řekl Miloš Sklenka: „Vy Prostějov
propagujete nejen v České republice, ale
často po celém světě. A my jsme vám
touto cestou chtěli poděkovat.“
Autor je bývalým členem Sportovní komise statutárního města
Prostějova i Sportovní komise
Olomouckého kraje, v rámci
ankety obdržel Cenu fair play –
Sportovní srdce.

napořád. Kdo si třeba skočil tandem, tak ví, o čem středím na seskok. A největší zážitek samozřejmě je,
V minulém vydání došlo v rámci ankety k chybnému
když se mi nakonec otevře padák.“ (smích)
mluvím.“

2SRFLWHFK
„Kolik mám seskoků padákem, to vím úplně přesSíLVHVNRFtFK
ně, protože každému parašutistovi se počítají. A já
jsem v minulém roce dovršil třináct tisíc seskoků.“ „Euforie plynoucí z volného pádu provází úplně
každý seskok, i když jich člověk absolvuje tisíce,
2Y]SRPtQNiFK
jako třeba my sportovní parašutisté. Tyhle adrenaQDSUYQtVHVNRN
linové pocity se asi nikdy úplně neomrzí.“
„Začátky byly hodně těžké, před těmi více než
čtyřiceti lety totiž padáky neměly zdaleka takové
2SRÿLWNX]OpWiQt
vlastnosti, jako mají teď. Vážily opravdu hodně
kilo a mnohem hůř se s nimi manévrovalo, proto „Já osobně si ze všeho nejvíc vychutnávám, když
člověk potřeboval na dopad mít pořádně pevné stoupáme letadlem nahoru. To se kochám pohleboty. (úsměv) Každopádně zážitky z prvního se- dem dolů na krajinu, přemýšlím o seskocích, hlavou
skoku jsou strašně silné, člověk je v sobě nosí asi mi pokaždé běží spousta myšlenek. Potom už se sou-
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„Jednou se nám stalo, že letounu přestaly pracovat
motory. A navíc to bylo tak nízko, že nešlo vyskočit
padákem, neboť by se nestihl otevřít. Proto jsme
museli jít na přistání bez motorů poblíž Olomouce
do čekankového pole. Nejdřív jsme se všichni naskládali do přední části stroje, aby se letadlo nepřevrátilo dozadu, a potom jsme zase museli jít do zadní části, aby při přistání nezapíchlo čumák do země.
Jakmile se pilotovi povedlo šťastně přistát, potřásli
jsme si všichni rukama za tu vzájemnou spolupráci
a že jsme to ve zdraví přežili.“
(son)

umístění fotografie u oceněného mladého tenisty TK
Agrofert Prostějov Jana Kumstáta. Dnes toto nedopatření,
za které se redakce Večerníku omlouvá, napravujeme.

=D]QøORSĆLY\KO¿xHQË
JAN KUMSTÁT,
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.“
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Fotosoutěž „Jak šel čas“ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o profesionální focení a předplatné nejčtenějšího periodika
v prostějovském regionu byla ukončena. První fotosoutěž letošního roku přinesla zajímavý
náhled do životů našich čtenářů a jejich nejbližších.
Během tohoto týdne v naší redakci proběhne vybrání nejlepších fotografií a tři autoři obdrží hodnotné ceny. Vítěz si odnese
dárkový poukaz na fotografické služby Tomáše Coufala v hodnotě 2 000 Kč a roční předplatné našeho periodika. Na druhého
vítěze čeká dárkový poukaz na fotografické služby Gity Čopákové v hodnotě 1 000 Kč, dárkový balíček a půlroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Poslední bronzový šťastlivec získá dárkový poukaz na fotografické služby Chosé Photography
v hodnotě 1 000 Kč a také půlroční předplatné Večerníku. Všichni výherci navíc obdrží autorský honorář v hodnotě 500 Kč
a jejich fotografie budou součástí kalendáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro rok 2020.
Výherci budou kontaktováni telefonicky a pozváni do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, aby si převzali ceny.
V příštím vydání budou otištěny výherní fotografie a zveřejněni jejich autoři.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku tímto děkuje všem účastníkům a již teď pro své čtenáře plánuje
a připravuje další soutěž!
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MATYÁŠ ROUBÍK ZLATÝ

V BANSKÉ BYSTRICI
Petr KOZÁK

BANSKÁ BYSTRICA, PROSTĚJOV V polovině února se v Banské Bystrici konal mezinárodní turnaj juda, kterého se zúčastnilo přes šest stovek mladých
borců. Talentovaný Matyáš Roubík z oddílu juda Sokol I Prostějov měl ve své
váhové kategorii dvacítku soupeřů. „Každý z nich byl hodně kvalitní, proto
byl Matyáš z počátku dost nervózní a v prvním zápase se trošku trápil, ale
vítězství udolal. Po tomto už prošel sebejistě až do finále, kde jej čekal polský reprezentant, kterého všichni pasovali na favorita této váhové kategorie.
I tady to ale vyšlo,“ usmíval se Zdeněk Gottwald. Roubík totiž reprezentantovi z Polska nedal šanci a pěknou technikou na ipon získal první místo. Tímto
výsledkem si zajistil cestu do Japonska s reprezentací České republiky.

(QVQCTEJÊXQFFÊNLWFQ5QMQN+2TQUV÷LQX
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INDIAN WELLS, PROSTĚJOV Na takzvaném pátém grandslamu v Indian Wells skončil Tomáš Berdych hned v 1. kole. Počtvrté
v řadě nestačil na Feliciana Lopeze. Oba sety
se rozhodovaly až v tie-breaku, v nichž se více

dařilo tenistovi ze Španělska. „V Kalifornii se
mi příliš nedaří,“ posteskl si Berdych.
Nedařilo se ani další české tenisové jedničce. Petra Kvitová doplatila na krutý los, který jí nadělil
Američanku Venus Williamsovou. Přesto byla

František Kocián
slaví osmdesátiny

80
PROSTĚJOV Tento čtvrtek 14. března se
kulatých osmdesáti roků dožívá František
Kocián, ikona kopané TJ Agrostroj Prostějov.
Fotbaloví příznivci se s ním setkávali hlavně
na hřišti, kde jim spolu se svým kamarádem
Zdeňkem Žalákem zpříjemňoval řadu let
nedělní dopoledne.
Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších
let přejí kamarádi z kopané. (jim)
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blízko k postupu, když vedla 6:4 a 3:0, vedení
však neudržela. „Soupeřka hrála dobře. Nikdy
nevíte, co z její rakety přiletí, což platilo také v tomto utkání,“ ocenila Williamsovou Kvitová.
Ve stejné fázi vypadla také Barbora Strýcová, která

nestačila na Rumunku Simonu Halepovou. Do 3.
kola tak prošla pouze Karolína Plíšková. S Japonkou Misaki Doiovou sice ztratila první sadu, pak
už ovšem na kurtu jednoznačně dominovala. (lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22
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Dvě výhry a průběžné třetí místo. Takto povedený týden mají za sebou hráči
BK Olomoucko, kteří dokázali uspět
v Pardubicích a přemoct na prostějovské palubovce Děčín, což je vyneslo na
aktuální bronzové umístění.

PROSTĚJOV Minulý pátek 1. března zaplnili prostějovskou sokolovnu na Skálově náměstí chlapci ze šesti
zdejších základních kol, aby odehráli druhé kolo soutěže
O pohár primátora statutárního města Prostějov 2019
v nohejbalu trojic.
„K dosud vedoucímu družstvu RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici se bodově velmi přiblížily další čtyři školní
týmy ZŠ Jana Železného, ZŠ z ul. Palackého, ZŠ z ul. E.
Valenty i ZŠ z ul. Melantrichova, ani ZŠ z ul. Dr. Horáka
určitě neřekla ještě své poslední slovo,“ přiblížil dosavadní
vyrovnanost nového přeboru jeho iniciátor a ředitel
Richard Beneš z pořádajícího nohejbalového oddílu TJ
Sokol I Prostějov.
„Kluci se snaží ve všech utkáních bojovat naplno a dávají do hry opravdu srdce. Jako organizátor a současně
i rozhodčí musím konstatovat, že jejich výkony se lepší
zápas od zápasu, což je vidět na delších výměnách
v průběhu jednotlivých setů. Většina kluků hraje závodně
fotbal a zlepšení techniky i koordinace pohybů jsou pro
jejich působení v kopané určitě ku prospěchu,“ upozornil
Beneš.
Třetí dějství O pohár primátora Františka Jury, který nad
celým seriálem převzal záštitu, proběhne koncem března
ještě v sokolovně. „Ale předpokládám, že dubnové kolo
i všechna ostatní včetně finálového již uspořádáme ve
venkovním areálu u sokolovny na kurtu s nově zrekonstruovanou tribunou,“ doplnil Beneš.
(son)

Prostějovská tenistka Petra Kvitová měla výborně rozehraný duel 2.
kola prestižního turnaje v Indian
Wells proti Venus Williamsové. Po
vyhraném prvním setu bylo blízko vedení 5:2, jenže druhou sadu
nejenže prohrála, ale i ztratila i rozhodující třetí klání.
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Konečně přes čtyři tisícovky se vyšplhala návštěva na hokejovém play
off. Nejvyšší počet příznivců přilákal nedělní šestý duel čtvrtfinálové
série. Nutno podotknout, že zásluhu má i početná enkláva z Valašska.
9ă52.
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Minimálně průměr bodu na zápas by si ve zbytku
jarní části druhé ligy potřebovali udržovat fotbalisté eskáčka. Říká se, že hranice třiceti bodů zpravidla znamená záchranu. A právě čtyři výhry, dvanáct
remíz či vhodná kombinace obojího stále svěřencům Oldřicha Machaly schází k dosažení této
mety. Duel proti budějovickému Dynamu, který
rozhodla jedna penalta, jsem neviděl, ale úvodní
zápas na půdě Žižkova ukázal, že je stále na čem
pracovat. Roli mohly hrát nesehranost, nezvykle
brzký termín výkopu i velká nabuzenost domácích, ale Prostějov byl zejména v prvních dvaceti
minutách výrazně horší a konečný výsledek 1:4 je
vzhledem k množství brejků a gólovek ještě velice
milosrdný. Alespoň drobnou útěchou může být,
že ani Táborsko s Chrudimí v úvodu odvetné části nezáří a nestahují náskok 1.SK, to samo o sobě
ale k udržení stačit nebude. Ideálem by tak bylo
nyní překvapit některého z dalších nedávných
prvoligistů, los totiž příliš příznivý není a nyní
přijdou na řadu Hradec Králové, Brno a Znojmo.
Černou sérii šesti porážek je již nutné ukončit.

