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PROSTĚJOV Ne, za tohle vyřazení prostějovských hokejistů opravdu nemůže...
Hodně smutný a hlavně tragický příběh
doprovázel závěrečné vyvrcholení čtvrtfinálové bitvy v play-off druhé nejvyšší soutěže mezi prostějovskými Jestřáby
a Vsetínem. Dlouholetý a oddaný fanoušek
místních hokejistů totiž spáchal ve čtvrtek
7. března sebevraždu! Tři dny nato mu celá
hala v čele s „kotlem“ vzdala hold v podobě
minuty ticha... Co stálo za jeho tragickým
rozhodnutím? A souvisí to nějak s jeho milovaným sportem?
(CPQWwEKRTQUV÷LQXUMÆJQJQMGLG\XGąGLPKNKPCUXÆHCEGDQQMQXÆUVT¾PEGX\RQOÊPMWPCUXÆJQMCOCT¾FC+XQ.WåW
Foto: Facebook

Statutární
město Prostějov
vyhlašuje
konkurzní řízení
na obsazení funkce
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Veškeré informace a požadavky
na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese:

www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa
na MMPv nebo na úřední desce

19031310278

Přihlášky je možné podat do:
10. 4. 2019 (včetně)

19031510287

19031210270

Informace podá Mgr. Petr Ivánek,
vedoucí Odboru školství,
kultury a sportu MMPv,
telefon: 582 329 330.
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rychlý
9HĀHUQtN
Chøipka na minimu
Prostějov (mik) - Počet nemocných chřipkou poklesl na Prostějovsku na prozatímní minimum,
hlavně pak pod hranici epidemie.
Ta se vyhlašuje v případě, že počet
nemocných přesáhne limit 1 500
až 1 600 nemocných na 100 000
obyvatel. Těžko ale říct, zda jsme
už z nejhoršího opravdu venku
a zda se nakažlivá „kalamita“ ještě
nemůže vrátit. „K pondělí jedenáctému březnu jsme na Prostějovsku
evidovali 1 361 osob nemocných
chřipkou na sto tisíc obyvatel. Jde
o další pokles, který může pokračovat i v příštích týdnech. V rámci
celého Olomouckého kraje ještě
stále evidujeme devětadvacet případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, z toho
bohužel patnáct úmrtí,“ sdělila Eva
Kučerová z prostějovské hygienické
stanice.

Bereme pøes 30 tisíc...
Olomoucký kraj(mik) – Hodnota
průměrné mzdy v Olomouckém
kraji vůbec poprvé v historii přeskočila hranici 30 000 korun měsíčně. Za poslední rok vzrostly
průběžně výdělky v tomto regionu
o sedm procent. Co však stojí za
pozornost, je fakt, že Olomoucký
kraj v tomto ohledu i nadále pokulhává za ostatními územními bloky
a lidé si zde v rámci celé republiky
vydělávají takřka nejméně peněz.

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Pod mostem se maká. Většina Prostějovanů zřejmě již zaregistrovala, že
se pod mostem v Olomoucké ulici
pilně pracuje. Bagry a stavební dělníci připravují základy pro „podchod“
pod mostem, který v nebezpečné
a dopravně frekventované lokalitě
bude sloužit jak cyklistům, tak chodcům. Už aby to bylo!

VEÈERNÍKU
Michal KADLEC
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CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

Agentura 1DKUDQLFLV'UæRYLFHPLQDäOLORæLVNRURS\
Prostějov i sousední Držovice
mohou rázem velmi zbohatnout.
Podle informací Agentury Hóser
se při geologickém průzkumu před
započetím stavby severního obchvatu Prostějova našlo v podzemí
obrovské ložisko ropy a zemního
plynu. To se nachází přesně na rozhraní katastru města a Držovic.
Hóserovi to potvrdil ředitel krajských geologů Teodor Průzkumník.
„Byli jsme pověřeni prověřit skladbu horniny pod budoucím severním obchvatem. Provedli jsme

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

**Pondělí **
Televizní partička, humoru je rozbuška. „Nejsem žádná letuška... Tady
to je rozbuška,“ rýmoval svého času Michal Suchánek coby terorista v jednom z dílů televizní Partičky. Vidět naživo známého „Suchoně“ i s jeho
kumpány z televizní Partičky bylo možné v prostějovském „Kasku“.
**Úterý **
Matka v hlavní roli. „Být matkou znamená chránit své děti před každou
myslitelnou bolestí, ale současně jim věřit, že si pro sebe vyberou v životě to nejlepší,“ napsala britská spisovatelka Rowan Coleman. Jak se to
dá s mateřskou láskou přehnat, ukázala v prostějovském divadle Simona
Stašová ve hře Skleněný zvěřinec.
**Středa**
Odlesky štěstí. V životě mnohokrát přijdeme na to, že štěstí je jako ze
skla. Stejně se leskne, stejně se láme. Výstavu pojmenovanou Odrazy ve
skle představila v prostějovské knihovně prostějovská fotografka a básnířka Jarmila Kocmanová neboli Elly El.
**Čtvrtek**
Nejtlustší v historii. Možná se všichni nemáme nejlépe v celé historii našeho národa, o čem ovšem určitě nelze pochybovat je fakt, že takhle tlustí
jsme ještě nikdy nebyli... Nadváhou, či dokonce obezitou trpí v Česku 71%
mužů. To samozřejmě představuje i značné riziko pro naše zdraví. Upozornit na to měl i Světový den ledvin, který se konal v prostějovské nemocnici.
**Pátek**
Bez výmluv. „Můžete mít buď výmluvy, nebo výsledky. Nikdy ne obojí,“
konstatoval rakouský herec a kulturista Arnold Schwarzenegger. Přestože je
na vozíku, díky soudržnému rodinnému týmu procestoval Jiří Mára z Přerova skutečně celý svět. Svou nezničitelnou vůlí a optimismem přitom motivuje ostatní. Jeho tatínek o těchto expedicích už napsal dvacítku knih a s přednáškou zavítal i do kostelecké knihovny.
**Sobota**
Volby pro nespokojené. Bezprostředně po volbách a sečtení 99,9% hlasů
se dá téměř vždy odhadnout, že 100% voličů bude opět nespokojených.
S výsledky loňských komunálních voleb byli zřejmě zásadně nespokojeni
také zastupitelé v Hrušce a ve Skřípově. Jelikož se nedokázali domluvit, rezignovali a občané jednotlivých obcí se museli k urnám vydat znovu.
** Neděle**
Šílenství v kině. „Nikdo nikdy nenapíše lepší tragédii, než je Lear,“ napsal
britský spisovatel G. B. Shaw o hře Williama Shakespeara. Inscenaci o králi,
který propadne šílenství v podání londýnského National Theatre, mohli
zhlédnout diváci prostějovského kina Metro 70.

průzkumný vrt a ejhle, vystříklo na
nás smradlavé hnědočerné bahno.
Původně jsme si mysleli, že jsme
navrtali nějaký sračkovod, ale po
podrobnějším ohledání jsme měli
jasno. Jde o ropu! A podle všeho se
tady nachází zásoby tak minimálně na sto padesát let,“ uvedl Průzkumník. Geologové pochopitelně
všechno nahlásili na prostějovský
magistrát a na nález bohatého
ložiska samozřejmě upozornili
také držovický obecní úřad. A začaly problémy... „To je dar z nebes!
Bůh vyslyšel mé přání,“ vyhrkl
před Hóserem Francimór Kopačka, primátor Prostějova. „Máme
před sebou desítky investičních
plánů za miliardy korun a já už
si pár měsíců lámu hlavu nad tím,

KRIMI

kde na to vezmeme prachy. Teď je
to jasné, budeme těžit ropu a vyděláme majlant. Telefonicky jsem
už hovořil se starostou Držovic.
On si sice usurpuje právo těžit
ropu ve vlastní režii, ale s tím mu
brzy zatrhnu tipec. I kdyby měla
být válka,“ nezdráhal se ve svých
výrocích primátor Prostějova Kopačka.
Avšak i starosta Držovic vytáhl
do boje za ropu a zemní plyn s plnou palbou. „Je jasné, že s těžební
technikou se k nalezišti ropy dostaneme pouze z území Držovic. Necháme zbourat Hesco a tady bude
stanoviště těžební firmy. A jestli
Prostějov bude chtít nějaký podíl,
tak jsme mu ochotni platit deset
procent z celkového zisku na ropě,“

nechal se slyšet Jarouš Vystydlý,
starosta Držovic. „Na těch deset
procent mu z vysoka kašlu! Pokud
se máme dělit, tak jedině fifty fifty,“
odpověděl mu přes Agenturu Hóser
Francimór Kopačka.
Nechejme tedy oba pány, ať se domluví. Z naleziště ropy, které se
táhne od dálniční estakády až po
Kosteleckou ulici, mohou profitovat přece obě obce.
Za Agenturu Hóser Majkl

20
Jednak se mu do mincovníku nepodařilo „probourat“,
ale i kdyby se mu to povedlo,
byla v tu chvíli v kasičce pouhá dvacetikoruna! Místo toho
způsobil na zařízení škodu za
pětistovku. Policisté zloděje
za krátkou chvíli vypátrali,
a jelikož jde o recidivistu s bohatým trestním rejstříkem,
hrozí mu teď až tři roky basy.

ZACHYTILI JSME
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Na této příčce skončili sezónu
Chance ligy 2018/2019 hokejisté Prostějova. Ani napočtvrté za
sebou tak Jestřábi ve druhé nejvyšší soutěži nepřekročili svůj
stín a znovu vypadli již ve čtvrtfinále play-off.
ZAUJALA NÁS...

SIMONA STAŠOVÁ

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Toto musel provést úplný
zoufalec! Na čerpací stanici
v okrajové části Prostějova se
dvaatřicetiletý chlapík vloupal
do mincovníku od vysavače.
Musel na tom být opravdu
velmi zle po finanční stránce,
když se odhodlal k takovému
činu. Měl ale smůlu ve dvou
věcech..

Sníh přikryl Protivanovsko.
Jaro se pomalu ale jistě ujímá vlády, ovšem pozor! „Paní Zima“
ještě ani zdaleka neřekla poslední
slovo. Důkazem toho je středeční
chumelenice na Protivanovsku,
kde napadlo zhruba pět centimetrů sněhové pokrývky. Silničáři
tak měli po delším čase opět práci
a děti málem stavěly sněhuláky...

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.

Foto: Internet

Dcera Jiřiny Bohdalové byla
hlavní postavou divadelní hry
Skleněný zvěřinec, kterou skvělá
herečka představila se svými kolegy minulé pondělí na prknech
Městského divadla v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„ŽE NÁS LIDI
BEROU VÁŽNĚ
- SMRTELNĚ VÁŽNĚ“
Předseda Klubu vojenské historie
Dukla Prostějov Jaroslav Dvořák
má o největším úspěchu své
organizace zcela jasno...

www.
vecernikpv.cz

JOSEF MOTL
se narodil 18. prosince 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. března
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
42 do 45 let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má střední postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

RADOMIL MRÁZEK

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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Ètvrtek

10/2 °C

Josef
Světlana
Radek

se narodil 10. dubna 1957 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 7. března
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
60 do 65 let, měří asi 187 centimetrů,
má střední postavu, modrohnědé oči
a šedé vlasy. Nosí plnovous.

Pátek
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Zdroj: meteocentrum.cz
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Zastupitelka Hana Naiclerová v šoku,

v pátek ráno našla auto zlité barvou
PROSTĚJOV Minulý pátek ráno přišla ke své škodovce zaparkované před domem a myslela, že ji šálí zrak. Červené vozidlo
bylo totiž komplet celé polito bílou barvou! Prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová nelenila a na svoji facebookovou
stránku umístila nejen fotografie poničeného auta, ale zároveň také hodně peprný vzkaz směřující ke špičkám magistrátu. Nabízí se tak otázka, zda vandalský čin skutečně nějak
souvisí s jejím zájmem o účetní závěrku městské organizace či
o dotace bývalému mládežnickému hokejovému klubu LHK
Jestřábi, nebo je všechno zveličená událost? Naiclerová tvrdí,
že za A je správně! Vedení radnice to však považuje za pomluvu a zvažuje právní kroky...

Michal KADLEC
Způsob, jakým neznámý pachatel poničil v noci ze čtvrtka 14. na pátek 15.
března Haně Naiclerové její osobní
vozidlo, je odsouzeníhodný. A určitě
každý takto postižený majitel vozidla
má plné právo sršet blesky na všechny
strany. Ale... „To, že jsem našla před
svým domem auto polité barvou, by
mohla být náhoda. Za náhodu bych
to možná považovala, kdyby to nebylo jediné poškozené auto v ulici. Za

náhodu bych to považovala, kdyby
kapky barvy nevedly k nejbližší křižovatce a tam záhadně nekončily. Za
náhodu bych to považovala, kdyby
to nebylo v době, kdy se zajímám
o hospodaření městské firmy Dřevo
Prostějov a o dotace LHK. To, že mi
jednatel společnosti Dřevo Prostějov
a současně jednatel Lesů města Prostějova odmítá vydat účetní závěrku,
bude zřejmě také náhoda...,“ uvedla
v pátek ráno na sociální síti zastupitelka Hana Naiclerová. A vzápětí na

Facebooku zašla ještě dál.
„Mrzí mě, že se v Prostějově
dějí takové věci. Život opozičního zastupitele v hanáckém Palermu
je zkrátka těžký. Co s tím uděláte,
pane primátore? Dokážete vymoci
z jednatele městské firmy účetní doklady? Jak to bude pokračovat? Začnou se v Prostějově unášet děti?“
zakončila své vzlyky na sociální síti.
Večerník se političku z hnutí Změna
pro Prostějov snažil během pátečního
dne zkontaktovat, ovšem ani na jednu
ze dvou žádostí o vyjádření k vandalskému činu nereagovala.
Ovšem to, co napsala na své facebookové stránce nenechalo chladnými
členy vedení prostějovského magistrátu. „K případům vandalismu občas bohužel dochází i v Prostějově,
stejně jako v jiných městech. Pokud
dojde k poškození majetku, je v prvé
řadě třeba obrátit se na policii a poskytnout veškerou součinnost k dopadení pachatele. Spojování tohoto
vandalského činu s údajným nepo-

1RQ\KéPÊ\CUVWRKVGNMC*CPC0CKENGTQX¾VXTFÊåGwMQFQXMWLÊP÷MFQ\PKéKNDCTXQW
MXčNKLGLÊRT¾EKXRQNKVKEG ZHQVQ(CEGDQQM*CP[0CKENGTQXÆCCTEJKX8GéGTPÊMW

skytnutím účetní závěrky městských
společností je naprosto nepřijatelné,
a z mého pohledu hraničí s trestným
činem pomluvy. Vyjádření paní zastupitelky Naiclerové, které zveřejnila
na sociální síti, necháme prověřit našimi právníky,“ zahřímal Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějova. Vzápětí dodal,
že Hana Naiclerová nemá pravdu
v tom, že by město tajilo nějaké účetní

závěrky některé ze svých společností.
„Paní zastupitelka byla stejně jako
všichni zastupitelé dvanáctého března elektronicky informována v této
věci tak, že v současné době probíhá
audit v obou společnostech. Po jeho
dokončení budou detailně známé výsledky obou společností a nic nebude
bránit jejich zveřejnění a poskytnutí.
Do doby schválení výsledků je jejich
poskytování předčasné a zavádějící.“

Večerník se pokusil získat informace
iod policie, jakým způsobem probíhá šetření vandalského činu, kterým
byla poškozena prostějovská opoziční politička. Ale narazili jsme. „Ke
konkrétním osobám se Policie ČR
s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů zásadně nevyjadřuje,“
odbyl nás František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

3ROLFLVWpOXSLÿH]'UDKDQ Dnes se uzavírá Plumlovská! U Hané
-HKR]Q¾PÊQDQ÷M
P÷OLXxÊWERXGX
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PORVALY

PROSTĚJOV
Předminulou
sobotu 9. března v sedm hodin
ráno hlásil zraněný muž bitku
v baru. Strážníkům sdělil, že
jeho přítelkyně byla před půl hodinou napadena mužem, který
nyní sedí v baru na náměstí. Co
bylo dál?
„Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že dotyčná dvaadvacetiletá žena jako první napadla
v baru nedaleko centra dívku stejného věku, které se zastal její přítel
a další bitce zabránil tím, že agresorku strhl na zem. Přitom utrpěl
on i útočící žena drobné oděrky
v oblasti obličeje a krku,“ popsala
incident Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak přidala, lékařské ošetření oba
odmítli. „Proč k incidentu mezi
ženami došlo, se hlídce zjistit nepodařilo. Dvaadvacetiletá žena
a čtyřiadvacetiletý muž jsou teď
důvodně podezřelí z přestupku
proti občanskému soužití,“ doplnila Greplová.
(mik)

QDKiQĚOLY%XNRYp

policistů nakonec pěšky. Přitom
přepadením v Drahanech nemá
NA VÁŠ NÁMÌT svůbec
nic společného,“ zavolal do
redakce Večerníku jeden z obyvatel
Bukové.
Informaci nám nepřímo potvrdil
i starosta obce. „Slyšel jsem o tom,
vím, o koho jde. Ovšem vzhledem
k tomu, že se podezření nepotvrdilo, tak jsem to pustil z hlavy,“ zareagoval na naše dotazy starosta Bukové Milan Kolísek.
Policejní tiskový mluvčí byl v této
souvislosti ještě stručnější. „V případě loupežného přepadení pošty
v obci Drahany stále probíhá pro2QwVW X &TCJCPGEJ UG RQMWUKN RąG
RCFPQWV OWå \CEJWONCPÚ FQ w¾N[ věřování. Totožnost pachatele neMVGTQWRQ\F÷LKQFNQåKN2QNKEKGLKå\XG známe,“ poznamenal František KoąGLPKNCLGJQKFGPVKMKV
řínek z Krajského ředitelství Policie

(QVQ2è4C/CTVKP<CQTCN ČR Olomouckého kraje.
(mls)
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Michal KADLEC
„Stavební úpravy budou obsahovat
práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení, parkovacích stáních,
zavlažovacím systému a přeložkách
inženýrských sítí, tedy plynu, telefonu
a elektřiny, v okolí všech nemovitostí
v Plumlovské ulici. A zrealizovány budou na základě povolení tak, aby byla
omezení co nejmenší,“ uvedl na webo-

÷tskÆho divadla v P

ivÊn

Rekonstrukce je rozdělena na pět částí,
a potrvá až do konce srpna
.GVQwPÊé¾UVTGMQPUVTWMEG2NWO
NQXUMÆ WNKEG RQVTX¾ Cå FQ 
UTRPC &Q VÆ FQD[ UG DWFGOG
OWUGV XwKEJPK QDTPKV VTR÷NKXQUVÊ
RąGFGXwÊO ąKFKéK VQ DWFQW OÊV
UNQåKVÆ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vých stránkách prostejov.eu Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „Lze
očekávat, že v průběhu prací bude
muset být omezen jak příjezd, tak
i přístup k jednotlivým nemovitostem
v Plumlovské ulici, která bude průjezdná pouze jedním směrem, a to od Jiráskova náměstí směrem na Mostkovice,“
upozornil Zajíček ještě na důležitou
skutečnost s tím, že stavební dozor nad
rekonstrukcí bude provádět pracovník
Odboru rozvoje a investic Magistrátu
města Prostějova Petr Brückner.
Večerník se zeptal náměstka primátora
pro stavební investice, zda je magistrát

skutečně připraven na to, aby Prostějov odolal dopravním komplikacím,
které rekonstrukce Plumlovské ulice
bezesporu může přinést? „Uzavírka je
projednána s dotčenými orgány státní
správy a samosprávy, včetně dopravců.
Na základě zkušeností z prosince loňského roku, kdy probíhala první etapa
rekonstrukce ulice, včetně jednosměrné uzavírky směrem do centra v době
předvánočního intenzivního provozu,
nepřepokládáme dopravní komplikace. Ulice Josefa Lady plně absorbovala
intenzitu dopravy z objízdné trasy,“
míní Jiří Rozehnal (ANO 2011).
dokončení čtěte na straně 13 >>>

÷

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
5RQNGéP¾HQVQITCHKGPGLGPF÷VÊXMQUVÚOGEJCNGVCMÆV÷EJMVGąÊUGPCX[UVQWRGPÊRQFÊNGNK

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

PROSTĚJOV Uplynulou soobtu se v obecním domě v Pivíně uskutečnila premiéra dětského divadelního představení Princezna ze mlejna, na které se přišly podívat skoro tři stovky
lidí. Známá pohádka přilákala nejen děti, ale i dospělé. Představení vzniklo „v dílně“ Honzy
Nedbala i Hanky a Zdeňka Svozilových pod patronací místního souboru Větřák.
(nif)

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

➢

19031310275

DRAHANY, BUKOVÁ Takové
známé by asi nechtěl mít nikdo
z nás... Nedlouho po loupežném
přepadení pošty v Drahanech pátrali policisté po pachateli v nedaleké Bukové. Úspěšní ovšem
nebyli.
Kriminalisté stále hledají zhruba
pětadvacetiletého
plnoštíhlého
mladíka, který poslední únorový
den přepadl s pistolí v ruce poštu
v Drahanech. „Po anonymním udání sem dorazili policisté z Konice
a odvedli si jednoho ze sousedů.
Na stanici ovšem zjistili, že to zřejmě byla pomsta ze strany nějakých
jeho známých, s nimiž se rozhádal.
Kromě toho, že jej tímto způsobem
udali policistům, mu i rozmlátili
auto. Takže musel jít z Konice od

PROSTĚJOV Dlouho avizovaná
druhá etapa rekonstrukce Plumlovské ulice startuje právě dnes. V pondělí 18. března bude uzavřen první
úsek tolik frekventované silniční
komunikace, a to konkrétně od autobusových zastávek u nákupního
centra Haná až po Jungmannovu
ulici. V této úvodní části nepůjde
o příliš dlouhý úsek, ovšem ze
směru od Sídliště Svobody bude
znemožněn vjezd právě na Plumlovskou ulici. Další harmonogram
již bude náročnější. Řidiči se budou
muset obrnit trpělivostí až do závěru srpna tohoto roku.
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Kolonie „skalních“ bezdomovců
KDY SEJasno
BUDEmáOPRAVOVAT
„PARLAMENT“?
být koncem roku

u dálnice vymřela

/÷UVUMÚP¾LGOPÊFčOV\Xd2CTNCOGPVqWå\JTWDCFGUGVNGVRčUQDÊ\XP÷LwMWUMWVGéP÷QFRWFKX÷(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Zapeklitý problém
města. O „plesnivém Parlamentu“ se
mluví už téměř deset let. Zhruba před
rokem začalo vedení města otevřeně
hovořit o plánech na rekonstrukci
uvedeného nájemního sociálního
domu na Šárce. V odpudivě vypadající nemovitosti v majetku Domovní
správy Prostějov je celkem devadesát
bytů. Večerník zajímalo, kam se situace za uplynulý rok posunula...
Katastrofálního stavu „Parlamentu“ si
je vedení města dobře vědomo. „Tento
dům na Šárce už dávno nevyhovuje hygienickým podmínkám a také jeho cel-

Napsáno
pred
à
16. 3. 2009

kový technický stav je katastrofální,“ uvedl přesně před rokem tehdejší náměstek
prostějovské primátorky Zdeněk Fišer.
Zastupitelstvo následně schválilo zhruba
1,2 milionu korun na vytvoření projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu. Od té doby se toho
však příliš nezměnilo. „Projekt ještě není
hotový, předpokládáme, že by mohl být
dokončen do konce letošního roku.
Z něj teprve bude patrný možný termín
zahájení stavby stejně jako předpokládané náklady na opravu. Dále budeme
hledat finance na realizaci. Bude to otázkou priorit, všichni například víme, že

se musíme rozhodnout, co bude dále
se Společenským domem a rozpočet
máme stále jenom jeden,“ reagoval na
dotaz Večerníku náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal, který má
nyní v gesci investice města.
Toho jsme se zároveň zeptali, jak to
bude s případným stěhováním nájemníků v průběhu stavebních úprav. „Všem
nájemníkům samozřejmě zajistíme
náhradní bydlení. Magistrát však v současnosti na to nemá dostatek volných
bytů, ty budeme ve spolupráci s dalšími
kolegy muset teprve najít,“ poznamenal
Jiří Rozehnal.
(mls)

Neuvěřitelných deset hodin držel
v šachu všechny složky integrovaného záchranného systému čtyřicetiletý muž, který vyhrožoval
sebevraždou skokem z balkonu ze
čtvrtého patra panelového domu
na Sídlišti Svobody. Od desíti hodin večer do osmé hodiny ranní
visel z balkonu, přičemž po celou
dobu se mu smrtící skok snažil
rozmluvit policejní psycholog. Po
marném jednání se hasiči a poli-

cisté rozhodli k ráznému činu. Zevnitř bytu k muži přiskočili a strhli
jej zpět na vnitřní stranu balkonu.
Pořádný tyátr zažili o sobotní noci
obyvatelé panelového domu na Sídlišti Svobody v Prostějově. V pozdních večerních hodinách pročísl
noční klid zoufalý křik ženy, která
úpěla bolestí a volala o pomoc. Zburcovala všechny partaje, v mžiku se
přede dveřmi bytu seběhli vyděšení
sousedé. Marně však bušili do dveří,

PROSTĚJOV Dlouhá léta tam
stávaly tři stany, před čtyřmi lety
byl k vidění už pouze jeden jediný.
A i ten už zmizel. Kdysi početná kolonie „skalních“ bezdomovců stanujících u nájezdu na dálnici poblíž
prostějovského Teska zůstala opuštěná. Zbyly tam pouze haldy prázdných PET lahví od stáčeného vína.
Tento STÍN MINULOSTI přesto
zcela nezmizel, pouze se přesunul
jinam...
Skupinka lidí žijících dlouhá léta ve „stanové osadě“ u nájezdu na dálnici patřila
k tzv. „skalním“ bezdomovcům. Všichni
odmítali jakoukoliv pomoc a před ubytováním v azylovém domě dlouhodobě dávali přednost životu pod stanem.
A to i během krutých mrazů, kdy noční
teploty klesaly třeba až k mínus dvaceti
stupňům Celsia.
Před více jak čtyřmi lety se začala osada

2TQUVQTRQDNÊå6GUMCLGQUK
ąGP RQ DG\FQOQXEÊEJ PC
OÊUV÷\čUVCN[JCNF[RT¾\F
PÚEJ2'6NCJXÊXPKEJåUK
PQUKNKUV¾éGPÆXÊPQ
Foto: Martin Zaoral

vylidňovat. Nejprve zemřel bezdomovec Zdena, nedlouho poté jej na onen
svět následovala i žena, kterou si tam
přivedl. Zůstával zarostlý, nicméně
nekonfliktní a přátelský bezdomovec
Václav, kterého bylo možné pravidelně
vídat zejména u prostějovského Tesca. I on však již tradiční místo opustil.
O jeho osudu nám není nic bližšího
známo, je však velmi pravděpodobné,
že stejně jako ostatní už zemřel.

#MVW¾NP÷XRTQUVQTWDÚXCNÆMQNQPKGDG\FQOQXEč
RTQDÊJ¾M¾EGPÊMVGTÆD[O÷NQ\CLKUVKVNGRwÊXÚJNGF
RTQąKFKéG
Foto: Martin Zaoral

6HEHYUDKDSíHPORXYDOLGHVHWKRGLQ
nemohli nijak pomoci. „Zavolejte
policii, nebo mě zabije,“ vykřikovala žena. „Drž hubu, ty děvko jedna,
mě podvádět nebudeš,“ odpovídal
zjevně opilý hlas muže, který neurvale vykazoval sousedy do patřičných
částí lidské tělesné schránky. Sousedé
skutečně pomoc přivolali. Nejdříve
dorazila hlídka městské policie a snažila se rozvášněné partnery uklidnit
přes zavřené dveře. Když však muž
vyběhl na balkon a vyhrožoval sebe-

vraždou, dorazili i hasiči. Muže však
přítomnost záchranářů ještě více rozběsnila, vyskočil na zábradlí a balancoval na jeho hraně ve výšce čtvrtého
patra. „Záchranka obdržela hlášení
o muži, který přelezl zábradlí balkonu
a chce spáchat sebevraždu, v sobotu
těsně po dvaadvacáté hodině. Toto
oznámení znamenalo alarm pro celý
integrovaný záchranný systém města.
K panelovému domu u staré benzínky na Sídlišti Svobody se rozjeli lékaři,

jak šel čas Prostějovem ...

Letecká ulice

Bývala tam jatka. 2QLOGPQX¾PÊFQUVCNCWNKEGQFDąG\PCRQFNGUO÷TWMDÚXCNÆOWNGVGEMÆOW
WéKNKwVKCMCU¾TP¾O8QDFQDÊPCEKUVKEMÆQMWRCEGUGXNGVGEJCåPC\ÚXCNC4KEJVJQHGPQXC
P÷OGEM[4KEJVJQHGP5VTCUUG 8TQEGVCOD[N[WåGNG\PKEGPC$GFKJQwċRQUVCXGP[PQXÆLCVM[
MVGTÆRTQXQ\QXCNQ&TWåUVXQąG\PKEMÆRQT¾åM[X2TQUV÷LQX÷8UQWéCUPQUVKO¾XWNKEKUÊFNQP÷MQNKMHKTGO
OKOQLKPÆXÚMWRPCMQXQwTQVWéKRąGRTCXPÊURQNGéPQUVCRPGWUGTXKU 2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Studentská ulice

19031510288

Na konci letošní zimy tak na místě
bylo možné zastihnout pouze pracovníky s motorovými pilami. „Najali si
nás silničáři. Chtějí to tu pročistit, aby
se zlepšily výhledové poměry pro řidiče,“ vysvětlil Večerníku jeden z nich,
podle něhož se bezdomovci do tohoto prostoru snad už nevrátí. Jisté je, že
tam po nich stále zůstávají obrovské
haldy prázdných PET lahví od stáčeného vína a některé další odpadky.
Nejpočetnější kolonie prostějovských skalních bezdomovců se v posledních letech přesunula na místní
nádraží, po úpravách prostoru se nedávno stěhovala o několik set metrů
dál na úplný okraj města. Aktuálně
okupují zejména prostor za sportovní halou DDM v blízkosti jednoho ze
dvou zdejších tréninkových fotbalových hřišť.
(mls)

hasiči, státní i městští policisté,“ uvedl
Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranky. „Začalo mnohahodinové
přemlouvání, policejní psycholog
se muže snažil od jeho plánovaného
činu odradit. Muž ale křičel na policisty i hasiče, aby se k němu vůbec
nepřibližovali, nebo opravdu skočí.
Jak se později ukázalo, čtyřicetiletý
muž nebyl v minulosti nikdy psychicky narušený, spíše se tedy mělo jednat
o demonstrativní čin,“ řekl dále Pavel
Holík. Nakonec se ale muže podařilo
zachránit. „I přes usilovnou práci našeho psychologa a týmu vyjednavačů
muž stále trval na tom, že svůj život
skončí skokem z balkonu. Po necelých deseti hodinách, které strávil vestoje na vnější hraně zábradlí balkonu,
byl již v natolik špatném psychickém
i fyzickém stavu, že se policisté rozhodli v neděli před osmou hodinou
ráno k okamžitému zásahu. Muž
byl policisty a hasiči, kteří do bytu
vnikli z chodby, zajištěn a stáhnut do
bezpečí,“ popsala zásah Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Byl to jeden z nejhorších a nejsložitějších zásahů záchranářů, policistů
a speciálních vyjednavačů v historii
Prostějova. Případ si v redakci Večerníku velice dobře pamatujeme. Tenkrát noční akci sledovaly desítky lidí
a jednalo se tedy o jakousi nepěknou
reality show. Naštěstí s dobrým koncem- Stačilo ale opravdu málo, aby
opilý žárlivec svůj hrůzostrašný plán
uskutečnil. Znovu se tehdy ukázalo,
jak je důležitá spolupráce všech složek
integrovaného záchranného systému.
V takových případech nedali ani ránu
policisté bez hasičů, lékařů záchranky
či psychologů. A sehranost těchto složek
hraje povětšinou úspěšnou roli. (mik)
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Vloupání do mincovníku vysavače objasněno

Okradla jej manželka?

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Předminulou neděli 9. března
vpodvečer bylo přijato telefonické
oznámení od muže, který nahlásil odcizení mobilního telefonu
vlastní ženou. Na místo byla vyslána hlídka, která zkontaktovala
oznamovatele. Ten uvedl, že odešel z domu na procházku a telefon
nechal ležet na skříni v chodbě.
Zhruba po půl hodině, kdy se vrátil,
tam přístroj nebyl. Doma byla jen
jeho brečící manželka. Ta si údajně
v jeho telefonu přečetla SMS zprávy a z jejich obsahu byla zklamaná
a řekla mu, že přístroj ve vzteku zničila. Z celé situace manžel usoudil,
že telefon pravděpodobně někde
schovala a zprávy si zřejmě špatně
vysvětlila. Jelikož byl mobil vypnutý, nemohl zpětným voláním
zjistit, kde je. Strážníci vyzvali ženu
k podání vysvětlení. Ta událost popřela a sdělila, že telefon neviděla.
Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom hlídka dvojici poučila.
Třiapadesátiletá žena je podezřelá
z přestupku proti občanskému soužití, za který hrozí pokuta do 20 000
korun.

Tiskla se k němu,
pak jej „oškubala“
Ve večerních hodinách předminulého pátku 8. března se na linku tísňového volání obrátil muž s tím, že
byl okraden cizí ženou o peněženku na Husově náměstí. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka, která
zkontaktovala oznamovatele. Muž
byl zjevně pod vlivem alkoholu,
jehož konzumaci i přiznal. Uvedl,
že jej neznámá žena oslovila a požadovala po něm cigaretu. Přitom
se k němu přátelsky tiskla. Po jejím
odchodu zjistil, že mu chybí peněženka, kterou mu dotyčná musela
vytáhnout ze zadní kapsy kalhot.
Prázdnou šrajtofli pak nalezl odhozenou opodál. Doklady a peníze
ve výši několika tisíc korun však
chyběly. Pro podezření ze spáchání
trestného činu strážníci na místo
přivolali hlídku Policie ČR, která si
celou záležitost převzala k dalšímu
šetření.

města Prostějova. Po odtržení plechového krytu
vysavače se pachatel násilím pokusil vniknout i do
mincovníku zařízení. To se mu však nepodařilo
a zařízení pouze poškodil. Provozovatel čerpací
stanice způsobenou škodu vyčíslil na pět set korun. Jak se při šetření události ukázalo, pachatel by
se příliš neobohatil, ani kdyby se mu vloupání do
mincovníku podařilo, protože v něm byly mince
v hodnotě pouhých dvacet korun,“ shrnul kuriózní případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Po dvou měsících se policistům podařilo zřejmě
naprostého zoufalce vypátrat a chytit. „Provedeným šetřením se policistům obvodního oddělení
Plumlov jako podezřelého podařilo ustanovit 8[UCXCéPCLGFPÆ\RTQUV÷LQXUMÚEJDGP\ÊPGMWVTR÷N
dvaatřicetiletého muže z Prostějova. Ten se ná- wMQFW PC RQWJQW FXCEGVKMQTWPW X OKPEQXPÊMW CNG
Michal KADLEC
(QVQ2QNKEKGè4
sledně k činu přiznal. Tohoto skutku se měl do- \NQF÷LPGFQU¾JN
„Přes noc ze sedmého na osmého ledna tohoto pustit přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost viny a odsouzení podezřelému, s přihlédnutím
roku došlo ke vloupání do mincového vysava- v minulosti již potrestán. Ve věci je nyní konáno k uvedené recidivě, hrozí trest odnětí svobody na
če pro vozidla na čerpací stanici v okrajové části zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání šest měsíců až tři roky,“ dodal František Kořínek.

PROSTĚJOV Čin ze zoufalství. Přesně
takto charakterizují počínání muže
z Prostějova sami policisté. Není divu,
chlapík s bohatým trestním rejstříkem
měl zřejmě velice hluboko do kapsy,
když se odhodlal k nezvané návštěvě
jedné z čerpacích stanic. Tam jej zaujal
mincovník vysavače. Určitě si myslel, že
vloupáním do něj zbohatne, nebo si alespoň přilepší. Omyl. Jednak se dovnitř
vůbec nedostal, a pak bylo v mincovníku
pouhých dvacet korun... Po dvou měsících od celé události policisté muže dopadli a teď mu hrozí až tři roky basy!

Za čtvrt milionu korun Û@I<QC@MIîUKMJI@QîüDG<

až pět let kriminálu K@IÁU@DU=JÜÁ
PROSTĚJOV Půjčovala si,
přestože věděla, že na splátky mít
prostě nebude. Žena z Prostějova
se natolik zamotala do dluhové
pasti, že už nebyla schopna splácet obří úvěr. Přestože se ze začátku snažila své závazky hradit,
čtvrt milionu korun už zůstalo
nad její síly. Teď jí hrozí až pět let
kriminálu.
„Z přečinu úvěrového podvodu viní
prostějovští kriminalisté jednačtyřicetiletou ženu z Prostějova. Tohoto
skutku se měla obviněná dopustit
tím, že v červnu a poté v září roku
2016 si u dvou různých poskytovatelů sjednala úvěry v celkové výši

PROSTĚJOV Zřejmě měla hluboko do kapsy, možná sama byla gamblerkou. Členka obsluhy jedné z prostějovských heren v každém případě
okradla svého zaměstnavatele, když zpronevěřila balík peněz v hotovosti. Ani to jí však nestačilo a tak ukradla a posléze i zpeněžila další zboží
určené zákazníkům herny...
„Z přečinu zpronevěry viní policisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality šestatřicetiletou ženu z Prostějovska. Tohoto skutku se
měla obviněná dopustit v červenci roku 2018 tím, že si jako obsluha jedné
z prostějovských heren neoprávněně přisvojila svěřenou finanční hotovost sto padesát tisíc korun a tržby i zboží určené k prodeji. Přisvojením si
několika desítek krabiček cigaret různých značek, patnácti elektronických
cigaret a alkoholických a nealkoholických nápojů měla svému zaměstnavateli způsobit další škodu vyčíslenou na dalších bezmála třináct tisíc korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Jak doplnil, za
zpronevěru již obviněné ženě v případě prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.
(mik)

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

SVLÉKNE ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ, ČEKAJÍ JEJ TEPLÁKY
David Fabián svým kamarádům nabízel
auta z Německa, dodával však jen sliby...

Utekl pouze jediný
V průběhu několika posledních
dní od pátku 8. do čtvrtka 14.
března vyjížděli strážníci k osmi
nahlášeným případům drobných
krádeží v obchodech. Všechny se
odehrály velmi podobně. Osoby
si na prodejní ploše uschovaly vybraný artikl do kapes oděvů, tašek
nebo batohů a pokusily se s takto
ukrytým zbožím projít přes pokladní zónu bez zaplacení. V sedmi
případech byli podezřelí pachatelé
zadrženi ostrahou, která přivolala
k řešení strážníky. Jednomu muži
se ještě před příjezdem hlídky podařilo z místa utéci. Z důvodu, že
se jednalo o přestupek spáchaný
neznámým pachatelem, vyžádali
si strážníci na místo příjezd hlídky
Policie ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. Se třemi pachateli bylo jejich přestupkové jednání
vyřešeno příkazem na místě. Zbylé
čtyři události byly postoupeny příslušnému správnímu orgánu k dořešení. U správního orgánu hrozí
za přestupek proti majetku pokuta
do výše 50 000 korun. Je-li takovéto
jednání zaznamenáno opakovaně,
může se pokuta vyšplhat až na 70
000 korun.

bezmála tři sta padesát tisíc korun.
Takto učinila, přestože věděla, že
vzhledem ke svým dřívějším závazkům a příjmovým poměrům nebude schopna dohodnuté splátky
dlouhodobě hradit,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
To se také stalo a přes počáteční
snahu platit zůstalo neuhrazeno více
než 250 000 korun. „V případě prokázání viny a odsouzení jí za uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ poslal výstrahu všem podvodníkům mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Tihle chlapci asi nikdy pracovat nebudou. Jestli
je něco zajímá, pak je to zábava a kšefty. Baví je zejména večírky a luxusní auta. Spoléhají přitom na to, že mají bohaté rodiče, spoustu známých a vždy si kde půjčit. Jenže tenhle kolotoč
se prostě musí jednoho dne zadrhnout. A pak to holt bolí...
Přesně v této situaci se ocitl David Fabián aktuálně obžalovaný
hned z několika podvodů. Úterní stání sledoval u prostějovského soudu také Večerník.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pokud byste tyhle mladé muže potkali před pár lety, ani ve snu by vás
nenapadlo, že by někdy v životě
mohli mít jakýkoliv problém. Snaží
se přitom tvářit, že jsou snad i bohatší než jejich rodiče, kteří je však fakticky stále živí. Nepochybně mezi ně
patří David Fabián. Ještě před třemi
lety se svojí přítelkyní a dvěma dětmi
bydlel v rozlehlé vile na okraji Olomouce. Rodina navíc měla k dispozici dvě auta: BMW M6 a Audi A8.

lLYRWQD
PDPLQÄLQGOXK
Ale vše bylo jen pozlátko: oba vozy
patřily firmě jeho maminky a dvacetitisícový nájem za něj platila společnost jeho kamaráda Davida Š. z Pro-

stějova, pro kterou měl z Německa
v budoucnu dovážet auta. Ta však nikdy nedodal. „Dřív jsme byli kamarádi, teď jsme nepřátelé! Přišel jsem
kvůli němu o hodně peněz,“ shrnul
u soudu David Š., ovšem nedokázal
přesvědčivě odpovědět na otázku,
čím se vlastně živí.
On sám se zřejmě před lety zhlédl v životním stylu obžalovaného
Davida Fabiána. Na rozdíl od něj
v té době vlastnil „pouze“ Audi A3,
o které se dělil s přítelkyní. I proto
se rozhodl, že od Fabiána dvě auta
z Německa koupí. Zároveň plánoval, že by jich do budoucna mohlo
být víc a na jejich následném prodeji
vydělá spoustu peněz. Složil tedy zálohu 230 000 korun a čekal...

0ÈOPXSÕMÄLW
PLOLRQX
Jenže se pořádně přepočítal. „Chtěl
vypůjčit ode mě peníze s tím, že se
jedná o větší zakázku. Postupně jsem
mu tedy předal celkem 1,8 milionu
korun. Většinu těchto peněz jsem

BYLI JSME
U TOHO

.521,.$
Počíhal si na seniorku

Předminulou neděli 10. března
v odpoledních hodinách se pětasedmdesátiletá poškozená žena
nacházela v marketu v ulici Újezd.
Neznámý lapka ji právě tam okradl o peněženku, kterou měla v kabelce. Spolu s peněženkou přišla
poškozená o finanční hotovost 3
000 korun, osobní doklady a platební kartu. Tento případ se šetří
pro trestné činy krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zlodějem je kutil
Neznámý pachatel se v době od
24. února do 9. března vloupal
do sklepa bytového domu v ulici
Palackého, z něhož odcizil sadu
klíčů, rotační laser značky Bosh,
sadu šroubováků v plastovém
kufru, aku šroubovák a úhlovou
brusku nezjištěných značek a černý halogenový reflektor. Poškozenému způsobil škodu na ukradených věcech ve výši necelých
10 400 korun.

Ani zámek nepomohl
V pondělí 11. března po devatenácté hodině umístil a uzamčel
osmadvacetiletý muž v Komenského ulici do stojanu jízdní
kolo Leader Fox modročerné
barvy v hodnotě 14 500 korun.
Když se na místo o dvě hodiny
později vrátil, zjistil, že bylo odcizeno. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Se zákazem
a pod drogami
Minulé úterý 12. března v 18:00
hodin kontrolovali policisté v ulici Vápenice osobní automobil
Škoda Octavia a jeho jednačtyřicetiletého řidiče, který při kontrole nepředložil řidičský průkaz
a přiznal, že má vysloven zákaz
řízení. Ten mu byl Okresním soudem ve Vyškově uložen teprve
v lednu tohoto roku. Provedeným orientačním testem na přítomnost jiných návykových látek
pak policisté zjistili přítomnost
látky amphetamin/metamphetamin. Podrobit se odbornému lékařskému vyšetření muž odmítl.
Pro své jednání je nyní podezřelý
z dopravního přestupku a také
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za
ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Přes tři promile
a šup na kolo
,GFPQ\CWVMVGTÚOUGRTQJ¾P÷N&CXKF(CDKCPCMVGTÆO÷NRQUM[VPQWVLCMQ\¾UVCXW
FNWJWRąGUVQåGOWHCMVKEM[PGRCVąKNQ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

si půjčil od kamaráda, který byl i při
podpisu směnek. Ty jsem zlikvidoval
až v momentě, kdy na mě jako zástavu
na tyto půjčky převedl obě svá auta,
tedy BMW M6 a Audi A8. Přesto
jsem mu je nechal v užívání, o čemž
jsme i sepsali smlouvu. Po jeho dalších výmluvách jsem je od něj chtěl
předat, on s tím však dělal velké problémy,“ vyjádřil se David Š. s tím, že
auta sice vymohl prostřednictvím
bývalého boxera z Olomouce, nakonec mu je však stejně zabavili
policisté. Důvod byl prostý: fakticky nepatřila Davidu Fabiánovi, ale
leasingové firmě!

Žádné peníze jsem si nepůjčoval,
žádné směnky neexistovaly. Auta
mi byla odebrána pod pohrůžkou
násilí, což jsem rovněž hlásil na
Policii ČR,“ vyjádřil se suverénně
David Fabián, jenž však nedokázal
zcela vysvětlit existenci předložené
kupní smlouvy i dalších dokumentů. Přitom se nejedná o jedinou
žalobu, které čelí. Mladý muž byl
navíc nedávno propuštěn z vězení.
V současnosti údajně pracuje ve
firmě své maminky, které pomáhá
s účetnictvím. Jak dlouho těžko
říct, neboť aktuálně mu hrozí více
jak pět let vězení.
Vzhledem k tomu, že prostě2EzDORYDQÙ
jovský soud čeká na pravomocQHERSRvNR]HQÙ"
ná rozhodnutí jiných instiObžalovaný se sám stavěl do role tucí, bylo nutné hlavní líčení
poškozeného. „Cítím se nevinen. odročit.

Cyklista pod vlivem byl zastaven
a kontrolován v sobotu odpoledne v Určické ulici. Bezpečná jízda
to nebyla, protože čtyřicetiletý
muž padal neustále z kola a jezdil
ze strany na stranu, čímž ohrožoval nejen sebe, ale i další účastníky v silničním provozu. Výsledek
dechové zkoušky vyšel dle předpokladu s pozitivními hodnotami, a to 3,25 a 3,12 promile alkoholu v dechu. Kolik toho cyklista
vypil, nebyl schopen policistům
sdělit, pouze věděl, že toho bylo
víc... Další pokračování v jízdě
mu bylo zakázáno.

milujeme vecerník
á

Lenka METELKOVÁ
12. 3. 2019 52 cm 3,90 kg
Vrbátky
Vojtěch POSPÍŠIL
10. 3. 2019 51 cm 3,60 kg
Němčice nad Hanou
Sebastian HANÁK
11. 3. 2019 56 cm 4,60 kg
Prostějov

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz

zabezpečení výchovné péče o děti
ve věku od jednoho roku do tří let
v denním režimu. Vytváří podmínky pro uspokojování psychických
a fyzických potřeb dětí. Mimo provoz jeslí je poskytována také služba
´hlídání dětí´ pro rodiče, kteří si
nemohou zajistit péči o dítě jiným
způsobem,“ uvedl primátor města
František Jura s tím, že kapacita jeslí
je 25 dětí. Obložnost v roce 2018

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.
OLOMOUC, PROSTĚJOV Minulý
čtrvtek 7. března se v Olomouci uskutečnilo regionální zápolení studentů
zdravotnických škol v psychologické
olympiádě. Prostějovská „zdravka“ vyslala celkem tři zástupce a ti dosáhli nevídaného úspěchu!
Olympiáda probíhá jako prezentace studentů na zadané téma, které bylo letos zvoleno jako ´Síla okamžiku´. „Studenti zpracují projekt, který většinou vychází z jejich
vlastních životních osudů, případně osudů
jejich kamarádů a známých. Mnohdy dojde i k tomu, že tyto příběhy dojmou poroty a diváky až k slzám, protože se jedná
například o příběhy ztráty nejbližších, mimořádné zdravotní peripetie a podbně,“
prozradila Jana Škrkánková, doprovázející
profesorka výpravy Střední zdravotnické
školy v Prostějově.
Výkony hodnotí odborná porota a také
studentská, absolutní vítěz tak může získat
až dva diplomy. A letos se to podařilo právě
zástupci prostějovské „zdravky“ Dominiku
Lošťákovi, který svým výkonem přesvědčil
obě poroty a z Olomouce si odvezl dvě
první místa. Další medaili, a to bronzovou,
získala jeho spolužačka Sabina Velčovská.
Třetí zástupkyně Natálie Vičarová dosáhla
na skvělou pátou pozici. „Nemůžeme cítit
nic jiného než obrovskou radost a hrdost,“
smála se spokojená učitelka.
Dodejme, že Dominik Lošťák postoupil
do celostátního kola, které proběhne v Liberci, kde tedy bude reprezentovat celý
Olomoucký kraj.
(mm)

Foto: Martin Mokroš

studentů
zdravotnické školy
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URQTV[5XÆRUÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾PCXQFÊVMWVTQwMWVCJ¾

BONO

BASTIEN

LGéV[ąNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW
2QVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVCNG
RCMLG\P÷LXGNMÚOC\GN8JQFPÚRTQ\MWwGPÆJQM[PQNQIC
XJQFPÚPCXÚEXKMCRUÊURQTV[,GX¾wPKXÚCRQTVÆT0CXQ
FÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

FABINKA

LGHGPGéMCUP¾FJGTPÚOMWMWéGOMVGTÚOOWUÊMCåFÆJQQéC
TQXCV,GFP¾UGQMąÊåGPEGEJQFUMÆJQRUCXGNMÆJQX\TčUVWXG
X÷MWéV[ąCåR÷VKTQMč8JQFP¾MFQOGéMWUG\CJT¾FMQW2Q
VąGDWLGXNÊFPÆUNQXQRQJNC\GPÊCNGKFčUNGFPQUVC\MWwGPÆJQ
R¾PC0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

PICOLO

LGFXQWCåVąÊNGVÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWMVGTÚ\G\Cé¾VMW
RQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVCNG
RCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊM,GVQXGNMÚRGUXOCNÆO
V÷NGCMF[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

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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DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V PØÍŠTÍM VYDÁNÍ

Prvních 50 předplatitelů si již DNES může
vyzvednout v redakci (Vápenice 19, Prostějov)
dárek v hodnotě 300 Kč od firmy Profitex.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
děkujeme za váš neutuchající zájem o předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v roce 2019. Vážíme si
každého stávajícího i nového čtenáře, a jako poděkování
za vaši přízeň si proto již DNES můžete vyzvednout dárek.
„Opozdilci“ mají k dispozici následujících 14 dní, aby využili poslední šance získat dárek k předplatnému zdarma
a zařadit se do slosování o hodnotné ceny, které proběhne
na přelomu dubna a května.

startuje

PRAVIDLA
3529<'É1Ì

né a hlídání v roce 2014, ošetřovné
platí dokonce od roku 1994.
Nové platby od 1. dubna 2019
představují navýšení maximální platby za ošetřovné a stravné
o 22 Kč/den, resp. 506 Kč/měsíc,
za dopolední hlídání o 20 Kč/den
a za celodenní hlídání o 40 Kč/den.
Podobnou tabulku najdete
na www.vecernikpv.cz
nebo stránkách města. (red)
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byla sedmasedmdesát procent.
„To znamená, že při obložnosti
pětasedmdesát procent a více je
považován provoz dětského zařízení jako stoprocentní. Letos v lednu
bylo přihlášeno čtyřiadvacet dětí na
denní docházku a pět na takzvané
hlídání dětí,“ doplnila náměstkyně
primátora Alena Rašková. Dle jejího vyjádření byly poslední úpravy
plateb v jeslích provedeny na strav-

´
´
le
Velke fina

PROSTĚJOVProstějovskýmagistrát zřídil Jesle Sídliště Svobody
jako příspěvkovou organizaci již
na konci roku 1993. Jak vyplynulo
z jednání radních předminulé úterý, dochází po čase ke zdražení služeb. Nové platby vstoupí v platnost
1. dubna tohoto roku.
„Jesle, které město zřídilo jako pomoc rodinám, kde matky jsou zaměstnány nebo studují, slouží pro

v Jeslích Sídliště Svobody

Nové poplatky za pobyt dítěte Vynikající úspěch

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

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

Nikol STRUPKOVÁ
11. 3. 2019 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, pejsci / školství

BLAHOPØEJEME!!!
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Podívejte se také na kódy na sklech.
Pokud jeden nesouhlasí, je to důkaz, že
sklo bylo měněné. A to může značit například havárii, kterou by vám dotyčný
mohl zatajit. Ale ne že vyběhnete a začnete řvát po majiteli, že je to bourané.
Sklo se mohlo měnit kvůli prasklině
nebo po nuceném rozbití okýnka. Poté
je důležité prohlédnout si karoserii, zda
všude sedí, jak má. Lakované nepasující
díly totiž poznáte velmi snadno. Pokud
máte přístup k internetu, není také na
škodu si na www.mvcr.cz, což je databáze odcizených vozidel ČR, ověřit, zda
právě to vaše není kradené.
Následuje kontrola technického stavu
vozidla. Největším kamenem úrazu
bývají stočené kilometry. To asi obyčejný smrtelník nezjistí. Ovšem i to se dá
odhadnout. Například podle servisní
knížky, štítků na výměnu oleje, nebo
opotřebovanosti interiéru. Určitě kontrolujte stav sedaček (prosezení, skvrny,
propálení, atd.), dále opotřebení volantu, pedálů, řadicí páky. Pokud má auto
najeto do 50 000 km, nemělo by být
vidět zřetelné opotřebení a struktura by
měla být zachována. Naopak při více jak
250 000 km bývá poškozen potah řadicí
páky, ošlapané pedály a ohmataný volant. Pokud vám prodejce tvrdí, že není
auto bourané, poznáte to podle několika
detailů. Kontrolujte odstín všech dílů
karoserie, a sice buď na denním slunci,
nebo pod zářivkami. Sledujte, zda lícují
všechny díly a mezery jsou stejně velké.
Dalším vodítkem mohou být šrouby, na
kterých je porušen lak. To pak značí, že
se se šroubem nějak manipulovalo, tudíž
i s dílem karoserie.
Pokud se vám po tomhle všem auto
pořád líbí, je čas na testovací jízdu.
Rozjíždějte se pomalu, chod motoru
by měl být plynulý bez škubání. Nebojte se zrychlit a auto vytočit trochu do
otáček. Rychlosti musí jít zařadit lehce,
plynule a měly by zapadnout přesně.
Pokud kupujete auto s automatickou
převodovkou, je důležité, aby se neozývaly žádné nežádoucí zvuky mezi převody. Jakmile pojedete na rovné cestě,
zkuste také sbíhavost vozidla. Opatrně
dáte ruce z volantu a zkusíte, zda auto
netáhne doleva nebo doprava. Nezapomeňte na brzdy, rozjeďte se na větší
rychlost, upozorněte prodávajícího, že
se chystáte zabrzdit a sešlápněte ostřeji
pedály, abyste zastavili na místě. Vůz by
měl zastavit bez jakéhokoliv uhýbání
do stran, sebevětších vibrací, nebo dokonce ran. Poloosy a čepy zkontrolujete tím, že si vyberete větší plácek. Tam
vytočíte kola do plna a točíte se dokola.
Nejdříve pomalu a poté jemně zrychlujete. Pokud neslyšíte žádné bouchání,
poloosy by měly být v pořádku. Při
zatáčení ve větší rychlosti si všímejte,
zda nehučí ložiska. Když auto zatížíte
na stranu, ložisko se ozve. Proto nejen
prohlížejte, ale i poslouchejte.
Jestliže jste i tak se vším spokojení, vyžádejte si vše, co je k autu třeba. Servisní knížku, manuály, doklady, všechny
klíče, pokud má zámek převodovky,
tak na ten nezapomínejte. Pak stačí jen
sepsat kupní smlouvu. Pokud ji má
majitel již připravenou, důkladně si vše
pročtěte, aby vám tam neuvedl podvodné informace. I když se bude zdát
jako férový chlap, může být vychytralý
a vy s tím pak neuděláte vůbec nic.

Naopak mezi odpuštěné přestupky,
které by se řešily pouze pokutou,
by mělo spadat například řízení vozidla bez registrační značky či překročení rychlosti o 10 km/h a více.
O body tedy nepřijdete, ale zato si
pěkně připlatíte. Jízda se zadrženým
technickým průkazem by se měla
trestat blokovou pokutou až 20 000
korun. Dále se sníží bodové sazby za
řízení pod vlivem alkoholu a omam-
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na dálnici, jak se obrazně říká, lepí
na zadek a bliká na něj o sto šest, aby
co nejrychleji odbočil do pravého
pruhu. Tento čin by se měl údajně
trestat čtyřmi body a hrozicí pokutou
čtyři až deset tisíc korun. Doporučený odstup mezi dvěma vozidly
je mimo obec třicet metrů (dvě
vteřiny). Tuto vzdálenost přitom
údajně nedodržuje až třicet procent řidičů.

vecerník
á

Závěrem tohoto článku bychom na
vás chtěli apelovat, ať jste za volantem
pozorní. Ač se to nezdá, auto je zbraň
a nejvíce mladých za volantem umírá
právě kvůli představě zvládnutého řízení, považovaného za denní rutinu. Důležité je předvídat a neustále přemýšlet
i za ostatní. Nejednou se každý z nás
setkal s řidičem z vedlejší silnice, který
se ani neobtěžoval podívat. A když už
ano, dovolil si ještě rozhazovat rukama,
jací jsme vlastně my blbci, že neumíme
dopravní předpisy...

½ðiïàñàîïàãð

ných látek ze sedmi bodů na šest.
Rapidně se snížila sazba za nezastavení vozidla při dopravní nehodě, a to ze sedmi bodů na čtyři,
i když pak hrozí pokuta až 25 000,
což je pravda trochu kruté, nicméně potřebné. Podle statistik totiž
zastaví u dopravní nehody pouze
jeden člověk z deseti...
„Ach jo, zase ženská za volantem. Vrať se
raději do kuchyně!“ Poznámky, které jsou
mířeny nevědomky snad na každou ženu,
za kterou nervózně jede muž a snaží se jí
dát najevo, aby auto odstavila a šla pěšky.
Jenže není žena jako žena. Některé řídí
naopak daleko lépe než muži. Kdyby na
to pořádně šláply, tak by se muž v dýmu
ztratil i se svým vysokým egem. Ale, pánové, pojďme si říct, na to nikdy nepřistoupíte a nepřiznáte.
I já, jakožto milovník automobilového
světa a vášnivá řidička, se několikrát
denně sejdu s uštěpačnými poznámkami a zvláštním chováním mužů, když
ke mně sedají do auta. Začnou se kroutit
na sedačce spolujezdce, vázat se pomalu
i řidičovým pásem, natisknou se k oknu,
kde se oběma rukama chytnou dveří, jako
kdyby jeli v MHD, a vyrážíme na cestu.
Hned ze začátku dotyčný utrousí: „Jeď
prosím tě opatrně a pomalu, mám vážně
strach.“ A celou cestu komanduje napro-

stými zbytečnostmi. Ano, to se opravdu
děje. A my ženy to moc dobře známe.
Jak už jsem již naznačila, každá problematika má i druhou stranu. Na světě je
několik zdatných žen, co se týče technické stránky a zájmu o auto-moto. A to ty,
které poctivě makají několik dní v týdnu na svém autě. Vymění si olej, brzdy,
opraví si kde co. Auto si hýčkají a vylepšují podle svých představ. Zdá se vám to,
pánové, jako sen? Vězte, že takových žen
je spousta. A poté věřte, že pokud na nás
nadáváte za volantem, je nám to absolutně jedno. Naopak kolikrát se držíme
za hlavu my, co dokážete na silnicích
spáchat vy.
„No ty snad ani nejsi ženská, ty musíš být
chlap!“ Ne jsem žena, mám to v DNA.
Denně trávím čas v garáži, po večerech
jezdím rychle po okreskách, kde nikdo
není. Také si dokáži třeba vyměnit kolo
a vím, kde je nádržka na ostřikovače.
Mým nejoblíbenějším oděvem jsou mon-

térky a nemá cenu, abych si dělala nehty.
My takové máme devadesát procent
kamarádů mužského pohlaví, se kterými probíráme auta i ženy. Milujeme
vůni benzínu a spálených gum. Ale málokdy dostaneme plnohodnotnou pochvalu. Vždy je za tím skrytá mužova
ješitnost. Na základě vlastní zkušenosti
dávám k dobru například pochvalu
typu: „Hele, na ženskou řídíš fakt dobře. Ne dobře jako já, ale fakt dobře.“ Děkuji, moc mě to od tebe těší a příště buď
raději zticha, prosím...
Ale jsou pánové, kteří nás také milují. Je
pro ně sen koukat se na ženu, co se vrtá
v autě a pak s ním hrdě přijede na sraz.
Když vykládá technické věci o autech, je
vidět, že tomu rozumí, a řekne, že na autě
si všechno dělá sama. Návaly testosteronu
jsou cítit na míle daleko a za pár chvil se
s kulisou beznadějných otřepaných hlášek snaží dostat slečně pod sukni. Smutná
doba dnešního světa.

AUTA a ŽENY

FEJETON VENDULY PROVAZOVÉ

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz

19031510284
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Každý vlastník čtyřkolového
miláčka ví, co jeho údržba
dá práce a starání, co je to za
zodpovědnost i starost. Jsou
lidé, kteří berou auto pouze
jako prostředek dopravy z bodu
A do bodu B. Pak jsou ovšem
také nadšenci pečující o svůj vůz
s nezměrnou láskou, přičemž
největší antidepresivum pro ně
představuje svírat v rukou volant
a užívat si jízdu. Jelikož začínají
letní měsíce, je tak důležité mít
své plechové miláčky ve formě.
A tak vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník v rámci svého pravidelného seriálu tematických stran
přináší následující dvoustranu,
která vznikla nejen pro všechny
zájemce novinek a zajímavostí
z automobilového světa, ale nabízí také tipy a triky, jak se o auto
správně starat včetně firemních
prezentací.
Texty připravila:
Vendula Provazová

16090813004

19031510281

téma Večerníku
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Změna je například cílena na
jízdu na červenou, kdy můžete
přijít právě o šest bodů místo
bývalých pěti a obdržet blokovou pokutu 2 500 korun. Také

ÕÜÞêîäëäëçÜïsèàº
Jednou z navrhovaných novinek
je přestupek, jenž ocení možná
spousty řidičů, a sice dodržování
bezpečné vzdálenosti. Nikomu
se přece nelíbí, když se mu jiný

Tudíž už nebude stačit na policistu udělat smutné psí oči,
že jsme museli tipnout telefon
nebo přeladit navigaci. Zkrátka
bude následovat pokuta 2 500
korun namísto 1 000, jako je
tomu dnes. Za ohrožení chodce
na přechodu vás pak čeká nepěkných šest bodů.
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překročení rychlosti o 30 km/h
by se mělo trestat čtyřmi body
místo tří a blokovou pokutou
až pět tisíc korun. To platí i při
vjezdu na červenou na železničním přejezdu. Milovníci užívání telefonu za volantem si
rovněž pobrečí. Ministerstvo
navrhlo zvýšení ze dvou bodů
na čtyři a blokovou pokutu až
5 000 korun. Užívání mobilního telefonu je totiž častým nešvarem... Díky němu nevěnují
úplnou pozornost řízení a to je
také důvod, proč nejen v České
republice dochází k nejvíce nehodám. Dále se také můžeme
připravit na dané sazby pokut.

platí pravidlo, kdo se dostatečně
nevěnuje řízení, zkrátka si připlatí. Ale má být také jednodušší, jelikož ministerstvo navrhlo
pouze dvě bodové sazby, a to 6
bodů a 4 body. Tím pádem se
může stát, že i řidiči, kteří ještě nemají lidově řečeno žádné
body na kontě, mohou přijít
o řidičský průkaz již po dvou
nebo třech přestupcích. Nejen
bodové sazby se sníží či zvýší,
ale také pokuty narostou o několik tisíc.

Foto: internet

To samé platí v případě, kdy si myslíte,
že o autech víte všechno. Ovšem pokud nemáte opravdu nikoho známého
a jste odhodlaní vydat se za koupí vozu
na vlastní pěst, dejte si pozor na několik
neopominutelných skutečností. Nejlépe se auta prodávají v noci a za deště,
proto radíme pokud možno pěkné
počasí.
Jako první vždy prověřte, zda sedí čísla
v technickém průkazu s autem. Je důležité zkontrolovat VIN, který je takovým
rodným číslem automobilu. Najdete ho
většinou vyražený v motorovém prostoru, u některých aut pod čelním sklem.

vybrat ojetý vůz

Většina z nás někdy potřebovala
rychle dopravní prostředek a neměla
zrovna našetřené statisíce korun, aby
si koupila naleštěnou novou káru.
Každý proto brouzdal po internetu
nebo bazarech a hledal pro sebe to
pravé ořechové. Za málo peněz hodně muziky. Jenže na takový inzerát
musíte mít opravdu štěstí, většinou
totiž „ono nabízené“ není za pár hodin k mání. Když se ale zadaří a najedete potenciální vozidlo, přichází na
řadu jeho prohlídka.
Jestliže nejste zběhlý, co se týče aut, vezměte si s sebou pro jistotu mechanika.