Výtečnou sezónu zatím zažívají basketbalistky
TJ OP Prostějov. Ve druhé lize žen se již pevně
zabydlely a právě probíhající ročník je zatím tím
jednoznačně nejvydařenějším od jejich návratu
z oblastního přeboru. Nejenže si zajistili postup
do finálové skupiny pro osm nejlepších družstev
obou geografických skupin, navíc již s předstihem a dechberoucím poměrem třinácti vítězství
k jediné porážce. Jedinkrát padly v polovině ledna
na půdě nymburského „béčka“, jelikož ale středočeský výběr skončil až předposlední, tato prohra
se nepřenáší a do bojů o první ligu vstupují svěřenkyně Pavla Švécara a Željka Živkoviče se stoprocentní bilancí šesti vítězství. Nyní před sebou
mají dvojzápasy s Chomutovem, Strakonicemi
„B“, Benešovem a Libercem, minimálně ke druhému místu mají „Oděvářky“ nakročeno velice
slibně. Stačit by jim k tomu mohly i čtyři triumfy.
A k celkovému prvenství bude zapotřebí zdolat
zejména Chomutov, který je zatím rovněž bezchybný. V nejbližším měsíci se tak fanoušci mají
na co těšit, nejpozději v úvodu dubna bude jasno.

První sezónu v pozici hlavního kouče opavských
hokejistů má Martin Janeček za sebou. Vytouženého postupu do vyřazovací části se nedočkal,
když Slezané skončili ve východní skupině pátí
o sedm bodů za čtvrtou Kopřivnicí, vyloženě zklamání ale také nemusí převažovat. Tým se dokázal
odlepit od loňského dna, daleko za sebou nechal
Orlovou a předstihl i Nový Jičín, na dovolenou
odcházejí hráči s kladným poměrem nastřílených
a obdržených branek. Na víc to zatím nestačilo.
Ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži už začaly i bitvy o jedno postupové místo a hned v úvodu tak
zcela neplatily papírové předpoklady. Pouze Sokolov, Vrchlabí a Kolín zvládly své série v nejkratším
možném termínu, zatímco vítězové jižní a východní skupiny z Havlíčkova Brodu a Šumperku
se stejně jako Hodonín natrápili až na pět soubojů.
A sezóna již trochu nečekaně skončila pro Jablonec, který padl s Mostem, i Žďár nad Sázavou, na
který si vyšláplo Valašské Meziříčí. Vyvrcholení
celého ročníku tak bude zajímavé i o patro níž, než
se momentálně pohybují hokejisté Prostějova.

Prostějovská volejbalistka NICOLE
ŠMÍDOVÁ si jako prvního soka
v play off přála spíše Brno. No a jak
už to bývá, osud přihrál Přerov
s nechtěnou protivnicí.
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Foto: internet

Mladá prostějovská tenistka byla
na halovém Mistrovství ČR staršího žactva do 14 let, které proběhlo
v Prostějově, ve finále dvouhry a se
Sárou Bejlek ve finále čtyřhry.

TBALOVÁ R

fotbal

ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

milujeme vecerník
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Diváků: 450

Č. BUDĚJOVICE

Martan
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Rozhodčí: Lerch - Myška, Melichar
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Kroupa

Javorek

Helešic

Havel

Staněk

Střely mimo branku:
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Branka: 15. Kladrubský (p)

Novák

Rohové kopy:

Střely na branku:

4
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HOREJŠ

David

Střídání: 25. Brandner za Marečka, 85. Táborský za Brandnera, 88. Wermke za Martana

3
4

Vošahlík

Ledecký

Čavoš

ní, který se ocitl věru na horké půdě.
Mezi hráči převládala deziluze mezi
těmi staršími a zkušenějšími. Ti se
především zamýšleli nad samou podstatou fotbalu a smyslu hrát jej v takových podmínkách. Oproti tomu
mladší hráči se více soustředili na
svou hru a pocit křivdy spíše přetavují
do většího odhodlání v příštím utkání
uspět. Což může fanoušky i trenéry
naplňovat jistou nadějí.

Střídání: 57. Lutonský za Píchala, 67. Žikol za Poláka, 79. Ševčík za Zapletala

Rohové kopy:

Střely na branku:

Píchal

Polák

Sus

Koudelka

Kladrubský

Dynamo České Budějovice

18. kolo FORTUNA : NÁRODNÍ LIGA

0 :1

Zápas s Českými Budějovicemi se stal
mimoděk zajímavou psychologickou sondou. Způsob vedení zápasu
nesli těžce pochopitelně především
v realizačním týmu. Dokonce došlo
na zřídka vídanou slovní přestřelku
mezi dvěma členy realizačních týmů
na chodbě prostějovského stadionu, v níž postupně došlo i na silnější
výrazivo při vzájemném titulování.
Viditelně nervózní byl i delegát utká-

TOMÁŠ KALÁB
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Žlutá karta: 17. Čavoš, 72. Kladrubský

4

Janíček

Schuster

Biolek

Lé Giang
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„Já jsem nesmírně rád, že jsme tady dokázali získat tři body. Věděli
jsme, že to bude strašně těžké utkání. Viděli jsme hrát Prostějov
na Žižkově, ale věděli jsme, že v domácím prostředí jsou velice
nepříjemní, což se potvrdilo. Sestava byla velice zkušená. Vsadili na
důraz ve vápně, nasadili Karla Kroupa, k němu Honzu Vošahlíka,
v tom byli nepříjemní. My jsme se dostali do vedení díky penaltě,
pak jsme trochu vypadli ze hry. Domácí měli víc ze hry, my jsme
špatně kombinovali, částečně i vzhledem k terénu. Něco jsme si
o poločase řekli, ve druhém jsme se zlepšili, podrželi balon, byli
lepší na míči, domácí jsme do žádné šance nepustili. Bylo to ale
nesmírně těžké utkání, Prostějov prokázal velkou kvalitu, mají
zkušené mužstvo a my si těch tří bodů nesmírně ceníme.“

1.SK Prostějov

„Já gratuluji
soupeři ke třem
bodům, ale zápas hodnotit
nebudu...“
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Žluté karty: 17. Vošahlík, 69. Koudelka, 76. Sus, 80. Biolek, 87. Kroupa

Střely mimo branku:

Branka: -

MACHALA

Oldřich

Zapletal

zranil hostující sparťan Mareček. I poté
se odehrávala vyrovnaná partie. Eskáčko
se do posledních okamžiků snažilo vyPo mírně řečeno nepovedeném výkonu rovnat, Machala poslal na hřiště dalšího
na Žižkově, který si hráči ještě rozebrali útočníka Ševčíka, ale České Budějovice si
v týdnu, se všeobecně očekávalo, že s Čes- body zkušeně pohlídaly.
kými Budějovicemi sehrají poctivou par=½VDGQÉRNDPzLN\
tii. Aby tomu tak opravdu bylo, sáhl trenér
Oldřich Machala do sestavy, a to nejen na
postech, na nichž hráči o týden dřív nuce- První z mnoha centrovaných míčů do
ně absentovali. Do základní jedenáctky se šestnáctky poslal po deseti minutách hry
tak vrátili kapitán Karel Kroupa i stoper Koudelka, který se šikovně zbavil KladTomáš Janíček, který si odpykal svůj rubského, jenže centr skončil ve Staňkokaretní trest. Změn ale bylo víc. Trenéra vých rukavicích. O chvíli později přišly
zejména neuspokojil výkon levé strany, v rychlém sledu nejdůležitější okamžiky
na níž se pohybovali bek Slaninka a zá- utkání. Blízko postranní čáry postrčil Píložník Lutonský, a oba nechal doma chal rukama Čavoše, což sudí Lerch ohododpočívat. Důvěru dostal odchovanec notil nepřímým volným kopem. Balón
Zapletal a před něj se přesunul Koudel- ze šestnáctky uklízel skluzem Vošahlík,
ka, jehož na pravé straně vystřídal Píchal. přičemž se poroučel k zemi i jeden ze souDo základu se nevešel ani Ševčík právě peřů a Lerch ochotně odpískal penaltu.
na úkor Kroupy, pod nímž operoval Vo- Tu Kladrubský s přehledem proměnil,
šahlík. A právě ten měl být hlavní posta- když poslal Le Gianga na opačnou stranu – 0:1. Emoce bublaly, ale to nebylo
vou klíčových momentů utkání.
všechno. Vzápětí poblíž vlastní šestnáctky
9ÙYRM]½SDVX
hosté chybovali, Kroupa poslal do uličky
Vošahlíkovi a toho před gólmanem zeUž první minuty naznačily, že utkání zadu fauloval Čavoš. Domácí lavička se
bude maximálně o jednom gólu. Hra se dožadovala jasné červené karty, sudí však
odehrávala mezi šestnáctkami a do šancí vytáhl pouze žlutou a nechal rozehrát
se nedostávali ani domácí, ba ani favori- přímý kop z hranice šestnáctky. Koudelzovaní hosté. Nebýt režie rozhodcovské ka napoprvé trefil pouze zeď, opakovaný
trojice, zápas by evidentně dospěl do bez- pokus směřoval mimo branku. Do třetice
brankové remízy. Diváci totiž pohříchu se Vošahlík prodíral k brance před vytajili dech nikoli nad výraznými okamžiky pršením půlhodiny hry, jeho střela byla
před oběma brankami, ale nad bezostyš- ovšem zblokovaná. Čavoš evidentně neným dvojím metrem rozhodování. Tak se měl svůj den, protože jej elegantně obral
narodila penalta, která nebyla, a vzápětí se o míč Koudelka, navedl si jej na osu hřipřed vápno vytáhl zákrok, jehož důsled- ště, jak to pěkně umí, jenže střela se opět
kem měla být nejen penalta, ale i červená mezi tři tyče nevešla. Deset minut před
karta pro Čavoše. Dynamo muselo nuce- přestávkou po rohu napálil odražený míč
ně střídat už po necelé půlhodině, kdy se Schuster, jenže Staněk si se situací lehce
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šenosti k nezaplacení. Na utkání jsem
se maximálně soustředil a je to pro mě
motivací pokračovat tímto způsobem
nadále. Že to vyšlo právě na České
Budějovice, je ona třešnička na dortu.“
ƔƔ Nastoupil jste na místě levého
beka, na němž vás trenér testoval
v zimě. Cítil jste se jistý na této pozici?
„Je to tak, není to moje obvyklá pozice, ale už v přípravě jsem se domluvil
s trenéry, že mě na tomto místě budou
zkoušet. Odehrál jsem na beku pár
přípravných zápasů. Když máte vedle
sebe takové hráče jako Aleš Schuster
nebo Tomáš Janíček, kteří na vás neustále mluví, tak mi tím velmi pomáhají. Nepociťuji, že bych se úplně předělal na novou pozici. Je to samozřejmě
o větší odpovědnosti směrem dozadu,
ale v zásadě je to podobné jako záložník.“
ƔƔ Přesto jste myslel i na ofenzivu,
třeba při narážečce s Janem Koudelkou v první půli...
„Hlavní myšlenka je vždy dozadu, ale
když byla možnost, tak jsem se snažil.
Pár kombinací se nám tam povedlo,
ovšem škoda že ty centry nedopadly líp a že jsme z nich nedali nějakou
branku. Možnosti na to byly.“
ƔƔ Nepůsobí na vás jako mladého
hráče trochu demotivačně, když
jste svědkem natolik ovlivněného
zápasu?
„Vůbec ne, podle mě tento tým patří úplně někam jinam. Pokud nám
zrovna rozhodčí nepomohli, tak s tím
BYLI JSME
U TOHO