ZAJÍCE V PYTLI

NEKUPUJTE aneb jak správně



Každému řidiči hrůzou zatrne,
když u cesty spatří policistu
s plácačkou nebo když se za
ním vyřítí policejní vůz s výzvou k zastavení a podrobení
se silniční kontrole. V ten okamžik se jednomu promítne
celý průběh cesty, zda se nedopustil nějakého dopravního
přestupku. Pokud se tak stane,
víte, o kolik bodů můžete přijít? Ministerstvo dopravy na
začátku roku zveřejnilo návrh
na změnu bodového systému
pro rok 2019. Zda se prosadí,
to už je ve hvězdách.
Bodový systém, kterým se řídí
Policie ČR, je již třináct let starý. Nebylo proto od věci přijít
s obnovou, snahou vnést trochu
spravedlnosti do přestupků na
silnici. Bodový systém by měl
být zase o něco přísnější, tady
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Chánov není Jeruzalém! To je jeden
ze vzkazů vyslaných do éteru seriálem Most! Projekt České televize
vzbudil zájem nečekaného množství
lidí, a tož se o něm začalo mudrovat
ze všech stran.
Přiznám se hned na úvod, že jsem ze
seriálu neviděl ani minutu. Na sledování jakéhokoliv televizního pořadu
totiž už řadu let ve svém životě hledám čas marně.
Přesto mě nemohly minout následné
diskuse, jež se kolem tohoto fenomé-

Za sebe si myslím, že Most! většinu
lidí zaujal hlavně tím, že je dokázal
rozesmát. To se o pěkně dlouhé řadě
nejrůznějších komedií, tragikomedií, či dokonce bláznivých komedií
říct rozhodně nedalo. O tom, že
by seriál čímkoliv dokázal změnit
něčí pohled na cikány, transsexuály,
či dokonce Most, kde drtivá většina
z nás stejně nikdy nebyla, mi přijde vysoce nepravděpodobné.
Ačkoliv jsem seriál neviděl, a nemohu
tedy „citovat“ další hlášky z něj, jedna

věc mně osobně na tomto fenoménu přijde skutečně srandovní. Dočetl
jsem se totiž, že Zdeněk Godla hrající
v seriálu roli Franty, se musel omluvit
neziskové organizaci Romea za to, že
o sobě řekl, že je cikán, když je přece
Rom. Chyba prý byla dle Godly v tom,
že se nad slovy „cikán“ a Rom nikdy
nezamyslel. Je tedy úžasné, že mu to po
těch letech, co je na světě, konečně někdo vysvětlil... To nevymyslíš!
Pokud mohu soudit ze svého života,
většina Romů sama o sobě mluví jako
o cikánech, respektive o cigánech. Zároveň mám pocit, že jeden takový Zdeněk
Godla udělal pro vzájemné pochopení
Čechů s cikány mnohem víc než všechny podobné neziskovky dohromady.
A navíc se u toho i někdo zasmál…

V

B

MěstNV Jakub Daněk a novým byl
zvolen Miroslav Grepl.
řezen 2009 pak zaznamenal
následující. Kombinace rychle
tajícího sněhu a vytrvalého deště ve
čtvrtek 5. března zvedla hladiny potoků a řek také v prostějovském regionu.
Sešel se štáb povodňové komise, která
vyhlásila na toku Romže II. stupeň povodňové aktivity, což znamená trvalou
pohotovost. Pozornost byla upřena i na
Hloučelu – zde průtok vody dosahoval
maxima, ale záplavy nehrozily. K rychlému zásahu byli připraveni i dobrovolní hasiči, ale jejich pomoci nebylo třeba.
Hladiny začaly po půlnoci klesat.
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veny narozeniny T. G. Masaryka a vypsána soutěž na podobu pomníku Jiřího
Wolkera. Protože došlo k reorganizaci
Sokola, byla zrušena Sokolská župa Prostějovská, která ve své době měla skoro
dvanáct tisíc členů. Březen 1959 se nesl
dokonce ve znamení tajemna. Byla
zaznamenána tajná schůzka věřících
ve Stínavě, kteří tam společně očekávali konec světa. Událost se ovšem
dostala na veřejnost a pochopitelně zaujala i tehdejší represívní orgány. A tak celá
věc šla do vyšetřování a k soudu. Ke dni
učitelů byli na vládě vyznamenáni i tři
prostějovští pedagogové. Stadion Sokol
I byl přebudován na dráhu s cyklistickým oválem. Byly zrušeny krámky pod
lodžií muzea a prostor byl uvolněn pro
muzeum, načež došlo k prolomení podchodů po obou stranách komunikace.
Ve městě byla také nalezena část originálního rukopisu W. A Mozarta, konkrétně
fragment jeho skladby.
březnu 1969 poctil Prostějov svojí
návštěvou exministr zahraničí pro-

fesor Jiří Hájek a v přeplněném sále závodního klubu OP proslovil svou přednášku na téma „Místo ČSSR ve světě“.
V Praze u prezidenta se slavilo 100 let
Národního divadla a akce se účastnili
i zástupci města. Přímo do Národního se pak vypravili občané v celkem
pětadvaceti autobusech. Prostějov na
konci měsíce navštívil Čestmír Císař
a opět v přeplněném sále závodního klubu OP hovořil o vývoji v roce 1968. Zde
nutno dodat, že pak besedoval i na jiných
místech. Svou činnost ukončil Okresní
výbor Československého svazu mládeže.
březnu 1979 byla zahájena stavba nového areálu nemocnice
za Plumlovskou ulicí. V původním
projektu měla být součástí komplexu
i vlastní budova Střední zdravotnické
školy, toto ovšem nikdy nebylo realizováno a škola má stále adresu na
Vápenici 3 a sídlí zde již sedmdesát let.
Zajímavé události se dočkali vinaři, jelikož JZD Moravan obnovilo pěstování vinné révy po dlouhých desetiletích,
a to na rozloze 10 hektarů. V březnu
1989 byl v Prostějově zaznamenán
výskyt tehdy závadových tiskovin
a podpisových akcí proti fungujícímu režimu vlády jedné strany. Svou
aktivitu také zvýšilo sdružení Svědci
Jehovovi. Sami komunisté měnili své
vedení. Do důchodu odešel předseda

8zÉY½PHVLNOLGX
Pořád se spekuluje nad tím, co postavit místo zbouraných Jezdeckých kasáren. Já vám řeknu co. Nic! Ani nevíte, jak jsme si tady v okolí všichni zvykli
na ticho a klid po tom všem, co jsme si s kasárnami a hlavně bezdomovci v nich užili. Vůbec nám nevadí, že je zde teď planina, se kterou si nikdo
neví rady. A pokud by radnice tady něco chystala vybudovat, tak snad jen
velký park, kde by byla spousta laviček a nějaké to dětské hřiště. Nikoliv
však nový kulturák, to bychom měli zase po klidu, který si nyní tak krásně
užíváme.
Petra Navrátilová, Prostějov
1LNGRVHDQLQHRPOXYLO
Byla jsem svědkem neuvěřitelné události, která mě pořádně naštvala, i když jsem nebyla přímým aktérem. Nakupovala jsem v jednom raději nejmenovaném prostějovském supermarketu a od pokladny po řádném zaplacení vybraného zboží odcházela starší, asi sedmdesátiletá paní. U východu ale začal
pípat alarm, takže se na ni sesypali dva členové ochranky, vzali jí velkou tašku a začali se v ní prohrabávat. Paní jim říkala, že není žádná zlodějka, že musí
jít o omyl. Musela to být pro ni strašná ostuda, jeden muž držel její kabelu a druhý ji chytil za ruce a nechtěl ji pustit. Nakonec se asi po dvou minutách
ukázalo, že pokladní zapomněla z řádně zaplacené halenky odpečetit pojistku s kódem! A co myslíte, že se stalo? Dva muži z ochranky seniorku pustili
a bez jakékoliv omluvy šli pryč. Neomluvila se jí ani pokladní, prý že se to stává... Bylo vidět, že ze slušného člověka se dá velice lehce udělat zloděj, ještě
k tomu se mu pak nikdo neomluví.
Marie Otáhalová, Prostějov

Odboèují i pøes zákaz
Nejsem také žádné neviňátko, ale dopravní předpisy se snažím při jízdě autem dodržovat. Ale co denně vidím, když vyjíždím z Havlíčkovy ulice na Vápenici, to nedokáži pochopit. Denně zaregistruji několik řidičů, kteří odbočí doleva směrem
k Národnímu domu, přestože je to zakázáno a směrem z Havlíčkovy ulice je značka přikázaného směru doprava! Hodně řidičů to ale nerespektuje a taky jsem si
nevšiml, že by za to zakázané odbočení měli nějaký postih, protože v danou chvíli
u toho žádný z policistů nebo strážníků není. Ale pokud se nemýlím, tak na rohu
těchto ulic je na domě kamerový systém, ne?
Jindřich Kočí, Prostějov

0DMÉLVYRMLKUGRVW
Dokáži se vcítit do života bezdomovců, vždyť jsem před lety sám přišel v exekuci o byt a tři měsíce jsem byl nucen potulovat se po ulicích. Je ale pravda, že většinou jsem
přespával nikoliv v azylovém domě, ale u známých. Vím také, že spousta bezdomovců je raději na ulici i v silných mrazech, protože vyhledat pomoc azylového centra je
pro ně jakási potupa, která ještě více prohloubí jejich trápení. Oni se totiž nechtějí nikomu svěřovat se svým těžkým osudem, raději ho utápějí v alkoholu, nebo dokonce
v drogách. A divte se tomu, nebo ne, hodně lidí bez domova má i svoji hrdost, nechtějí svými těžkostmi zatěžovat jiné lidi, byť ti by jim rádi pomohli. A pak je tu ještě
jeden fakt. Bezdomovci jsou určitým způsobem zvyklí na svoji absolutní svobodu. Ta se týká i toho, že oni již nechtějí plnit žádné občanské povinnosti vyplývající ze
systému, který je přivedl do tohoto stavu. Těch aspektů, proč nehledají pomoc druhých a raději umrznou či jiným způsobem zemřou na ulici, může být víc. Ale to už
je otázka spíš na psychologa. Já jsem několik měsíců mezi bezdomovci žil a vím tedy, co je trápí a co naopak nikoliv.
J. Š., Prostějov

B

březnu 1939 přišlo bohužel
i v Prostěově to nejhorší, co mohlo,
a to nacistická okupace. Dne 15. března
o půl desáté ráno dorazilo před radnici
první okupační auto a na věž byla pověšena vlajka s hákovým křížem, o což se
postarali místní němečtí přívrženci nacistů. Ve městě, především ve spolkových domech, se ubytovaly dva tisíce
okupačních vojáků a začalo doslova
rabování místních obchodů, jelikož
vojáci vykupovali vše ve výhodném
kurzu 1 marka = 10 korun a zboží
posílali svým rodinám do Německa.
Naopak německé polní kuchyně vyvařovaly prostějovské spodině a zvědavcům,
aby byl navázán styk s místním obyvatelstvem. Traduje se fáma, která vznikla ze
špatné interpretace knihy Prostějovsko
za války, že městem dokonce projížděl
Adolf Hitler. Ale je to pouze jedna z historických nepravd, on zde prokazatelně
nikdy nebyl!
řezen 1949 zaznamenal požár ve
Wintrově sladovně, dále byly sla-

V

Březen, za kamna vlezem‘. No snad už to brzy nebude tak horké,
respektive naopak, a jaro se co nevidět naplno přihlásí v plném
lesku a zima nás nebude již dlouho otravovat. První záblesky
jsme ostatně už mohli okusit. Dny, kdy je přes deset stupňů, potkaly Prostějovany dokonce již v únoru. Tentokrát je ale pravý
čas pro to se zaknihovat a seznámit vás v rámci pravidelného
měsíčního příspěvku s minulostí...

BŘEZNOVÉ
LISTOVÁNÍ
KRONIKAMI
aneb 2'2.83$&(323292'ă2928$.7,9,78

nu vyrojily. V těch mě mimo jiné skutečně fascinovalo, kolik lidí dokázalo
v historkách svérázných figurek severočeského města objevit nejrůznější
podprahová sdělení jako například
„ideologii pražské kavárny“, která nám
prý vnucuje, že „předělat chlapa na
ženu je normální a že ze škaredého
chlapa může být pěkná ženská, které není proti gustu ani sex se snědou
menšinou....“
Inu to, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou!

Dycky cikán!

Martin ZAORAL
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Vypadla mu šrajtofle,
nevšiml si toho

ÅåHQDKRY\KRGLOD
Zloděj si počkal... SŐLäHORSUiFL
PROSTĚJOV Tohle se nedělá! Zatím neznámý
zloděj na parkovišti u hlavního nádraží v Prostějově zřetelně viděl, jak muži při vystupování
z auta vpadla na zem peněženka. Místo toho,
aby jej upozornil na ztrátu, počkal si, až odejde
a pak šrajtofli ukradl! Policie ČR po něm nyní
pátrá.
„Ve středu třináctého března před čtrnáctou hodinou zaparkoval osmatřicetiletý muž svůj automobil v Janáčkově ulici. Při vystupování z vozidla mu
z kapsy bundy na silnici vypadla peněženka. Muž
si toho nevšiml a od vozidla odešel,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Celou příhodu velice dobře viděl dosud nezjištěný
pachatel, který si počkal, až se majitel vzdálí od automobilu a poté se peněženky zmocnil. „Poškozený
muž tak přišel o dvě platební karty a finanční hotovost sedm tisíc korun. Celkem způsobenou škodu
vyčíslil na sedm a půl tisíce korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku, za
což pachateli v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřel
František Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Každá smrt bolí. Každá
smrt je zbytečná. A ta dobrovolná dvojnásob... Večerník zjišťoval, co stálo za
sebevraždou, k níž se předminulý čtvrtek rozhodl Prostějovan Ivo Luža, který
byl známým fanouškem prostějovského hokeje. Policie ČR na událost uvalila
informační embargo. Příznivci ani klub
divácky nejpopulárnějšího sportu ve
městě ale nezapomněli.
„Vzhledem k rodině zemřelého nebudeme
o tomto případu podávat jakékoliv zprávy,“
uvedl stroze František Kořínek, tiskový

mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Psal se čtvrtek 7. března, když byl muž
nalezen oběšený ve svém domově. Jak
jsme se dozvěděli, už mu nebylo nikterak pomoci, dvaatřicetiletý Ivo Luža
byl mrtvý několik hodin... „Tato zpráva
nás zasáhla hned ten den, nemohli jsme
tomu uvěřit. Ivoš chodil na hokej i fotbal
a měl malé dítě. Poslední dobou ale trpěl
psychickými potížemi, a co vím, tak se
o sebevraždu nepokusil poprvé,“ prozradil
Večerníku muž, který jej dobře znal nejen
z „kotle“ zimního stadionu v Prostějově.

„Začal chodit do kotle už hodně dávno,
dobrých patnáct let. Byl to moc fajn kluk,
ale žena ho vyhodila, přišel o práci a už se
nenakopl. Alkohol, prášky, dluhy a najednou smutný konec,“ přidal další z fanoušků, který stával na schodech prostějovského „zimáku“ přímo vedle něj.
Na smutnou tragédii zareagovali ti nejvěrnější fanoušci prostějovských Jestřábů dojemným způsobem. V sobotu
9. března, tedy den před šestým utkáním
play-off se Vsetínem, vyzvali na své facebookové stránce ostatní příznivce k pietní akci. „Zítra bude dole v kotli, kde Ivo
stával, vyhrazen prostor pro pietní místo.

FOTOSOUTĚŽ „JAK ŠEL ČAS“
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Po úspěšné novoroční soutěži o skipasy si PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil pro své čtenáře další soutěž, jejímž prostřednictvím bylo možné vyhrát zajímavé ceny. Inspirovaní stálou rubrikou nejčtenějšího regionálního peridoka„Jak šel čas“, která
má na našich stránkách své místo již od roku 1997, jsme se zaměřili na životní proměnu čtenářů, případně vašich čtyřnohých miláčků. A že to nebylo špatné rozhodnutí, to potvrdil váš neutuchající zájem v průběhu celého uplynulého měsíce. Směle tak můžeme
konstatovat, že i tato soutěž zaznamenala solidní ohlas.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Vendula
PROVAZOVÁ
Všichni máme rádi ty chvíle rodinné
pohody, kdy si sedneme v obývacím
pokoji na pohovku a společně oprášíme stará fotoalba. Koukáme na fotky, vybavujeme si situace, při kterých
vznikly, a zdá se nám, jako by to bylo
včera. Přitom již uplynula pěkná řádka
let. Stálá rubrika rubrika Večerníku „Jak
šel čas“ je velmi oblíbená, využili jsme
této skutečnosti a dali tak šanci i vám.

Zatímco na straně 4 můžete v každém
vydání pozorovat, jak se měnil Prostějov v průběhu času, v soutěži jste měli
za úkol zaslat aktuální fotografii vás, vaší
blízké osoby, domácího mazlíčka nebo
oblíbeného místa a k tomu dodat druhou fotografii, která byla pořízena před
deseti a více lety. Snímky pak bylo třeba doplnit krátkým popiskem. „Všem
moc děkujeme za účast a věříme, že
se stejně aktivně zapojíte do dalších
plánovaných soutěží, proto pečlivě sledujte všechna následná vydání. Šanci
na výhru má každý,“ vzkazuje Aneta
Straškrabová, marketingová manažerka PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Všichni jste posílali velmi zajímavé
náměty. Ale znáte to - vyhrát může
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jen někdo, v tomto případě tři z vás.
Absolutní vítězkou se stala Milena
Pospíšilová z Loštic. Vášnivá fotografka nám zaslala snímky své sedmileté vnučky Anny Konečné s kobylou
Halyjí z roku 2008 a fotografii obou
aktérek s desetiletým odstupem. Vypracovaly se na takovou úroveň, že se
společně zúčastňují hobby závodů. Za
paní Milenu si přišel cenu převzít syn
Ondřej, který mohl následně předat
dárkový poukaz na fotografické služby
Tomáše Coufala v hodnotě 2 000 Kč
a roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. „Maminka bdue mít
určitě velkou radost,“ uvedl.
Druhé místo si vysloužila Petra Novotná z Prostějova. Ta nám zaslala fo-

tografie, kdy v roce 1995 jako plnoletá
tráví na výletě čas se svým milovaným
bratrem Ivem. Druhá fotka zachycuje
Petru po autohavárii... Bratr se o ni stále
stará a je jí nablízku. Tomu říkáme sourozenecká láska, jak má být. Od Večerníku získala dárkový poukaz na fotografické služby Gity Čopákové v hodnotě
1 000 Kč, dárkový balíček a půlroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Na třetí příčce skončil Jaromír Přecechtěl z Bedihoště. Do soutěže zaslal
fotku z mateřské školky v Bedihošti
z roku 1960, na níž je zachycen ve věku
tří let. Následný snímek už zachycuje
Jaromíra ve společnosti tří nádherných
vnuček, díky kterým snad nikdy neze-
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Kdo bude chtít, tak může přinést svíčku,
šálu či třeba fotografii. Anebo prostě jen
zavzpomínat na společné chvíle při zápasech hokejového a fotbalového SKP.
Ivo by si jistě také přál, aby zítra panovaly
na ledě i v ochozech naše barvy, proto se
pojďme snažit, ať je nás slyšet až tam nahoře,“ apelovali na věrné fans Jestřábů lídři
kotle.
Stalo se. Během vítězného zápasu v neděli
10. března uctil Ivo Lužu plný zimní stadion
v Prostějově minutou ticha. „To vítězství je
pro tebe, Ivošku,“ poslali dojemný a úplně
poslední vzkaz svému kamarádovi fanoušci
prostějovských Jestřábů.
(mik, pk)

MÁ SVÉHO

VÍTĚZE

stárne a cítí se pořád jako mladý. Jako
výhru si odnesl dárkový poukaz na
fotografické služby Chosé Photography v hodnotě 1 000 Kč a půlroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
„Fotosoutěž jsme původně vyhlašovali s mírnými obavami, že nebude
o tuto podobu zájem. Byla to taková
první zkouška, zda můžeme i v budoucnosti směřovat svoji pozornost
k podobným kláním. O to víc jsme tak
byli překvapeni během krátké doby
po uveřejnění, když čtenáři začali fotografie posílat. Do soutěže se zapojilo
široké spektrum věkových kategorií,“
pochvalovala si Aneta Straškrabová.
Některé snímky byly úsměvné, jiné

velmi emotivní. „Bylo zajímavé sledovat, jak se jistí čtenáři v průběhu let
změnili k nepoznání, naopak jiní si jsou
stále podobní, jen ten čas nikdo nezastaví,“ usmála se marketingová manažerka Večerniku. „S radostí musím
konstatovat, že jsme obdrželi spousty
fotografií a bylo velmi obtížné vybrat
ty nejlepší. Po dlouhém výběru mezi
členy redakce jsme konečně dospěli
k rozhodnutí a určili výherce. Fotosoutěž byla jednoznačně úspěšná a rozhodně není v letošním roce poslední!“
Ano, v plejádě soutěží rozhodně nekončíme. Již v příštím čísle odstartuje
JARNÍ SOUTĚŽ. Její téma si prozatím necháme pro sebe, ale máte se
rozhodně na co těšit!
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MIMOŘÁDNÉ VOLBY: VE SKŘÍPOVĚ SE SMĚJE
STAROSTA, V HRUŠCE POTVRDILY STATUS QUO

SKŘÍPOV, HRUŠKA Lidé ze Skřípova na Konicku a Hrušky na
Němčicku se v sobotu 16. března vypravili k urnám. V obou
obcích totiž po řádných komunálních volbách, které se konaly
v říjnu loňského roku, rezignovala trojice zvolených zastupitelů. A tak muselo dojít k vyhlášení nového hlasování Z jeho
výsledků vyplývá, že zatímco v Hrušce si voliči zašpásovali
a politici jsou znovu na stejné startovní čáře jako na podzim,
ve Skřípově se situace přece jen změnila. Kandidátce bývalého
starosty se totiž podařilo získat v zastupitelstvu většinu.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Jako první se Večerník uplynulou
sobotu vypravil do Skřípova. Zde
v loňských komunálních volbách
získala nejvíce hlasů SNK „Petrova
cechu“, kterou vedl starosta Miroslav
Kadlec. Díky tomu měla v sedmičlenném zastupitelstvu tři mandáty. To však nestačilo, zbývající čtyři
zvolení zástupci se rozhodli Kadlece
nepodpořit. „Situaci, které vznikla
ve vedení obce, upřímně řečeno nerozumím. Myslela jsem si, že starosta
ví, co a jak. Ale on s místostarostkou
úplně rezignovali, na žádnou schůzi
nepřišli. Nechápu, proč. Jejich voliči
nejprve chodili, ale pak i oni přestali,“ popsala Večerníku situaci paní
Jana, kterou jsme zastihli před volební místností. Komu dala nakonec
hlas, nám neprozradila.
Navzdory podobným názorům
mohla kandidátka SNK „Petrova
cechu“ přece jen díky většině hlasů slavit vítězství. A velmi těsně se
jaká byla volební úèast...

HRUŠKA
38,10

nepřišli

61,90
přišli

SKŘÍPOV
16,42
nepřišli
83,58
přišli

jí podařilo získat celkovou většinu
čtyř mandátů. Kvarteto úspěšných
navíc obsadilo první čtyři příčky
redukovaného pořadí zvolených zastupitelů. „Karty jsou rozdány, nyní
budeme jednat. Po loňských volbách
jsem neměl žádné pravomoci, proto
jsem se jednání neúčastnil. Navíc se
tam často probíraly záležitosti, které
dle mého názoru nebyly pro obec
důležité. Nyní je situace jiná. Uvidíme, zda bude ochota komunikovat
i z druhé strany,“ vyjádřil se Miroslav
Kadlec, který získal nejvyšší počet
hlasů ze všech kandidátů. Samotné
volby provázel ve Skřípově velký
zájem ze strany voličů, k urnám
jich dorazilo více jak 83 %.
Zato na druhé straně panovalo zklamání. „Ještě před volbami jsem se
ocitla na černé listině, a proto jsem
se rozhodla, že minimálně do ustavujícího jednání zastupitelstva se již
nebudu vyjadřovat,“ prohlásila pro
Večerník Ivana Ošlejšková z Nezávislých kandidátů obce Skřípov,
kteří chtěli vytvořit koalici se Sdružením nezávislých kandidátů Skřípov 2019. Se třemi mandáty a ještě
těmi nejslabšími je to však prakticky
nemožné.
V Hrušce byl o volby zájem poněkud menší než ve Skřípově. I tak
k urnám přišlo přes 60 % místních. „Do Hrušky jsem se přistěhovala relativně nedávno. Vím, že tu
dlouho působil starosta, kterého nahradil jiný, a následně začaly hádky.
Moc do toho nevidím, ale soupeří
tu mezi sebou dva rodinné klany se
svými příznivci. Jen nechápu, kde
se v tak malé obci vzalo hned pět
kandidátek. Přitom na různých kandidátkách můžete najít členy stejné
rodiny! Skoro to vypadá, jako by tu
byli všichni příbuzní a polovina vesnice kandidovala ve volbách,“ svěřila
se krátce poté, co odvolila, se svými
pocity paní Alena.
Výsledky voleb v Hrušce mohou být pro nezainteresovaného

člověka poněkud nepřehledné.
V sedmičlenném zastupitelstvu se
totiž objevili zástupci všech pěti
kandidátek! „Jsou prakticky stejné
jako loni... Dopadlo to čtyři vrchní
proti třem spodním. Jsme tedy na
stejném začátku jako loni. Nic zásadního se nezměnilo, čas ukáže, co
bude dál,“ okomentoval pro Večerník rozporuplnou situaci starosta
David Barnet, který patří k oněm
vrchním. Zároveň potvrdil, že v obci
proti sobě stojí tradiční rodiny. Tři
zastupitelé, kteří loni rezignovali,
upozorňovali, že navzdory třem
mandátům nezískali žádné možnosti, jak ovlivňovat směřování obce.
„Pokud bych měl zůstat starostou,
pak mám podmínku, že místostarosta bude z naší koalice. Musí to
totiž být člověk, na kterého se mohu
spolehnout a se kterým se mi bude
dobře spolupracovat. Co se týče dalších funkcí, tam se dá určitě jednat.
Je to spíše o lidech než o čemkoliv
jiném,“ vzkazuje Barnet. Ten získal
z jednotlivců nejvíce hlasů – 62.
Pouze o jeden méně obdržel Jiří Janáček, lídr Kandidátky nezávislých
„Za Hrušku 2018“. Do zastupitelstva
se dostal i oponent Jan Vojtek, který
dokonce se sdružením „Hruška pro
občany“ vyhrál, neboť obdrželo čtyřiadvacet procent z celkového počtu
platných hlasů. Sami dva zvolení
kandidáti však obsadili paradoxně
až poslední dvě příčky na chvoistu
redukovaného pořadí zvolených zastupitelů. Večerníku se Vojtka nepodařilo během včerejška na mobilním
telefonu kontaktovat.

FOTOGALERIE
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kdo jsou zvolení zastupitelé
HRUŠKA

1. David Barnet (NH 2018)
2. Jiří Janáček (KNZH 2018)
3. Kateřina Kovářová (NH 2018)
4. Zdeněk Petrovský
5. František Baláš
6. Jan Vojtek (HPO)
7. Zdeňka Sázelová (HPO)

62 hlasů
61 hlasů
52 hlasů
49 hlasů
48 hlasů
46 hlasů
31 hlasů

SKØÍPOV

1. Miroslav Kadlec (SNK PCS)
2. Helena Přikrylová (SNK PCS)
3. Miloslava Krönerová (SNK PCS)
4. Eva Hantáková (SNK PCS)
5. Oto Schölzl (NKOS)
Ivana Ošlejšková (NKOS)
7. Igor Crha (SNK S 2019)

117 hlasů
111 hlasů
108 hlasů
106 hlasů
69 hlasů
69 hlasů
51 hlasů

,Zha<
HRUŠKA
24,23%
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22,00%
19,41%
18,42%
15,95%

Prostějovsko (mls) - Tohle bude
náročné! SŽDC vyhlásila na železniční trati mezi Olomoucí a Prostějovem od 22. března od 8:00 hodin do
7. dubna 2019 nepřetržitou výluku.
Vlaky nahradí autobusy, které budou
jezdit podle výlukového jízdního
řádu. Ten bude vyvěšen na všech
stanicích a zastávkách. Od 23. do 26.
března 2019 bude z důvodu uzavírky
železničního přejezdu ve Vrbátkách
umístěna náhradní autobusová zastávka u obecního úřadu, v ostatní
dny na autobusové zastávce „Vrbátky
- žel. přejezd“. Kompletní informace
k výluce, včetně výlukového jízdního
řádu, najdou cestující na našich stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu.

^<\1WKs
SKŘÍPOV
49,42%
29,46%
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Bílovice-Lutotín (mls) - Dva dny
před posledními Vánocemi došlo
u Lutotína k tragické dopravní nehodě, kterou nepřežil starší pár ze
Škody Felicie. Další čtyři zraněné
ze druhého auta převezli záchranáři
do Fakultní nemocnice Olomouc.
Křižovatku výjezdu z obce se silnicí
z Kostelce na Hané do Přemyslovic
čekají zásadní změny. Ve vzdálenosti
sto metrů od ní v obou směrech přibude značka omezující rychlost na
70 km/hod. Na silnici vedoucí z Lutotína navíc přibude druhá značka
STOP. Kvůli rozhledu dojde i k pokácení jednoho stromu.

3OXPORYREGUzHO
dotace, kam šla?
Plumlov (nif) – Město Plumlov
obdrželo v roce 2018 dotaci z Programu na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů v Olomouckém kraji. Podpora cestovního
ruchu v turistických regionech Jeseník a Střední Morava ve výši 480 000
Kč byla využita na částečnou úhradu
výdajů projektu ATC ŽRALOK
Plumlov. Dotace byla použita na
pořízení kontejnerové kuchyně v autokempu. Celkové finanční náklady
projektu byly ve výši 981 999,31 Kč,
z prostředků Města Plumlov bylo
uhrazeno 501 999,31 Kč.
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Chystá se velká
YODNRY½YÙOXND

Na místì tragédie
VQÉzÉrychlost

jak to dopadlo....
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21,12%

Koválovice-Osíčany (mls) - Nový
vodovod o délce bezmála čtyř kilometrů se začal stavět v Koválovicích-Osíčanech. Jeho stavba od 18. března
až do 31. května omezí průjezd obcí.
Jako zdroj vody bude využívat stávající hydrologický vrt. Součástí projektu
je i stavba nové úpravny vody.

V Kostelci na Hané šlo o život!
Vlak odmrštil auto, řidička je v nemocnici

KOSTELEC NA HANÉ V samém
centru Kostelce na Hané šlo uprostřed minulého týdne o život! Ve
čtvrtek 14. března po devatenácté
hodině se zde na železničním přejezdu srazil vlak s osobním automobilem. Řidička mazdy totiž vjela
na nechráněný přejezd a nevšimla
si, že se blíží osobní vlak. Náraz byl
natolik silný, že vůz byl vymrštěno
několik metrů dál na trávu vedle
kolejiště. Zraněnou ženu převezla
sanitka do nemocnice.
„Šestačtyřicetiletá řidička s automobilem značky Mazda vjela na nechráněný přejezd bez závor v ulici Příhon
0¾TC\D[NPCVQNKMUKNPÚåGFXGąGQUQDPÊJQXQ\KFNC\čUVCN[XKUGVQFVTåGPÆPCP¾TC\PÊMWNQMQOQVKX[#WVQD[NQQFOTwV÷PQPCVTCXPCVQWRNQEJW\CMQNGLKwV÷O
ve směru k centru města v době, kdy

ZHQVQ2QNKEKGè4
po trati ve směru od Prostějova projížděl osobní vlak. V důsledku toho s pravou zadní částí vozidla. Nárazem kolejiště na travnatou plochu,“ popsal tiskový mluvčí Krajského ředitelství Při srážce s vlakem řidička mazdy
došlo ke střetu přední části vlaku byl automobil odhozen vpravo mimo horké chvilky František Kořínek, Policie Olomouckého kraje.
utrpěla zranění, se kterým byla

převezena do prostějovské nemocnice. „Ke zranění žádné ze třinácti osob jedoucích ve vlaku nedošlo.
Při nehodě byl poškozen automobil
a vlak. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na dvě stě
tisíc korun. Železniční trať poškozena
nebyla. Alkohol u řidičky i strojvůdce
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ konstatoval dále mluvčí prostějovské policie.
Policisté po prohlídce poškození na
místě zadrželi osvědčení o registraci
poškozeného automobilu. „Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření. Po
dobu šetření a odklízení následků dopravní nehody byla až do jednadvacáté
hodiny večerní na trati výluka,“ dodal
František Kořínek.
(mik)

18120611374

region

V Klenovicích na Hané byl uplynulý pátek večer zastaven a kontrolován policejní hlídkou čtyřiapadesátiletý cyklista. Na výzvu
se podrobil dechové zkoušce, zda
není ovlivněný alkoholem, a jak
se vzápětí ukázalo, tak byl. První měření se zastavilo na hladině
2,22 a druhé na 2,41 promile alkoholu v dechu. Cyklista s výsledky
souhlasil a policistům se přiznal,
že vypil šest piv a panáka rumu.
Další pokračování v jízdě na kole
mu bylo zakázáno.

Opilý cyklista

Předminulou středu 6. března
po dvacáté hodině kontrolovali policisté v Prostějovské ulici
v Mostkovicích osmatřicetiletého cyklistu. Ten jel po chodníku
a policistům po jejich spatření
zastavil sám, zřejmě předpokládaje, že by byl zastaven stejně. Provedenými dechovými zkouškami
policisté u muže změřili hodnoty
1,03 a 0,95 ‰ alkoholu v dechu.
Muž s výsledkem dechových
zkoušek souhlasil a přiznal vypití tří půllitrů piva bezprostředně
před jízdou. Další jízdu policisté
muži zakázali. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta od 2 500 do
20 000 korun.

Vypil tři piva a tak
jel po chodníku...

V dosud přesně nezjištěné době
v období od prosince 2018 do
současnosti se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do areálu bývalého statku v obci na Němčicku.
Po násilném překonání vstupních
dveří se po vytvoření otvoru ve zdi
vloupal do dílny v areálu, ze které odcizil motorovou pilu značky
Husquarna, křovinořez značky
Oleo-Mac a další elektrické a ruční
nářadí. Z místnosti v prvním patře
objektu pak odcizil sadu bubnů
značky Swingstar. Celková výše
škody způsobené odcizením věcí
byla předběžně vyčíslena na 54
000 korun. Na dalších 1 200 korun
pak majitelka objektu vyčíslila škodu způsobenou poškozením.

Vloupání do dílny

Další případ krádeže vloupáním
šetří policisté v Seloutkách. Tam
neznámý pachatel vypáčil v blíže
neurčený čas okno od letní kuchyně neobydleného domu, který
slouží jako chalupa, načež odcizil
plátno obrazu, jehož cenu nedokázala majitelka vyčíslit, dále
porcelánovou vázu a hodiny s postavou ženy ze stejného materiálu
v hodnotě cca 500 korun. Tento
případ policisté šetří pro trestný
čin krádež a poškození cizí věci
s dvouletou trestní sazbou.

Zaujalo jej plátno
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jaká byla výýsttavva trof
ofejí v žáárooviicíích...
of

za myslivecký rok zaznamenal celkový pokles oproti minulému roku
bezmála o polovinu, konkrétně pak
o 867 kusů,“ potvrdil Martin Ernst,
předseda myslivecké komise OMS
Prostějov.
Naopak se po dlouhodobém útlumu

konečně zvýšil počet zajíců. „Uplynulý rok byl pro jeho rozmnožování
dosti příznivý,“ naznačil Ernst s tím,
že podobná situace je i u bažantů.
Vystaveným trofejím svou velikostí vévodily zejména ty mufloní,
z nichž některé byly oceněny bronzovými, stříbrnými, a dokonce
i jednou zlatou medailí. Tu získal
muflon zastřelený u Vitčic.
Vůbec nejvíce trofejí bylo srnčích,
přesně se jich sešlo 332. Avšak pouze
jedna z nich patřící srnci zastřelenému u Lešan získala stříbrnou medaili.
Na výstavě se objevily také trofeje
dvou jelenů Sika, několika lišek, daňka evropského, ale také dvou jezevců
a dokonce i mývala severního, který
byl střelen v Nezamyslicích. „Je to

PROSTĚJOVSKO Vichřice zasáhla během minulého pondělí také Prostějovsko. Kromě hasičů, kteří
vyjížděli k několika případům popadaných stromů,
zasahovali na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí také policisté. Stala se tam nehoda, kterou má na
svědomí zřejmě také silný vítr.
„K nehodě došlo v pondělí jedenáctého března po jedné hodině po půlnoci přibližně na jedenadvacátém kilometru dálnice D46 ve směru na Olomouc. Podle šedesátiletého řidiče mu zřejmě vlivem panujícího silného
větru do cesty z pole vpravo mimo komunikaci náhle
přilétl větší kus větve. Při střetu s přední částí vozidla
došlo k jeho poškození,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Způsobenou škodu řidič předběžně
vyčíslil na deset tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo,“ 7NQOGP¾X÷VGXRQwMQFKNCPCF¾NPKEKRąGFPÊOCUMW/GTEGFGUW
ĄKFKéX[éÊUNKNwMQFWPCFGUGVVKUÊEMQTWP
(QVQ2QNKEKGè4
přidal uspokojující zprávu.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými decho- hody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
vými zkouškami. „Příčiny okolnosti i míra zavinění ne(mik)

9ĚWHYWUHILOD0HUFHGHV

9LFKĆLFH]SĎVRELODQHKRGX
BRODEK U KONICE Hned po
nálezu odpáleno! Minulé pondělí
11. března před polednem přijali
policisté oznámení o nálezu vojenské munice v lesním prostoru
v místě zvaném Babylon v katastru
obce Brodek u Konice. Pyrotechnici granáty ze druhé světové války
zneškodnili přímo na místě. Evakuace osob podle policistů nebyla
nutná.
„Na místo vyslaní policisté místně příslušného obvodního oddělení potvrdili, že se jedná o vojenskou munici,
místo zajistili proti vstupu nepovolaných osob a přivolali pyrotechnika.
Policejní pyrotechnik korozí silně poškozený nález klasifikoval jako jeden
protipancéřový dělostřelecký granát
ráže osmaosmdesát milimetrů, jeden
puškový granát ráže třicet milimetrů,
tři dělostřelecké protipancéřové granáty ráže třicet milimetrů a zbytek
těla tříštivého dělostřeleckého granátu
ráže pětasedmdesát milimetrů s trhavinou,“ sečetl nález z období druhé
světové války František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Munice byla zneškodněna přímo na
místě nálezu. „Vzhledem k jejímu
stavu takto rozhodl pyrotechnik.
Odpálením munice před patnáctou
hodinou byl zákrok ukončen. Obešel
se bez zranění osob a škod na majetku,“ popsal Kořínek s tím, že evakuace
osob nebyla vzhledem k odlehlosti
místa nutná.
(mik)

problematická šelma, zvláště co se
týká drobné zvěře. Výrazně redukuje její stavy,“ nechal se slyšet Martin
Ernst.
Víkendová akce v Žárovicích, která
přilákala stovky návštěvníků, nebyla
pouze o trofejích, ale i o výborné myslivecké kuchyni. Příchozí si mohli
pochutnat na svíčkové z divočáka,
divoké pečeni nebo pytlácké topince. Pro děti pak byl připraven koutek
plný aktivit. „Nejlepší bylo poznávání
zvířat podle stop a stromů dle listů
vyvedené na dřevěných destičkách,
které se daly otáčet. Nejenže si syn
společně se mnou otestoval své vědomosti a něco nového se dozvěděl,
samy destičky s vyrytými stromy
a zvířaty byly skutečné mistrovské
dílo,“ netajil nadšení Luboš, jeden
z přítomných tatínků.
Přestože výstava trofejí působila
atraktivně, lov určitě není hlavní
náplní práce myslivců. „Myslivci
rozhodně nejsou jen lovci. Jsou to
zejména hospodáři, kteří se o zvěř
a les starají,“ zdůraznil na závěr
Martin Ernst.