skluzem odpálil balon, soupeř nadskočil a po dopadu na Vošahlíka
upadl, což rozhodně nebyl úmyslný
faul. Navíc o chvíli později záznam
pěkně odhalil, že Čavošův zákrok
na Vošahlíka byl už za hranicí šestnáctky, mělo tedy následovat provinilcovo vyloučení a penalta.
Je smutné, že fotbalově si diváci na své
rozhodně nepřišli. To první utkání na
Žižkově bylo rozhodně atraktivnější, byť
šance si tvořil soupeř. Uplynulou sobotu žádná zajímavá kombinační akce ani
zakončení k vidění nebyly. Za normálních podmínek zápas, který by skončil
bezbrankovou remízou. A to i přesto,
že si hosté vytvořili vskutku úctyhodný
počet patnácti rohových kopů, z nichž
ke své škodě nevyužili ani jediný.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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Každopádně si eskáčko připsalo další
prohrané utkání v řadě a tentokrát to
vzhledem k výhře Znojma znamenalo
pokles o další příčku v tabulce níže.
Pod sebou už má pouze Chrudim
a dvojici na sestupových místech Táborsko a Žižkov. A cesta vzhůru zatím
v nedohlednu.
Machalovi svěřenci pravda mají ještě pořád šanci dosíci kýžených šesti
bodů, aby dosáhli na avizované prémie. Museli by ale zvítězit v Hradci
Králové a na Zbrojovce, což bude
věru těžká, ale nikoli nemožná šichta. Tento tým na víc bezesporu má.
Už v neděli odpoledne zjistíme, jestli
to na dalšího adepta postupu bude
stačit. Večerník bude samozřejmě
u toho!

chceme. Na druhou stranu nikdo nemá nůž na krku,“
prohlásil na předsezónní tiskové konferenci výkonný
ředitel klubu Jiří Sabou.
Motivace hráčů nakouknout do nejvyšší soutěže je pochopitelně obrovská. Podle trenéra Zdenko Frťaly je
tým silnější než na podzim. „Naším prioritním úkolem
bylo nastavit hráčům hlavy na to, že do každého utkání
půjdou jako favoriti. Před žádným si nebudeme říkat,
že by byl dobrý bod. Chceme vyhrávat,“ slíbil na tiskovce kouč.
To konečně prokázali v úvodním jarním domácím
utkání proti Sokolovu, kdy zvítězili brankami Vlkanovy a Plašila 2:0, lepší byli po celý zápas i v sobotu
ve Vítkovicích, jenže uhráli tam pouze bezbrankovou
remízu. Nevyužili ani možnost penalty, kterou neproměnil Kateřiňák. „Votroci“ nastoupili v sestavě Ottmar
– Kopečný, Kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova,

věří v nominaci
David Píchal
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MINIŠPÍL
ZNÁMKA

3

ZNÁMKA

DAVID
LEDECKÝ

Prostějov (tok) - Kromě brankáře
Miloslava Brédy bude větší část sezóny
absentovat i ofenzivní záložník Jan
Šteigl. „Musím na operaci s kolenem,
už se to nedá odkládat, mohlo by to
být ještě horší,“ vysvětlil akutnost
zákroku, z něhož samozřejmě vůbec
nemá radost, talentovaný odchovanec.

hWHLJOQDRSHUDFL

Minuta, kdy padl jediný gól
zápasu, a počet rohových kopů
Dynama, který je vpravdě úctyhodný...
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JAN
VOŠAHLÍK

„První jarní utkání na Žižkově jsem samozřejmě přes Onlajny sledoval, když už jsem
nemohl být u toho. Výkon v něm se řešil tak nějak celý týden. S Českými Budějovicemi
šlo podle mého názoru jednoznačně o remízový zápas, sehráli jsme naprosto vyrovnané utkání. Na obou stranách byly maximálně nějaké závary před brankou.
Pak jsme soupeři, možná i rozhodčímu umožnili, aby pískl penaltu. Nechtěli jsme
mu tu možnost dát, bohužel se to stejně stalo, a rozhodla. Nemáme ani bod, z čehož
jsem zklamaný. Člověk má po takovémto zápase různé myšlenky, musíme se z toho
trochu oklepat a jet do Hradce Králové urvat body.“
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov

ZASTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
aneb pohledem aleše schustera

OKÉNKO

Zápas proti Českým Budějovicím jasně dokázal, jak cennou devizou
je stoperská dvojice Schuster - Janíček. Nejenže do ničeho nepustila aktuálního krále střelců Ledeckého, ale ještě stačila dobře instruovat nováčka na postu levého obránce Zapletala. Janíček
si také dokáže zjednat respekt u soupeře, aniž by nutně vyfasoval žlutou kartu. To vše dělá z tohoto skromného stopera
jednoho z nejužitečnějších hráčů týmu.

TOMÁŠ JANÍÈEK
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Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yyJak se cítíte po zimní přípravě?
„Jelikož jsem toho moc nenatrénoval a nenahrál, jsem docela šťastný,
že jsem na Žižkově nastoupil aspoň
na chvilku. Musím se zase dostat do
herní praxe, za chvíli máme reprezentační sraz, tak doufám, že se dostanu do formy a kondice a pojedu
s klukama.“

yy Zdravotně jste momentálně
v pořádku?
„Ano, už jsem ready.“
yy Jaké jsou na jaro plánovány reprezentační povinnosti?
„Na jaře proběhne druhá fáze kvalifikace na evropský šampionát hráčů
do devatenácti let. Ve skupině máme
domácí Anglii, Dánsko a Řecko
a hraje se v týdnu od 20. do 26. března.“
yy Jak vidíte naše šance mezi tak
vybranou společností?
„Bude to hrozně těžké, vždyť Anglie
je úřadující šampion, má ve svém
kádru největší talenty. Řecko mělo
nejlepší výsledky z první fáze kvalifikace. Přitom na závěrečný turnaj postupuje pouze vítěz skupiny. Jedeme
získávat zkušenosti s tím, že nemáme
co ztratit.“

PROSTĚJOV Během zimní přípravy se spíš dával zdravotně do pořádku, takže
herní praxe mu hodně chybí. Na Žižkově odehrál dvacet minut, doma s Českými
Budějovicemi už nastoupil v základu a vydržel téměř hodinu, za což je ofenzivní
hráč prostějovského eskáčka David Píchal (na snímku) vděčný. Je znát, že na sobě
hodně pracuje, už jen proto, aby si zasloužil nominaci do tréninkového kempu české
fotbalové reprezentace do 19 let, kterou čeká elitní fáze kvalifikace ME.

vs.

Ďurděvič, Kateřiňák (76. Šípek), Leibl (57. Zorvan) –
Da Silva (89. Firbacher).
Co je jisté, v Hradci určitě nenastoupí Sus, který
má po osmi žlutých kartách stop na dva zápasy,
ani Koudelka, který bude kvůli čtyřem žlutým
kartám jedenkrát v roli diváka.
(tok)

„Chce to formu
a kondici,před
námi je kvalifikace,“

PROSTĚJOV Pověstná hradecká „lízátka“ budou
v nedělním odpoledni kulisou dalšího pokusu prostějovských fotbalistů získat první jarní body. Začínají je potřebovat jako sůl, protože postavení v tabulce
se opět mírně zhoršilo. Body ovšem bude potřebovat i domácí Hradec Králové, nechce-li přijít o barážovou pozici, na niž se tlačí čtvrtý Varnsdorf.
První měření sil obou mužstev loni v srpnu na Hané
skončilo bezbrankovou remízou. Na utkání nemají nejlepší vzpomínky Biolek a především Janíček, který si po
dopadu v souboji o míč vykloubil loket. Největší šancí
mohl být brejk Píchala, kdyby jej ovšem nezastavil protihráč, který kupodivu viděl také jen žlutou kartu.
Také v Hradci Králové se řeší, bude-li chtít tým postoupit do první ligy. „Jsme ve fázi budování týmu, který
by byl konkurenceschopný v lize. Vzhledem k našemu
postavení v tabulce by bylo alibi říkat, že postoupit ne-

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Záznam totiž jednoznačně prokázal
sporné výroky ve všech klíčových
okamžicích. Už sám zákrok Píchala,
po němž se odpískal nepřímý volný
kop, byl z kategorie běžných kontaktů s protihráčem. Na záznamu bylo
také jasně zřetelné, že Vošahlík

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Trpká pachuť
a nevěřícné kroucení hlavou,
když po závěrečném hvizdu
sudího propukla budějovická
lavička v jásot. Po vítězství
normální věc, jenže tady
to vypadalo, že o něm bylo
rozhodnuto dávno předem...
Nahrál tomu i fakt, že favorit
nepředvedl ani zdaleka takový
výkon, jaký by se od lídra tabulky očekával, a pomoc vážně
potřeboval. Pokud byly nějaké
pochybnosti, rozplynuly se po
pohledu na video.

Eskáčko se ocitlo v těžké situaci

=É3$61(=9/É'/,52=+2'ĠÌ )3Ì

Přijdou v Hradci Králové první jarní body?

člověk nic neudělá... Ale beru to tak,
že jsme si dokázali, že můžeme hrát
vyrovnanou partii s kýmkoliv v této
soutěži. Podle mě je jen otázkou času,
kdy začneme sbírat body.“
ƔƔ Takže po tomto zápase budete
mít možná o to větší motivaci na
Hradec Králové?
„Přesně tak. Máme kvalitní mančaft se
zkušenými hráči, mísí se nám to s dobrými mladými kluky, kteří se chtějí
zlepšovat. Dnes jsme si dokázali, že
můžeme favorita minimálně potrápit.
V Hradci Králové máme klidně i na to,
abychom tam získali tři body!“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

pochvaluje si obránce Michal Zapletal

PROSTĚJOV
Je
ukázkovým příkladem toho, že talent
podpořený dostatkem pracovitosti a flexibility se mladému fotbalistovi mnohokrát vrátí. Michal
Zapletal (na snímku) sice v dorostu působil spíše jako střední
záložník, ale do druholigového
zápasu proti Českým Budějovicím
nastoupil jako levý obránce. A v zápase rozhodně nezklamal, ba právě
Giang byl na místě, po dalším nebezpeč- má-li za těchto okolností vůbec cenu se naopak.
ně hlavičkoval Novák. V závěru poločasu v tomto sportu ještě angažovat.
Tomáš
KALÁB
stojí za zmínku brejk Zapletala, pro jeho
=DMÉPDYRVWGXHOX
ƔƔ Dobrá práce v zimní přípravě se
centr si ale sáhl Staněk.
zúročila, nastoupil jste v základní
Deset minut po změně stran po špatném
odkopu unikal Provod, perfektním sklu- Na hřišti se v jednom okamžiku sešlo sestavě. Jaké máte bezprostřední
zem ale hrozící nebezpečí zneškodnil šest hráčů, součet jejichž věků dal úcty- pocity po zápase?
Janíček. S další hlavičkou Havla po rohu hodné číslo 214. Dělá to průměr téměř „Já jsem hlavně moc rád, že se projesi poradila v podstatě na brankové čáře do- šestatřicet roků. Výrazným dílem se na vilo, s čím jsem do zimní přípravy šel.
mácí obrana. Čtvrt hodiny před koncem tom podíleli veteráni eskáčka Kroupa, Chtěl jsem dokázat, že na to mám, že
prosvištěl míč domácí šestnáctkou, centr Polák, Janíček a Schuster, svou troškou jsem nějaké ty zkušenosti nasbíral,
ale správnou hlavu na zakončení nenašel. přispěli i o něco mladší hráči Dynama a doufám, že jsem to prokázal. Moc
rád jsem se do Prostějova vrátil. Jediné
Naproti tomu v závěrečných pasážích Kladrubský a Táborský.
negativum dnešního je fakt, že jsme
utekl domácí obraně Provod, ale domácí
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ neuhráli ani bod.“
gólman včasným vyběhnutím držel ještě
ƔƔ Váš příklad pěkně dokazuje, že
chvíli naděje na remízu. Ta však po pouJarní počasí se mělo na víkend nepříjem- pokud hráč v jednom utkání sedí
hých dvou minutách nastavení zhasla.
ně pokazit, ale první poločas nakonec na lavičce, neznamená to, že příště
2VREQRVWXWN½QÉ
aktéry zalévalo pomalu sílící sluníčko. nemůže být v základu?
Jenže do té míry nevydrželo pohled na „Přesně tak. Já byl především rád, že
Zcela jednoznačně výraznou, samozřej- zoufalý výkon rozhodčího, že se po polo- jsem se dostal do kádru a byl jsem odmě v tom nejzápornějším smyslu, posta- čase schovalo za mraky a už nevykouklo. hodlán čekat na svou šanci, lhostejno,
vou byl hlavní rozhodčí Ondřej Lerch. Stejně zpátky se drželi i domácí fandové. jestli přijde v prvním nebo pátém záPodle pamětníků památného „výkonu“ Kritizovat výroky rozhodčího je sice fajn, pase. No a přišel už v druhém.“
rozhodčího Dreslera z podzimu 2016, ale nikomu tím nepomůžou, na rozdíl od ƔƔ Jak jste se těšil na lídra tabulky
z Českých Budějovic?
kdy v nastavení doslova daroval Tábor- hlasité podpory svých hráčů...
„Pro mě to jsou pořád ještě velké zku-

PROSTĚJOV Prapodivné kejkle se EXKLUZIVNÍ
děly v sobotu odpoledne na stadi- reportáž
onu SCM Za Místním nádražím. Na pro Večerník
jedné straně ponechaná výhoda,
na druhé straně odpískaný faul. Tomáš KALÁB
Na jedné straně odpískaná penalta, která podle videa nebyla, na druhé neodpískaná, která naopak byla!
Takto řídila utkání s Českými Budějovicemi trojice sudích, kteří z klasicky
(QVQ6QO¾w-CN¾D
remízového, bezgólového zápasu udělali emotivní drama. A jak už to
v takových případech bývá s dobrým koncem pro favorita... Večerník poradil. V samém závěru první půle si sku penaltu, bylo toto utkání ovlivněno
hosté vypracovali sérii rohových kopů, ještě flagrantněji. Lerch tak donutil něsledoval zápas 18. kola Fortuna:Národní ligy ve své podrobné reportáži. po jednom z nich pálil Ledecký, jenže Le které aktéry na domácí straně k úvahám,

Ğ-(3&4,Ì,"30;)0%-" /& 1&/"-5" „Vedle Schustera či Janíčka se to brání,“
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„DĚLAT MECHANIKA NA AFRICA ECO RACE?

PROSTĚ JSEM TO ZKUSIL, A VYŠLO TO. UŽ DVAKRÁT“

PLUMLOV Milan Spáčil (na snímku), Prostějovan pocházející z Olšan
a bydlící ve Vrahovicích, je v dobrém
slova smyslu ranař. Jednoho dne
před dvěma lety si řekl, že by rád absolvoval vytrvaleckou rallye formátu
slavného Dakaru. Neměl přitom vůbec žádnou soutěžáckou minulost
a jeho jedinou kvalifikací bylo zaměstnání profesionálního řidiče nákladních vozidel s výbornou znalostí
aut. Přesto za svým náhle zrozeným
snem umanutě šel, až si jej nečekaně
rychle i zdánlivě snadno splnil. Navíc
opakovaně. V našem povídání si můžete přečíst, jak se to ryzímu nadšenci vlastně povedlo a co při tom zažil.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

yy Co jste mu vy, muž bez jakýchkoliv závodních zkušeností, mohl
nabídnout?
„Můj otec je automechanik, proto
o vozech po technické stránce hodně
vím. Navíc s náklaďáky jezdím jako
řidič a na dlouhých cestách je někdy
potřeba leccos opravit. Na české Tatrovky si věřím a Tomovi jsem řekl, ať
mě vyzkouší, že se uvidí. Po nějaké
době mi pak řekl, ať teda přijedu na
víkend do jeho centrály v Kopřivnici
s tím, že mě zkusí.“

S Milanem Spáčilem o tom, kterak se rozhodl
startovat na maratonské rallye a svůj sen si splnil

bez navigátora, já a Pavel jsme řídili
dva asistenční kamiony. A celý tým
jsme vlastně tvořili v zájmu šetření
finančních nákladů jen tři lidé. Což se
s většinou soupeřů v téhle kategorii
nedá absolutně srovnávat. Vždyť třeba
ruské Kamazy mají na Dakaru až desít-

gory, tam z náhradního kamionu vymontovat tu spojkovou hřídel, hned
ji přivézt zpátky a vyměnit ještě před
startem šesté etapy. Vzhledem k celkové vzdálenosti půldruhého tisíce
kilometrů to bylo fakt velké dobrodružství, které se mi naštěstí poved-

Vyčerpání tam roste každým dnem, ale dá se to vydržet.
Samozřejmě musíte být naprostý nadšenec, vnitřní motivace
je hnacím motorem. K tomu si přičtěte týmovou soudržnost,
dobrou atmosféru v kolektivu. A taky povolené podpůrné
prostředky v podobě piva i slivovice, které si vozíme s sebou
z domova. Bez tohoto tekutého dopingu by to prostě nešlo...

auta, přičemž já mám na starost podvozek. Případně se přes noc dělají potřebné opravy. Pokud však není žádný
vážnější problém, člověk se může docela normálně vyspat, protože údržba
zabere okolo jedné hodiny času.“
yy Musí se překonávat velká únava?
„Vyčerpání pochopitelně roste každým dnem, ale dá se to vydržet.
Samozřejmě musíte být naprostý
nadšenec maximálně odhodlaný
dojet do cíle, vnitřní motivace je
hlavním hnacím motorem. K tomu
si přičtěte týmovou soudržnost, dobrou

lo úspěšně zvládnout.
A Tomáš tak nemusel ze závodu
odstoupit. Když mu pak v osmé etapě uletěly z předního kola tlumiče
i s kusem šasi, brali jsme to v porovnání s tím předchozím problémem
spíš jako prkotinu. (smích)
Každopádně do cíle
Africa Eco Race

„Tohle já osobně vůbec nevnímám...
Je pravda, že noční bivaky Africa Eco
Race hlídají vojáci, kteří dělají ostrahu i částečně na cestách v rámci možností. My jsme se ale za celé dva ročníky s žádným větším nebezpečím
osobně nesetkali, maximálně tamní
děti házely na auta kameny. Celkově
pořadatelé zajišťují natolik velká bezpečnostní opatření, že člověk žádný
strach ani nemá.“
yy Potkal jste nějaká exotická zvířata?
„Na to jsem se docela těšil a schválně
se všude díval okolo sebe, v poušti
i hledal tamní zvířátka. Jenže bohužel nic, teda kromě velbloudů.“ (úsměv)
yy V kariéře týmového
mechanika
Tomáše
Tomečka pokračujete
dál?
„Zažral jsem se do toho,
dokázal si splnit svůj sen.
A teď bych po pravdě nerad končil. Sice je to hodně náročné, protože spoustu volných víkendů během
roku trávím tím, že jedu do
Kopřivnice a tam se zadarmo
starám o kamiony. Nemám za
to žádné peníze, jen dobrý pocit a možnost jet coby součást
Tomova týmu Africa

/KNCP5R¾éKN FTåÊéGUMQWXNCLMW PCUVąGwG6CV
TQXM[6QO¾wG6QOGéMCRQNQÿUMÆOUVąÊDTWPC
#HTKEC'EQ4CEG (QVQCTEJKX/5R¾éKNC

yy Jak vás vůbec napadlo pokusit
se o účast na dvoutýdenní pouštní
rallye, když jste předtím žádné závody nejezdil?
„Jednou jsem popíjel pivo s kamarády
v hospodě, po silnici za oknem projel
soutěžní kamion a já nahlas řekl, že
pojedu Rallye Dakar. Všichni se smáli
a říkali, že jsem se zbláznil. Mě však ta
myšlenka tak nadchla, že mi to nedalo a prostě jsem šel do toho. Dá se říct
jako úplný laik. Hned druhý den jsem
si našel spoustu kontaktů na české kamionové závodníky, abych je oslovil
s dotazem, jestli nepotřebují mechanika do týmu. Většina ani neodpověděla, někteří mě rovnou odmítli. Ale
aspoň jeden jediný zareagoval, že by
se o tom dalo uvažovat. Byl to Tomáš
Tomeček, mnohonásobný veleúspěšný medailista z Rallye Dakar i Africa
Eco Race. Taková žijící legenda!“

yy Jak to potom probíhalo?
„Jezdil jsem tam řadu měsíců skoro
každý víkend a zadarmo se Tomášovi
staral o kamion během tréninků i testování. Přípravu většinou tvořila jízda
na polygonu, načež auto zaparkovalo
v dílně a já jsem se pustil do údržby,
případných oprav nebo třeba výměny jednotlivých dílů. Postupně jsme
se s Tomem i stálým mechanikem
Pavlem Kletenským víc lidsky sbližovali a oni hlavně poznali, že se na mě dá
spolehnout i že tu práci dokážu zvládnout. Pak mi jednou Tomáš suše oznámil, že mě napsal do týmu pro Africa
Eco Race 2018, ať s tím počítám. Moje
radost byla samozřejmě obrovská!“
yy Na minulém AER skončil Tomeček druhý a vy jste se tudíž hned
podílel na stříbru, že?
„Jo, to byla paráda. Loni vlastně jel
Tom v závodní Tatrovce poprvé sám

ky pracovníků, ostatní
stáje v Africe jsou taky mnohem početnější oproti nám. Tím větší
úspěch je, že my Češi i za takových
podmínek dokážeme dojet na bednu.
Loňské druhé místo bylo fakt super,
ohromný úspěch a fantastický pocit.“
yy Letos v lednu už to tak skvěle
nevyšlo, po technických problémech jste dojeli pátí. Jak se vše seběhlo?
„V páté etapě Tomovi praskla spojková hřídel, kvůli tomu nedojel do
cíle etapy a vyfasoval sedmnáctihodinovou penalizaci. V tu chvíli ale
šlo hlavně o to, aby mohl pokračovat
v závodě. Jediná možnost byla okamžitě sednout do asistenčního auta
a jet přes noc stovky kilometrů do Za-