2ąÊVQOPÊUKDGFNKX÷RTQJNÊåGNKX[UVCXGPÆVTQHGLG\PKEJå\GLOÆPCV[OWHNQPÊRQUDÊTCN[
DTQP\QXÆUVąÊDTPÆCFQMQPEGK\NCVÆOGFCKNG
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV V úterý
5. března kolem osmé
hodiny ráno jel po dálnici u Prostějova v protisměru řidič osobního
automobilu
Renault
Clio stříbrné barvy. Večerník zajímalo, zda se #é UG VQ \F¾ PGRQEJQRKVGNPÆ RąÊRCFč MF[ P÷MFQ
již podařilo zjistit jeho XLGFG PC F¾NPKEK FQ RTQVKUO÷TW PGWUV¾NG RąKDÚX¾

NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
totožnost.
„Po totožnosti řidiče automobilu stále pátráme,“ reagoval na náš dotaz koncem
uplynulého týdne František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Vše se naštěstí obešlo bez nehody, šofér však postihu
zřejmě unikne.
Proto Policie ČR opakuje výzvu. „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.
(mls)

zůstává neznámý

nenacházel...,“ popsala tajuplnou nehodu
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Nicméně policisté nezodpovědného řidiče záhy vypátrali v Čelechovicích na Hané
a přivezli zpět na místo nehody. „Byla provedena dechová zkouška s pozitivními výsledky 2,29, 1,84 a 1,82 promile alkoholu
v dechu. Policistům čtyřiapadesátiletý muž
tvrdil, že alkohol pil až po nehodě. Byl proto vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což
ale odmítl,“ nestačila se divit chování řidiče
policejní mluvčí. „Řidičský průkaz mu
nemohl být zadržen, protože jej u sebe
neměl. V jakém sledu celá událost proběhla, je nyní v šetření,“ doplnila Zajícová
s tím, že škoda na vozidle byla vyčíslena
na 2 000 korun.
(nif)
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PROSTĚJOVSKO Musela jet jako
šílenec... Minulý čtvrtek měla namále řidička, která se na dálnici ve
směru z Prostějova na Olomouc
snažila předjet jiné vozidlo. Zřejmě
ale ve velké rychlosti zazmatkovala
a o neštěstí bylo postaráno. Se svým
vozidlem žena narazila nejprve do
svodidel, která ji však odmrštila do
břehu vedle dálnice.
„Ve čtvrtek čtrnáctého března před
čtrnáctou hodinou došlo na devětadvacátém kilometru dálnice D46 ve
směru na Olomouc k havárii osobního automobilu. Šestačtyřicetiletá
řidička vozu Volkswagen Polo při
předjíždění jiného vozidla z dosud
přesně nezjištěných příčin nezvládla řízení a narazila levým bokem do
středových svodidel. Poté strhla řízení
vpravo a v pravém jízdním pruhu dostala smyk. V důsledku toho vozidlo

vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde
narazilo do břehu,“ popsal karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Řidička při havárii utrpěla zranění,
se kterým byla převezena do nemocnice. Ke zranění dalších osob

ĄKFKéMC éGTXGPÆJQ 8QNMUYCIGPW
PGJQFW PC F¾NPKEK RąGåKNC \TCP÷P¾
CNG D[NC RąGXG\GPC FQ PGOQEPKEG

(QVQ2QNKEKGè4

nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
padesát tisíc korun. Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
policejní mluvčí.
(mik)
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Pyrotechnici zneškodnili 2GVYRGLGHOGRU\JyOX
nalezenou munici

zjistili jsme
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rosta Ptení Jiří Porteš, který výstavbu
obchvatu již vyhlíží pořádně dlouho.
„Provoz u nás je obrovský. Už nyní
obcí projíždí denně dvě stovky kamionů. Tomuto stavu nejsou silnice
rozhodně přizpůsobeny. Navíc Pila
Martin ZAORAL
Javořice dle mých informací chystá
V celé záležitosti již proběhly celkem investici do další výrobní linky,“ dočtyři schůzky zástupců kraje a míst- dal Jiří Proteš.
PTENÍ Dvě stovky kamionů proje- ních občanů. Drtivá většina majitelů Obchvat Ptení by měl měřit celkem
dou každý den Ptením. Některým už by měla mít k dispozici i návrh 2,6 kilometru. Povede od Vícova ve
z místních těžké náklaďáky duní jen kupních smluv. „Celkově je třeba směru ke Ptenskému dvorku. Situpár metrů od postele. Nelze se divit, uzavřít asi sto sedmdesát smluv. My aci na silnici ve směru od Zdětína
že se omítky drolí a domy praskají. jich máme na starost zhruba třicet, pak bude řešit kruhová křižovatka.
Jako k jediné naději se upínají k vý- neboť součástí projektu je i výstavba Po jeho výstavbě obec zvažuje umístit
stavbě dlouho plánovaného ob- chodníku ke hřbitovu. S dalšími asi při vjezdu do obce značku zákaz vjezchvatu obce. V projektu, o němž se sto čtyřicet majiteli jedná Olomouc- du nákladních vozů. „Kdy se začne
mluví již více jak deset let, se koneč- ký kraj. Tento projekt označil za ve- stavět? To asi zatím nikdo neví, věřím, SMRŽICE Uplynulou sobotu polině hnuly ledy. Olomoucký kraj za- řejně prospěšnou stavbu a vyčlenil na že v příštím roce by to už mohlo být,“ cisté vyjížděli k havárii, která se stala
v křižovatce mezi obcemi Smržice
hájil výkup pozemků pro výstavbu. ni již peníze,“ potvrdil Večerníku sta- předvídá ptenský starosta.
a Čelechovice na Hanou. Čtyřiapadesátiletý řidič nejspíš nepřizpůsobil rychlost vozovce a z místa odjel.
Policisté jej však následně vypátrali
a při provedení dechové zkoušky se
nestačili divit...
„V sobotu šestnáctého března v devatenáct hodin vyjížděla hlídka dopravních
policistů k havárii vozidla Renault Clio,
která se stala na křižovatce Smržice Čelechovice nad Hanou - Kaple. Řidič
pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost
jízdy, když odbočoval vlevo, dostal smyk,
načež vyjel vpravo mimo komunikaci
2TQXQ\XG2VGPÊ\CV÷åWLÊMCOKQP[LG\FÊEÊFQRKN[,CXQąKEGK×UR÷wPÆURQNGéPQUVK#ITQRUÊFNÊEÊEJXG2VGPUMÆO&XQTMW,GFP¾UG a narazil do příkopu. V době, kdy hlídRąKVQOQLGFP[\PGLX÷VwÊEJ\CO÷UVPCXCVGNčPC-QPKEMW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ka dorazila, už se však ve vozidle nikdo
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VÝBUCH U BRODKU!

1 \RGUVąGPÊ RTQITCOW UG RQUVCTCNQ X[UVQWRGPÊ O[U 0C ąCFW RąKwNC K WM¾\MC VTQWDGPÊ LGNGPč X LGFPQVNKXÚEJ 0CUXÆUKXä¾TQXKEÊEJWTéKV÷RąKwN[KF÷VKRTQMVGTÆD[NC
NKXGEMÚEJVTWDCéč
UV¾FKÊEJLGLKEJåKXQVC
RąKRTCXGPCąCFCCMVKXKV
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Divočáci jsou na ústupu. Tradiční
součást tombol řady plesů a základ
pro výtečný guláš už nebude k mání
tak snadno je dřív. Po letech, kdy přemnožení divočáci působili zejména
zemědělcům velké škody, se zdá,
že jsou na ústupu. „Lov černé zvěře

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

ŽÁROVICE Loni se lovilo méně. I to ukázala přehlídka trofejí
zvěře ulovené na Prostějovsku, která byla uplynulý víkend
k vidění v Kulturním domě v Žárovicích. Akci, u které nemohl
chybět ani Večerník, doprovodil bohatý doplňkový program
cílený zejména na labužníky a děti.

Na tradiční přehlídce v Žárovicích byl k vidění i mýval z Nezamyslic

MYSLIVCI SI PORADILI S DIVOČÁKY A VYSTAVILI TROFEJE

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

milujeme ve cerník
á
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Jaroslav Dvořák je předsedou Klubu vojenské historie
Dukla, který bude letos slavit desáté výročí založení

PROSTĚJOV Klub vojenské historie Dukla Prostějov tvoří parta
nadšenců zajímající se o vše, co
souvisí s druhou světovou válkou a vůbec celkovou historií
tuzemska. Jeho členové pořádají
přednášky, zabývají se publikační
činností, když naposledy vydali
knihu o osvobození Prostějovska,
a pořádají také plno zajímavých
akcí. Z nich určitě nejvíce vyčnívá
originální Kolona vítězství, která
každoročně projíždí celým Prostějovskem a po oslavách v Plzni
se stala druhou největší událostí
svého druhu v České republice.
A populární z pohledu diváků je
také zářijové Dobývání Plumlova. Kromě toho členové Dukly
reprezentují místní region na celé
řadě obdobných příležitostí jak
v tuzemsku, tak i v sousedním Slovensku či Maďarsku. Letošní rok
se navíc nese v duchu oslav desetiletého výročí založení klubu, jehož předsedou je Jaroslav Dvořák
(na snímku). A právě s ním jsme si
povídali nejen o minulosti...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala
Nikola
FILIPENSKÁ
yy Jak dlouho už zastáváte post
předsedy klubu a jak se vám daří?
„Tak to je hodně dlouho, přesně
osm let. (úsměv) Za tuto dobu se
spousta věcí podařila dotáhnout do
zdárného konce. Například vydání publikací, přednášková činnost,
která je na vysoké úrovni, neboť naši
lektoři mají více jak čtyřicet akcí za
rok. Také spolupráce se zahraničními kluby je na velice dobré úrovni.
Vždyť na nedávno pořádané akci
v Ořechově, kde se náš klub spolupořadatelsky podílel, byli účastníci
z Běloruska, Ruska, Holandska, Belgie, Rakouska, Slovenska. Takovou
možnost beru jako velký úspěch. Už
nepůsobíme regionálně, ale celoevropsky! Navíc pochvala od účastníků z Běloruska či Ruska zahřeje.“
yy Co vás na této práci nejvíce
baví?

„Vojenská historie, vlastně jakákoliv
historie, je velice zajímavá a poučná. Navíc se říká, že kdo se nepoučí
z historie, je odsouzen k tomu, aby si
ji zopakoval. Čtenáři asi tuší, kam tím
směřuji, jaká je situace v Evropě či ve
světě... Náš klub se převážně zajímá
o historii prostějovského regionu za
druhé světové války. Knih o válce jako
takové se napsala spousta, ovšem ty
regionální postavené na archivních
dokumentech, na vzpomínkách pamětníků, tak takových knih opravdu
moc nebylo napsáno. Takže pátrání,
objevování, potkávání se ze zajímavými lidmi, to vše pro nás
představuje koření, což
nás fascinuje a baví.“
yy Kolik členů
klub aktuálně
eviduje?
„Na tuto otázku
není jednoznačná odpověď, je nás
spousta z mnoha koutů republiky.“ (směje se)
yy Jak jste zmínil, zabýváte publikační činností.
Co se vám již podařilo vydat?
„Historie je moje celoživotní vášeň,
z toho pramení zájem o poslední
chvíle druhé světové války na Prostějovsku. První kniha se jmenuje Pod
pásy tanků, pod křídly letadel, je ale
beznadějně vyprodaná, ohlasy jsou
skvělé a nadále tak zvažujeme dotisk.
Kniha Pod říšským vysílačem Donau, to je takové volné pokračování.
Je obsáhlejší, tudíž dražší, takže zájem je trochu horší. Cena asi kupující
odrazuje. Je ale pěkné, že naše knihy
zajímají jak mladé, tak starší čtenáře. Není to vyloženě jedna věková
skupina. Spolupracujeme s ruským
konzulátem v Brně, jsme mu vděční
za poskytnuté informace a odkazy na
zdroje z Moskvy. A obě vydané knihy
jsme věnovali nejvyššímu úředníkovi
Ruské federace Vladimíru Putinovi.
Na zpětnou vazbu teprve čekáme.
(pousměje se) Také již připravujeme
třetí díl, ale ještě není rozhodnuto
o jeho názvu.“
yy Můžete odtajnit další plány klubu na rok 2019?
„Naším záměrem je návštěva Běloruska, potažmo Ruska, kam

jsme pozvaní v květnu tohoto roku.
Pokud dosáhneme na dotace, chceme opět uspořádat Kolonu vítězství
v Prostějově, počítáme přednáškou
o ukončení druhé světové války v Evropě. V září již tradičně předvedeme
Dobývání Plumlova.“
yy To je mezi přívrženci
historie velice populární akce. Co chystáte na
letošek?

Obě vydané knihy jsme věnovali
nejvyššímu úředníkovi Ruské
federace Vladimíru Putinovi.
Na zpětnou vazbu teprve čekáme...
„Dobývání Plumlova je tradiční kulturně vojensko-historická akce, kterou náš klub pořádá. Letos proběhne
dvaadvacátého září na nádvoří plumlovského zámku. Už v těchto dnech se
připravuje program. Vše ale záleží na
podpoře sponzorů a finanční podpoře
statutárního města Prostějov. Samo
´Dobývání Plumlova´ je
specifická akce a letos se odehraje
ve zcela novém
kabátu. Máme
sedmihodinový program složený
ze statických
a dynamických ukázek.
Bohužel prostor
není velký a kapacita se musí omezit,
maximální počet účinkujících je sto. V každém případě
chceme diváka více vtáhnout do
děje, což se díky blízkému kontaktu s plochou ukázky a prostorovému zvuku velice
dobře dařilo už v minulých ročnících. Věřím,
že tentokrát budou

Foto: internet

kluby a přednášky ještě daleko kvalitněji zpracovány. Určitě bychom velice
rádi do Plumlova přivezli dokonalou
repliku Sdkfz 222 ze Slovenska. Toto
vozidlo vlastní KVH Carpathia. Je postaveno přesně v měřítku 1:1 dle dobové předlohy. KVH Carpathia vlastní
i radiový vůz pod označením Sdkfz
223, tento vůz si zahrál i v americkém
filmovém snímku 9. APRIL, dále v kanadsko-francouzském seriálu CAMP
X a ve slovenském miniseriálu Moje

povstání. Myslíme si, že tohle by mohlo lidi přitáhnout. Dále připravujeme
porovnání vojenských nemocnic. Uvidíme, zda naše pozvání přijmou polní
nemocnice, a sice sovětská a německá. Plánujeme také větší prezentaci 1.
československého armádního sboru.
Jak se nám to všechno povede, to se
dovíme dvaadvacátého září kolem sedmnácté hodiny, kdy bude program
končit.“ (pousměje se)
yy Plánujete také speciání oslavy
k výročí klubu?
„Klub vojenské historie Dukla považuje za datum vzniku 23. prosince
2009, právě tehdy byl zapsán na Ministerstvu vnitra. Byl to takový dárek
k Vánocům. (úsměv) Samozřejmě
chystáme oslavu desetiletého výročí.
Jak přesně bude ale vypadat, to ještě
nevíme. Neprozradím však žádné
tajemství když řeknu, že chystáme
publikaci právě k desátému výročí
našeho vzniku, která zachytí průřez
dosavadní činností a přinese spoustu
zajímavostí.“
yy Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
„Tím je bezesporu vydání již zmíněných dvou titulů a příprava třetího.
A že nás lidi berou vážně - smrtelně
vážně. Také že můžeme spolupracovat s Ruskem a Běloruskem, že nás
zvou na významné akce, jaké představují například vojenská přehlídka
v Minsku či pietní akt na Slovensku.“
yy Vedete ke znalostem historie
i svoje děti?
„Mám dvě dcery, které jezdí se mnou
a účastní se i rekonstrukce bitev, na
přednáškách pak působí jako figurantky. Do ničeho je nenutím, samy
to chtějí, protože tam už mají spoustu kamarádů. Také jsou už v pubertě a na vojenské akce jezdí spousta
kluků v jejich věku, tak i možná to je
důvod, proč se jim tam tak líbí. Ona
jakákoliv uniforma je slušivá a má
v sobě pro ženy či muže přitažlivost.“
(smích)
yy Jaký si kladete cíl, čeho byste
chtěl dosáhnout?
„Já myslím, že se mi všechno, čeho
jsem chtěl dosáhnout, už podařilo,
teď už bych to chtěl jen pěkně udržet
v nastoleném standardu, pochopitelně i kvalitě. Hlavně předat informace
mladým lidem, aby jednou, až tady
nebudu, v tom pokračovali.“

vizitka

19031310272

JAROSLAV DVOŘÁK
✓ narodil se 28. července 1969 v Prostějově
✓ je předsedou Klubu vojenské historie
Dukla Prostějov
✓ po ukončení základní školy se vyučil
jako mechanik - opravář kolejových
motorových vozidel v Olomouci
✓ vojenskou základní službu absolvoval v letech 1988 až 1990,
půl roku poddůstojnické školy v Olomouci a zbytek v Brně
✓ dodnes žije a pracuje v Prostějově
✓ samotný Klub Dukla od poloviny roku 2016 rozšířil své aktivity
na přednáškovou činnost, při níž se jeho členové věnují vojenským dějinám
spojeným s naší zemí a nejde striktně jen o dějiny druhé světové války,
můžou nabídnout i přednášky o dnes neznámých činnostech naší armády
mezi válkami a po válce
✓ přednášky realizují zkušení lektoři, amatérští historikové a členové klubu
✓ při přednáškách, kde to jejich obsah umožní, vystupují i další příslušníci
s ukázkami dobové výzbroje a výstroje vojáků
✓ klub také vydává knihy, ta první o osvobozování Prostějovska nazvaná
„Pod pásy tanků, pod křídly letadel“, je po necelém roce prakticky vyprodaná
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: rád o sobě říká: „Bohužel jsem nestudoval, já jsem byl protekční
dítě, tatínek mi prošlapal cestičku, takže jsem vyučen v oboru...“

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

zpravodajství

POČASÍ NEPŘÁLO, ZIMNÍ ÚDRŽBA SE PRODRAŽÍ
Z jaké části městského rozpočtu se bude navýšení hradit?

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Rada statutárního města Prostějova
na svém jednání v úterý 5. března
schválila rozpočtové opatření týkající se navýšení a úhrady skutečných
nákladů na zimní údržbu místních
komunikací v roce 2019 včetně rezervy na období listopad a prosinec
tohoto roku. Jak je totiž patrné ze
zveřejněných čísel v našem grafu,
původní rozpočet 2,1 milionu
korun byl značně podhodnocený,
v reálu se mu blížila pouze částka
za rok 2014. Naopak nejvíce peněz z městské kasy spolklo počasí
o rok dříve. V posledních dvou
letech se částka ustálila okolo čtyř
a půl milionu korun, letos tomu
bude podobně.

„Náklady na zimní údržbu místních
komunikací byly kalkulovány na
mírný průběh zimy a dále jako nezbytné minimum, aby se nezvyšovala předpokládaná cena realizované
veřejné zakázky v roce 2016,“ objasnil strategii prostějovský primátor
František Jura a dodal, že zimní údržba místních komunikací je zákonná
povinnost vlastníka místních komunikací – obce.
Za své tak vezme fond rezerv
a rozvoje, který se poníží o částku dvou milionů. „Současně dojde
ke zvýšení výdajové části kapitoly
90 – správa a údržba majetku města o tentýž finanční obnos,“ doplnil
Jura.
Původní částku v rozpočtu převýšily už jen náklady za měsíc leden
včetně platby faktury za druhou
polovinu prosince, což činilo 2 269
256 Kč. „Rozdíl mezi skutečnými
a rozpočtovanými náklady na zimní
údržbu byl prozatím uhrazen z finančních prostředků plánovaných

5P÷JWPCRCFNQXÊEGPGåD[NQPCTCFPKEKRN¾PQX¾PQCVCMOWUÊDÚVRTQ×MNKFOÊUVPÊEJMQOWPKMCEÊX[WåKV[FCNwÊHKPCPéPÊ
RTQUVąGFM[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Q½NODG\QD]LPQÉÖGUzEX
YOHWHFKDz

NGFGPtDąG\GP
NKUVQRCFtRTQUKPGE
EGNMGO

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
.RPSOLNDFHYlHvRYÈ

PROSTĚJOV „Nasněžilo, to jsme nečekali. Tedy čekali, ale nikoli do té míry,“ odlehčil zprávu o zimní údržbě prostějovských
komunikací primátor František Jura (ANO 2011). Jinými slovy,
původní rozpočet příliš sázel na mírné klimatické podmínky na
Hané a nečekaný příval sněhu jej poněkud zaskočil. Aby bylo
z čeho uklízet i koncem roku, kdy se přihlásí další zima, bylo třeba ze strany vedení magistrátu přijmout rozpočtové opatření.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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Prostějov (mik) - Na nemalé dopravní komplikace si ode dneška
budou muset zvykat občané Žešova. Začíná totiž druhá etapa rekonstrukce páteřní komunikace v této
příměstské části Prostějova. „Půjde
o uzavírku silnice v Žešově o délce
zhruba tří set metrů a objízdná trasa
není ustanovena. Rekonstrukce vozovky bude rozdělena na dvě části,
první uzavírka bude v termínu od
osmnáctého března do šestnáctého června a hned poté od sedmnáctého června až do čtrnáctého
července bude následovat druhá
část rekonstrukce spojená s další
uzavírkou,“ sdělil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak dodal,
po dobu uzavírky veškerá doprava
včetně vozidel hasičů a záchranné
služby využije okolní komunikace.

Radní projednají dotace
L]PÈQ\YWUzQÉPÔ½GX

2012

2013

na strojní čištění - zametání komunikací. Navýšené finanční prostředky
budou použity k úhradě nákladů za
zimní údržbu komunikací v únoru
i březnu a dále listopadu a prosinci

Nehoda seniorovi neprojde

2E@G K<FKJGD>DNOĄHU<KÁM<G

2014

2015

2016

tohoto roku,“ dodal na vysvětlenou
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Dodejme, že finanční náklady na

2017

2018

zimní údržbu najdete taktéž v přiloženém grafu. Jak je patrné, zvláště v posledních letech zima zřetelně
nastupovala až později, což ale nemusí být nutně pravidlem.

Dnes se uzavírá Plumlovská! U Hané

>>> dokončení ze strany 3
řidič nevidí jedoucí auto a spoléhá, že mu umožPodle laického pohledu se rekonstrukcí vý- ní výjezd. Navržený způsob parkování je stejný
razně zúží komunikace vlivem výsadby zeleně jako v Kostelecké, Brněnské a Olomoucké ulici,“
a také parkovacích ploch. Nebudou tak potom prozradil Rozehnal. Jak dále uvedl, ulice se bude
ohroženi cyklisté? Nebo je rovněž v plánu také doplňovat o vzrostlou zeleň. „Důvod její realizace
cyklostezka v Plumlovské ulici? „Především je prostý. Intenzita dopravy v ulici je vysoká a je
dojde k opravě nevzhledné páteřní komunikace zde velké množství polétavého prachu, který má
a bude zajištěna bezproblémová automobilová vzrostlá zeleň zachycovat. V rámci obnovy zeleně
doprava. Pro provoz každého jízdního pruhu je bude vysazeno kolem osmdesáti stromů a sedmi
zde navržena šířka 3,25 metru, což je dostatečný tisíc keřů. Pro cyklisty je k využití bezpečná cykprostor pro průjezd vozidel integrovaného zá- lostezka v ulici Melantrichova nebo v Kolářových
chranného systému. Stávající stav má proměnou sadech, obě směřují do centra města,“ vyjádřil se
šířku, což neodpovídá normovým standardům. ke změnám a možnostem pro přívržence jízdDále zde budou vybudována podélná parkovací ních kol. „Rád bych všechny touto cestou požádal
,GFPCQUOFGU¾VKNGVÚUGPKQTXQ\KFNQ\CRCTMQXCPÆXG9QNMGTQX÷WNKEKRQwMQFKNC\OÊUVCPGJQF[WLGN2Q\
F÷LKUGRQFQRCFGPÊRQNKEKUVčOMPGJQF÷RąK\PCNRQFVÊJQWFčMC\č
ZHQVQ2QNKEKGè4 stání, která zlepší způsob parkování. Dosud byla o trpělivost a shovívavost, akce bude probíhat po
v komunikaci kolmá stání, která zásadně odporují etapách a veškeré podrobné informace najdou
PROSTĚJOV V úterý 12. března po desáté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje bezpečnosti provozu. Vycouvávání z řady aut sto- na webových stránkách města,“ uzavřel náměstek
hodině došlo na parkovišti ve Wolkerově ulici pro Územní odbor Prostějov.
jících vedle sebe je značně nebezpečné, protože prostějovského primátora Jiří Rozehnal.
k havárii osobního automobilu Škoda Fabie. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. Výše
Člověk by řekl, že šlo o „prkotinu“, vždyť šofér způsobené hmotné škody byla předběžně vy- REKONSTRUKCE PLUMLOVSKÉ ULICE A PØEDPOKLÁDANÝ POSTUP PRACÍ
škodovky při couvání pouze zachytil jiné za- číslena na 10 tisíc korun. Alkohol u řidiče poli·UGMXVGTOÊPWQFDąG\PCFQFWDPC
parkované vozidlo, jenže jednaosmdesátiletý cisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. ,GFP¾UGQRQMTCéQX¾PÊQFCWVQDWUQXÚEJ\CUV¾XGM2NWONQXUM¾UÊFNKwV÷RQWNKEG2QNUM¾,WPIOCP
kmet od nehody ujel, navíc se po dopadení „V případě, že by se řidič s poškozeným dohodl, PQXC7NKEG2QNUM¾C,WPIOCPQXCDWFQWW\CXąGP[DG\OQåPQUVKXLG\FWPCWNKEK2NWONQXUMQW
·UGMXVGTOÊPWQFFWDPCFQMX÷VPC
strážcům zákona pokoušel lhát...
šlo věc s ohledem na okolnosti řešit bez účasti
„Řidič Fabie při couvání z parkovacího místa ne- policie a škoda by byla uhrazena ze zákonné po- 4GMQPUVTWMEGDWFGRTQDÊJCVQFWNKE2QNUM¾,WPIOCPPQXCRQWNKEG0GTWFQXCC-T¾VM¾7NKEG0GTWFQ
zvládl řízení a zadní částí automobilu narazil do jistky viníka. Při účasti policie by viníkovi hrozi- XCC-T¾VM¾DWFQWW\CXąGP[DG\OQåPQUVKXLG\FWPCWNKEK2NWONQXUMQW
·UGMXVGTOÊPWQFMX÷VPCFQéGTXPC
boku zaparkovaného Volkswagenu. Poté na mís- la pokuta do maximální výše dvou tisíc korun, 4GMQPUVTWMEGDWFGRTQDÊJCVQFWNKE0GTWFQXCC-T¾VM¾RQWNKEG$ąG\KPQXCC4QUVKUNCXQXC7NKEG
tě ani nesetrval, ani neučinil žádné opatření ke v tomto případě však pravděpodobně nižší. Za $ąG\KPQXCC4QUVKUNCXQXCDWFQWW\CXąGP[DG\OQåPQUVKXLG\FWPCWNKEK2NWONQXUMQW
kontaktování řidiče poškozeného vozidla, z mís- ujetí z místa nehody teď řidiči hrozí pokuta od 2
·UGMXVGTOÊPWQFéGTXGPEGFQUTRPC
ta prostě ujel. Policisté dopravního inspektorátu 500 do 5 000 korun a přidělení sedmi bodů do 4GMQPUVTWMEGDWFGRTQDÊJCVQFWNKE$ąG\KPQXCC4QUVKUNCXQXCRQMąKåQXCVMWPC,KT¾UMQX÷P¾
však provedeným šetřením totožnost řidiče zjis- karty řidiče. Při opakovaném ujetí od místa ne- O÷UVÊ7NKEGiNKMQXCC*NKPÊM[DWFQWW\CXąGP[DG\OQåPQUVKXLG\FWPCWNKEK2NWONQXUMQW
tili. Jednaosmdesátiletý muž v obci na Prostějov- hody pak hrozí až zákaz řízení,“ shrnul následky
·RNP¾W\CXÊTMCWNKEG2NWONQXUM¾QFUTRPCFQUTRPC
sku nejdříve zapíral, ale poté se pod tíhou důkazů nezodpovědného počínání šoféra František Ko- 8VQOVQVGTOÊPWDWFGWNKEG2NWONQXUM¾W\CXąGPCXQDQWUO÷TGEJCDWFGRTQDÊJCVRQMN¾FMC
PQXÆJQCUHCNVQDGVQPQXÆJQMT[VW
přiznal,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí řínek.
(mik)

Prostějov (mik) - V úterý 19. března se k dalšímu jednání sejdou radní statutárního města Prostějova.
Program je znovu velice obsáhlý,
převažovat budou diskuse o dalších
dotacích do sociální oblasti, školství
a kultury, dále majetkoprávní záležitosti a konšelé se rovněž budou
zabývat navrhovanými změnami
v Tržním řádu města Prostějova.
„Probírat budeme vzápětí i jednací
řád jednotlivých komisí Rady i Zastupitelstva statutárního města Prostějova,“ uvedl primátor František
Jura (ANO 2011). Poté radní přejdou ke schvalování dotací. „Budeme hlasovat o schválení sociálních
dotací do výše padesáti tisíc korun,
a to především menším organizacím zajišťujícím služby pro potřebné občany. Na závěr se pak budeme
zvlášť zabývat žádostí o poskytnutí
peněžitého daru Domovu pro seniory v Kostelci na Hané,“ přidala
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora pro sociální oblast.
„Schvalovat budeme rozpočtová
opatření na rekonstrukci křižovatky
ulic Tovární a Říční a také peníze
zajišťující zdárné dočasné stěhování
informačního centra,“ přidal Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek pro
stavební investice.