2019 se podařilo zdárně
dorazit na pátém místě.
A při odečtení té penalizace sedmnácti hodin
bylo každému jasné, že
by Tom bojoval o celkové vítězství.
Však to i vítězná Portugalka sama
přiznala.“
yy Můžete popsat, jak mechanik
prožívá takový standardní den na
Africa Eco Race?
„Normálně vyjíždíme v sedm hodin ráno a na cestě jsme většinu dne,
někdy až dvanáct hodin. I když nejedeme závodní trasou, ale jinou pro
doprovodná vozidla. Večer v cíli každé
etapy přichází na řadu klasická údržba

VÝSLEDKY
AFRICA ECO RACE
Konečné pořadí kategorie kamionů 2018: 1. De Rooy (Nizozemsko,
Iveco) 45:00:53, 2. Tomeček (Česko, Tatra) +5:14:18, 3. Van De Laar
(Nizozemsko, DAF) +6:50:58, 4. Essers (Belgie, MAN) +11:40:22, 5.
Govaere (Belgie, MAN) +16:00:20, 6. Elfrink (Nizozemsko, Mercedes)
+19:14:09.
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Konečné pořadí kategorie kamionů 2019: 1. Jacinto (Portugalsko,
MAN) 48:07:52, 2. Essers (Belgie, MAN) +2:41:07, 3. Elfrink (Nizozemsko, Mercedes) +6:42:50, 4. Van Velsen (Nizozemsko, Ginaf)
+9:35:47, 5. Tomeček (Česko, Tatra) +17:04:38, 6. Bouwens (Belgie,
Iveco) +18:04:32.

Foto: archiv M. 5R¾éKNC

atmosféru v kolektivu. A taky povolené podpůrné prostředky v podobě
piva i slivovice, které si vozíme s sebou z domova. Bez tohoto tekutého
dopingu by to prostě nešlo.“ (směje se)
yy V Africe prý není úplně bezpečno. Neměl jste strach, co by se vám
mohlo stát?

Eco Race. Člověk musí být asi fakt velký nadšenec, což já opravdu jsem, tahle práce mi za start na tak významné
rallye akci rozhodně stojí. Včetně nutnosti obětovat ještě tři týdny vlastní
dovolené. (se smíchem) Proto chci pokračovat a věřím, že začátkem příštího
roku do Afriky zase vyrazím.“

vizitka
MILAN SPÁČIL
✓ narodil se 15. května 1970 v Prostějově
✓ dvojnásobný účastník vytrvalecké rallye
Africa Eco Race (následník Rallye Dakar,
jež přesídlila do Jižní Ameriky)
✓ pochází z Olšan u Prostějova, bydlí ve Vrahovicích
✓ vystudoval jako manipulant poštovního provozu
✓ v současnosti je profesionálním řidičem nákladních vozidel
✓ v roce 2017 se stal součástí týmu známého kamionového jezdce
Tomáše Tomečka coby mechanik
✓ na Africa Eco Race 2018 pomohl Tomečkovi ke stříbru
za druhé místo, letošní ročník této soutěže dokončil jen vinou časové
penalizace pátý
✓ je svobodný
zajímavost: televizní diváci si jej mohou pamatovat z pořadů
Staňte se milionářem a 1 proti 100, kde soutěžil

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Leželi už skoro PŮVODNÍ
pochovaní ve výsledkovém zpravodajství
hrobě, ale vstali z něj a teď
chtějí naopak pohřbít svého pro Večerník
soupeře. Hokejisté LHK Jestřábi Marek
Prostějov dokázali smazat ztrátu dvou utkání v sérii 1. kola SONNEVEND
play-off Chance ligy mužů ČR 2018/ě019 proti VHK ROBE Vsetín,
když při zápasovém skóre 1:3 dokonce odvrátili dva postupové
mečboly silného rivala včetně prvního v jeho tvrzi! Nyní je tak
čtvrtfinále vyrovnáno a o všem rozhodne soudná řežba číslo
sedm v úterý 12. března od 17.30 hodin Na Lapači!!
·6'40ª
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Za stavu 0:2 na střetnutí bylo pro Hanáky klíčové zvládnout třetí vzájemný
souboj, premiérový na vlastním ledě.
Což se jim s vypětím všech sil podařilo. Vyrovnaný mač, v němž byli hosté
místy viditelně lepší, otočili z 0:1 na
2:1, později vedli ještě 3:2. A do kolen
je nesrazilo ani zasloužené vyrovnání
VHK z obrovského tlaku minutu před
koncem normální hrací doby. V prodloužení totiž parádně zamakali a David Dvořáček v 65. odšpuntoval velkou
radost i úlevu.
„Věděli jsme, že musíme zvítězit, neboť
obrátit sérii proti tak silnému soupeři
z 0:3 na utkání by už bylo ohromně složité. Žádný tlak jsme si ale nepřipouštěli,
šli do toho na maximum. A vyplatilo se,
tvrdá práce celého mančaftu přinesla
ovoce. Samozřejmě jsme měli i potřebné štěstí a výborného Kubu Neužila
v bráně,“ oddechl si v úterý večer hlavní
trenér elhákáčka Jiří Vykoukal.

56Ą'&'è0ª
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Nesmírně vyrovnaná a dramatická byla
také moravská bitva na čtvrtfinálovém
poli číslo čtyři. Tentokrát šli poprvé do
vedení Jestřábi, leč kvalitní výkon jim
vydržel pouze polovinu zápasu. Vzápětí
si vybrali slabou chvíli, aby za pouhých
osm minut třikrát trestuhodně inkasovali. Sice pak ještě na sklonku druhé
třetiny bleskově vyrovnali, ovšem ve
zbytku mače měli navrch Valaši. Sice
nerozhodli ani během třetí části, ani
v prodloužení, ale samostatné nájezdy
zvládli nepoměrně lépe.
„Asi nejvíc mrzí dvě věci: tři góly obdržené po situacích, na které kluky
opakovaně upozorňujeme, a přesilovka čtyři proti třem v závěru prodloužení. Taková situace v podobném utkání se prostě musí využít,
my jsme místo toho vůbec neohrozili
bránu. A nájezdy? To je loterie, která
nám dneska vůbec nevyšla. Asi na
hráče dolehla nervozita, protože jsme

potřebovali urvat druhé vítězství. Teď
pojedeme do Vsetína s tím, že tam
prostě musíme vyhrát,“ snažil se Vykoukal burcovat.
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Zápasové skóre 3:1 pro ROBE i jeho
výhoda domácího prostředí pro pátý
díl série vyvolávaly dojem, že už je
rozhodnuto. Vždyť hanácká ekipa neuspěla Na Lapači přesně pět let od
druholigového semifinále v březnu
2014! Leč hotovo zdaleka nebylo.
Prostějovští dravci totiž ohromně zabojovali, a ačkoliv je sok v pátek zasypal nepoměrně vyšším počtem střel,
ujali se v průběhu účelně vydařeného
mače až tříbrankového vedení.
Vsetínští jej z mohutného náporu
pouze snížili na konečných 2:4, tím
pádem si museli nechat zajít chuť na
proměnění prvního postupového
mečbolu.
„Naše odhodlání vrátit čtvrtfinále do
Prostějova a snaha nepřipustit brzký
konec sezóny byly obrovské. Celý
mančaft odvedl vynikající týmový výkon, znovu zachytal skvěle Kuba Neužil. Soupeři se sice nelíbilo rozhodování sudích, naše tvrdost i kdeco dalšího,
ale z mého pohledu nevidím žádný
problém. My se radši soustředíme na
svou vlastní hru. A pokud takový hokej
jako dnes zopakujeme rovněž v neděli
doma, určitě máme zase šanci na vítězství,“ povídal prostějovský kouč přezdívaný „Bača“ po pátečním opuštění
již zavírající se rakve.

Fandové LHK se nenechali zahanbit
PROSTĚJOV Nejlepší divácká
atmosféra v aktuální sezóně panovala na prostějovském zimním stadionu při čtvrtfinálových bitvách
se Vsetínem, pokud započítáme
všechny domácí zápasy hokejových Jestřábů během prvoligového
ročníku 2018/2019.
Předtím Na Lapači to bylo skutečné
fanouškovské inferno, ale ani příznivci

Jestřábů rozhodně nezaháleli. V úterý
(3193) i ve středu (3521) dorazily
do hlediště místní víceúčelové haly
nejpočetnější návštěvy a kulisu lidi
vytvořili opravdu výbornou.
Navíc kotel fandů LHK ze spolku
Fans of Prostějov 1913 vytasil po
oba dny další působivá chorea. Nejprve se po Valachech sápala obří
podobizna zombíka, o den později

pak nástup týmů na led provázela
z ochozů hromadná vlajkosláva.
„Fanouškům moc děkujeme za vynikající podporu. Věřím, že zvítězíme
v pátek ve Vsetíně, sérii tím vrátíme
domů do Prostějova a v neděli přijde
ještě víc diváků, kteří nám vytvoří
ještě bouřlivější atmosféru,“ vzkázal
hlavní trenér ptačí letky Jiří Vykoukal
ve středečním večeru.
(son)
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Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Před nejvíc zaplněným hledištěm
prostějovského zimního stadionu za
mnoho posledních let mohli Jestřábi
vyrovnat seriál zahajovacího dějství k.o.
fáze na 3:3. Stačila „maličkost“: znova
porazit ambiciózní véhákáčko. Povedlo
se to dosud nejlepším výkonem v celém play-off, na který konkurent nenašel pádnou odpověď. Ještě zvládl gólově
zkorigovat na 2:1, ovšem ve třetí periodě včerejšího úžasného spektáklu byla
valašská družina nemilosrdně smetena
dokonalou hanáckou smrští – 5:1!
„Dá se říct, že momentálně už předvádíme takový hokej, na jaký opravdu máme. Rozjezd do play-off jsme

2TQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆUNCXÊXéGTGLwÊX[TQXP¾PÊéVXTVHKP¾NQXÆUÆTKGPC
Foto: Marek Sonnevend

měli pomalejší, ale každým dalším
střetnutím se zlepšujeme díky tomu,
že hrajeme tak, jak se správně má.
Zvlášť v play-off. Všichni kompaktně
bráníme i útočíme, jsme zodpovědní,
maximálně bojovní, dostatečně tvrdí
i odolní, směrem dopředu produktivní a s vynikajícím Kubou Neužilem
v bráně. Proto vypadal šestý díl série
tak, jak vypadal,“ smál se v nedělním
večeru kapitán černo-červené armády Matouš Venkrbec.
Nepodlehnou rozjetí borci LHK směrem k rozhodujícímu sedmému špílu

přílišné euforii? „Kdyby se hrálo čtvrt
hodiny po šestém utkání, tak asi jo. Ale
my se během pondělka zase vrátíme
nohama pevně na zem a uvědomíme si, že jsme stejně pořád na hraně
propasti možného vyřazení. Dvakrát
už jsme to zvládli a do Vsetína prostě
pojedeme s tím, že to urveme i napotřetí. Musíme opět zachovat chladnou
hlavu, což se nám poslední dva zápasy
dařilo. A s pomocí našich skvělých fandů ze všech sil zabojujeme o vysněný
postup do semifinále,“ slíbil Venkrbec
za celý mančaft.