&KRGQÉNX]DYÔHQ
Prostějov (mik) – Právě od tohoto
dne dojde k menším komplikacím
pro chodce v ulici J. B. Pecky v Prostějově. „V termínu od 18. března
až do 15. května tohoto roku bude
uzavřen chodník v ulici J. B. Pecky
až směrem ke společnosti Penam.
Od 15. května do 31. července bude
navíc omezen provoz na silniční
komunikaci v této ulici. Důvodem
obou opatření je prodloužení stávající vodovodní sítě, které bude
provádět prostějovská stavební firma,“ informoval Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

POD MOST UŽ VJELY BAGRY

PROSTĚJOV Pod mostem
v Olomoucké ulici je čilý stavební ruch. Bagry dokonce vjely už
i do koryta říčky Hloučely, aby
připravily základy pro budoucí
podchod. K náročné investici
přistoupilo vedení prostějovského magistrátu z důvodu vzniku
bezpečné trasy pro chodce a cyklisty, kteří jinak nemají kvůli obrovskému dopravnímu provozu
skoro žádnou šanci překonat
v této lokalitě silniční komunikaci z jedné strany na druhou...

vozidel za den. Jedná se o místo, kde
velmi často přechází chodci nebo přejíždějí cyklisté směrem z Vrahovic či
nákupní zóny do biokoridoru Hloučela, případně naopak. A leckdy jde
opravdu až o život! Vidět lze uskakující lidi před projíždějícími auty, která
se zase snaží vyhnout nebezpečně
manévrujícím cyklistům. Vše by měla
vyřešit manipulační lávka.
„Projekt řeší bezpečný průchod
nejen chodců, ale i cyklistů pod mostem v Olomoucké ulici. Navržená
úprava propojuje západně stávající
stezku vedoucí podél vodMichal KADLEC smíšenou
ního toku Hloučela s komunikací
Olomoucká ulice patří z hlediska východně v ulici Říční. V rámci prodopravy mezi nejvíce frekventované, jektu je navrženo i veřejné osvětlení,“
a to sice s průjezdem přes dvacet tisíc potvrdil pro Večerník Jiří Rozehnal

(ANO 2011), náměstek prostějovského primátora pro stavební investice v Prostějově.
Večerník byl také podrobně seznámen se všemi technickými detaily
probíhající stavby podchodu. „Manipulační plocha včetně přístupových komunikací je řešena v celkové délce 124,31 metru. V úseku od
0,000 kilometru do 0,034 kilometru
je řešena jako dlážděné stezka, do
0,045 kilometru jako zpevněná konstrukce umožňující přejezd techniky
k údržbě toku, do 0,059 kilometru
opět jako dlážděná stezka. Manipulační plocha je realizována v šířce
2,25 metru s minimální podchodnou výškou 2,20 metru,“ popsal Rozehnal.

chodu
Stavba pod NKEK
MÆW
X1NQOQWE
TQWFW
LGXRNPÆOR

Jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, během uplynulého týdne probíhal pod mostem v Olomoucké ulici a jeho okolí čilý
pracovní ruch. „Aktuálně dochází
k vyrovnání dna koryta, odstranění
opěrné stěny, na jejímž místě bude 5VCXGDPÊRT¾EGRQFOQUVGOX1NQOQWEMÆWNKEKLUQWXRNPÆORTQWFW%JQFEKCE[M
zhotovena základová betonová NKUVÆ UG DT\[ FQUVCPQW DG\RGéP÷ \ LGFPÆ UVTCP[ HTGMXGPVQXCPÆ MQOWPKMCEG PC
FTWJQW
(QVQ/KEJCN-CFNGE
deska pro vlastní lávku a na opačné
straně břehu je budována posílená dokumentace,“ prozradil náměstek pečnost pro chodce a cyklisty v této
opěrná stěna. Kontinuálně budou prostějovského primátora. Město lokalitě. „Ano, proto tuto akci realinavazovat další práce dle projektové si od této investice slibuje větší bez- zujeme,“ usmál se Jiří Rozehnal.
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Všichni se teď budeme snažit o to, aby nám pracovní úkoly nepřerostly
přes hlavu, abychom tak měli čas na své soukromí. Prostějované tím pádem natropí spoustu chyb, protože, jak se říká, práce kvapná, málo platná! A odrazí se to i na výplatě.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dostanete
chuť na zakázané ovoce, což vás bude
nesmírně rajcovat. Buďte ovšem opatrní, protože stejné chutě budou mít
i lidé z okolí včetně nejlepších kamarádů. Může tak dojít ke střetu zájmů.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Už dlouho
přemýšlíte nad vyplněním volného
času. Moc ho sice nemáte, ale když
už takový den nastane, stejně se nudíte. To ovšem platit už nebude. Do
života vám vstoupí něco, co vám dá
pořádně zabrat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Těžký
úkol vás čeká, velmi těžký! Budete
si muset poradit s celou řadou úředních záležitostí a vězte, že většina
z nich bude hodně svízelná a dramatická. Spoustu věcí jste zanedbali
a teď vás to dohnalo.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete
mít spoustu jednání s významnými
partnery. Ovšem vaší chybou je, že
si nevidíte příliš do pusy. Na jedné
straně dokážete správným způsobem usměrnit rebely, na straně druhé si uděláte nepřátele.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Měli byste
zkusit něco nového, vaše zaostalé
postupy při řešení problémů i intimních neshod už dávno na nikoho
neplatí. Obraťte se o radu na někoho podstatně mladšího, ať víte, jak
to dnes v životě chodí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Neudržíte nervy na uzdě a svému partnerovi po dlouhých měsících řeknete
na rovinu, co si o něm myslíte. Už
nějaký čas to mezi vámi neklape
jako dřív, takže se rozhodnete jednat razantněji.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.O své zdraví
se nebojte, to je v naprostém pořádku.
Ovšem bát byste se měli o své soukromí, do kterého vám vstoupil dosud
nepoznaný člověk. Rozhodnete se ho
prozkoumat blíž, líbí se vám.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Neohánějte se vlivnými známostmi, ty
vám tento týden budou platné jako
mrtvému zimník. Dostanete se sice
do svízelné situace, ve které byste
potřebovali pomoc, ale poradit si
budete muset naprosto sami.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Lidi
okolo sebe uvádíte do rozpaků tím,
že si z nich neustále děláte srandu.
Tak tomu bude i nyní, kdy se pokusíte zcela vážnou věc obrátit v žert.
Tentokrát ale narazíte, nikdo se
smát rozhodně nebude.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Stále jste přesvědčeni o své šikovnosti a určité nadřazenosti nad druhými.
Ovšem nyní vás kdosi pořádně usadí
na zem, protože vy sami mu nesaháte ani po paty! Konečně ale změníte
myšlení.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Pozvete milou osobu na večeři, ta se vám
ale bohužel nepovede. Nezbyde nic
jiného, než polévku i druhé jídlo schovat a dělat, že jste nevařili. I tentokrát
budete muset vzít za vděk restaurací.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Naplánujte si jen ty věci, o kterých jste jasně
přesvědčeni, že je zvládnete. Šetřete
silami, na konci týdne totiž přijde
něco, co vás úplně vykolejí z dosavadního způsobu života. A na to
budete potřebovat sílu.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ą,67Ì&Ì35267Ĥ('.<

WC blok Power Aktiv Bref 3x50g 69,90

59,90

119,90

124,90

59,90

79,90
(100g)
89,90
(165g)

Domestos WC blok 3v1 40g

59,90

-

-

36,90

54,90

'XFN$FWLYH&OHDQ:&ÿLVWLÿJ

84,90

-

49,90

26,90

31,90

-

4MAX WC blok 3x40g

-

-

-

-

24,90

--

Go for Expert WC blok 45g

-

-

-

-

34,90

-

Cillit Bang Power & Fresh WC
blok 2x40g

-

-

-

-

34,90

-

Naše
4'57/¦

Základní hygiena je předpokladem zdravého fungování každého slušného člověka. Místností,kde musí obzvlášť čisto, je toaleta. Proto je tuze
dobré vědět, že WC blok Power Aktiv Bref nabízí nejlevněji shodně Lidl
a Tesco, kde můžete přihodit do košíku i 4MAX WC blok, Go for Expert WC blok a Cillit Bang Power & Fresh WC blok. Pro Domestos
WC blok 3v1 a Duck Active Clean WC čistič se vypravte do Kauflandu
Ať se dílo daří!
Průzkum byl proveden ve středu 13. března 2019
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

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

16
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
se rozhodlo podpořit Hospodářskou komoru ČR v rozvoji obsahu
právního elektronického systému
(PES), který přehledně na jednom
místě zpřístupní podnikatelům
všechny povinnosti vyplývající pro
ně z právních předpisů. Ministryně
Marta Nováková podepsala s prezidentem Hospodářské komory
ČR Vladimírem Dlouhým dohodu
o spolupráci na projektu PES a společně jej představili.
„Právní elektronický systém považuji i za
efektivní nástroj pro analýzu regulační
a byrokratické zátěže pro podnikatele
vyplývající z právních předpisů,“ říká
ministryně Nováková a dodává: „PES
nabídne podnikatelům přehledně
a v uživatelsky přívětivé podobě seznam
povinností, které je zapotřebí při podnikání plnit. Věřím v jeho úspěch, rozvoj
a spokojenost podnikatelů.“
Podnikatelé od letošního ledna využívají
Právní elektronický systém, který vyvinula Hospodářská komora. Vyznat se
v přebujelé džungli právních předpisů
je v současnosti složité, i podle pravidelných šetření Hospodářské komory
hodnotí české firmy byrokratickou zátěž
jako jednu z hlavních překážek rozvoje
jejich byznysu. V poslední komorové
anketě ze září 2018 více než 68 procent
oslovených podnikatelů uvedlo, že se
jejich administrativní zátěž v porovnání
s předchozím rokem zvýšila.

„Všichni podnikatelé a živnostníci
zbytečně ztrácejí čas, energii a peníze
jen proto, aby ohlídali své zákonné
povinnosti a vyhnuli se zbytečným
sankcím. Vynaložené úsilí by přitom
mnohem efektivněji využili pro svůj
byznys. Hospodářská komora ČR,
jež sdružuje a zastupuje v České
republice největší množství podnikatelů, proto našla unikátní způsob,
jak jim ulehčit,“ říká k Právnímu elektronickému systému prezident HK
Vladimír Dlouhý.
Informace, které podnikatelé v PES
naleznou, mají v tuto chvíli informativní charakter. Bez příslušné legislativy zatím totiž nelze dát přehledu
větší závaznost, kterou by podnikatelé přivítali. V budoucnu chce proto Hospodářská komora usilovat
o to, aby přehledy povinností byly
přímo povinnou součástí všech zákonů.
MPO se s Hospodářskou komorou
dohodlo na vzájemné spolupráci
z hlediska zpracování přehledu povinností vyplývajících z právních
předpisů majících resort ve své gesci.
V současné době se tak podílí na seznamu povinností u živnostenského
zákona.
Spolupráce na projektu PES je jedním z opatření, kterými MPO bojuje proti administrativní zátěži. Do
roku 2020 ministerstvo plánuje snížit
zátěž o dalších 40 opatření. Z toho-

to počtu jich bylo splněno přes 20
a další budou realizována v dohledné
době. „Připravili jsme mimo jiné propodnikatelské desatero a chystáme
systémová opatření, která by měla
zmírnit tempo novelizací a předkládání nových právních předpisů,“ dodává ministryně Nováková.
Do zkušebního provozu se můžete
zapojit prostřednictvím Okresní hospodářské komory v Prostějově, která
zájemcům vydá přístupový kód.
Chcete se stát spoluautory systému PES a přizpůsobit jej potřebám Vaší společnosti?
Chcete si systém PES vyzkoušet
zdarma?
Chcete získat nárok na slevu až 25
% při jeho zakoupení po uplynutí
zkušebního provozu?
Zašlete svůj požadavek na e-mail:
ohkpv@ohkpv.cz.
Více informací naleznete také na:
www.pespropodnikatele.cz.
Více na www.ohkpv.cz.
POZVÁNKY
NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

25. 4. Budoucnost informačních
systémů a poklady skryté v současných databázích
13. 5. Pracovnělékařské služby
– novinky, přednáší Robert Křepinský
22.5.Setkánímanažerůspředstaviteli
Statutárního města Prostějov

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Zdětín
Obec: Konice
Dne: 1. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 3. 4. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Zdětín - od č. 50 u hl. silnice po konec last: část obce Konice: č. p. 526, 386, 442 na ulici Tyrobce sm. Ptení vč. přilehlých ulic přes č. 124 na návsi až šova.
po č. 151, 156, dále ul. po č. 8, 9 a sm. zákl. stanice T- Obec: Prostějovičky
-Mobile včetně.
Dne: 3. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Zdětín
celá obec Prostějovičky včetně chatových lokalit.
Dne: 1. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Určice
last: celá část obce Zdětín ve směru od Lešan po č. 41 Dne: 3. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oba 63 na návsi /mimo č. 124/, vč. kaple, areálu ZD, celého last: část obce: jednostranně od č. 351, vč. BUS nádraží
vývod sm. vodárna Rols Lešany.
a dále od č. 335 po 385 včetně sokolovny. Oboustranně
Obec: Zdětín
od č. 406 a 386 po 401 a 390 a dále ulice s č. 391, 392
Dne: 1. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ob- a 453. Regul. st. RWE + jídelna ZD. Část obce kolem d.
last: část obce Zdětín - od pohostinství s č. 98 po konec hřiště od č. 140 po č. 67 s 45 a dále od č. 14 a 42 po koobce směr Bělecký mlýn vč. bočních ulic, nov. RD a cha- nec obce směr ZD ohraničený čísly 410, 39, 36, 31, 18,
tové lokality Blata.
371 a ulice od 373 po 379. Oboustranně od č. 244 a 214
Obec: Seloutky
podél silnice směr Seloutky po konec obce, včetně č. 63
Dne: 1. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ob- až 61. Ulice od č. 280 a 507 po 226.
last: celá obec Seloutky včetně chatových lokalit (mimo Obec: Určice
lok. Za vinohradem).
Dne: 3. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá obObec: Otaslavice
last: ulice od č. 428 po 478 a K/1467/1. Oboustranně
Dne: 1. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá ob- od č. 416 po 503 a 182. Jednostranně od č. 90 po 92
last: Dolní Otaslavice - oboustranně od č. 521 a 443 po a dále oboustranně ve směru na Alojzov po konec obce
č. 368 a 367. Ulice od č. 448 a 520 po 530 a 456 vč. č. s č. 498 a 310 včetně postranních ulic. Ulice s č. 218 až
407, 406, 482, 405 dále ulice od č. 479 a 451 po č. 426 160. Od č. 212 a 217 po 215 a 276 a dále jednostranně
a 427. Oboustranně od č. 412 a 422 po č. 417 a MŠ, dále po č. 348. Ulice od č. 254 a 275 oboustranně směrem
ulice od č. 553 a 561 po konec obce s č. 563, 565 vč. č. ke kostelu, okolí kostela včetně MŠ, domova důchodců,
539, 545, 536, 546.
pošty po č. 69. Lokalita novostaveb. Oboustranně od č.
Obec: Otaslavice
308 a 314 po 292 a 334. Ulice u sokolovny od č. 290 po
Dne: 1. 4. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá ob- 291 a dále ulice ve směru na Dětkovice po konec obce
last: ulice od č. 12 po č. 298 vč. č. 187 dále oboustran- s č. 471 a 368.
ně od č. 262 a 198 (vč. 193,195,197) po konec obce Obec: Budětsko
směr Vincencov s č. 91 a 230. Ulice od č. 313 po č. 261. Dne: 4. 4. 2019 od 7:00 do 11:00 hodin. Vypnutá obOboustranně od č. 267 a 257 po konec obce s čísly 294 last: TS Vodafone Budětsko (703662)
a 294 a dále celá chatová oblast směr Baba ohraničená Obec: Držovice
čísly: 550, 129, 297, 542, 72, 89, 53, 54, 22, 62, 128. Dále Dne: 4. 4. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá obOtaslavice č. 114 lokalita Bažantnice.
last: pravá strana ul. Za Olomouckou - od restaurace
Obec: Nezamyslice, Mořice
a penzionu U Císařské cesty (včetně) po ul. Z. Fibicha.
Dne: 2. 4. 2019 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Vrbátky
last: celá obec Nezamyslice mimo ulice Komenského Dne: 4. 4. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
a nádraží ČD. Odběratelská trafostanice Nezamyslice oblast: Jednostranně ulice od č. 97 po č. 45 vč č. 112.
ČD (č. 300721) Areál SŽDC. Část obce Mořice: Obou- A dále č. p. 109, 108, 101, 100 a 96.
stranně ulice od č. 178 a 42 + 90 po č. 154 (lokalita řa- Obec: Kostelec na Hané
dovky). Dále oboustranně podél silnice od Vrchoslavic Dne: 5. 4. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá obna Nezamyslice od č. 181 a 125 po č. 106 a 101 včetně last: sídliště Sport s č. 768, 769, 770, 771, 772, 786, 791,
ulic směrem k dálnici končící čísly 135, 190, 130, 191, 792, 793, 847, 848, 864 + vedle novo, 865, 887, 146,
164. Dále č. 149, 144, 153, 18, 117, 157, 105, 92, 20. novostavby RD ul. Palackého č. 919 + sousední.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Areál čerpací stanice Mořice u dálnice.
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Vzpomínka smutná nás provází
každičký den. Dnes bys synu
slavil 50 let. Oči jsi navždy zavřel
a teď jen spíš, o naší bolesti nic nevíš.

Stavební firma hledá pozemek pro GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Pronajmu garáž v uzavřeném areálu na a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitul. B. Šmerala vedle kotelny DPS, s.r.o. nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Tel.: 723 826 819
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Pronajmu letní občerstveni s gri- www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
lem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace: Vykupujeme starý nábytek do roku 1965,
731 525 155
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staPronajmu byt 2+1 blízko centra. Jen sol- ré vzduchovky i nefunkční, starou pračku
JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé
ventnímu zájemci. Informace na tel.:
pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
777 039 874 po 18 hod.

Dnes, tj. 18. března 2019
by se dožil 50 let
pan Antonín DRMOLA
z Brodku u Prostějova.
Vzpomíná rodina s družkou.

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

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

Důchodkyně – nekuřačka, abstinentka,
bez zvířátka – hledá levný pronájem bytu
v osobním vlastnictví. Podmínkou trvalé
bydliště. Spěchá! Email: fowa@seznam.cz Sběratel koupí a dobře zaplatí za takovéto
nože a veškeré věci vojenského charaktePronajmu 135 m2 nebo 270 m2 podlaho- ru používaných výsadkáři do roku 1990.
vé plochy v bývalém starém Agrostroji. Tel.: 704 268 219
Tel.: 608 709 521, 608 614 100

řádková inzerce / vzpomínky

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

Dne 20. března 2019
tomu bude 5 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Radoslav ŠEDÝ

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

Dne 15. března 2019
uplynul 1. rok, co nás
navždy opustila
paní Květoslava LÁTALOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají synové Roman
a Květoslav s rodinami.

Hluboký zármutek zůstává po
tom, kdo nás navždy opustil.

KOUPÍM rodinný dům v PV nebo okolí. 737 530 368

Dne 17. března 2019
jsme vzpomenuli 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Františka ZLATNÍČKA
z Plumlova.
Všichni, kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Byt 2+1, DB nebo OV – koupím.
Spěchá. 605 913 562
V okolí PV koupím chatu. 605 011 594
Pronajmu od května garáž v Prostějově
u bývalého Cílu. Volat po 17:00 hod.
Tel.: 582 365 843

Dne 17. března 2019
jsme vzpomenuli 2. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Luboš SLEPÁNEK
z Plumlova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
a zároveň dne 17. března 2019
jsme vzpomenuli nedožitých 66 let
paní Dagmar HAVLOVÉ,
roz. Šedé.
Za tichou vzpomínku děkuje
Terezie Šedá a Radoslava
Bezslezinová s rodinou.

Koupím garáž v Prostějově. Nabídněte.
Tel.: 603 445 601
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Dne 20. března 2019
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Ladislava SEDLÁČKA
a 30. března 2019
by se dožil 75 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Sedláčkova a Stanekova.

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

Dne 21. března 2019
by se dožil 80 let
pan Jaromír PITÁK
z Nivy.

Dne 2. února 2019
jsme vzpomenuli 95. výročí narození
pana Oldřicha KONŠELA
a dne 15. března 2019
uplynulo 28 roků,
co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Milana a Vlastika
Konšela z Určic.

Dne 21. března 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Marie PITÁKOVÁ
z Nivy.
Za tichou vzpomínku děkují
syn s rodinou.

Dne 19. března 2019
by se dožila 90 roků
paní Jarmila SVOBODOVÁ
z Prostějova.
Stále vzpomíná dcera
Marcela s rodinou.

Dne 19. března 2019
uplyne 14 let, co nás
navždy opustil můj syn,
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná táta.

Dne 23. února 2019
jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí
pana Josefa CETKOVSKÉHO.
Dne 19. března 2019
by se dožil 95 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery
s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

PRODÁM
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

18050570474

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

16011421482

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

FINANCE

Prodám levně 2 akvária (270 litrů) zabu- Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
dované ve skříni, vhodné i do paneláku. EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Tel.: 777 029 865
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic nabízí ihned. Tel.: 604 42 59 86
k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms
500 Kč. Nabídka platí do vyprodání záPůjčka Pv a okolí.
sob. Doprava zajištěna. Tel.: 582 388 101
Tel.: 776 087 428
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

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

Dne 16. března 2019
by se dožila 110 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Bohuslav, dcery Halka
a Majka s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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.

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 Frömmel 1938
Prostějov
Roman Bureš 1939
Prostějov
Stanislav Štark 1931
Opatovice
Vlastimila Halouzková 1944
Kostelec na Hané
Karla Pecinová 1938
Pěnčín
Milada Tilcerová 1935 Stařechovice
Jan Škoda 1954
Prostějov
Ludmila Vrtalová 1936
Smržice
Emanuel Zapletal 1937
Prostějov
Růžena Pudová 1934
Krasice
Růžena Humplíková 1936
Lhota
Jana Starostová 1943
Dětkovice
Zdeňka Buriánová 1936 BrodekuKonice
Arnošt Chalupa 1940
Vyškov
Helena Štefková 1928
Pařezovice

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
Prodám přehrávací desky z 60. let
minulého století s přehrávačem.
Tel.: 731 26 46 26

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

OZNÁMENÍ
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
módní přehlídky a reklamní kampaně.
Tel.: 605 427 271 od 9-12h.
www.studio365.eu

15021020132
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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

Poslední rozlouèení
Pondělí 18. března 2019
Stanislav Jelínek 1943 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeňka Pernicová 1946 Čechovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Milan Němec 1936 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 20. března 2019
Veronika Umbraunová 1929 Seloutky 11.00 kaple Určice
Ladislav Řezníček 1951 Olšany u Prostějova 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Šilhánek 1946 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
František Říha 1958 Praha 15.30 kostel Želeč
Pátek 22. března 2019
František Hrubý 1935 Olšany u Prostějova 12.00 kostel Olšany u Prostějova
Jan Vláčil 1952 Kostelec na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 23. března 2019
Josef Franc 1928 Hrochov 10.00 kostel Jednov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ivo Luža 1986
Prostějov Hana Suchánková 1954
Jana Ondrýsková 1942
Lešany
Olšany u Prostějova Marie Pupíková 1933
Dětkovice
Pavel Marjánek 1954
Otaslavice Miroslav Opálka 1955

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Ptáčníková 1928 Mostkovice František Kravák 1939
Prostějov

Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme na občasnou výpomoc kucha- Nabízíme přivýdělek pro aktivní důchodce
nebo maminky na MD, které by brigádně
ře/kuchařku. Číslo tel.: 775 780 046
nepravidelně v dopoledních hodinách poUklidová firma přijme pracovníky na máhaly s úklidem na hotelu v Prostějově (asi
úklid nebytových prostor. Kontakt: 2 hod./den). Tel.: 777 005 488
775 605 121. Volat od 9:00 do 14:00.
Hledám montéra vzduchotechniky. I na Úklidová firma přijme pracovnici
na provádění denního úklidu (od
zaučení. Možnost brigádně nebo na ŽL.
15:00 do 17:30). Vhodné pro
Kontakt: 731 263 005.
důchodkyně. Mzda 100 Kč/hod..
Tel. kontakt: 725 703 685.
Firma DřevocentrumCZ pobočka
Prostějov hledá vhodné kandidáty
na pozici skladník/prodejce. Tel. kontakt: 770 158 489
Nabízíme pomocné práce při výrobě sladkého pečiva. Možný zkrácený úvazek, možné práce jen o víkendu. Tel.: 602 603 067
Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po
ČR, pravidelná mzda.
Tel. 605 248 001
Hledám důchodkyni do začínající sběrny
oprav oděvů v Prostějově. Tel.: 608 331 141
Firma Montáže inženýrských sítí Protivanov přijme elektrikáře. Nástup možný ihned. Kontakt: 733 526 284

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Expedienti v masném průmyslu 27 000-35 000 Kč jednosměnný

Kuchař/-ka

8=É9ħ5.$
INZERCE
93É7(.
%ì(=1$
9+2',1

27000Kč

Firma

základní+praktické MAKOVEC, Kostelec na Hané

pružnáprac.doba středníodborné

NárodnídůmProstějov

Mistři skladu přípravy materiálu 23 500 Kč

dvousměnný

ÚSO s maturitou

LINAPLAST, Kralice na Hané

Pekaři

25000Kč

noční

středníodborné

MOPS,NěmčicenadHanou

Pracovníci v soc.
službách – přímá péče

15 210-22 920 Kč nepřetržitý

Školníspeciálnípedagogové

14010Kč

základní+praktické Domov seniorů Prostějova

pružnáprac.doba vysokoškolské

ZákladníškolaKlenovicenaHané

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pracovníci pro
rozvoz stravy

85 Kč/hod.

dělené směny

základní+praktická

Švehlova střední škola Pv

Prodavač/ka dámské
a pánské konfekce

80 Kč/hod.

jednosměnný

střední odborné

Fantazim collection, Prostějov

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

190214110185

19031510283

19031310271

18072610772

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

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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I jedenácté 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 21. 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

Přemyslovka
Viliam GRNÁČ, Mostkovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jan Vošahlík
Iveta KOŘÍNKOVÁ, Prostějova
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BŘEZNOVÁ
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na prohlídku.
SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 7, 2,1
Věra ZAPLETALOVÁ, Brodek u Prostějova
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19030860237

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Marketingováspolečnostpřipravujeivletošnímroceřaduzajímavýchakcí
Kamil BENEŠ, Kralice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získává 52',11e967831e
YKRGQRWČ.þQDDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19030810236

19021560194

...... SALON

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

Výherce získá 7ě,96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

KULTURY a graficky lehce poupravili jednu z hvězd
filmu Sněženky a machři a člena oblíbené partičky,
která nedávno vystoupila v Prostějově....

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

16020561568

19030560229

BLÁTO, OBILÍ, KOTVA, OLIVA, AMNÉZIE, LÍČIT, BUDIČ, LOTOS,
ŽVATLA, OSIDLA, RUMUN, BOUCHAT, SHNÍT, LVOUNI, SVODY,
SLEVA, KNIHA, ÚHRADA, HRDOST, LOUHY, POKUTY, VEDVÍ,
ŠROUB, ŠÍDLA, KANAFA

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

Výherce získá'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þVRUWLPHQWSURGHMQ\
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zveme vás ...

TIP9HîHUQtku

ZPÍVÁME PRO UNICEF

KDY: STØEDA 20. BØEZNA, 18:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ 1, PROSTÌJOV
V Městském divadle se tuto středu
uskuteční jedinečný koncert na pomoc dětem. Ženský pěvecký sbor
Nota Bene Prostějov společně s dětským sborem ZUŠ Vladimíra Ambrose zazpívají pro dobrou věc. Uslyšíte
upravené lidové písně, dětské písničky, ale také oblíbené skladby skupiny
Hradišťan. A hlavně, výtěžek z této
charitativní akce bude věnován organizaci UNICEF, načež poputuje dětem vyrůstajícím v chudobě a nebezpečných podmínkách.

V první jarní den proběhne po celé České
republice řetěz charitativních koncertů, které spojuje myšlenka pomoci dětem vyrůstajícím v chudobě a v nebezpečných podmínkách v různých částech světa. Do série
charitativních koncertů se zapojily i ženský
pěvecký sbor Nota Bene Prostějov a dětský
pěvecký sbor ZUŠ Vladimíra Ambrose.
„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,“ prozradila Ivana Dušková, členka sboru
Nota Bene Prostějov. „V programu koncertu zazní i sólové klavírní melodie v podání
mladého talentovaného klavíristy Daniela
Juna a závěr bude patřit propojení dětských
i dospělých hlasů obou sborů,“ přidala.
Vstupné činí 100 korun, a jak již bylo
uvedeno, výtěžek poputuje organizaci
UNICEF na program určený pomoci
dětem snázvem Dobrý start do života.

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 18. března
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 ŠŤASTNÝ LAZZARO
drama Itálie
úterý 19. března
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 ZELENÁ KNIHA
americká komedie
středa 20. března
15:00 ZRODILA SE HVĚZDA
hudební drama USA
17:30 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI?
francouzská komedie
20:00 BOJOVNICE SLUNCE
válečné drama Francie
čtvrtek 21. března
17:30 LOVEní
romantická komedie ČR
20:00 SKLENĚNÝ POKOJ
české drama
pátek 22. března
15:30 KOUZELNÝ PARK
animovaná komedie USA
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 PAŠERÁK
drama USA
sobota 23. března
15:30 KOUZELNÝ PARK
17:30 PAŠERÁK
20:00 CAPTAIN MARVEL
akční sci-fi USA
neděle 24. března
10:30 PSÍ VELIČENSTVO
animovaný film Belgie
15:00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
americký rodinný film
17:00 LOVEní
19:00 KRÁL LEAR
české drama

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
do 30. dubna
ODRAZY VE SKLE
výstava amatérské fotografky a básnířky Elly El (Jarmily Kocmanové), která
zachycuje přírodu, architekturu, města,
vesničky, nejrůznější detaily, opuštěná
místa a zchátralé objekty, vše doplňuje
básněmi (Galerie na Půdě)
úterý 19. března
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
další přednáška z pravidelných setkání
účastníků Virtuální Univerzity třetího
věku se koná pod záštitou Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze
středa 20. března
17:00 PROMÍTEJ I TY: NERODIČ
dokumentární film české režisérky
Jany Počtové je intimní sondou do
rodičovství a partnerství dneška
čtvrtek 21. března
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit?
17:00 AUTORSKÉ ČTENÍ
básnířka a prozaička Anna Bolavá
vystoupí v rámci jedinečného projektu
Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je
představit čtenářům zajímavé současné
české autory
do 30. března
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou
knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy,
které již nepotřebujete? Můžete přinést
vaše knihy, které budou zdarma k dispozici ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést všechny publikace, které vás
zaujmou.

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 18. března
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi.
úterý 19. března
8:00 DĚTSKÁ SCÉNA
okresní přehlídka dětských recitátorů
od 6 do 15 let
čtvrtek 21. a pátek 22. března
9:00 WOLKERŮV
PROSTĚJOV 2019
krajské kolo přehlídky uměleckého
přednesu s postupem do hlavní soutěže

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 18. března
19:00 NAPOLITÁNSKÉ PÍSNĚ
abonentní koncert v podání:
-LĜt5$-1,â, baryton
(sólista drážďanské Semperoper)
& 1$32/,7$148$57(7
středa 20. března
18:00 ZPÍVÁME PRO UNICEF
Y\VWRXSt127$%(1(3URVWČMRY
D'36=8â9$PEURVH3URVWČMRY
sobota 23. března
15:00 KRÁLOVNA
KOLOBĚŽKA PRVNÍ
Dnes již klasická pohádka fantastického autora a vypravěče Jana Wericha, kterou napsal na motivy příběhu
Chytrá horákyně od Boženy Němcové.
Většina z nás si jistě pamatuje její půvabné filmové zpracování z roku 1984
s Dagmar Patrasovou a Janem Čenským
v hlavních rolích.
Hrají: V. Nováková, L. Červenka, J. Krejčí, V. Bahník, V. Hartlová
Dramatizace a režie: Jan Ťoupalík
Moravské divadlo Olomouc

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 30. dubna
OBRAZY
výstava věnovaná nedožitým 85. narozeninám akademického malíře Jiřího Mádla

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

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

Sokolovna

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 24. března
14:00 a 16:00 HONZA
JE HÁDANEK KRÁL
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 loutkové divadlo
do 24. dubna
OBRAZY ŽIVOTA
výstava ke stému výročí narození pros- Státní
tějovské malířky Alžběty Zelené před- okresní archív
stavuje výběr z jejího rozsáhlého díla,
Třebízského 1, Prostějov
zejména ze soukromých sbírek
do 5. dubna
do 21. dubna
X.
KLUBOVÁ
VÝSTAVA
TVORBA
Malíř, grafik a designér, prostějovský ro- FOTOGRAFIÍ
výstava
členů
Fotoklubu
dák Evžen Hanzalík žije a tvoří v Praze.
Pro svou výstavu si připravil kolekci obrazů a plastik s expresívními figurálními
motivy, které dle autorova názoru nejlépe vyjadřují myšlenku a pocit, kterého
chce dosáhnout. Většina děl vzniká metodou klasické tzv. automatické malby
známé zejména z tvorby surrealistů. Je to
metoda spontánní malby s neznámým
cílem, to znamená, že autor při malbě pracuje s pocitem a konečný smysl
a název, jenž vyjadřuje “co tím chce říci“
vzniká v průběhu vývoje malby. Sochy,
ale i některé obrazy však vznikají standardní metodou skicy a realizace.

Zámek Konice
úterý 19. března
19:00 KLARINET A HARFA
koncert v podání: Anna Paulová
(klarinet) a Hedvika Mousa Bacha (harfa)
do 5. dubna
TAK TROCHU JINAK
výstava fotografií Lubomíra Čížka

FLORBAL:

akce v regionu...
Vítání jara v Určicích
Sbor dobrovolný hasičů Určice a Obecní úřad Určice pořádají Vítání jara. Akce se bude konat v sobotu 23. března
od 16:00 hodin v místní sokolovně. V programu vystoupí děti z mateřinky, základní školy i taneční skupiny Šárky Miklíkové, diváci se mohou těšit také na
pohádku Potrestaná pýcha. O diskotéku se postará DJ Ondřej Vémola. Zajištěna bude i bohatá tombola pro děti a občerstvení.

Motorkářská přednáška v Dobromilicích
Besedu o cestě na motorkách přes Balkán, Rumunsko a Ukrajinu bude vyprávět
Ladislav Aladar Cásek, který loni se svým kamarádem projel deset států za šestnáct
dnů. Přednáška s názvem Jak jsme jeli 5 000 km na kafe se bude konat tuto sobotu
23. března od 17:00 hodin v budově Regionálního muzea v Dobromilicích. Součástí akce bude promítání fotografií z cest.

Křest CD NOPROBLEM v Kostelci
Přijďte přivítat jaro s dobrou muzikou! Kapela NOPROBLEM z Kostelce na Hané
zve na křest svého nového CD – 2018. Akce se bude konat tuto sobotu 23. března
od 18:00 hodin v kostelecké sokolovně. Hostem bude olomoucká kapela Akvarel.

Klarinet a harfa na zámku
V úterý 19. března od 19:00 hodin se na zámku v Konici bude konat společný koncert klarinetistky Anny Paulové a harfistky Hedviky Mousa Bacha. Pětadvacetiletá
Anna Paulová začala hrát na klarinet v jedenácti letech. Už o čtyři roky později vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií. Je držitelkou řady ocenění
z národních i mezinárodních soutěží. Harfistka Hedvika Mousa Bacha již mimo
jiné spolupracovala na projektech Ivy Bittové či Dana Bárty.

Tvoření v knihovně v Němčicích
Vytvořit si záložku do knihy technikou origami budou moci děti od 6 do 13 let
v Městské knihovně Němčice nad Hanou. Tradiční tvoření se koná v pondělí 18.
března od 15:30 hodin. Účast je nutno nahlásit.

„Přendite si splknót“ do Konice
Zábavný pořad Petra Lindušky v hanáckém nářečí s hudebním doprovodem Bohuslavy Šmídové se bude konat tento pátek 22. března od 18:00 hodin v zasedací místnosti
zámku v Konici. Těšit se můžete na povídky, fejetony, básničky, písničky a jiné povídání.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 21. března od 17:00 hodin
se koná seminář „TRESTY NEBO
DŮSLEDKY?“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji povedou opět L. Křenková a S. Wantulová. Vždy v pondělí
17:30-20:30 hodin.
* 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
*ve středu 20. března od 16:00 hodin
je na programu tvůrčí dílna „JARNÍ
DRÁTKOHRANÍ“

Sobota 23. března:
8:30 12. kolo 3. ligy juniorů, sk. 7 (týmy
FBC Playmakers Prostějov, K2 Prostějov, Šumperk, Postřelmov, Olomouc
„B“, Hranice, Droždín, SH ZŠ Suprovka
v Němčicích nad Hanou).
Neděle 24. března:
8:00 20. kolo Olomoucké ligy starších
žáků (týmy SK K2 Prostějov „B“, FBC
Hranice, FBC ZŠ Uničov, FBC Mohelnice, FBC Lipník, SH ve Studentské
ulici Pv).

SONS PROSTÌJOV
*v pondělí 18. března od 14:30 hodin se
uskuteční „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
*ve čtvrtek 21. března od 9:00 hodin se
koná „PLETENÍ Z PEDIGU“
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
RÙZNÉ...
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).
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
v úterý 26. března 2019 členskou
schůzi.

HÁZENÁ:
Neděle 24. března:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
Kuřim (16. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).
16:00 TJ Sokol II Prostějov – SKKP Handball Brno „B“ (16. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní
Morava, SH ve Studentské ulici v Pv).

LEDNÍ HOKEJ:
Pátek 22. března:
18:00 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(Regionální liga dorostu, nadstavba Y, zimní stadion Pv).
Sobota 23. března:
Neděle 24. března:
12:30 SK Prostějov 1913 – Hokejový klub
Opava s.r.o. (Liga mladších žáků „D“, ročník
2007-2008, sk. 29, zimní stadion Pv).
14:45: SK Prostějov 1913 – HC ZUBR
Přerov „B“ (Krajská liga přípravek na velkém hřišti, zimní stadion Pv).

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Pátek 22.3.
Sobota 23.3.

8.30 - 9.30
16.00 - 18.00

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
Tuto sobotu 23. března se koná 3.
BENEFIČNÍ KONCERT PRO ZÁCHRANU VARHAN, který vypukne
v 18:30 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého (Svatoplukova ul., Prostějov).



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Naleznete
uvnitř

DOKTOŘI
NA BÁLE
ƔƔ Předposlední ples z městského programu proběhl v Národním
domě a měl zdravotní nádech...
strana 24
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DALŠÍ
DEBAKL
ƔƔ Fotbalisté Prostějova nadále čekají na úspěch. Ve třetím jarním dějství padli na východě Čech strana 28

Ladislav VALNÝ

Populární hereèka
ovládala v roli matky
celou rodinu vèetnì dcery

strana 23

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Uběhlo již deset dní od policejního
zásahu v prostějovském domě poslance Jaroslava Faltýnka kvůli prověřování
okolností ohledně údajného ovlivnění
hospodářské soutěže na výběr mýtného ve prospěch společnosti Kapsch.
Během uplynulého týdne grilovali
v Poslanecké sněmovně prostějovského poslance jeho kolegové, Faltýnek
ale stále tvrdí, že se nedopustil ničeho
trestného. Případ se nikam neposunul.

PROSTĚJOV Šance, že tenistky České republiky nastoupí do fedcupové baráže proti Kanadě
v Prostějově, se stala realitou. Hrát se bude na antuce, dějištěm zápasu bude 20. a 21. dubna centrální
dvorec areálu Národního tenisového centra Za Kosteleckou ulicí.
„Najít dva měsíce dopředu na závěr dubna volnou krytou halu bylo
s ohledem na hokejovou extraligu
takřka nemožné. Proto jsme se po
dohodě s kapitánem a hráčkami
rozhodli pro antuku v Prostějově

na centrkurtu se zatahovací střechou,“ potvrdil dějiště atraktivního duelu Miroslav Černošek,
majitel agentury Česká sportovní,
která utkání Fed Cupu organizačně zajišťuje.

ƔƔ Prvoligový tým BCM Orli Prostějov vyhrál v závěrečném 6. kole skupiny o 1. - 6. místo nad Slavojem Litoměřicemi 77:72 v tabulce druhé nejvyšší
soutěže uhájil třetí místo.

TOMIGA
VYBÍRAL
ƔƔ Bývalý předseda prostějovských
Jestřábů si měl pro peníze chodit do
bankomatu. Proč?
strana 39

MÍNA NAVŠTÍVILA „KASKO“ .RVWHOHFL3URVWĚMRYFKWĚMt
A BYLA DRZÁ...
YQHGĚOLRGÿLQLWSURSDGiN\
ŠLÁGR VEČERNÍKU – HÁZENÁ

PROSTĚJOV Jen
velice málo bodují
zatím v jarní části 2. ligy mužů ČR
2018/19 házenkáři
TJ Sokol Kostelec
na Hané HK i TJ Sokol II Prostějov. Navíc minulé duely na vlastní palubovce jim shodně
vůbec nevyšly, když „hákáčko“ překvapivě padlo s posledními Maloměřicemi B a „dvojka“ utrpěla debakl s Ivančicemi. O nejbližším
víkendu hodlají oba zástupci našeho regionu v druholigové skupině
Jižní Morava tato zaváhání napravit.
Kostelečtí borci (průběžně v tabulce šestí) přivítají doma v tamní
Městské sportovní hale třetí SK Kuřim, hraje se v neděli 24. března
tradičně od 10:30 hodin. „Naše fanoušky jsme minule špatným výkonem nepotěšili, tak bychom jim to teď rádi vynahradili. Kuřimi se
v letošní sezóně hodně daří, proto musíme do utkání šlapat hned od
začátku na plné obrátky a nechat na hřišti absolutně všechno,“ burcuje hlavní trenér házenkářů HK Milan Varhalík.
Prostějovští muži figurující na osmé pozici aktuálního pořadí soutěže hostí v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici až
dvanácté SKKP Brno B, střetnutí propukne v neděli 24. března od
16:00 hodin. „Poprvé na jaře snad budeme mít k dispozici mladé
bratrance Flajsarovy z extraligového Nového Veselí. A pokud i jinak nastoupíme v trochu kompletní sestavě, určitě je v našich silách
béčko Králova Pole porazit, byť také u něj vždy záleží na momentálním složení. Každopádně
doma
chceme i potřebujeme zvítězit,“ řekl
jasně kouč Sokola
II Tomáš Černíček.
(son)

vs.

ƔƔ Velice solidní účast hlásí prostějovský tenis na turnaji v Miami. Vedle
dvojice českých favoritek Petra Kvitová
– Karolína Plíšková bude v hlavní soutěži i Barbora Strýcová, v kvalifikaci se
představí i Kristýna Plíšková a Karolína Muchová. V mužské pak bude startovat Lukáš Rosol, který může doplnit
jediného vyslance v pavouku Tomáše
Berdycha.
ƔƔ V pořadí už třetí vlnu výměny starých topidel na tuhá paliva za moderní
zdroje vytápění chystá Olomoucký
kraj. Z Ministerstva životního prostředí by se do regionu mělo dostat přibližně 171,5 miliónu korun. Pokud krajští
zastupitelé v dubnu schválí financování a podmínky dotačního programu,
začne hejtmanství přijímat žádosti
o kotlíkové dotace 4. června.
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PROSTĚJOV Včera přijela do Společenského domu mezi mládeží známá a oblíbená youtuberka, zpěvačka a influencerka Dominika Mína Elischerová. Podívat se na ni přišlo několik desítek
dětí různých věkových kategorií. Mína zpívá jak svoje písničky, tak převzaté. Hostem jejího
koncertu byla i mladá zpěvačka Adéla Zouharová. Jenže, spokojenost v hledišti moc nepanovala. „Hrůza a děs, tohle kdybych věděla, tak bych sem dceru nevzala. Mladá a namyšlená puberťačka, která se neumí chovat ke svým fanouškům. Měla by si hlavně uvědomit, že je vzorem
pro mnoho dětí. Byla neskutečně drzá,“ svěřila se Večerníku jedna z maminek.
(nif)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ,
KDE TAKÉ NAJDETE FOTOGALERII

➢

vs.

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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1:4
(1:3, 0:1, 0:0)

%UDQN\  +DUNDEXV ýDFKRWVNê  ±  5HGOLFK 7
.DXW .UXåtN.XEtN 5HGOLFK-ětKD 3OHNDQHF
-iJU 'LYiFL

9VHWtQĠ%XGĨMRYLFH 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
%UDQN\.DUDEiþHN %UDGOH\ (QGiO 3OiãLO*LO
EHUW 'LYiFL

]iSDV\

YL]QtæH

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

6WDUvÉz½FL
Prostìjov – Havíøov 8:5
(3:2, 3:1, 2:2)

9VHWtQĠ%XGĨMRYLFH 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)

Branky Prostějova: V. Koutný (Kubík), Miškovský, Hozman, Tománek,
Tománek (Žák), Holub (Žák, Šindler),
Miškovský (Tománek), Miškovský.
Sestava Prostějova: Kroupa, Jelínek –
Hruban, Šilhánek, Šandera, Mojžíšek,
Kubík, Němec, Miškovský, Tománek,
Žák, V. Koutný, Holub, Hozman, Šindler, Ševčík. Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Šumperk 17, 2.
Vítkovice 17, 3. Třinec 14, 4. Orlová 11,
5. Uničov 10, 6. Opava 7, 7. Prostějov
6, 8. Havířov 6, 9. Přerov 2, 10. Frýdek-Místek 2.

%UDQN\  0 1RYiN *LOEHUW (QGiO   (QGiO 0
1RYiN3êFKD ='ROHåDO %UDGOH\.XWOiN +HĜ
PDQ='ROHåDO .DUDEiþHN9\GDUHQê .XWOiN
%DEND6WUPHĖ 'LYiFL

.$03ĜÌã7Č
VHPLÀQiOHSOD\RII
]iSDV~WHUëEĝH]QDý%XGČMRYLFH9V
HWtQ.ODGQR-LKODYD  
]iSDVVWĝHGDEĝH]QDý%XGČMRYLFH
9VHWtQ.ODGQR-LKODYD  
 ]iSDV SiWHN  EĝH]QD  9VHWtQ  ý
%XGČMRYLFH-LKODYD.ODGQR
SĝtSDGQë]iSDVSiWHNEĝH]QD9VHWtQ
ý%XGČMRYLFH-LKODYD.ODGQR  

-XQLRUND
3URVWÈMRYs¤HUQÉYOFL5RzQRY
S5 
Branky Prostějova: Pokorný (Fojt),
Kuba (Poledna, Janeček), Janeček (Kuba).
Sestava Prostějova: Přecechtěl – Černý, Šabršula, Pokorný, Fojt, Jiříček,
Hladiš – O. Tichý, Mikeš, Šafránek,
Kuba, Poledna, Píchal, J. Tichý, Mrázek, Janeček, Ševčík. Trenér: Jaroslav
Beck.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno
56, 2. Prostějov 39, 3. Uherský Brod
39, 4. Boskovice 39, 5. Frýdek-Místek
38, 6. Černí vlci Rožnov p/R 33, 7. Orlová 24, 8. Karviná 19, 9. Nový Jičín 19.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli
17. 3., 19:50 – pozn. red.
(kom)

0ODGvÉz½FL
Prostìjov – Havíøov 8:4
(3:0, 3:0, 2:4)
Branky Prostějova: M. Voráč, Hejcman (Š. Palánek), D. Fiala (Hejcman),
J. Kumstát (Š. Palánek), T. Marek (Hejcman), Končický, J. Kumstát, Hejcman
(J. Mudrla).
Sestava Prostějova: Štourač – M.
Voráč, Š. Palánek, J. Mudrla, Končický, T. Marek, Hejcman, D. Fiala, Rais,
J. Kumstát, Florýková. Trenér: Filip
Smejkal.
Průběžné pořadí: 1. Opava 13, 2. Prostějov 12, 3. Šumperk 12, 4. Uničov
11, 5. Třinec 10, 6. Frýdek-Místek 9, 7.
Přerov 9, 8. Orlová 8, 9. Vítkovice 6, 10.
Havířov 2.
Dorost
2UORY½s3URVWÈMRY
(1:1, 2:0, 3:2)
Branky Prostějova: Tománek (Filípek), Šipakin, Machalík (Šipakin).
Sestava Prostějova: Jelínek – Soldán,
Holub, Zatloukal, Polcr, Beneš – Šipakin, Kudláček, Machalík, Filípek, Tománek, Tábor, Sovjak, Žák, Miškovský.
Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Orlová 55, 2. Třinec B 50, 3. Opava 48, 4. Prostějov 43,
5. Hodonín 43, 6. Valašské Meziříčí 39,
7. Karviná 34, 8. Černí vlci Rožnov p/R
25, 9. Břeclav 23, 10. Nový Jičín 21.
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Svým výrazným projevem diváky zaujala
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STAŠOVÁ V DIVADLE
=$.21Ġ,/$Å752-É.´
PROSTĚJOV Minulé úterý završila v Městském divadle Simona Stašová s divadelní hrou
Skleněný zvěřinec třetí ročník oblíbeného „Trojáku“, v rámci něhož odehrála celkem tři představení v hlavní roli. Po barové zpěvačce v Drobečcích z perníku a partnerce „vězně“ ve Vězni
na druhé avenue se zhostila role matky dvou dětí, které„dusí“ svou přehnanou péčí. Závěrečný
Skleněný zvěřinec byl ovšem bohužel spíše zklamáním...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Zvučné jméno Simony Stašové přilákalo do Městského divadla v Prostějově množství lidí, sedadla byla obsazená do posledního místečka. A není

se čemu divit, Stašovou známe jako
výbornou herečku, ovšem hra Skleněný zvěřinec v jejím podání nebyla
tím pravým ořechovým.
Tragikomický příběh napsaný rukou
Tennesseeho Williamse diváky vnesl
do amerického prostředí 20. až 30. let
minulého století, kde žije opuštěná
matka Amanda (Simona Stašová) se
svými dvěma dětmi. Nerespektuje
jejich dospělost, i proto se hlavním tématem stává hledání životního part-

nera pro čtyřiadvacetiletou dceru. To
se však postupně ztrácelo v přemíře
slov. Dějovost vyprávění tak byla
zcela minimalizována a odsunuta do
pozadí na úkor replik, které drama natahovaly na dlouhé dvě a půl hodiny.
Za zmínku nicméně stojí sama Simona Stašová, jejíž výkon výrazně vyčníval nad projevy ostatních. Vitálním
a výrazným vyjádřením své postavy
diváky jistě zaujala a v některých místech i velmi dobře pobavila. Inscena-

5KOQPC5VCwQX¾EQD[OCVMC#OCPFCéCUVQX\RQOÊPCNCPCUXÆJQWRTEJNÆJQOCPåGNC\RQFQDP÷PÆJQPCQDTC\G
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ce, založená právě na jejím hereckém
výkonu, však tímto nejvíce uškodila
ostatním postavám a celkovému vyznění příběhu. Nakonec se divák totiž
jen těžko dobíral závěru, jaký význam
v dramatu měl mít skleněný zvěřinec,
s nímž si hrála dcera. Dá se přitom
předpokládat, že v původní verzi divadelní hry byl jistě velmi důležitý,
jestliže se podle něj jmenuje.
V názorech se zřejmě shodovala
většina diváků, o čemž svědčil re-

lativně krátký a vlažný závěrečný
aplaus. „Osobně bych drama určitě zkrátil, na to, jak dlouho trvalo,
se toho v něm zase tolik neudálo.
Co se týče Simony Stašové, řekl
bych, že je to výborná herečka, ale
už jsem ji viděl v lepších hrách. Na
svém výkonu ve Skleněném zvěřinci mohla trochu ‚ubrat‘. Kvůli tomu,
že byla příliš výrazná a zaujímala ve
hře tak velký prostor, se prakticky
vůbec nerozvíjela postava dcery

a její zvláštní svět, a to, si myslím,
byla veliká škoda,“ svěřil se Večerníku jeden z návštěvníků.
Další nejbližší akcí v Městském
divadle je koncert Jiřího Rajniše
a skupiny Napolitan Quartet, kteří vystoupí s napolitánskými písněmi. Rajniš, ač je mladý, je velmi
oceňovaným hudebníkem, proto
bude jejich koncert jistě velkolepý
a zážitek z něj jedinečný a neopakovatelný.

Z VERNISÁŽÍ

'RPĚVWDVHYUiWLOURGiN(YæHQ+DQ]DOtN
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Muzeum vyhlašuje soutěž
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PROSTĚJOV Od čtvrtka 21. do
soboty 23. března budou v Kulturním klubu Duha probíhat Krajské kolo přehlídky uměleckého
přednesu s postupem na Wolkrův
Prostějov 2019 a také Krajské
kolo divadel poezie a Krajská postupová přehlídka studentských
divadelních souborů Mladá scéna
2019. Přijďte se i vy podívat, jaké
malé umělce ve městě máme.
V polovině června letošního roku
nás čeká 62. celostátní přehlídka
uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov 2019. Ještě
předtím však budou po celé republice probíhat krajská kola, z nichž ti
nejlepší postoupí právě na Wolkrův
Prostějov.
Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. března
vždy od 9:00 hodin budou v Kulturním klubu Duha k vidění recitátoři
na Krajském kole přehlídky uměleckého přednesu s postupem na Wolkrův Prostějov. Následně v sobotu
23. března od 10:00 hodin budou
zase probíhat Krajské kolo divadel
poezie s postupem na Wolkrův Prostějov a Krajská postupová přehlídka
studentských divadelních souborů
Mladá scéna 2019 s postupem na celostátní přehlídku v Ústí nad Orlicí.
V těchto krajských kolech by se měli
pořadatelé zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu
krajské přehlídky, která by měla být
veřejnou regionální akcí v oboru
uměleckého přednesu, podnětným,
inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem Wolkrova Prostějova. Krajské
přehlídky probíhají po celé republice v různých časech, ovšem zájemci

mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné
z nich. V případě, že účinkují také
na dalších krajských přehlídkách,
mohou na nich vystoupit jedině jako
hosté a jsou povinni o tom pořadatele informovat.
Co se týče uměleckého přednesu,
na celostátní přehlídku Wolkrova
Prostějova mohou lektoři krajských
přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na
věkové kategorie. V případě vyššího
počtu kvalitních vystoupení mohou
k šesti hlavním nominacím připojit
ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. Přitom
přímý postup na Wolkrův Prostějov
mají možnost využít laureáti předešlého ročníku Wolkrova Prostějova,
kteří svoji účast nahlásí odbornému
pracovníkovi NIPOS-ARTAMA
do 1. dubna 2019. Z divadel poezie
a souborů uměleckého přednesu
může lektorský sbor doporučit libovolný počet souborů k postupu na
Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním
kritériem musí být kvalita inscenace
především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.
„Na závěr je třeba upozornit, že
v době festivalu bude probíhat rekonstrukce Městského divadla a Národního domu, k dispozici nebude
ani Point, hrací prostory jsou proto
velmi omezené a srovnatelné s možnostmi v loňském roce, tj. prostor
v Duze, případně sál ZUŠ V. Ambrose. Pokud divadelní představení
vyžaduje plnohodnotný divadelní
prostor, zvažte, zda by nebylo vhodné zvolit jinou přehlídku,“ vzkazují
organizátoři.
(tem)

PROSTĚJOV Předminulý týden
v pátek, přesně na Mezinárodní den
žen, započala v prostějovském muzeu další výstava. Tentokrát do města zavítal sám prostějovský rodák
Evžen Hanzalík s vlastní tvorbou,
přičemž zde vystavuje už potřetí.
Večerník při slavnostní vernisáži
nechyběl.

Nikola FILIPENSKÁ
Nevídáno, tak se jmenuje jeden z obrazů prostějovského rodáka Evžena
Hanzalíka, který od 8. března vystavuje své obrazy pod názvem Tvorba
v Muzeu a galerii v Prostějově. Autor
ve své tvorbě vystihuje své pocity
a momentální náladu. Jak sám říká,
nikdy neví, jaká bude finální podoba
jeho díla. V Prostějově vystavuje Evžen
Hanzalík již potřetí, v současné době
žije a tvoří v Praze.
„Těší mě, že i předchozí výstava patřila
prostějovské rodačce, tato zahájená na
ni krásně navazuje, opět zde totiž můžeme přivítat prostějovského rodáka
Evžena Hanzalíka. Ten pro mě představuje osobní záležitost, o to raději
jeho výstavu zahajuji. Pro muzeum je
dobré, že prostějovští rodáci bydlící

i dvě stě kilometrů od nás zde chtějí
vystavovat,“ řekla na úvod Soňa Provazová, ředitelka muzea.
Sám Evžen Hanzalík výstavu okomentoval jednoduše: „Já k tomu v podstatě
nemám co říct, podívejte se na ty obrazy a přečtěte si k tomu popisky, zasmějte se, nebo nezasmějte, ale hlavně
se pak občerstvěte támhle v bufetu. To
je tak všechno, co jsem chtěl dodat,“
smál se při slavnostní vernisáži. Jako
skoro každý malíř, se raději projevuje
uměním než mluvením. „Dokonce si
dnes dopoledne sám instaloval obrazy
a na mě po příchodu dýchlo najednou
světlo. Sál ožil a je tady něco, co tady
dlouho nebylo. Já věřím, že výstava
bude lákavá a zajímavá,“ poznamenala Provazová. „Každé dílo, je něčím
zajímavé a názory na to, co tím chtěl
autor říci, se liší, což nás právě u zmiňovaného obrazu Nevídáno přimělo
k myšlence vyhlásit soutěž. V obraze
totiž každý vidí něco jiného,“ přidala
ředitelka muzea Soňa Provazová.
Záměrem soutěže je, aby návštěvníci výstavy napsali vše, co v obraze vidí a současně popsali, co chtěl
autor v obraze vyjádřit. „Po celou
dobu výstavy mají návštěvníci mož-
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nost se do soutěže přihlásit tak,
že na pokladně odevzdají lístek se
svým popisem a zanechají své iniciály, abychom je v případě výhry
mohli kontaktovat. Po ukončení výstavy vylosujeme tři výherce s nejzajímavějším popisem“, doplnila
Provazová.

#WVQTQXCUQEJC3WCUKC'UOGt,GVW
JNCXCPCJNCX÷(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

Na výstavu krásných barevných obrazů v netradičním formátu i ukázku jeho sochařského umění se můžete přijít podívat až do 21. dubna.

V knihovně poprvé vystavili fotografie ve spojení s básněmi
PROSTĚJOV V Městské knihovně
Prostějov vystřídaly cestovatelské
fotografie Míly Koláře snímky Jarmily Kocmanové. Tato Prostějovanka přitom nejen fotí, ale také
píše básně. A právě fotky ve spojení
s vlastní autorskou poezií v knihovně představila na výstave pod názvem Odrazy ve skle. Jde přitom
o úplně první podobnou expozici,
která se tam uskutečnila. Proto se
na ni musel jít Večerník podívat...

TEREZA MACHOVÁ
Jarmila Kocmanová, která si přezdívá Elly El, je amatérskou fotografkou a básnířkou. Na svých
snímcích zachycuje zejména přírodu, architekturu, města, vesničky, nejrůznější detaily, opuštěná
místa a zchátralé objekty. A hlavně se pyšní tím, že je tafofilem, to
znamená, že na fotkách mnohdy
najdete také vyobrazená zákoutí
hřbitova. Tyto němé fotografie
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pak Kocmanová obohacuje o textovou složku. „Pojmenovávám ty
okamžiky, kdy jsem je fotila, a co
jsem tehdy cítila. Ovšem někdy je
to naopak. Napíšu báseň a hledám
k ní fotografii. Je to spojení, které
mne nesmírně naplňuje. Někdy je
těžké toto spojení najít, protože je
pro mne báseň tak silná, že ji žádná
fotografie nemůže vyjádřit,“ prohlásila o svém umění.
A přesně takové její básně, ale
i snímky jsou. Silné i snivé, hravé,

BYLI JSME
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originální. „Výstava má něco do
sebe. Nikdy předtím jsme tady fotografie ve spojení s básněmi neviděli,
o to úžasnější je, že do sebe tyto dvě
odvětví kultury perfektně zapadají.
Snímky i texty mají docela neobvyklou formu, zato jsou velmi výstižné,“ shodly se dvě stejnojmenné
návštěvnice Marie.
Kocmanové umění přitom obdivoval vesměs celý plný podkrovní sál
knihovny. Pořadatelé výstavy tedy
jistě neudělali chybu, když ji přizva-

li, aby svou tvorbu ukázala. „Paní
Kocmanová sem kdysi zavítala na
vernisáž a při té příležitosti se zeptala, jestli by tady sama nemohla něco
vystavit. Její básně se mi velice líbí,
jsou čtivé a fotografie na mě působí
příjemným dojmem, tak jsme souhlasili. A jsem za to velice rád, i proto, že kombinaci snímků a básní vystavujeme v knihovně poprvé a že se
návštěvníkům očividně líbí,“ vyjádřil
se na závěr ředitel Městské knihovny
Aleš Procházka.

společnost
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probírají i pracovní věci, které si
my lékaři nestihneme během roku
říci. Nemusíme se ve všem shodnout, na věci můžeme mít jiné
názory. Tady na plese se ale nijak
nedohadujeme, předáváme si i lékařské zkušenosti. Ale hlavně nezapomínáme na to, že jsme tady od
toho, abychom se odreagovali od
každodenních běžných starostí,“
dodal Večerníku Pavel Holík.
Ples lékařů navštívila také senátorka za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko Jitka Chalánková. „Také pro mě jde o výbornou
příležitost, jak si popovídat s lékaři
o jejich každodenních starostech
a problémech. A hlavně si odpoči- .ÆMCąK\EGNÆJQQMQNÊUGXUQDQVWX0¾TQFPÊOFQO÷MTQO÷RTQDÊT¾PÊRTCEQXPÊEJRTQDNÆOčDCXKNKKVCPEGO-P÷OWLKO
JT¾NCUMWRKPC4QOCPVKEC
Foto: Michal Kadlec
nout po náročném pracovním týdnu v Praze,“ usmívala se prostějov- konal ve všech sálech Národního staurace. A všichni doktoři i sestřič- Poslední ples sezóny se koná
domu, velký zájem byl o ochutnáv- ky se bavili až do časných ranních v sobotu 23. března taktéž v proská senátorka.
Ples České lékařské komory se ku moravských vín v prostoru re- hodin.
storách Národního domu.

věci často ve svých počátcích nebývají vnímány jako zlé, ale právě naopak,“
upozornil na úvod setkání Michal
Šmucr, předseda pořádajícího spolku
Hanácký Jeruzalém.
Po něm následovala přednáška „Postoj prostějovských periodik vůči Židům v letech 1914 - 1924. „Tehdejší
noviny Hlasy z Hané vůči židovské
komunitě vystupovaly poměrně dosti ostře. Bylo to zapříčiněno tím, že se
jednalo o tisk výrazně se vymezující
vůči Němcům. Židům pak vyčítali
zejména to, že se od německého vlivu
nedokázali zcela oprostit. Někdy tak
činili dosti nevybíravým způsobem.
Oproti tomu tehdejší jiné noviny
Hlas lidu byly sice rovněž kritické, ale
od Židů se zcela nedistancovaly. Svědčí o tom i fakt, že v nich byla například
i inzerce židovských firem,“ srovnal
student třetího ročníku Gymnázia
Jiřího Wolkera David Kovář, který

BYLI JSME
U TOHO

poctivě pročetl všechna vydání Hlasu
Hané za uvedenou dekádu a vše zpracoval do práce, se kterou se úspěšně
zúčastnil prestižní Středoškolské odborné činnosti. Po něm přišel na řadu
Zdeněk Bezrouk z Klubu vojenské
historie Dukla, který se věnoval obsazení zbytku Československa a vzniku
Protektorátu.
„Není větší radosti, než když učitel
může uvést svého žáka, který ví víc

než on sám,“ zhodnotil Michal Šmucr vystoupení studenta školy, kde působí jako ředitel.
Spolek Hanácký Jeruzalém připomíná celou řadou akcí židovskou
historii Prostějova, ale i jeho okolí.
V této souvislosti zve na Vzpomínku na olomouckou synagogu, která se koná tuto středu 20. března
od 18:00 hodin na Palachově náměstí v Olomouci.
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Na Den hvězdáren a planetárií si
i v prostějovské hvězdárně připravili bohatý program, který měl
připomenout, že se nad našimi
hlavami nachází hvězdy, planety,
Měsíc i Slunce, sem tam se mihne
meteor či kometa. Jenže obloha
byla zatažená. Ani první kapky ale
neodradily několik návštěvníků,
tedy převážně rodičů s dětmi.
Úderem patnácté hodiny mělo začít pozorování Slunce, což ovšem
díky počasí nebylo možné. A tak

Vendula PROVAZOVÁ

PROSTĚJOV Uplynulý pátek
měl patřit hvězdám. K premiérovému ročníku Den otevřených dveří, který organizovala
Asociace hvězdáren a planetárií,
se připojila také prostějovská
hvězdárna. Bohužel počasí této
akci nepřálo a tak nebylo možné
pozorovat ani Slunce, ani večerní hvězdnou oblohu...

kož jsem měl zapůjčené difrakční
clonky, které budu muset posléze
vrátit, tak jsem si vymyslel takovou
přednášku právě o difrakci,“ proBYLI JSME
U TOHO
zradil Večerníku Karel Trutnovský,
vedoucí hvězdárny.
Difrakce je obor optiky, který popisuje jev daný vlnovou vlastností
světla. To se totiž nemusí šířit jen
rovně, ale za určitých okolností
umí i zahnout. Přítomní se dozvěděli, že na difrakci záleží mnoho
jevů, které mají dokonce vliv i na
náš život, i když si to vlastně ani
neuvědomujeme. Během přednášky bylo k vidění několik optických pokusů. „Má to hodně
společného s hvězdami. Když se
díváte na oblohu, tak i tam můžete najít složitou matematiku, kterou zvládne jen pár lidí na světě.
0÷MQNKMP¾XwV÷XPÊMčCPCFwGPEčFQXGUOÊTWUGXR¾VGMRąKwNQRQFÊXCVFQRTQUV÷LQXUMÆJX÷\F¾TP[(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾ Nebo taky vůbec nikdo. Ale i pro
naprosté neznalce je krásné se na
diváci mohli vidět alespoň jeden těním, že astronomický dalekohled „Jde o první ročník akce. Někde ni dívat. Stejné je to s tou difrakvzdálený objekt se zajímavým zjiš- ukazuje právě vzhůru nohama. pořádají jen pozorování, ale jeli- cí. Nemusíte vědět o matematice

vůbec nic, ale je to zkrátka krásné,
jen se na to podívat,“ komentoval
Trutnovský.
Mezitím se ¨však rozpršelo a šance
na pozorování oblohy byla tedy
naprosto nulová. Ovšem děti a jejich rodiče měli alespoň možnost
nakouknout do kopule a prohlédnout si všemožné dalekohledy
s výkladem, jak vlastně dalekohledy fungují. „Věřím tomu, že se časem z dnešní akce stane něco jako
zářijová Noc vědců, určitě se zase
zapojíme, pokud bude ta možnost,“ dodal Trutnovský na závěr.
A vy, kteří jste se nezúčastnili, nezoufejte. Každý měsíc hvězdárna
pořádá přednášky externích odborníků na různá témata. V dubnu to bude povídání o optických
vláknech a jejich aplikacích v biologii, v květnu přednáška o astro
fotografiích. Ovšem přednášky
jsou naplánované až do konce
roku.

-Jà<NÁKMJNOîEJQNF½CQîU?µMIîI@KüµGJ

Sešlo se hned
ací!
osmnáct nomin

PROSTĚJOV Do konce února
mohli jednotliví občané,
ale i organizace, spolky či
sportovní oddíly posílat
magistrátu své návrhy
osobností na Ceny města
Prostějova za rok 2018. Stalo se
a radnice přijala téměř dvě desítky nominací. O nich teď jedná
speciálně sestavená komise.
Večerník v první řadě zajímalo, z jakých členů je komise, která bude
vybírat nové držitele Cen města
Prostějova, sestavena. „Pracovní
skupina funguje ve stejném složení
jako v minulých letech, tedy primátor města a my všichni jeho náměstci,“ prozradila Milada Sokolová,
náměstkyně primátora Prostějova
starající se o kulturu ve městě.
„Do únorové uzávěrky doputovalo

PROSTĚJOV Brouzdat historií
Prostějova mohli lidé, kteří ve
čtvrtek navštívili přednášku U Kalicha. Ohlédnout se mohli za postavením Židů v tehdejším městě
po první světové válce stejně jako
za událostmi, které předcházely
vzniku Protektorátu Čechy a Mona radnici osmnáct nominací s tím, rava. Večerník byl taktéž pečlivým
že některé z nich se opakují. „Stej- posluchačem v hledišti.
né návrhy na jednotlivou osobnost
přišly od více navrhovatelů,“ potvr- Martin ZAORAL
dila Sokolová. Jako každý rok ani teď Na akci v pěkném prostředí Sboru
však radní nechtějí prozradit jména, ČCE přišly zhruba dvě desítky zájemz nichž se budou vybírat noví držite- ců. „Zítra si připomeneme obsazení
lé prestižního ocenění. „Návrhy vze- Československa nacistickým Němecšlé z pracovní skupiny musí schválit kem. Při této příležitosti bychom si
Rada města Prostějova a následně měli uvědomit, že i Adolf Hitler byl
dubnové zastupitelstvo. Slavnostní v počátcích svého politického půakt se tedy uskuteční, ostatně jako sobení řadou autorit z celého světa
každý rok, v průběhu měsíce květ- vnímán jako schopný politik, který je
na,“ konstatovala náměstkyně pri- zárukou lepší budoucnosti nejen pro
mátora.
(mik) Německo, ale pro celou Evropu. Zlé

@IPHîNO<-MJNOîEJQ<

se psalo o Židech? Student ukázal,
(?JJ=?MÜÁ coJakobjevil
v archivech

Okresní sdružení České lékařské
komory v Prostějově uspořádalo
v sobotu 16. března večer Reprezentační ples lékařů, v pořadí již
XII. Na organizaci akce se podílela
nejen Nemocnice Prostějov, ale
i Lékařský odborový klub Prostějov. „Jsme rádi, že náš ples má
v tomto městě už svoji tradici. Pokaždé se zde schází lékaři ze všech

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

oborů medicíny, jsou tady zdravotní sestřičky, členové záchranných služeb a mnozí pracovníci
lékařského a zdravotního personálu
nemocnice. A když se sejde taková
společnost, je vždycky o čem debatovat,“ připustil Pavel Holík, který
po opuštění politické scény obnovil naplno svoji lékařskou profesi
a pracuje na záchrance v Prostějově
i v Brně, vypomáhá v prostějovské
nemocnici a také v soukromém
zdravotnickém zařízení.
Lékařům v sobotu v Národním
domě vyhrávala k tanci a poslechu skupina Romantica a svým
vystoupením potěšili hosty
i mladí tanečníci. Parket v hlav-

PROSTĚJOV Předposlední ples této sezóny se konal uplynulou sobotu v sálech Národního domu v Prostějově. Tentokrát
se náramně bavili lékaři, ale i zdravotní sestřičky, záchranáři
a další pracovníci zdravotnických zařízení. Česká lékařská
komora totiž uspořádala tradiční ples, který tradičně každý
rok pomalu uzavírá sezónu bálů v Prostějově. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!

„U vínečka probíráme i práci,“ přiznal Večerníku Pavel Holík

LÉKAŘI, SESTŘIČKY A ZÁCHRANÁŘI PLESALI V „NÁRODĚ“

24

75 %

Posun od minula: +5%

-

50 %

55 %

Posun od minula: -15%

Hodnocení Večerníku:
Užnenítakdominantníjakopředchozírokapůl.Stáledokážeuhrávatdůležitébalónyvčetněklíčovýchvýměnzápasů,aleposlednídobou přece jen slevila ze své trvale skvělé výkonnosti. Sama přiznala,
že ke konci dlouhodobé části extraligy cítila únavu.

Vìk: 20 let

Helena Horká

81,9(5=/.$

75 %

Hodnocení Večerníku: Její pravidelné naskakování z lavičky na
servis přestalo postupně být tolik účinné, ale čerstvě se hned dva- 65 %
krát zaskvěla. Proti Olympu Praha vynikající pasáží během svého
delšího střídání, v sobotu s Přerovem výborným zvládnutím záPosun od minula: +10%
skoku na místě libera.