7RP¿x'LYËxHNSRVURYQ¿QËVÇULH

„Hrajeme kompaktně, se skvělým

Neužkou v bráně.
Pojedeme si pro postup!“
PROSTĚJOV Ve svých téměř čtyřiceti letech prožívá značnou zápasovou zátěž náročného play-off, ale
pere se s tím náramně. Ostřílený forvard Jestřábů
Tomáš Divíšek jako správný lídr přispěl ve včerejším
šestém čtvrtfinále Chance ligy i vstřeleným gólem,
který znamenal odskočení do té chvíle ještě kousajícímu VHK ROBE na klíčových 3:1. Po jasném triumfu o čtyři kusy si pak populární „Divoch“ užíval
vyrovnání série na 3:3.

Marek SONNEVEND
yyNakolik je úvodní kolo vyřazovací části těžké?
„Lehké opravdu není, žádné utkání nemáme jednoduché.
Ale hráli jsme asi svůj nejlepší zápas v play-off, Neužka v bráně chytá pořád fantasticky. Konečně jsme taky využívali přesilovky a řekl bych, že jsme tentokrát byli i herně lepší.“
yyJaký bude rozhodující sedmý duel?
„Já doufám, že hezký a podobný tomu dnešnímu.
(smích) Každopádně bude zase moc těžký, i když možná
malinko těžší pro domácí. Ve Vsetíně znovu očekáváme
bouřlivou atmosféru, bude to tam zase hučet. A důležité
bude opět dát první gól, v téhle sérii dost podstatná věc.
Nechci teď říkat žádná postupová procenta, ale my tam
prostě pojedeme vyhrát.“
yySpočívá vaše výhoda v tom, že protivník musí?
„Ale to my taky musíme. V posledních dvou zápasech soupeř mohl a my jsme museli, teď už na tom jsou oba týmy
stejně. Ušli jsme v letošní sezóně dlouhou cestu, řekl bych
docela strastiplnou, ne vždy se nám úplně dařilo. Momentálně však ukazujeme, že síla v mančaftu opravdu je. A nechceme tohle znehodnotit porážkou v sedmém čtvrtfinále.“
yyČím jste se vlastně vyhrabali ze stavu 1:3 na utkání?
„Už druhý zápas série ve Vsetíně jsme odehráli velice dobře
a před tím pátým jsme si proto řekli, že na ně i tam, v jejich
domácím prostředí, zkrátka máme. Věřili jsme, že pokud
budeme předvádět svůj hokej, tak ten jejich led prolomíme
a zvítězíme tam. Což se fakt povedlo. Neužka úžasnej, beci
začali výborně čistit prostor před naší bránou. Ze začátku
série jsme to rvali spíš víc na sílu, soupeř byl až do dneška
podle mě o něco hokejovější. Tentokrát už jsme měli i herně navrch my. Navíc jsem přesvědčený, že máme lepšího
gólmana. A čím dál víc prodáváme sílu našeho mančaftu.“
yyPomáhá i větší zodpovědnost směrem dozadu?
„Určitě. Začali jsme hrát mnohem víc kompaktně, všichni
v pěti chodíme dopředu i dozadu, což nám během sezóny
nebylo úplně vlastní. Tohle jsme si dost vyříkali na několika
poradách se spoustou videa i taktiky, což je myslím vidět.

Hlavně se nám tohle všechno daří převádět z kabiny na led,
nezůstává jen u řečí.“
yy Zaregistroval jste vyjádření trenérského asistenta
VHK Luboše Jenáčka, že Prostějov nehraje hokej?
„Jo, četl jsem to. Ale takové je play-off a každý má právo na
svůj názor, i když já si myslím něco jiného. Jinak tohle nebudu nijak komentovat, soustředíme se na sebe.“
yyTěšíte se na čtvrtfinále číslo sedm?
„Jasně, to je pecka, v hokeji nejvíc, co může být. Kdo prohraje, tomu končí sezóna, vítěz jede dál. My do toho dáme
všechno a v úterý večer budeme vědět, jak na tom jsme.“
(úsměv)
yy Můžete coby nejzkušenější borec poradit něco
mladším parťákům?
„Momentálně v téhle sérii můžu já už jen mluvit, protože
herně tolik nestíhám. (směje se) Kluci každopádně hrají bezvadně a myslím, že už jsme si všechno řekli. Základ je skvělý
Neužka, a když budeme hrát dobře dozadu, máme velkou
šanci na postup.“
yyVybavíte si nějaké svoje sedmé duely play-off?
„Vybavím, ale tohle je špatná otázka, protože v nich mám
dost špatnou bilanci. (smích) Pamatuju si však jeden sedmý
zápas v baráži za Mladou Boleslav, který jsme tenkrát vyhráli, tak řeknu tenhle.“ (opět se směje)

Foto: Marek Sonnevend
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VEČERNÍKU MOČNIK ODJEL DOMŮ, MOŽNÁ STIHNE PLAY-OFF
PROSTĚJOV Z pohledu průměrně rozdaných asistencí je Jan
Močnik druhým nejlepším rozehrávačem nejvyšší basketbalové
soutěže. Jeho šestnáct přihrávek z utkání proti Kolínu je rekordem
sezóny. Problém je v tom, že právě v tomto střetnutí 9. ledna naposledy vyběhl na palubovku. Do dalších zápasů nenastoupil kvůli
problémům s achilovkou, zlepšení nepřinesla ani následující léčba.
Situace dospěla do stavu, kdy zkušený basketbalista odcestoval
domů do Slovinska! Bude ještě BK Olomoucko k dispozici?

-85(3(/.2

Hodně citlivou ruku potvrzuje v poslední době
tento rozehrávač, který proti Pardubicím i Děčínu rozdal spoluhráčům vždy sedm asistencí. Válečníci navíc poznali na vlastní
kůži, že je také dobrým střelcem,
když proměnil šest trojek z osmi
pokusů. Ve druhé polovině sezóny se slovinský basketbalista
rozehrál k výborným výkonům
a ukázal, že je výraznou oporou
hanáckého výběru..

JOSIP
MIKULIČ

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Domluvilo se vyšetření u slovinského specialisty, vyloučený není
ani menší zákrok. Je možné, že lékaři zkusí achilovku vyčistit. Nedá
se odhadnout, jak dlouho Jan Močnik zůstane na marodce. Do zápasů
v nadstavbové části nezasáhne, není
však vyloučeno, že stihne play-off,“
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dvì moravské bitvy
EÈKHPWÙGQH
Prostějov (lv) - Středeční výjezd
do Brna a důležité utkání s Opavou
čeká na basketbalisty Olomoucka
na konci první poloviny nadstavbové skupiny A1 Kooperativa
NBL. Proti slezskému soupeři nastoupí na domácí palubovce 16.
března od 18:00 hodin. Oba soupeři Hanáků momentálně uzavírají
tabulku nejlepších osmi týmů soutěže. „To nic neznamená. Brno je
především na vlastní palubovce nebezpečné, nás navíc dokázalo porazit i v Prostějově. Opava se zase po
náročném programu, kdy hrála evropský pohár a její hráče trápila zranění, zvedá. Je to poslední finalista,
to hovoří za vše,“ popisuje soupeře
kouč Predrag Benáček.

=NXvHQRVWVPHWOD
PODGÅ2UO\
Jindřichův Hradec,Prostějov (lv) Pro nejtěžší porážku v sezóně
v poměru 64:119 si prvoligoví
hráči BCM Orli Prostějova dojeli do Jindřichova Hradce, kde
nejlepší tým soutěže oplatil Hanákům porážku z úvodní části
nadstavbové části. Hosté v osmi
hráčích nezvládli už první čtvrtinu, kterou prohráli o rovných
dvacet bodů. Ani v dalším průběhu nedokázali rostoucí ztrátu
zastavit. Přesto na sebe dokázal
upozornit hostující Štěpán Borovka, který dal čtyřiadvacet bodů,
přidal jedenáct doskoků a získal
třináct faulů. V závěrečném kole
skupiny o 1. až 6. místo nastoupí
Orli 17. března od 17:00 hodin
proti Slavoji Litoměřice.

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

www.vecernikpv.cz

Pondělí 11. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

basketbal

3

ROBERT
LANDA

prozradil sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Při absenci Močnika se na post
prvního rozehrávače posunul Jure
Pelko, prostor dostává prostějovský
odchovanec Adam Goga. V případě
potřeby vypomáhá na důležitém
místě Thomas Dunans, o vyvážení
míče na útočnou polovinu se starají i ostatní. „Není to pro nás snadná
situace, ale tým se s tím pere úspěšně. Někteří kluci nemají Močnikovy
zkušenosti, umí to ale nahradit pílí,

#DUGPEG,CPC/QéPÊMCWåD[PGOWUGNCVTXCVFNQWJQFoto: www.bkolomoucko.cz

nasazením a bojovností. Jejich výkony
mají vzestupnou tendenci,“ všímá si
Pekárek.
Pokud do složení sestavy nepromluví zranění, vedení klubu do
kádru sahat nebude. Ani na klíčové
pozici. „Nechceme narušit chemii
v týmu. Adaptovat nového rozehrávače na neznámé prostředí navíc není

nic snadného. Chce to čas, a ten na
konci sezóny nebude,“ vysvětluje rozhodnutí vedení sportovní manažer
a přidává ještě jeden důvod. „Výkony
Jure Pelka a Adama Gogy jsou kvalitní.
V předchozích zápasech oba potvrdili,
že zvládnou svoji roli i proti nejtěžším
soupeřům,“ ocenil příspěvky rozehrávačů Pekárek.

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

9içRY\ERG\]DítGLO\YĄKUXQDYĄFKRGĨĠHFK
BK PAR
BK OL

98:91

PARDUBICE, PROSTĚJOV Do
poločasu středečního utkání 4.
kola nadstavbové části Kooperativy
NBL se František Váňa v utkání proti Pardubicím mezi střelce nezapsal,
po pauze ale zaznamenal devatenáct bodů a byl klíčovou postavou
BK Olomoucko, které se po výsledku 98:91 radovalo na půdě soupeře.
Domácím nepomohlo ani šestadvacet úspěšných doskoků a celkově 22
bodů z opakovaných střel.
Hned od začátku hráči Olomoucka
potvrzovali, že mají velký útočný po-

tenciál, a téměř celou čtvrtinu vedli.
Velkou zásluhu měl na tom kapitán
Palyza, do první pauzy stihl čtrnáct
bodů a také jeho zásluhou vedli hosté v osmé minutě 21:13. Zaostávali
ovšem pod vlastním košem, kde Pardubice během úvodní periody získaly
neuvěřitelných deset útočných doskoků a díky tomu prohrávaly pouze
22:26.
V dalších minutách ke zlepšení v defenzivě nedošlo, a když se přestalo
dařit i střelecky, Východočeši začali
dotahovat. Ve 12. minutě Škranc trojkou vyrovnal a o dvě minuty později
Půlpán otočil na 34:33 pro Pardubice. Postupně odskočili až na rozdíl
šesti bodů, což byl důsledek osmi
poločasových ztrát Hanáků. Součas-

&2=$=1÷/2

ně s poločasovou sirénou navíc inkasovali dlouhou trojku z ruky Půlpána
NA TISKOVCE...
a prohrávali 41:49.
Olomoucku nepomohla ani přestávLevell SANDERS t$-,+22CTFWDKEG
ka. Domácí byli neustále důrazní na „Do zápasu jsme vstoupili s velkou aktivitou, měli jsme spoustu útočných
útočném doskoku a díky tomu získali doskoků, ale nedokázali jsme z nich nakonec vytěžit tolik, kolik jsme mohli.
dvouciferné vedení. Hanáci sice stáhli Naším největším problémem byly jednoduché inkasované koše v přechodona rozdíl čtyř bodů, po dalším vý- vé fázi, například od Douglase. Musím vyzvednout výkon Váni, který trefil
padku defenzivy ovšem Svobodova několik trojek a další důležité koše, čímž Olomoucku hodně pomohl k výhře.
trojka znamenala pardubické vedení
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
67:53. Pomohly až dvě slepené trojky „Vyhráli jsme, takže můžeme být spokojení. Ale je třeba uznat, že se nám poVáni a jeho přesná muška znamena- dařil malý zázrak. Pardubice byly třicet minut lepší. Soupeři jsme dovolili
la, že do poslední periody vstupovali pětaosmdesát střel a při takové bilanci se většinou nevyhrává. Přesto se to posoupeři za stavu 69:62 pro „Beksu“.
dařilo, ale obranu musíme zlepšit. Naštěstí jsme měli Františka Váňu, který ve
V závěrečné části došlo k velkému druhém poločase nešel zastavit, a jeho body nám pomohly výsledek otočit.“
obratu. Čtyři minuty před koncem
střetnutí Váňa šesti body v řadě Z dálky se pak trefil ještě Pelko, budou slavit Hanáci.
(lv)
Statistiky z utkání
snížil na 80:81a necelé dvě minuty a když v závěru udělal nesportovní
najdete na straně 22
před koncem Douglas otočil skóre. faul Švrdlík, bylo zřejmé, se výhru

Válečníky zastavila kanonáda po pauze
BK OL
BK DEC

90:71

PROSTĚJOV Další povedený zápas předvedli basketbalisté BK Olomoucko proti Děčínu. Tým ze severu
Čech přijel v sobotu na Hanou s přáním ukončit sérii šesti porážek v řadě,
jeho šance ale zlikvidovali domácí
hráči ve třetí čtvrtině, v níž dali devětadvacet bodů. Po vítězství 90:71 dosáhli už na šestnácté vítězství v sezóně.

Ladislav Valný
Lepší začátek utkání 5. kola prvoligové
nadstavby si hráči Olomoucka nemohli
přát. Trefili první čtyři střely za tři body

a díku tomu, že hosté měli při zakončení
problémy, získali už v 5. minutě dvouciferný náskok 16:6. Pak se ovšem jejich
střelecké představení zaseklo a dvě minuty před koncem čtvrtiny Pomikálek
z dálky snížil na rozdíl pěti bodů. Závěr
periody ovšem přinesl domácí zlepšení
a průběžné skóre 24:15.
Druhá čtvrtina už přinesla očekávanou
agresivní podívanou, v níž soupeři střídali světlejší okamžiky a slabší chvilky.
Děčínský Šiška přiblížil ve 12. minutě
spoluhráče na rozdíl šesti bodů, vzápětí
ovšem trojkou odpověděl Sehnal. V polovině 16. minuty se dokonce náskok
Hanáků ztenčil na dva body, o poločasovém vedení 51:36 se v závěru postaral
trestnými hody Mikulič.

Válečníci se po přestávce pokusili výsledek
otočit a po dvou minutách snížili na rozdíl
tří bodů. Následovala však šňůra dvanácti
bodů Olomoucka, během níž své první
body zaznamenal i domácí kapitán Palyza
a to byl po Severočechy hodně těžký úder.
Chvílemi prohrávali až o 18 bodů a deset
minut před koncem byli Hanáci za stavu
70:54 kousek od vítězství.
Severočeši to ještě nezabalili a po trojce
Grunta se přiblížili na začátku 34. minuty na jedenáct bodů - 72:61. Okamžitě
je ovšem zmrazil svým tříbodovým
projektilem Pelko a Hanáci si došli pro
jednoznačný úspěch.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Kooperativy
NBL najdete na straně 22

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Máme z výhry velkou radost. Brali bychom ji, i kdyby byla o bod. Děčín
bojoval, nebylo to tak jasné, jak naznačuje výsledek. Byl to z naší strany dobrý
výkon. Potěšilo mě, že střelecké pokusy na sebe vzali i jiní hráči než obvyklí
lídři. Proto nebyl problém, že se až tak neprosadil Lukáš Palyza. I když také
jeho deset bodů a celková hra pomohly týmu k dalšímu úspěchu.“

2CXGN$7&ª05-ºt$-&÷éÊP
„Olomoucko využilo domácího prostředí. Kdybychom trefovali některé střely,
mohlo to být třeba jinak. Domácí využívali své silné stránky, na které jsme neměli
fyzicky i mentálně. Když jsme zazlobili, dostal okamžitě míč Mikulič, který jej udržel nad obroučkou, nebo Douglas, což je na českou ligu výjimečný hráč. Nakonec
pak nevíte, koho máte bránit a když se k tomu přičte naše špatná střelba z dálky,
nemohl nám pomoci ani menší počet ztrát.“

„Chceme být co nejvýše,“ QD]QDĀXMHSOiQ\WìPX*RJD
PROSTĚJOV Střelecky proti Děčínu sice Adam Goga
(na snímku) vyšel střelecky naprázdno, přesto týmu pomohl k výhře čtyřmi přesnými asistencemi a především v obraně odvedl
dobrou práci. I jeho zásluhou Olomoucko vedlo od první do poslední minuty. „Je to zasloužené vítězství,“ nabídl svůj pohled na
utkání odchovanec prostějovského basketbalu.

„Z mého pohled jsme mohli rozhodEXKLUZIVNÍ rozhovor
nout už dříve, několikrát nás zbrzdily
pro Večerník různé maličkosti. Proto se zdálo, že se

Ladislav VALNÝ
náskok tvořil trošku pomaleji. Přesto si
ƔƔ Přesto jste o něm rozhodli až myslím, že utkání bylo v naši režii.“
po pauze. Není proto výsledek pro ƔƔ Co jste říkal tomu, že nejsoupeře přece jen krutý?
lepší střelec soutěže Lukáš Pa-

lyza dal tentokrát „pouze“ deset
bodů?
„Já jsem byl hodně překvapený, když
ještě v průběhu třetí čtvrtiny u Lukáše svítila nula. (pousměje se) Bylo
to především tím, že od něj soupeři
prakticky neustupovali, často byla
jeho obrana zdvojená. Měl to opravdu těžké.“
ƔƔ Další střelci se však činili...
„Ostatní hráči měli díky tomu více
prostoru a dokázali to využít. Je skvělé, že máme tým, kde můžou i v útoku
zaskočit jiní za nejlepšího střelce.“

ƔƔ Výsledkově se BK Olomoucko
daří. Sledujete váš postup v tabulce nebo jdete zápas od zápasu?
„Obojí. Jdeme zápas od zápasu, ale
občas se na tabulku pochopitelně
podíváme. Umístění po nadstavbě
je důležité. Podle toho se bude rozhodovat, jestli budete začínat doma,
na koho případně narazíte
v dalším kole. Chceme být
co nejvýše.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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6RNRO,,Y\IDVRYDORG,YDQêLF]DVORXæHQÛGHEDNO
PROSTĚJOV Jeden z nejhorších duelů aktuálního ročníku
2. ligy mužů ČR odehráli v sobotu na vlastním hřišti házenkáři
TJ Sokol II Prostějov. Proti HK Ivančice coby spolufavoritovi jihomoravské skupiny této soutěže tahali celé střetnutí čtrnáctého
kola za hodně kratší konec výkonnostního provazu a po zásluze
„rupnuli“ nepříjemně vysokým rozdílem 23:34 (12:18).

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

SO PV
HK IV

Marek
SONNEVEND
Bez brankářské jedničky Hrubého,
extraligových bratranců Flajsarových
i několika dalších stabilních členů sestavy Hanáci krátce vedli jen v samotném úvodu mače (2:1). Potom ještě
dokázali vyrovnat z 2:4 na 4:4, ale od
tohoto okamžiku již diktovali dění na
palubovce jasně lepší hosté.
Největším problémem domácích

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

23:34

přitom byla obrana, která celkově nefungovala a soupeř jí hrozivě často i nesmírně snadno procházel do spousty
vyložených šancí. Když se k tomu přidala řada lacině ztracených míčů „dvojky“ po technických chybách, nedalo se
divit průběžně zvyšovanému náskoku
HK až na poločasových šest gólů.
Navíc brzy po přestávce byli hned tři
prostějovští plejeři krátce za sebou vyloučeni a maximální přesilovku ivančický favorit využil k ještě výraznějšímu
odskočení z 14:19 na 14:22. Defenziva

,CMQPčåO¾UNGORTQEJ¾\GNKJ¾\GPM¾ąK+XCPéKE XéGTXGPÆO RTQUV÷LQXUMQWQDTC
PQW
Foto: Marek Sonnevend

osmého týmu tabulky dál připomínala
pověstný ementál, což umocnila červená karta vyhlášeného obranáře Jury za
nesportovní faul zezadu.
Naštěstí se postupně rozchytal brankářský veterán – navrátilec Micka
a vepředu se poměrně často trefovali
pivot Hacura se spojkou Čelovským.

e9ĎEHFVHQ¿PQHGDĆLOR
Q H Y \ F K ¿ ] H O RVQDGQLF
$QHSOQLOL
MVPHSRN\Q\r
„Není na co se vymlouvat,
jasně. Koncentrace od začátku chyběla a celkové nažhavení na zápas nebylo takové, jaké by být mělo. K tomu se přidalo
zmíněné neplnění taktických pokynů
i spousta chyb, což vedlo k porážce.“
yy Přesto jste po pauze snížili na
17:18. Proč nevyšel obrat?
„Každé utkání, ve kterém prohráváte
hned od začátku a celou dobu dotahujete, je hodně těžké, protože vás právě
to dotahování stojí spoustu sil. My jsme
navíc závěr nezvládli ani psychicky, naopak hosté koncovku uhráli zkušeně.
My máme dost mladý mančaft a kluci
potřebují zkušenosti nabrat.“
yy Na jaře jste dosud nezískali ani
bod. Může se projevovat i větší tréninkový výpadek ze zimní přípravy
kvůli infekčnímu onemocnění?
„Ze soustředění jsme si kromě dobrého pocitu z kvalitní přípravy přivezli
bohužel i spalničky, což následně vedlo
k delší tréninkové přestávce. A ta je teď
možná trochu znát.“
yy Co vás osobně přimělo k házen-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hned v úvodu domácím hráčům několikrát vypadl míč z rukou při normálních přihrávkách, což nevěstilo
nic dobrého ohledně jejich (ne)koncentrace na zápas. A tahle obava se
brzy začala naplňovat. Soupeř totiž
i s nízkým počtem plejerů (na střídání měl jen gólmana + dva borce do