Vìk: 20 let

Aneta Weidenthalerová

Hodnocení Večerníku: Ve druhé polovině ledna se na vlastní žádost vrátila do kolektivu, který koncem podzimu opustila kvůli
nástupu do mimosportovního zaměstnání. Od té doby naskakuje
do sestavy spíš výjimečně a většinou tehdy, pokud je potřeba stabilizovat rozhozenou přihrávku.

Vìk: 26 let

Lucie Polášková

Hodnocení Večerníku: Pořád hledá svou někdejší formu z bývalého působení v Ostravě. Na Hané se po letním návratu z Francie dosud pořádně nechytila, během zápasů výkonnostně neustále kolísá
nahoru a dolů. Dá se říct, že úplně ve všech herních činnostech.

Vìk: 25 let

Petr Kojdová

70 %
Hodnocení Večerníku:
Aktuálně se vyprofilovala jako hlavní týmový držák na
dlouho problematickém příjmu,
kde si každým dalším střetnutím
víc věří, což je znát. Naopak se většinou pere s méně průrazným útoPosun od kem, leč i v tomhle
směru jde pomalu
minula:
nahoru.
+10%

Vìk: 26 let

0DULH
Toufarová

60(¤$´.<

Hodnocení Večerníku:
Pokračuje v postupném
zlepšování, navzdory svému mládí už ofenzivně táhne smečařský
post v družstvu. Pomáhá především trvale se zvyšující úspěšností
v zakončení, navzdory méně jisté
Posun od přihrávce už na ní
nemívá tak velké výminula:
padky.
+15%

Vìk: 22 let

Lucie
Nová

ƔƔ Můžete nejprve okomentovat
střetnutí z týmového hlediska?
„Myslím, že to byl z naší strany celkově dobrý zápas. Udržely jsme solidní
přihrávku a dobře smečovaly i bránily
kromě nepovedeného třetího setu.
Důležité je hlavně konečné vítězství.“
ƔƔ Pro vás osobně šlo o dost specifický duel. Co jste před týdnem
říkala na nápad trenérů, že místo
zraněné Terky Slavíkové půjdete na
libero vy?
„Byla jsem hodně překvapená. (pou-

směje se) Ale pak jsem si řekla, že mám
celý týden času, abych se na to připravila a zvládla to. Takže jsem od pondělka
trénovala na liberu a dneska do toho
šla. Měla jsem velké nervy, podobně
jako když chodím střídat na podání
v nějakých těžkých momentech. Celkově šlo pro mě na odlišném postu
o něco úplně jiného než obvykle. Hlavně že jsme i tak Přerov porazily.“
ƔƔZ mého pohledu nebyla na vás
ani spoluhráčkách znát žádná větší
nervozita vstupního mače play-off.
Nebo jste ji s holkama tak dobře
skrývaly?
„Navenek ty nervy možná nebyly tolik vidět, ale třeba já jsem byla vnitřně nervózní hodně moc. Určitě však pomohl dobrý
začátek, postupně jsem se i díky němu
uklidňovala a po vyhraném prvním setu
si říkala, že dál to snad bude jenom lepší.“
ƔƔJste se svým vlastním výkonem
na pozici libera spokojená?
„Nejvíc jsem se bála přihrávky, abych
ji nějak moc nekazila. Což se naštěstí
nestalo, v rámci možností jsem příjem

Foto: Marek Sonnevend

snad docela zvládla. Navíc mě nakoplo
několik vydařených zákroků v poli. Bránit
mě vždycky bavilo, polařsky jsem trochu
živel. (smích) Ale jak už jsem řekla: tohle
utkání nebylo o mně, bylo o celém týmu.
A podstatné je vítězství, první v sérii.“
ƔƔ Počítáte s tím, že minimálně do
druhého čtvrtfinále v Přerově půjdete znovu jako libero?
„Slavča od pondělka naskočí do přípravy a protože je šikovná, tak věřím,
že kotník rychle rozchodí. Aby už ve
středu byla ready a v Přerově mohla
nastoupit. Já se radši vrátím zpátky
na smeč, ke svému střídání na servis.“
(směje se)
ƔƔ Očekáváte v malé přerovské
hale ještě náročnější práci v porovnání s dneškem?
„Prostředí sice bude úplně jiné, ale já
věřím, že zopakujeme minimálně tak
dobrý výkon jako dnes. Celá série je
podle mě hlavně o nás v tom, že pokud budeme hrát kvalitní volejbal,
měly bychom vítězit. A tím pádem
i postoupit.“

65 %

60 %

60 %
Hodnocení Večerníku:
První nahrávačka se
statečně pere s bolavou
nohou kvůli namožení podkolenní
šlachy. Z marodky se vrátila velice
rychle, střídá lepší výkony s horšími,
Posun od její slabinou je obrana v poli. Ale celkově
minula:
plní svou nelehkou
+10%
roli solidně.

Vìk: 23 let

0LFKDHOD
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Vìk: 35 let

65 %

50 %

Hodnocení Večerníku:
Mladá dvojka na pozici
tvůrkyně hry dobře zvládla svůj
krátký záskok za zraněnou parťačku, od té doby zase občas střídá –
někdy vydařeněji, jindy s viditelnými problémy. Nadále se snaží přePosun od konávat nervozitu,
částečně úspěšným
minula:
způsobem
+15%

Vìk: 19 let

Nicole
Šmídová
55 %

Hodnocení Večerníku:
Její role dál spočívá hlavně v tréninkové práci
s ženským áčkem VK a pravidelných startech za druholigové TJ OP
Prostějov na účku. Jako libero si mezi tuzemskou elitou střihla několik
Posun od dalších výměn bez
výrazného zápisu do
minula:
statistik.
0%

Vìk: 19 let

Tereza
Baláková

NAHRÁVAÈKY

Hodnocení Večerníku:
Pokračovala v solidní
produkci, na svůj věk určitě nadprůměrné.Poněkudzhoršenoupřihrávku přitom vynahrazovala řadou povedených obranných zákroků v poli.
Otázkou je, co s ní udělá současná
Posun od zdravotní pauza vinou nedávného výminula:
ronu v kotníku.
- 5%

Vìk: 20 let

Tereza
Slavíková

%/2.$´.<

Gabriela
Kozmík
Hodnocení Večerníku:
Z pozice pravidelně nastupující veteránky se
vrátila do své původně plánované
role třetí týmové střeďačky, která většinouvšejistízlavičky+někdystřídá.
A tuto úlohu plní spolehlivě, v přípaPosun od dě svého naskočení
minula:
nikdy vyloženě nezklame.
-15%

LIBERO

Hodnocení Večerníku:
Ani bulharská legionářka neudržela kvalitu
své hry z první poloviny této sezóny.
Momentálně se zdá být trochu náladová, špičkových výkonů předvádí
méně a méně. Jako kdyby přestávala
Posun od fungovat předtím
minula:
klapající spolupráce
-10%
s nahrávačkami.

Vìk: 26 let

Veronika
Bezhandolska

75 %

Sice ne početní, ale co do hlasitosti i intenzity povzbuzování
ano. Příznivci volejbalových Zubřic si do Prostějova přivezli
buben, hrkače a další fanouškovské pomůcky, načež během
sobotního utkání domácí diváky většinu času přehlušili.
Navzdory konečné porážce hostujících děvčat.

Přerovští fans měli převahu

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -
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Hodnocení Večerníku:
Ze všech prostějovských plejerek zaznamenala během posledních dvou
měsíců největší progres. Od konce ledna dostala častější zápasový
prostor – a šanci chytila za pačesy.
Výborně blokuje, prosadit se doPosun od káže i útočně. Slabší
minula:
pohyblivost se snaží
+30%
eliminovat.

Vìk: 29 let

Eva
Rutarová

EVA RUTAROVÁ, LUCIE NOVÁ A MARIE TOUFAROVÁ

Prostějov (son) - Hodně dramatický byl závěr nadstavbové
fáze UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 ve spodní skupině
o udržení. Oba sokolské výběry
Frýdku-Místku a Šternberka se
o přímou záchranu v elitní soutěži
vyrovnaně rvaly až do úplně posledního vzájemného duelu. V něm
domácí tým z města motoristického závodu Ecce Homo podlehl
Severomoravankám těsně 2:3 (9,
-19, 23, -17, -13), čímž definitivně spadl do baráže. „Obě družstva
měla nůž na krku. My jsme sice byli
v psychické výhodě dvoubodového náskoku v tabulce, ale první set
jsme absolutně nezvládli. Holky si
však dál věřily, na utkání byly dobře připravené a v hlavách věděly,
o co hrají. Psychika tak s nimi tolik
nekývala, nakonec se nám to podařilo,“ oddechl si frýdecko-místecký
trenér Jaroslav Vlk. „Gratulujeme
soupeři k výhře. Byl to hodně vyrovnaný zápas a rozhodly drobnosti
i hloupé chyby na naší straně. Myslím si, že koncovka čtvrtého setu
byla už dost o štěstí,“ těžce se smiřoval s porážkou šternberský lodivod
Jan Drešl, jehož mančaft teď čeká
baráž s jistými premiantkami první
ligy z Dobřichovic. Série na tři vítězné mače odstartuje o posledním
březnovém víkendu.

%DU½zRH[WUDOLJX

Prostějov (son) - Podruhé v historii
ovládl český klub Středoevropskou
ligu žen. Po volejbalistkách VK Prostějov, které tuto soutěž vyhrály před
sedmi lety, se povedlo mezinárodní
úspěch zopakovat družstvu UP Olomouc v nedávno skončeném ročníku 2018/2019. Závěrečné vyvrcholení letošní MEVZY však nepřineslo
zdaleka to, co původně mělo. Plánovaný turnaj Final Four právě
v hanácké metropoli se totiž vinou
odstoupení hned dvou semifinalistů
(maďarské Békéscsaby i chorvatského Záhřebu) nakonec smrsknul ze
čtyřzápasového programu na pouhé
jednorázové finále. V něm domácí
úpéčko na palubovce olomoucké
Sportovní haly Univerzity Palackého zdolalo slovinský Branik Maribor 3:1 (19, 17, -20, 16). Jak už sám
výsledek napovídá, zástupkyně ČR
měly kromě třetí sady dost jednoznačně navrch a zaslouženě získaly
po Českém poháru již druhou trofej
během aktuální sezóny. „Těšili jsme
se na dvoudenní svátek volejbalu,
kdy k nám měla přijet čtyři nejlepší
družstva soutěže, ale dvě z nich se
z pro nás stále nepochopitelných důvodů nedostavila. Nakonec se ve finále utkal první a druhý tým základní části, takže to bylo vlastně logické
vyvrcholení, ale pro nás jako organizátory to znamenalo velké komplikace navíc. Každopádně máme po
čtvrtfinále evropského CEV Cupu
i vítězství v národním poháru další
velký úspěch, kterého si moc vážíme,“ shrnul kouč UP Jiří Teplý.

Olomouc vyhrála
RNOHvWÈQRX0(9=8
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NEJVĚTŠÍ ZLEPŠENÍ PROKÁZALO TRIO
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Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

PROSTĚJOV Právě na ni byla během sobotního odpoledne v hale Sportcentra DDM upřena největší pozornost. Mladá smečařka prostějovských volejbalistek Aneta
Weidenthalerová (na snímku) totiž při zranění parťačky
Terezy Slavíkové nastoupila nezvykle na liberu. A bez
přehánění na jejím výkonu hodně závisel výsledek celého
čtvrtfinále číslo jedna. Kdyby vyhořela, hrozila nepříjemná
porážka hned zkraje ligového playoff. Dvacetiletá naděje
však těžkou úlohu zvládla výborně a klíčovým příspěvkem
se podílela na důležitém triumfu 3:1.
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PROSTĚJOV Už potřetí v aktuální sezóně 2018/19 Večerník nahlíží
pod pokličku výkonnosti prostějovských volejbalistek. Jak jsou na
tom jednotlivé členky hráčského kádru VK s momentální formou?
Čtěte Večerníku, který podrobně sleduje všechny zápasy Hanaček!

Marek SONNEVEND

flintu do žita a věřím, že ve středu doma
to z naší strany bude vypadat úplně jinak,“ rozpovídal se v sobotním odpoledni Radim Vlček.
Čtvrtfinálová série pokračuje během
tohoto týdne dalšími dvěma souboji: ve středu 20. března od 18:00 hodin v Městské sportovní hale Přerov
a poté v sobotu 23. března od 15:00
hodin v hale Sportcentra DDM Prostějov. Bude už za pět dní postupově
hotovo, nebo se hanácké měření sil
v extraligovém play-off zdramatizuje?

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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aneb názor
Heleny Horké
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Sedmatřicetkrát během zahajovacího střetnutí play-off UNIQA extraligy žen
ČR 2018/2019 přihrávala
Aneta Weidenthalerová coby
zaskakující libero vékáčka.
Zubřice to na ni servisem často zkoušely, ale nezkušená
smečařka odolala, úspěšnost
příjmu vykázala nakonec
slušných 41 procent.
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Sezóna 2016/2017 byla v podání žen VK Prostějov specifická jednou zajímavou
anomálií: venku tehdy hrávaly lépe, než v domácím prostředí. Nešlo o nijak obrovský rozdíl, ale jasně vypozorovat se určitě dal jak podle předváděných výkonů, tak
při porovnání výsledků. A sportovní odborníci si jen mohli lámat hlavu, proč tenhle nezvyklý jev platil, když normálně je vlastní hřiště pro drtivou většinu družstev
v kolektivních sportech jednoznačnou výhodou.
Proč se vlastně k tomuto tématu nyní vracím? Protože mám ze současného týmu
našich volejbalistek podobný dojem, jako ze souboru před těmi dvěma lety. Znovu
mi připadá, že pokud porovnáme zápasy se stejnými soupeři doma a venku, většinou
vyhodnotíme celkový projev Hanaček za kvalitnější na hřištích protivníků.
Schválně jsem tak provedl srovnání extraligových rezultátů v aktuálním ročníku
2018/2019. Tady je stručný výčet: Ostrava doma 3:0 a venku 3:0, Olymp Praha
doma 3:2 + 3:1 a venku 3:2 + 3:0, Frýdek-Místek doma 3:0 a venku 3:1, Šelmy
Brno doma 3:1 a venku 3:2, Olomouc doma 1:3 + 1:3 a venku 2:3 + 0:3, Liberec
doma 2:3 + 2:3 a venku 2:3 + 3:1, Přerov doma 3:1 a venku 3:0, KP Brno doma
3:0 a venku 3:2, Šternberk doma 3:0 a venku 3:1.
Co lze z daných čísel vyčíst? Že o malý kousek mají prostějovské volejbalistky skutečně úspěšnější výsledky, jakmile musí za svými duely cestovat do jiných měst.
A nějak pronikavě využít důvěrně známého prostředí své haly Sportcentra DDM
se nedaří. Dopátrat se opravdových příčin něčeho takového by bylo asi složité, leč
osobní názor mám jasný. Nejspíš půjde o určitý psychický blok v hlavách, který si
samy plejerky ani neuvědomují. Bylo to tak předloni a podobná situace se opakuje i letos. Naštěstí výběr VK na své palubovce nepropadá natolik výrazně, aby
na to v celkovém kontextu výrazně doplácel. Nicméně vylepšit domácí produkci
během započatého play-off by rozhodně neškodilo.

Marek
Sonnevend
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„Z naší strany to byl v prvním čtvrtfinále dobrý výkon kromě třetího setu, kde jsme
moc chybovaly. Jinak se ale povedlo utkání zvládnout docela v pohodě, žádnou větší
nervozitu ze vstupu do play-off jsem na holkách nepozorovala. I mladá Anet Weidenthalerová ustála svůj záskok na liberu výborně. Že nám nevyjde jeden set ze čtyř,
to se může stát, zvlášť když Přerov není vůbec špatný soupeř, taky umí hrát kvalitní volejbal. S výjimkou té třetí sady jsme si tentokrát odpustily delší výpadky a díky
tomu měly zápas pod kontrolou. Důležitá byla těsně vybojovaná koncovka druhého
setu i zlepšení v závěru celého utkání, kde už protihráčky odpadly pod naším zvýšeným tlakem. Jestli bude druhé střetnutí série venku těžší než úvodní? Přerov do toho
doma ve své menší hale určitě půjde na maximum, ale já si myslím, že to stejně bude
dál hlavně o nás. Pokud my odvedeme svůj dobrý výkon, měly bychom být lepší. Jen
nesmíme zbytečně zmatkovat a dělat víc lehkých chyb. Osobně v náš tým věřím, že
celé první kolo play-off zvládneme a postoupíme bez nějakých velkých problémů do
semifinále.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Výronem v kotníku z Olomouce zraněná Tereza Slavíková nechyběla při
sobotním derby s Přerovem, ovšem hrát
samozřejmě ještě nemohla. Zatím jen
opatrně chodila a kulhala při tom, bolavou pravou nohu si často dávala do vyšší
polohy. Parťačkám se snažila z lavičky co
nejvíc fandit, aby po vítězství 3:1 ocenila
kamarádku Anetu Weidenthalerovou,
jak dobře zvládla za ni zaskočit na postu
libera. Důležitou otázkou teď je, kdy se
Terka stihne vrátit do sestavy.
„Od pondělka se Slavča zapojí do přípravy, ale zpočátku jen opatrně. Kotník nejdřív musí rozhýbat a postupně rozběhat, až teprve pak podle situace můžeme
zkusit její větší zatížení včetně samé hry.
Ve středu v Přerově by nastoupit určitě
neměla, to je moc brzy. Pokud však půjde všechno dobře, mohla by teoreticky
stihnout už sobotní třetí zápas čtvrtfinálové série,“ vyložil kouč volejbalistek VK
Prostějov Lubomír Petráš s tím, že uprostřed týdne v bitvě číslo dva tak počítá na
liberu opět s Weidenthalerovou. „Anet
si poradila výborně, všichni jí věříme,“
zdůraznil Petráš.

Zranìná Slavíková
zaèíná trénovat

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Stále má teprve dvaadvacet let a řadí se k nejmladší
generaci současného týmu prostějovských volejbalistek, přesto se postupně stává jednou z jeho největších
opor. V úvodním čtvrtfinálovém duelu s Přerovem
byla talentovaná smečařka nejčastěji skórující hráčkou domácího družstva (20 bodů)
a výborně přitom útočila (17 položení na
zem při úspěšnosti 50 procent). Navíc dvakrát vítězně zablokovala, přidala i jedno eso.
Jen přihrávku ještě potřebuje vypilovat, slabší
příjem jí v sobotu spadl na 30 procent. Což
však Lucce rádi odpustíme, i tak byl její přínos k důležitému vstupnímu triumfu značný.

Lucie NOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Zápasové vedení teď budou hájit ve středu v Přerově,
na sobotní odpoledne se čtvrtfinále vrátí do Prostějova

ta Weidenthalerová, která celou sezónu
jen sporadicky naskakovala jako střídající z lavičky, navíc musela zvládnout pro
ni nezvyklý post. Poradila si však výborně, příjem měla slušný a přidala několik
skvělých zákroků v poli, ustála tlak protihráček. Hodně dobrý výkon odvedla
Lucka Nová v útoku, kde se především
v úvodních dvou setech dařilo i Máří
Toufarové, úspěšně přihrávající. Důležité míče uhrála Hela Horká, pětkrát
zablokovala Míša Zatloukalová. Týmově jsme to zvládli,“ oddechl si kouč VK
Lubomír Petráš.
Současně však viděl i některé rezervy.
„Opět jsme měli velký výpadek ve třetí
sadě, tam se z naší strany začala kupit
spousta zbytečných chyb. Neměli bychom takhle moc ztrácet koncentraci,
naopak je potřeba být v určitých situacích na hřišti důslednější a víc nekompromisní, nedat soupeřkám takzvaně
čuchnout. To bude hlavně v Přerově velmi důležité, na tamní druhé pokračování série se musíme maximálně připravit.
Jakákoliv delší šňůra inkasovaných bodů
se může zle nevyplatit, bude důležité
všechno ukočírovat zejména psychicky,“
uvažoval Petráš.
Přerovský lodivod evidentně cítil, že za
daných okolností by mohlo jít favorizovaného soka na jeho vlastní palubovce
zaskočit. A proto neskrýval zklamání
z porážky. „V zápasovém programu
jsem si četl, že vzájemná bilance je za
uplynulých dvanáct let 45:1 pro Prostějov. Proto jsem holkám po utkání
v šatně dost hlasitě vysvětlil, že jestli
jsou smířené přidat v téhle sérii prohry

číslo čtyřicet šest dnes, čtyřicet sedm
ve středu a čtyřicet osm v sobotu, tak
já tohle absolutně neberu. Na to jsme
nedřeli celou sezónu, abychom si vybudovali nějaký respekt u soupeřů, vybojovali co nejlepší výchozí pozici pro
play-off a pak z něj vyhučeli hladce 0:3
na zápasy. Mladé hráčky přece musí mít
v sobě opravdovou touhu po vítězství,
a ne aby je do maximálního nasazení
nutili trenéři. Což osobně vidím jako
problém celého českého sportu. Každopádně nehážeme po první porážce
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Foto: Marek Sonnevend

3:1

Začátek každého střetnutí je důležitý, start série play-off samozřejmě
dvojnásob. A zde vyšel skvěle domácím hráčkám. Jistě přihrávaly, dobře
útočily i výborně blokovaly, díky
tomu rychle získaly větší náskok 9:3.
Poté Zubřice jejich nápor zastavily
a průběh částečně vyrovnaly (10:7,
15:12), nicméně vékáčko stále zůstávalo vepředu. Po odskočení na 18:13
ještě soupeřky zahajovací dějství
zdramatizovaly třemi body za sebou
(18:16), leč koncovku měly Horká
a spol. bezpečně pod kontrolou –
25:20 a 1:0.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vyřazovací část
UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 přináší ve svém prvním kole hanácké derby Prostějov
versus Přerov. Čtvrtfinálovou sérii
mezi těmito dvěma územně blízkými sousedy otevřel v sobotu úvodní
vzájemný mač v hale Sportcentra
DDM, kde volejbalistky VK měly
většinu času o něco navrch a dospěly k očekávanému vítězství.

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

VK PV
VO PŘ
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Zkraje druhé části se karta otočila.
Hostující tým přitvrdil na servisu, přes
zhoršený příjem VK toho víc ubránil
a dlouho udržoval mírnou převahu
(2:5, 7:9, 9:12). Prudký zlom nastal
uprostřed sady. Dámy v růžovém se
pronikavě zvedly, když zatlačily podáním, výborně svůj záskok na liberu
zvládala Weidenthalerová a s vysokou
úspěšností zakončovaly Toufarová +
Nová. Tohle vše vedlo k pasáži 8:1,
jež Petrášovy svěřenkyně poslala do
vedení o čtyři míče 17:13. Vlčkovo
družstvo ale nic nevzdalo, zanedlouho
tak panovalo téměř nerozhodné skóre
20:19. Rozhodl až dramatický závěr,
který těsně urvaly favoritky – 25:23
Foto: Marek Sonnevend
a 2:0.
Novou várku svého herního progre- třetího dílu, za což byly odměněny mu vzpamatoval, došlo k tomu během
su předvedly přerovské volejbalistky bleskovým trhákem na 0:4. I tentokrát zvratu ze 4:8 na 11:10. Jenže v tomhle
(bodově tažené Měrkovou) zkraje se však třetí tým po nadstavbě z útlu- setu papírově silnější kolektiv až příliš
často chyboval, čehož viditelně lepší
protivnice bohatě využívaly. Pětibodovou šňůrou okamžitě nabraly po7,6.29&(
hodu zpět (11:15) a domácí soubor
totálně válcovaly (14:24). Teprve finiš
zmírnil výši dílčího rezultátu – 17:25
Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
„My čtvrtfinále chceme zvládnout a taky víme, že musíme. S rolí favorita jsme si a 2:1.
proti Přerovu, který nemá vůbec špatné družstvo, poradili napoprvé dobře. I když V úvodu čtvrtého pokračování se
hosté nás tři sety ze čtyř dost trápili a těžko jsme je lámali. Důležité bylo, že jsme rozhozené Prostějovanky zase chytily
udrželi vyrovnanou přihrávku, neboť jsme jinak těžili z o něco lepšího útoku i blo- (z 2:0, 3:4 na 6:4, 8:5), byť přehrávat
ků. Máme důležité první vítězství v sérii, která ale dál pokračuje. A špatná třetí sada bojovnice na opačné straně kurtu jim
z naší strany, kde jsme při ztrátě koncentrace často chybovali, byla pro nás jasným do té doby dávalo pořádně zabrat.
varováním. Musíme být celkově důslednější, což jsme následným zkvalitněním
V pravou chvíli ale začala úřadovat
výkonu ve čtvrtém setu zvládli.“
kapitánka Horká, účinné podání přiRadim VLÈEK – Volejbal Pøerov
dala Zatloukalová (z 9:7 na 13:7),
„Jsem zklamaný. Dva sety jsme vůbec nehráli to, co bychom mohli a měli, co si já celý mančaft rozjetých obhájkyň mipředstavuju. Místo toho, abychom jako vlci šli po kořisti a snažili se domácí hned
od začátku rozstřílet servisem, tak nám potřebná odvaha chyběla. A spíš jsme sou- strovského titulu zabral v defenzivě,
peře rozpřihrávali. Navíc se pořád opakuje, že vedeme o dva tři body, pak uděláme probral se též útočně. A zbytek duelu
několik vlastních chyb, tím protihráčky zvedneme a sebe srazíme dolů. Výborně již proběhl plně pod jeho taktovkou –
jsme dnes odehráli pouze třetí sadu, což nám asi bohužel stačilo. Prostějov měl větší 25:12 a 3:1.
touhu zvítězit a disciplinovaněji dodržoval svou taktiku, proto zaslouženě uspěl. Statistiky z utkání a ostatní výsledMy naopak hrajeme někdy až naivně.“
ky play off najdete na straně 22
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Klíčové přitom bylo, že papírové favoritky navzdory dílčímu oslabení na
jednom postu zvládly nelehké první
dva sety. Například v zahajovacím skoro
přišly o počáteční vedení 9:3, neboť soupeřky dotáhly na 18:16, leč závěr vyzněl
už jasněji 25:20. Ve druhém dějství pak
vékáčko dlouho ztrácelo (9:12) a hotovo nebylo ani po jeho obratu na 17:13,
rozhodovala až vyrovnaná koncovka
25:23. Hostující družstvo následně
ovládlo třetí díl 17:25, načež definitivně
rozhodla razantní odpověď domácích
v podobě smetení krajského souseda
25:12.
„Po pravdě jsme se trochu obávali, jak
při zdravotní absenci stabilního libera
Terezy Slavíkové ustojíme přihrávku.
Přerov má kvalitní servis a do naší sestavy šla místo Terky mladá smečařka Ane-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Poměrně jistým krokem vstoupily volejbalistky VK
Prostějov do čtvrtfinálové série UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019.
Úvodní duel proti nebezpečnému Přerovu vyhrály 3:1, když kromě
čtvrté sady sice nijak nedominovaly, ale s výjimkou třetího dějství
také neměly žádné velké potíže. A docela přesvědčivým způsobem
získaly předpokládané vedení 1:0 na střetnutí.
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Dalajláma

Také se vám ta zima zdá už nekonečná a rádi byste se již procházeli
bez několika vrstev oblečení? Dočkáte se již co nevidět. Jaro je totiž
za dva tady, alespoň co se kalendáře
týče, a tak se můžeme pomalu začít
zbavovat teplých kabátů, přičemž
se vrhnout se vší parádou na jarní
trendy. A vypadá to, že si každý přijde na své, a sice jak ten, kdo se nebojí extravagance, tak i ten, kdo má
rád střídmější módu. Co tedy bude
dominovat letošní sezóně?
Nosit se má snad úplně vše, jen záleží
na tom, jak to člověk zkombinuje a jaký
k tomu zaujme postoj. Sáhnout totiž
můžete jak po úzkých, tak i extrémně

širokých kalhotách, ale i zvonáčích.
K těm posledním zmíněným je vhodné
si vzít boty na podpatku. Stejně tak můžete zvolit úzké tričko, ale i volné a delší
střihy, avšak od čeho se upouští, tak to
jsou odhalená břicha, letos už trendem
nejsou.
V kurzu letos budou hodně delší
a neforemná saka, ale i hezky vypasované kabátky, sáčka, velké vesty
a prodloužené vestičky. Velkým hitem jsou zvířecí vzory, jako je leopard, had a zebra, a jejich různé
kombinace, takže klidně výrazný
leopardí vzor doplňte zebřími
proužky. Pokud se na mix vzorů
necítíte, stačí vzít jen vzorovanou
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servis pro ženy

Také v tomto roce pokračujeme
v ojedinělém projektu, který má
změnit nejen vaši image, ale také
duši. Neboť jak známo, když lépe
vypadáme, lépe se cítíme. Další
díl PROMĚNA IMAGE nesl přízvisko jarní, neboť právě s vítáním
tohoto ročního období je spojen.
A lze již směle oznámit, že tým
PROSTĚJOVSKÉHO Večerník
vše zvládl na jedničku.
Pokud o tomto projektu ještě někdo
neslyšel, tak vězte, že jedinečným seriálem procházejí ženy, ale také muži
či dokonce celé páry. Máme profesionální tým a snažíme se především
o dodání sebevědomí. Splnit vaše
přání a dělat vám radost, to je hlavní
poslání!
Je třeba při této příležitosti zopakovat, že všechny dosavadní díly
dopadly skvěle, přičemž každý byl
něčím výjimečný a nezapomenutelný. Jsme tak nesmírně rádi, že se
naše proměna stále těší velké popularitě a je jí doslova plná celá republika včetně našich sousedů. Již
jsme tady měli vítěze z Prahy, Ostravy, Olomouce, Vyškova, Bouzova
a dokonce i ze slovenského okresu
Nitra. Zatímco úvodní dvě klání
opanovaly dívky z Olomouce, po
delší době tu máme výherkyni přímo z Prostějova. Pojďme si ji tedy
představit...
Osmapadesátiletá Libuše Havlíčková si podobnou proměnu přála
již několik let. Do projektu Večerníku se hlásila opakovaně, štěstí se
na ni usmálo až nyní v rámci měsíce
března. „Jsem hrozně ráda, že jste
mě konečně vybrali. Přála bych si
být mladší, krásnější a líbit se manželovi, to je důvod proč se hlásím,“
zněla přihláška této sympatické
dámy. „Když si proměny ve Večerníku prohlížím, tak si vždy říkám,
jak to těm vítězkám neuvěřitelně
sluší, tak doufám, že i já budu vypadat dobře,“ sdělila pak na úvod
našeho telefonátu, kterým jsme jí
oznámili tu šťastnou novinu.
Libuše Havlíčková je velice vitální
a pozitivní dáma. Má tři dospělé
děti, a to dvě dcery a syna. Ve svém
volném čase chodí s kamarádkami posedět na kávu, na procházky
s manželem a se psem a ráda jezdí
na výlety. „Nosím nejraději rifle
s tričkem nebo halenkou a v šatech
chodím jen zřídka. Co se kosmetické péče týče, tak se o sebe snažím
pečovat. Používám denní i noční
krém, pleťovou vodu a přes den
nechybí ani make-up,“ prozradil na
sebe březnová vítězka.
„Paní Havlíčková má hezkou postavu a tak jí ukážeme, jak moc jí budou slušet šaty, také ji vezmeme na
kosmetiku, na které nikdy nebyla,
necháme ji nalíčit, vybereme sluši-

vé brýle a na závěr vytvoříme nový
účes. Vše za doprovodu kamery a fotoaparátu, ať se máte i vy čtenáři na
co těšit,“ prozradila Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka Servisu pro ženy. „Už nyní můžu prozradit, že Libuše Havlíčková se úplně
rozzářila a celá proměna probíhala
za velice příjemné a uvolněné atmosféry...,“ navnadila čtenářky i čtenáře.
Jak to všechno dopadlo? To se
dozvíte již příští pondělí, kdy se
můžete těšit na reportáž a video
z JARNÍ PROMĚNY IMAGE.
A nezapomeňte také sledovat internetový portál www.vecernikpv.
cz a rubriku Servis pro ženy, kde
najdete videa i fotografie z našich
z předchozích proměn. Stojí to za
to!
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Jablečná marmeláda
Javorový sirup
Pekanové ořechy
Vejce na potření
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300 g hladké mouky
250 g Hery
150 g bílého jogurtu

Ingredience

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2019 - Domácí
pečivo, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

R ecept pro vás

halenku a tu doplnit o rifle či jiné
jednobarevné kalhoty.
Co se barev týká, hlavní barvou byla
vyhlášena oranžová a hnědá, nicméně vybere si každý, protože na jedné
straně jsou v módě neonové barvy,
ale na druhé straně i pastelové a také
zemité odstíny. Pro ty, co se nebojí
vzbudit trochu pozornosti a ozvláštnit
ulice, jsou trendy jasné, a to peří, kůže,
třásně, potrhaná džínovina a kožichy.
Western, indiáni, hippies, to je to, co
se procházelo po molech na světových
3x foto: internet
módních přehlídkách. K vidění však
mohou být i cyklistické šortky s ele- Teď už jen stačí, aby svítilo slu- přitom cítíte dobře. A nezapomeňgantním sáčkem a batůžkem, to už níčko, a pak hurá do ulic. Noste, te si vzít hlavní doplněk, a to svůj
však není pro každého.
co uznáte za vhodné, hlavně ať se úsměv!

Nyní se můžete společně se mnou
těšit zase na příště!

4. Následně necháme nohy stále napnuté a začneme stříhat
nůžky, nohy tedy kmitají střídavě přes sebe (viz. foto). Zkusíme vydržet půl minuty a pak
nohy položíme na zem a chvíli
si odpočineme. Následně cvik
opakujeme ještě pětkrát. Tímto
cvikem hezky posílíme spodní
část břišních svalů, přímý břišní
sval se aktivuje, posiluje se také
čtyřhlavý sval stehenní a zároveň vnitřní stabilizační systém.
Oba cviky jsou poměrně jednoduché, ale zato velice účinné.

3. V dalším cviku si lehneme na
záda, lehce zvedneme nohy a dlaně otočíme směrem nahoru (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Nyní zvedneme obě nohy najednou nad položku (viz. foto),
přitom zatneme hýžďové svaly
a svaly konečníku. Vydržíme pokud možno dvacet sekund a pak
povolíme svaly a opřeme nohy
o podložku. Cvik výborně posiluje hýžďové svalstvo a svaly podél
páteře. Opakujeme ho pětkrát za
sebou a po pár dnech postupně
přidáváme na intenzitě výdrže.