HK KnH
SH MAL

23:27

pole) rychle otočil z 2:1 na 2:4 a okamžitě tím nabral sebevědomí, že nedělní dopoledne může být pro něj
úspěšné.
Sokolové chybovali v postupné
kombinaci i při snaze o přechod do
bleskových protiútoků, ztráceli tak
množství balónů. Navíc se potýkali
s neúspěšnou střelbou kvůli často
nevhodně zvoleným pokusům, které končily mimo, na blocích, brankové konstrukci či zákrocích strážce

Statistiky z utkání, ostatní
výsledky i průběžnou tabulku

s dalším programem
najdete na straně 22

„Málo spolu trénujeme,
WRVHSDNQHGiKHUQĨ
pohnout z místa...“

PROSTĚJOV Jeho útočný výkon
byl aspoň trochu světlým bodem
v celkově špatné herní produkci prostějovských házenkářů při
souboji s Ivančicemi. Pivot Sokola
II Martin Hacura (na snímku) nastřílel šest branek, ale ani tenhle
příspěvek nepomohl domácím
k jinému než mizernému výsled(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
ku. O svých dojmech se rozvyprákářskému návratu do Kostelce?
věl v exkluzivním rozhovoru pro
„Především rodina, kterou mám pořád Večerník.
tady. Na Moravu jezdím každý víkend
a návratu tak nic nebránilo. Už během Marek SONNEVEND
podzimu jsem se chodil dívat na zápa- yy Dá se na střetnutí najít něco pozisy kluků a líbilo se mi, jak hrají, taková tivního?
rychlá házená mi vyhovuje. Proto jsme „Asi nic... Bohužel jsme to nezvládli
se s trenéry domluvili, že se od zimy za- v útočné i obranné části, protože směrem dopředu jsme neproměňovali
pojím a zkusím pomoct.“
yy Budete mít jako tým po tomto za- střely a vzadu úplně vyhořeli. Hlavně
váhání o to větší motivaci do dalších ve středu obrany, kde jsme si nepřeutkání?
dávali hráče s pivotem a jejich střední
„Určitě jo. Půjdeme do toho s touhou spojka si často dělala, co chtěla.“
odčinit tenhle nepovedený výkon yy Do přestávky jste dostali skoro
a doma ztracené body získat zpátky ně- dvacet gólů a protihráči několikde venku.“
krát prošli hladce z půlky hřiště až

Selhání Kostelce, doma padl s posledním!
KOSTELEC NA HANÉ Druhá polovina sezóny je zatím pro
házenkáře TJ Sokol Kostelec na Hané HK jako zlý sen. Během
zimní přípravy museli do karantény kvůli spalničkám, k jarní
premiéře 2. ligy mužů ČR 2018/2019 jim nepřijel soupeř z Dolní
Cerekve, poté utrpěli debakl v Bohunicích. A v neděli dopoledne ve 14. kole soutěže dokonce podlehli na vlastním hřišti SHC
Maloměřice B, tedy celku z úplného dna tabulky! Zasloužená
prohra 23:27 (11:14) Hanáky ještě pevněji ukotvila na šesté příčce skupiny Jižní Morava.

Tomáš ÈERNÍÈEK -Sokol II Prostìjov:
„Soupeř byl po všech stránkách lepší. I když jsme se snažili s nepříznivým
průběhem zápasu něco udělat, tak jsme pořád tahali za kratší konec
provazu. Naše hra byla rozkouskovaná a plná chyb, nedařila se nám
kombinace do tvrdé obrany Ivančic. Zatímco my jsme defenzivu vůbec
nezvládali, protihráči často procházeli do zakončení z brankoviště.
A vyložené šance logicky proměňovali. Střed naší obrany doslova
hořel, vůbec jsme nestíhali si přebírat hráče. Celkově tak dnes nebyla
žádná šance na bodový zisk, bohužel. Vymlouvat se na chybějící opory
nemá žádný smysl, každopádně přísnější měřítko tentokrát snesli snad
jen ostřílený gólman Zdeněk Micka jako záskok za chybějícího Jirku
Hrubého a také Martin Hacura, který se v útoku prosazoval na pivotu.
Ostatní neodvedli svůj standard, proto nám Ivančice brzy odskočily
a pak měly utkání jasně pod kontrolou. Nezbývá, než se z téhle vysoké
porážky rychle oklepat a příště zkusit ztracené dva body přivézt zpět
z Juliánova, což je hratelný soupeř srovnatelné úrovně jako my.“
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KOSTELEC NA HANÉ Odchovanec TJ Sokol HK a kostelecký
rodák Marek Grepl (na snímku) se
tuto zimu po letech vrátil do služeb
mateřského oddílu, aby zdejším házenkářům s většinou mladých hráčů
v kádru pomohl svými zkušenostmi
k co nejlepšímu druholigovému
umístění. Osobně se mu v jarní části
zatím vcelku daří, ve dvou střetnutích nasázel dohromady jedenáct
branek. Týmově to však moc nefunguje a po nakládačce v Bohunicích
přišlo i domácí klopýtnutí s béčkem
Maloměřic. O důvodech byla řeč
v následujícím interview.
yy To byl velmi nepovedený duel,
že?
„Ano, vůbec se nedařilo a nevycházelo
nám snad nic. Ani jsme nedodržovali
pokyny, co trenéři řekli v šatně. Takže
výsledek odpovídá tomu, jak jsme dnes
hráli.“
yy Hned v úvodu vám vypadávaly
míče z rukou, což by napovídalo
špatnému soustředění a podcenění.
Souhlasíte?

Díky tomu hostitelé dotáhli osm minut před koncem z 18:28 na 21:28,
díky čemuž to vypadalo, že hrozící výprask o víc než deset kusů nenastane.
Leč chyba lávky, v závěru dominující
protivník v čele s francouzskou akvizicí
Lafonem znovu přidal. A výsledek bez
potíží navýšil na debakloidních 23:34.

Pozápasové
hodnocení trenéra
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může být vyrovnaný díky domácímu
prostředí, kde nás podrží fanoušci.
Což se částečně potvrdilo, ale podporu jsme divákům nedokázali ani
trochu oplatit.“
yy Odpovídají výkony mužstva
v této sezóně i jeho průběžné osmé
místo realitě?
„Ano, na tu horní odskočenou šestku
družstev letos prostě nemáme. Třeba Ivančice mají skoro všechny hráče
v kádru přímo z toho města, kde spolu
třikrát týdně trénují a na jejich výkonnosti je to znát. Zatímco my se sejdeme
dvakrát za týden v pěti šesti lidech a v takovém počtu se nedá pořádně připravovat. To se pak logicky nepohneme
herně z místa.“

Pozápasové
hodnocení trenéra
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec n.H.-HK:

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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maloměřické svatyně Schwarzerovi.
Jeho parťákům stačilo trestat zmíněné hrubky, pozorně bránit a vcelku
pravidelně se prosazovat směrem
dopředu, čímž neustále udržovali
mírný náskok.
Ten čtyři minuty před přestávkou vzrostl už na hrozivých 8:13,
v tu dobu ztrápeným kosteleckým
chlapcům nevycházelo absolutně

na brankoviště. Co bylo
špatně?
„Tam byl problém právě v té komunikaci, že
obrana zařvala pivot a já
si ho hlídal, zatímco volná spojka soupeře hladce
naskočila do střely. Tohle je ale dost
o přípravě a projevuje se, že spolu
s klukama málo trénujeme. Většina
mančaftu je přes týden pryč mimo
Prostějov, například já pocházím
z Rožnova a sem jezdím pouze na
zápasy.“
yy Vy osobně jste však měl proti
Ivančicím pár ofenzivně vydařených momentů, ne?
„To je možná pravda, ale já to takhle
neberu. Nejsem totiž hráč, který by se
měl zaměřovat na vstřelené góly. Zajímá mě jedině úspěch týmu a nám
dnešní utkání vůbec nevyšlo.“
yy Věřili jste i přes tradičně oslabenou sestavu v bodový zisk z duelu
s favoritem?
„Určitě jo. Do zápasu jsme šli s tím, že

nic. Pomohl až nástup druhého
gólmana Navrátila mezi tyče. Hned
zlikvidoval sedmičku, zkraje druhého poločasu přidal několik dalších
zákroků a zdálo se, že by HK přece
jen mohl nastartovat výsledkový obrat, na podzim několikrát podobně
zvládnutý. Leč po dotažení z 12:16
na 17:18 následovalo definitivní vystřízlivění.

„Obrana v první půlce ještě fungovala systémově docela tak, jak jsme
chtěli, ale srážely ji dolů individuální chyby. Těmi jsme soupeře pouštěli do
vyložených šancí, které lehce využíval. Směrem dopředu jsme se pak celé
utkání trápili, výkon mužstva byl špatný. Kluci nehráli týmově, někteří jako
by se báli vzít na sebe zodpovědnost, bylo tam hrozně moc laciných chyb.
Často jsme vůbec nedotáhli útočné akce do konce, taktické pokyny vždycky
plnili jen chvíli a vzápětí znovu spadli do vymýšlení nepřipravených, tím
pádem nefungujících herních věcí. Béčko Maloměřic v takovém složení,
jak sem přijelo, jsme měli jednoznačně porazit. Bohužel naše koncentrace
tomu vůbec neodpovídala, zahodili jsme strašně moc střel včetně mnoha
do bloků i tyčí a nakonec se přidala též smůla, jak už to v takových zápasech
bývá. Hostům kvalitně zachytal gólman, kterého jsme ale často sami trefovali, a k vítězství jim stačilo po pravdě dost málo. Protože nám chybělo
v podstatě všechno, pořádným nasazením i větší bojovností počínaje. Do
dalších kol se musíme hodně zlepšit, hned příště zabrat ve Velkém Meziříčí.“
Místo pokračování ve zlepšeném
výkonu Kostelečtí znovu spadli do
herní krize lemované defenzivními
okny i spoustou různých zaváhání
v útoku včetně tří neproměněných
sedmiček. Výborný Schwarzer byl
s trochou nadsázky rozchytán do
reprezentační formy, jednu trefu za
druhou sázela maloměřická trojice
M. Havelka, Ždánský a Vykouřil.

Tím pádem rozjeté béčko SHC opět
uteklo do většího trháku (17:21),
aby pak až do konce nenechalo favorita přiblížit na menší než tříbrankový rozdíl. O překvapivém, ale realitě
zcela odpovídajícím rezultátu 23:27
proto nevznikly žádné pochyby.
Statistiky z utkání,
ostatní výsledky a průběžnu
tabulku najdete na straně 22
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