V tomto okénku se budeme
dnes po třiapadesáté společně
věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem
zad, kloubů, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad,
páteře, kyčlí dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na
cviky na posílení břicha a stehen. Pojďme na to...
1. V tomto cviku si lehneme na
břicho, opřeme čelo o podložku tak, aby hlava zůstala v prodloužení páteře, ruce se vepředu
opíraly o předloktí a palce rukou
opřeme o podložku. Pánev lehce
podsadíme a nohy uvolníme (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
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Módní trendy pro jaro ve znamení westernu, indiánù a hippies

rady a tipy

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má
za sebou již třiačtyřicet dílů a nezadržitelně frčí dál! Nejen ženy,
ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás postaráme přímo královsky.
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají
prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete
fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení od vybrané kosmetičky, výběr nového
šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak
bude taktéž profesionální focení a natáčení v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své
aktuální fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce
Večerníku v ulici Vápenice.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 15. DUBNA 2019!
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„Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.“

Motto na tento týden:

Milé čtenářky a milí čtenáři,
po měsíci vás opět vítám tentokrát v březnovém dílu
baší oblíbené tematické strany. Udělejte si pohodlí,
vezměte si k sobě sklenku vody nebo čaj, zákusek,
salát či co hrdlo ráčí a podívejte se na to, co jsem
si pro vás připravila. A na co jsem se tentokrát
zaměřila? Poodhalíme si oblast módních trendů pro nadcházející sezónu, čeká vás další vítězka PROMĚNY IMAGE, podle návodu si
zacvičíte a také si něco dobrého upečete.
Krásný vstup do prvních
jarních dnů přeje Aneta Křížová.

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Komentář trenéra DTJ
Petra Novotného:
„Místo prostějovského Pavla Jána, bohužel zraněného, zaskočil ještě mladší Pavel
Zajíc. A hrozně moc potěšil i příjemně
překvapil aktivním, odvážným, tvrdým

váhová kategorie
GRNLORJUDPĭ
2OHNVDQGU3DYOLXN
²3DYHO=DMtF
 QDERG\

Petra Novotného:
boxem. Do soupeře šel na maximum,
a byť mu v závěru trochu došly síly, vybo- „Už poměrně zkušenější Míša dělal,
co mohl, ale na 206 centimetrů vysojoval naprosto spravedlivý triumf.“
kého a 115 kilo vážícího obra strašně
váhová kategorie těžko dosahoval. Mladší protivník
QDGNLORJUDPĭ využil svých fyzických dispozic, přes
2VNDU6DIDULDQ dlouhé ruce si našeho chlapce ne²0LFKDO=H]XOND pouštěl k tělu, sám ho naopak víc za QDERG\
sahoval.“
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
Komentář trenéra DTJ
Ve druhém kole MSL se détéjéčko složené z rohovníků Jihomoravské
oblasti představí 27. dubna večer v domácím prostředí Společenského domu proti Opavě. „Bude to součást mistrovství republiky kadetů
a kadetek, které uspořádáme. Už se moc těšíme a chceme i touto cestou jak pozvat fanoušky, tak poděkovat všem našim partnerům v čele
se statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem za podporu,“
zdůraznil Petr Novotný, jenž s oddílovými kolegy plánuje od podzimu
opětovný návrat do extraligy ČR.
(son)

„Celkově měl hlavní kouč BC Prostějov z premiéry v nové soutěži nadmíru
příznivé pocity. „V první řadě chceme, aby mladí borci mohli absolvovat kvalitní a zároveň co nejvyrovnanější zápasy, které jim něco dají a pomůžou, aby se
postupně vyboxovali. 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 Večerníku.

3HWU1RYRWQÙ%&'7-3URVWÈMRY
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zjistili jsme

je stoprocentní medailová úspěšnost! Navíc korunovaná ziskem
dvou mistrovských titulů!!
Pokud to vezmeme od nejnižší váhové kategorie do 30 kilogramů, tak v ní
při své premiéře na šampionátu vybojoval Dorian Kropog bronz. „Třicítku
obsadilo nejvíc malých borců a Dorian ve čtvrtfinále překonal jak vlastní
nervozitu, tak Bačaje z Příbrami, kterého zdolal na body. Následně narazil

<NCV¾$CTDQTC/CJTQX¾PCPGLX[wwÊOUVWRPKwCORKQP¾VWXèGUMÚEJ$WF÷LQXK
EÊEJKUGUXÚOMQWéGO/CTVKPGO-NÊéGO
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Vynikajícím úspěchem dopadlo pro oddíl boxu BC
DTJ mistrovství republiky školní
mládeže 2019. Vrcholná národní
akce nejmladší věkové kategorie,
která loni skvěle proběhla v Prostějově, se tentokrát uskutečnila
v Českých Budějovicích. A čtyřčlenná hanácká výprava rohovnických nadějí přivezla z jihu Čech
stejný počet cenných kovů, což

v semifinále na největšího favorita
Marcina z Prahy, přesto s ním svedl
naprosto vyrovnaný souboj a klidně
mohl zvítězit. Rozhodčí to nakonec
dali mnohem zkušenějšímu soupeři,
ale Dorian mohl být spokojený se
svým výborným výkonem. Šlo o nejkvalitnější semifinálový zápas celého
turnaje a předčasné finále,“ ocenil
šéftrenér mládeže BC DTJ Martin
Klíč.
Dalším nováčkem na MČR byl z jeho
svěřenců Magnus Nedbal do 43 kilogramů, nakonec také bronzový. „Ve
čtvrtfinále měl volný los, načež v semifinále šel proti Horváthovi z Havířova, který v dosavadní kariéře odboxoval o nějakých dvacet utkání víc
než on. I tak se Magnus vůbec nezalekl, parádně zabojoval a udělal pěkný,
celkově dobrý zápas. I když prohrál,
předvedl na svém premiérovém mistrovství moc sympatický výkon,“ pochválil Klíč rovněž Nedbala.
A tím jeho spokojené hodnocení zdaleka nekončilo, právě naopak. Ve váze
do 52 kilogramů totiž obhájil svůj
loňský triumf Markus Šándor. „V semifinále jasně zvládl Samka z Plzně
r.s.c. ve druhém kole. A ve finále si
podobně jednoznačným způsobem
poradil i s Rusňákem z Chlumce, ten-

tokrát na body. Markus zopakováním
zlatého úspěchu z minulého roku jen
potvrdil všeobecná očekávání a roli
favorita, na svůj věk je to už hodně
kvalitní mladý boxer,“ konstatoval
Klíč.
Ohromnou radost mu udělala též
Barbora Mahrová trochu překvapivým, leč naprosto zaslouženým
triumfem do 48 kilogramů. „V semifinále od začátku nedala žádnou
šanci Mádrové z Teplic, ta byla ve
třetím kole počítaná a o vítězství
Báry na body se nedalo pochybovat. Finálový duel však představoval
hodně vysokou překážku v nasazené
Danielové z Holíče, jež má za sebou
už čtyřicet utkání. A týden předtím
vyhrála vzájemný souboj na oblastní
soutěži. Tentokrát ale Bára šla nekompromisně do ní, pořád ji tvrdě
tlačila, zase došlo k počítání soupeřky ve třetím kole a konečnému
vítězství naší členky na body. Super
výkon, oprávněný titul, velká radost
i nominace do SCM,“ vyjmenoval
Klíč samá pozitiva.
Maximální spokojenost mládežnického kouče prostějovských
talentů boxu mohou během následujících týdnů umocnit další
dva české šampionáty. „Od 12. do
Jančiová. Všichni mají určitě šanci na
medaile a já věřím, že se o ně poperou, prodají svou kvalitní přípravu.
Ta může probíhat na vysoké úrovni
i díky velké podpoře města Prostějov,
Olomouckého kraje a dalších partnerů, za což moc děkujeme,“ zdůraznil
Martin Klíč.
(son)

6TGPÆTONCFÚEJRTQUV÷LQXUMÚEJDQZGTč/CTVKP-NÊéUGUXÚOKOGFCKNQXÚOKUX÷
ąGPEK\/è4wMQNPÊON¾FGåG
Foto: Facebook

14. dubna to bude MČR juniorů
a juniorek v Těmicích, kam pojedou
Miroslav Šándor, Adam Richter, Michaela Brančíková a Magdaléna Vrbová. V termínu 26. až 28. dubna pak
sami pořádáme mistrovství republiky
kadetů a kadetek, kde zabojují Filip
Jílek, Viktor Raškovský a Pavlína
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bylo navzdory logickému smutku z těsného vyřazení
dost rušno. Poté následoval společný oběd a po něm
oficiální rozlučka se sezónou, na které samozřejmě
nemohl chybět nejvyšší šéf Jestřábů Jaroslav Luňák.
Počínaje čtvrtkem 14. března pak má celý mančaft
týmové volno, neboli dovolenou.
Během následujích dnů však budou probíhat čilá
jednání o nejbližší budoucnosti A-mužstva LHK,
pochopitelně s důrazem na personální složení.
Klíčovou otázkou přitom je, zda v hanáckém oddílu zůstane hlavní trenér a sportovní manažer
v jedné osobě Jiří Vykoukal.
„Všechno záleží na nadcházejících jednáních s panem
Luňákem,“ odtušil krátce Vykoukal. Podobně se vyjádřil také o skládání hráčského kádru. „Pár kluků
už máme podepsaných. Například na Kubu Neužila

jsme uplatnili opci a na čtyři roky jsme podepsali Petra Krejčího, který nás velice mile překvapil. Zbytek se
bude odvíjet až od jednání s majitelem i samými hráči,“ upřesnil prostějovský kouč.
Závěrem připojil trochu obsáhlejší odpověď na
dotaz, jestli elhákáčko může do dalších let reálně pomýšlet na postup do extraligy. „Obrovská
nevýhoda je mládež. Všechny prvoligové týmy mají
v mládeži kde brát, zatímco my se musíme pořád
spoléhat na dohody s ostatními kluby a to je strašně
složitá záležitost. Od příští sezóny bude hrát Chance ligu ještě jeden tým navíc, který sebere dvacet
hráčů. A tím pádem je skládání sestavy rok od roku
těžší. Při všech konstelacích hvězd, dostatku financí
i stálé formě hráčů ale Prostějov postoupit do nejvyšší soutěže může,“ uzavřel Vykoukal s úsměvem.

covce normální hrací doby ztratili hned na začátku prodloužení,
což nás ale vůbec nepoložilo. Stejně jako po urvaném třetím
zápase taky v prodloužení ten následně prohraný v nepovedených nájezdech. Za nepříznivého stavu 1:3 na utkání jsme se
ohromně semkli, do dalších dvou bitev dali absolutně všechno.
A dvěma možná nejlepšími výkony celé sezóny vyrovnali na
3:3. Proto velká škoda, že se nám pak nepodařilo tuhle kvalitu
přenést i do rozhodujícího sedmého duelu, který jsme neodehráli dobře. A teď se musíme smiřovat s těsným vyřazením.“
yy Lze přesto čtvrtfinále hodnotit aspoň částečně v pozitivním duchu?
„Já myslím, že určitě jo. Kdyby série skončila po pátém utkání
a my bychom ji prohráli 1:4, bylo by to fiasko i obrovské zklamání. Takhle je sice bolest podobná a vyřazení hrozně mrzí stejně,
ale přece jen platí, že jsme soutěž dohráli se ctí. Za toho zápasového stavu 1:3 jsme parádně zabrali a ukázali svou herní kvalitu
i celkovou morálku, prodali své hokejové schopnosti, týmovou
sílu. Tohle určitě má cenu, ze čtvrtfinálové série proti druhému

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„Na začátku ročníku panovala se
složením týmu spokojenost. Akorát
jsme věděli, že náš mančaft má jeden
deficit, kterým byla menší šířka kádru.
Kompletní jsme vydrželi jen třináct
kol, pak nám postupně vypadli klíčo-

O hráèské
VNODGEÈPXzVWYD

„Na sezónu bych se podíval z několika
pohledů a rozdělil ji na dvě části. Základní byla taková rozporuplná. Nemyslím si, že nám vyšla tak dobře jako
minulá, ale zase mě osobně hodně
naučila. Druhá část je play-off , to bylo
z naší strany fantastické. Tým se semkl
a strašně mě překvapil. Byli bychom
samozřejmě moc rádi za postup do
semifinále, ale vypadli jsme po velkém
boji a myslím, že odcházíme s hlavou
nahoře.“

2 QH ÖVSÈvQRVWL
VH]ÏQ\

„V létě odešel Honza Rudovský, který výborně doplňoval celou první
přesilovkovou formaci, a nám se jej
nepodařilo nahradit. Před startem
sezóny jsme sice oslovili spoustu praváků včetně samého Rudovského, ale
všichni dali přednost jiným nabídkám. My jsme pak od začátku soutěže
nedokázali na přesilovce nic změnit
a to byla hlavní příčina, proč jsme se

2SÔHVLORYN½FK
DRVODEHQÉFK

„První třetina soutěže nám vyšla podle předpokladů. Byli jsme kompletní
a tým šlapal, jak jsme chtěli. Od zranění Marka Račuka se nám to však začalo sypat a prakticky do konce sezóny
jsme všechno lepili, byli tu zahraniční
hráči a junioři z Pardubic i ze Zlína.
Herní a výsledkové výkyvy tak byly
zapříčiněny hlavně zmíněnou menší
šířkou kádru. Což je spojené s finančním rozpočtem, se kterým hokejový
Prostějov operuje.“

O kolísavé
]½NODGQÉI½]L

ví hráči a měli jsme problém. Teď už
můžu říct, že Tomáš Divíšek má od
září problémy s kyčlí a Marek Račuk
hrál od prvního zranění ramene s injekcemi proti bolesti.“

„V průběhu sezóny jsem
měl z mančaftu rozporuplné pocity. Ovlivnil
nás určitě odchod Tomáše Karpova po Novém roce, tam se rozpadla první pětka
a prakticky až
po příchodu
Lukáše Volfa se celý
tým ustálil,
začal šlapat.
Do play-off
jsme šli kompletní a z mužstva
jsem najednou cítil
obrovskou
energii. V základní části
hledáte cestu a je
ideální, pokud to potom ve vyřazovacích
bojích přijde. Během

2]YHGQXWÉ
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neprosazovali. Co se týče oslabení, tak
jsme dlouho hledali hráče, kteří by ho
dokázali úspěšně hrát. Což se nám povedlo až v play-off, kdy jsme konečně
našli dvojice, které to neuvěřitelně odmakaly. Hlavně musím vyzdvihnout
Matouše Venkrbce, který odvedl neskutečnou práci.“

Nicméně ze svého pohledu hodnotím tuto sezónu jako nejlepší
ze všech prostějovských, protože jsme se dostali zatím nejblíže
k semifinále. Tentokrát chyběl už jediný vyhraný zápas, což bylo
zase o krůček dál než loni proti Kladnu.“
yy Budete v elhákáčku pokračovat?
„Posledního dubna mi končí smlouva a po pravdě zatím nevím,
co bude dál. S vedením klubu i trenéry jsme se domluvili, že si
necháme čas na oboustrannou rozmyšlenou a po pár týdnech
vyhodnotíme, jaké řešení zvolit. Já se chci v klidu ohlédnout za
těmi šesti lety v Prostějově, vyhodnotit si je a případně zvážit jiné
možnosti, které se třeba naskytnou. S manželkou jsme si například říkali, že když máme ještě dva roky čas před nástupem staršího dítěte do školy, mohl bych zkusit zahraniční angažmá. Ale
samozřejmě záleží na nabídce, žádnou konkrétní zatím nemám.
A rozhodně neříkám, že Prostějov na tuty opustím, pokračovat
s Jestřáby určitě taky je reálná varianta. Prostě uvidíme, momentálně bych to odhadl padesát na padesát.“
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play-off tady byla neskutečná parta
a škoda, že to skončilo prohraným
sedmým zápasem.“
Obsáhlejší rozhovor s Jiřím Vykoukalem přineseme v některém z příštích vydání Večerníku!
(son)

Tomáš Divíšek
Marek Račuk
Lukáš Žálčík
Tomáš Nouza
David Dvořáček
Radek Prokeš
Jan Starý
Matouš Venkrbec
Tomáš Karpov
Lukáš Luňák
Václav Meidl
Filip Hanták
Tomáš Pšenička
Ondřej Matýs
Lukáš Volf
Vojtěch Krejčiřík
Jaromír Kverka
Sebastian Fajkus
Petr Antoníček
Vojtěch Dobiáš
Dmitri Zhukenov
Anton Kovalev
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Jan Zdráhal
Ladislav Havlík
Ondřej Mikliš
Zdeněk Čáp
Daniel Kolář
Alex Rašner
Dušan Žovinec
Jakub Husa
Petr Krejčí
Daniel Krejčí
Michael Foltýn
Matěj Bažant
Mário Kellner
Rhett Holland
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Jakub Neužil
Tomáš Štůrala
Daniel Huf
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mužstvu základní části jsme udělali vyrovnanou dramatickou
bitvu až do posledního sedmého dílu. Chybělo jediné: celé to
vítězně dorazit do úspěšného konce, postoupit do semifinále.“
yy V konečném pořadí prvoligové soutěže však obsadíte
až sedmou příčku. Nesráží to letošní ročník poněkud dolů?
„Je mi jasné, že sedmé místo jako celkový výsledek nevypadá
pro spoustu lidí nijak valně a takové umístění můžou označit za
neúspěch. Za což si můžeme sami ne zrovna optimálně zvládnutou základní fází, kde jsme jak vlastní vinou, tak i některými
objektivními okolnostmi poztráceli spoustu bodů, často zbytečně. A tím skoro až do závěrečného kola bojovali o holý postup
do play-off, přičemž sedmá pozice odpovídala tomu, co jsme si
zasloužili. Pro mě osobně je však mnohem důležitější, že jsme
pak ve většině čtvrtfinálové série předvedli mnohem lepší hokej postavený na
správných základech včetně soudržnosti +U½ÄVNÅVWDWLVWLN\/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
mančaftu, který ukázal svou sílu. Scházela YKRNHMRYÅ&KDQFHOL]H
pouze ta pověstná postupová třešnička.

PROSTĚJOV Ačkoliv do současného kolektivu hokejových Jestřábů patří
několik asi herně větších hvězd, přesto už několikátý rok zůstává stabilním
kapitánem Matouš Venkrbec. Devětadvacetiletý útočník, který během své
šesté prostějovské sezóny sice nastupoval většinou až ve třetí nebo čtvrté
formaci, ale i tak vždy dělal maximum pro týmový úspěch. Tři dny po čtvrtfinálovém vyřazení Vsetínem jsme s poctivým dříčem ledu krátce zhodnotili
celý uplynulý ročník Chance ligy.

yy Pojďme nejprve k sérii prvního kola play-off proti VHK
ROBE Vsetín. Jak byste se za ní celkově ohlédl?
„Úvodní zápas venku nám nevyšel, tam nás lepší soupeř zaslouženě porazil. Ale od druhého utkání dál to podle mého názoru
bylo už naprosto vyrovnané, místy jsme byli lepší my a místy
Vsetín. Druhé střetnutí na jeho kluzišti jsme sice po skvělé kon-

PROSTĚJOV Jak slíbil, tak učinil.
Hlavní trenér a současně sportovní
manažer hokejových Jestřábů Jiří
Vykoukal po skončení čtvrtfinále
proti Vsetínu poskytl obsáhlejší
ohlédnutí za celou sérií. A neboť
pro LHK znamenala i závěr sezóny, alespoň stručně zhodnotil také
uplynulý ročník 2018/19.

Prostějov má lepší
tým než loni a všechny
zápasy téhle série hrál
výborně.

Výrok:

Kulatých deset dvouminutových
trestů vyfasovali v rozhodující bitvě série VHK versus LHK domácí
plejeři, což byl dvojnásobek oproti
pěti vyloučením na straně Jestřábů. Přesto tahle lepší disciplína
ptačím dravcům k postupu nepomohla, neboť využili stejný počet
dvou přesilovek jako soupeř.
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Kapitán Matouš Venkrbec: „Nejlepší
VH]yQD3URVWęMRYDE\OLMVPHQHMEOtç
semifinále...“

Celé mužstvo včetně realizačního týmu se dopoledne sešlo ve své kabině zdejšího zimního stadiónu,
aby se ohlédlo za závěrečným duelem celého ročníku ve Vsetíně. Zároveň probíhala tradiční průvodní
činnost takového setkání v podobě odevzdávání veškeré výstroje a výzbroje, tudíž v šatně ptačích dravců

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Středa 13. března - tedy den po
čtvrtfinálovém vyřazení z prvoligového play-off
- přinesla poslední společně strávené okamžiky
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov v aktuální sezóně 2018/2019. Večerník zjišťoval, jaké byly
a hlavně, co všechno se teď bude v kabině ptačí
letky, kzerá skončila na semdém místě druhé
nejvyšší soutěže, dít?

9HVWĆHGXSUREøKODWÛPRY¿UR]OXêND
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jubileum...
vecerník
á

Dvě zlata a dva bronzy mladých boxerů Kouč Jiří Vykoukal:„Během základní části jsem měl
z týmu rozporuplné pocity, ale v play-off se semkl“
DTJ Prostějov na MČR školní mládeže!

REFKRGQtSDUWQHíL%&'7-3URVWĨMRY

vecernikpv.cz

Komentář trenéra DTJ
Petra Novotného:
„Mladý Milan předvedl hodně snaživý i sympatický výkon, přece jen
lepšímu soupeři to rozhodně nedal
zadarmo. Odvedl své maximum
a získal důležité zkušenosti, které dého, agresivního soka. Šel do toho
potřebuje do další kariéry.“
techničtějším pojetím, dobře se pohyboval i bránil, častěji trefoval údeváhová kategorie ry. A sudí mu přiřkli těsné bodové
GRNLORJUDPĭ vítězství.“

váhová kategorie
GRNLORJUDPĭ
.DPLO.XçG]LHğ
– Milan Ganoška
 QDERG\

trolou, domácího protivníka nenechal
skoro vůbec zasahovat a vyhrál zaslouženě jasným rozhodnutím na body.“

 QDERG\
Komentář trenéra
Komentář trenéra DTJ
DTJ Petra Novotného:
Petra Novotného:
„Tom už je docela zkušený rohovník,
který si střetnutí hlídal technicky vy- „Zajímavé a pěkné utkání, v němž
spělým výkonem. Vývoj měl pod kon- Dominik dokázal ustát velice tvr-

váhová kategorie
GRNLORJUDPĭ
3LRWU:DVLDN
²7RPiå9HVHOø
 QDERG\

Komentář trenéra
DTJ Petra Novotného:
„Brněnský borec, kterého jsme měli
pro tohle utkání připraveného, se bohužel na posledním tréninku v týdnu
před sobotním duelem zranil. A už
jsme místo něho nedokázali narychlo
nikoho jiného najít. Mrzelo nás to kvůli soupeři a byla to škoda, ale v boxu se
taková věc prostě někdy stává.“

váhová kategorie
GRNLORJUDPĭ
Marcel Janicki
EH]ERMH
QHPĕOVRXSHĥH

GLIWICE, PROSTĚJOV V nadmíru přátelské atmosféře, kde
si však soupeři zároveň nic nedarovali, proběhl úvodní duel
Moravskoslezské ligy v boxu družstev mužů 2019. Hostily jej polské Gliwice, kde tamní GUKS Carbo reprezentující Slezskou oblast
remizoval s BC DTJ Prostějov zastřešující Jihomoravskou oblast 6:6.
Loni vzniklou soutěž ještě absolvuje Opava za Severomoravskou
oblast a právě tenhle celek Hanáci přivítají ve 2. kole na domácí
půdě prostějovského„Kaska“. Divácky lákavý mač bude v sobotu
27. dubna večer součástí Mistrovství republiky kadetů a kadetek.
Rohovnický sport v Prostějově tak zase naplno ožívá!

Prostějovští rohovníci svedli v polských Gliwicích
vyrovnaný a kvalitní boj s nerozhodným výsledkem

MORAVSKOSLEZSKOU LIGU
V BOXU OTEVŘELA REMÍZA
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Pátý i šestý díl dramatické série odehráli
Jestřábi fantasticky, v jejich kompaktním
výkonu takřka neexistovaly větší chyby.
Bohužel se k minelám v nejméně vhodnou dobu vrátili a právě několik osudových hrubek doslova darovalo rozhodující
vítězství protivníkovi.

Návrat
k fatálním hrubkám

Mizerně rozjetý úterní mač na Valašsku dokázali Prostějované zdramatizovat zlikvidováním téměř celého
náskoku tří gólů VHK. Právě snížení
z 3:0 na 3:2 bylo nejsvětlejším úkazem
čtvrtfinále číslo sedm v podání elhákáčka, leč pouhých devět sekund nato
ROBE kontrovalo zlomovým čtvrtým
zásahem.

'RWDzHQÉ
tøíbrankového manka
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Mezi hokejovými mantinely

www.lhkjestrabi.cz

najdete nás také na www.vecernikpv.cz

V úterý večer Na Lapači za stavu
3:0 pro Valašský hokejový klub vystřihli prostějovští borci perfektně
sehranou přesilovku, jíž naprosto
vyšachovali oslabeného soupeře.
Marek Račuk přihrávkou z pravé
strany našel před bránou volného
Tomáše Divíška, který už mohl sám
zblízka zakončovat, ale místo toho
ještě posunul doleva Filipu Hantákovi. Ten díky tomu stál před zcela
odkrytou klecí a pohodlně zavěsil
v podstatě do prázdné.

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

„Před rozhodujícím sedmým utkáním ve Vsetíně jsme cítili psychickou výhodu dvou odvrácených
postupových mečbolů. Ale do toho vlastního zápasu o všechno jsme vstoupili jakoby se zataženou
ruční brzdou. Byli jsme od začátku možná až moc opatrní, čímž se tohle střetnutí podobalo hned
prvnímu v celé sérii. Soupeři jsme tím dali čas, aby nabral jistotu a víc si věřil. To ještě umocnily jeho
dva vstřelené góly v jinak vyrovnané úvodní třetině, třetí přidali domácí hned zkraje druhé části.
Nám se pak ale povedlo ze dvou přesilovek snížit na 3:2 a v tu chvíli jsme cítili velkou šanci utkání
otočit. Bohužel přišla další naše chyba v týmové defenzivě potrestaná brankou okamžitě po buly,
tím Vsetín zase víc odskočil. A určitě šlo o klíčový moment celého duelu. Potom jsme nevyužili další
přesilovky, domácí si průběh už pohlídali. Připadalo mi, že nejlíp jsme během celé čtvrtfinálové
série hráli pod největším tlakem bezprostřední hrozby vyřazení. Vždycky jsme do toho šli na maximum, nebylo kam uhnout. Vyrovnáním ze zápasových 1:3 na 3:3 z nás tenhle tlak spadl, náhle
byly šance na postup rovnocenné. Což jsme asi v hlavách úplně nezvládli.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Prostějovský útočník byl během sedmého čtvrtfinálového duelu
ve Vsetíně u většiny nebezpečných akcí hostujícího mužstva. Na
první gól svého týmu asistoval Filipu Hantákovi, druhý znovu při
přesilovce dal sám krásnou trefou pod víko. Tyhle dva góly znamenaly snížení z 3:0 na 3:2, bohužel výsledkový
obrat Hanáci nedotáhli. Šestadvacetiletý „Ráča“ sice
dál aktivně pálil i nabíjel do šancí parťákům, ale žádná z dalších šancí už brankou neskončila a zrodilo
se tak bolestné vyřazení, pro jehož odvrácení ovšem
tento forvard dělal ofenzivní maximum, ani to však
nestačilo.

MAREK RAÈUK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

34 lední hokej

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:3

VSETÍN, PROSTĚJOV Odvrátili dva
postupové mečboly protivníka a po
vyrovnání čtvrtfinálové série Chance
ligy ze zápasových 1:3 na 3:3 věřili, že
na vsetínském ledě úspěšně dokonají
senzační obrat. Leč nepovedlo se, prostějovští hokejisté sedmý vzájemný duel
nakonec vysoko prohráli. A sezóna
2018/19 tím pro ně definitivně skončila těsným vyřazením před vytouženými branami elitního kvarteta soutěže.
Trenéři ROBE udělali pro soudnou řež
jednu klíčovou změnu v sestavě, když
do brány poslali Gábu místo Šelepněva.
Úvod úterního střetnutí byl vyrovnaný,
než domácí poměrně brzy získali stěžejní výhodu. Zkraje 7. minuty v přesilovce
Pechanec přihrál zprava mezi kruhy do
jízdy Robovi, který bekhendovým blafákem překonal Neužila – 1:0. Početní
převahu měli vzápětí i Hanáci, leč vůbec
se během ní neprosadili. Až v 10. si vypracovali první velkou příležitost zásluhou Dvořáčkova průniku a Pšeničkovy
dorážky, leč Gába odolal. A hned z protiútoku soupeř podruhé udeřil. Špatnou
rozehrávku LHK zachytil Březina, aby
v situaci dvou na jednoho zakončoval
sám, přičemž puk nadvakrát procpal za
brankovou čáru – 2:0. Hostům se zahajovací třetina vůbec nepovedla, také
v jejím zbytku tahali za kratší konec herního provazu a mohli být rádi, že znovu
neinkasovali. Zejména v 18. po akci Březiny + dorážkách Šilhavého i Kopty, což
všechno zlikvidoval Neužil.
Přesto Valaši vedli o tři góly nedlouho po
startu druhé periody. V čase 21.13 nahození Slováčka od modré šikovně tečoval
volný Jonák a jím přizvednutý kotouč
přeplachtil lehajícího si Neužila – 3:0.
Za daného vývoje už museli Prostějované vrhnout všechno do ofenzivy, čímž
ale otevírali ještě víc zadní vrátka. Ve 25.
to mohl potrestat zapomenutý Březina,
kterého vychytal Neužil. Potom konečně

Cenil si ovšem nezdolnosti svých svěřenců, kteří opakovaně utíkali hrobníkovi z lopaty. „V play-off se jde na krev,
nikdo nechce mít brzký konec soutěže.
Řada našich hráčů díky zlepšenému
přístupu vystoupila ze stínu základní
části a začala tým táhnout, na ně se
nabalovali další kluci. A najednou hráli
skvěle všichni,“ analyzoval pozitivní proměnu někdejší špičkový bek. Nejvíc se
mu líbil pátý díl série na ledě rivala. „Asi
to byl jeden z našich nejlepších zápasů
v celém ročníku po stránce organizace
hry. Všechno jsme podřídili jednomu
plánu, hráli o bytí a nebytí, neměli kam
couvnout. Mužstvo to utkání odedřelo
a soupeři, který se už asi viděl rychle v semifinále, jeho cíl výbornou hrou překazilo,“ ohlížel se Vykoukal.
Přesto v úterním večeru nastal definitivní pád LHK, tedy i loučení s letošním prvoligovým maratónem. „Nic
není víc než sedmé utkání play-off série,
to jsou ty nej zápasy ze všech. Samozřejmě sedmá bitva finále by byla ještě hezčí,
ale každý rozhodující souboj ve vyřazovací fázi je nádherný a zároveň nejtěžší.
Velká škoda, že my jsme ho vlastní vinou
nezvládli,“ uzavřel Jiří Vykoukal svou
čtvrtfinálovou rekapitulaci.
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„V zápase jsme udělali tři fatální chyby při prvním, druhém i čtvrtém inkasovaném gólu.
Snížením na 3:2 jsme sice soupeře dostali do situace, ve které nechtěl být, ale pak přišla
rychlá branka domácích na 4:2. A taková hrubka v rozhodujícím sedmém utkání by se
neměla stávat. Snažili jsme se potom tlačit, ale po těch chybách, co jsme udělali, jsme už
nedokázali zápas zvrátit. Jinak si myslím, že to byla výborná série, ve které jsme to chtěli
dneska urvat a dojít co nejdál. Což se nám bohužel moc nepovedlo. Celkově se rozhodlo
v dovednostní soutěži, a to byly penalty. Mohlo to však dopadnout jinak, kdyby se hrálo
prodloužení pět na pět do vstřelení gólu, jak je tomu všude na světě. Tady se ale play-off
hraje jinak, proto došlo na nájezdy... Jinak si myslím, že si všichni přišli na své. Během sezóny jsem byl někdy na kluky naštvaný, ale v téhle čtvrtfinálové sérii ukázali, že dokážou
zabrat. A k postupu nám chyběl nakonec jen kousek.“
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„My jsme samozřejmě strašně šťastní. Spadl nám obrovský balvan ze srdce, protože cíl
byl dostat se do semifinále. Po výborné základní části jsme šli ze druhého místa a případné vypadnutí by znamenalo zklamání. Ale my jsme věděli, že Prostějov bude velmi
silný protivník, protože hrál všechna utkání proti nám v základní části výborně. Některé
zápasy v dlouhodobé soutěži možná podcenil a prohrál, kvůli tomu byl o dvacet bodů
pod námi, ale kvalitu má obrovskou. Myslím si, že má lepší tým než loni. A všechny duely téhle série hrál výborně a mě vůbec nepřekvapuje, že to šlo až do sedmého utkání.
Protože se střetly dva kvalitní týmy, bylo to vypjaté před výbornou kulisou. Jak tady, kde
panovala opravdu fantastická atmosféra, tak v Prostějově, kde byla také dobrá a přijelo
tam nejmíň tisíc lidí ze Vsetína. I prostějovští fanoušci byli výborní.“
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přišly velké chvíle jeho týmu. Ještě před
polovinou mače ve 29. minutě při dvojnásobné přesilovce Račuk z pravé
strany našel před Gábou Divíška,
ten bryskně prodloužil bekhendem doleva Hantákovi a ten
pohotově zavěsil do odkryté
klece – 3:1. O pět minut později
pak další početní výhodu zužitkoval
prudkým švihem zpoza levého kruhu
přímo do bližšího vinklu aktivní Račuk
– 3:2! Obživlí ptačí dravci byli rázem na
dosah vyrovnání, ovšem místo toho dostali zlomovou ránu do vazu. Pouhých
devět sekund od jejich dotažení, vlastně
rovnou po buly uprostřed kluziště, totiž
Kucharczyk zprava pronikl přes chybující
obranu až před Neužila a opakovaným
pokusem ho dokázal přemoci – 4:2.
Další důležité momenty určující konečný výsledek nastaly na přelomu
prostřední a třetí části, neboť Vykoukalovi svěřenci tam měli k dispozici čtyři
minuty přesilové hry v kuse. Vůbec nic
však nevytěžili, navíc ještě před uplynutím druhého trestu špatně střídali a pro
příliš mnoho hráčů na ledě byli sami vyloučeni. Místo vykřesání jiskry hanácké
naděje tak mohl ve 48. asi definitivně
rozhodnout Kucharczyk, ale uvolněn
Theoretem poslal tutovku mimo zívající
svatyni. Načež hostující mančaft přece
jen postupně zvyšoval tlak, načež v 52.
minutě opět šel do přesilovky. Bohužel
rány Žovince, Čápa, Račuka ani Nouzy
neměly potřebné parametry k zaskočení pozorného Gáby, čímž vyprchala
poslední naděje PV na závěrečný zvrat.
V čase 55.26 Březinovo vysunutí za
defenzivní linii převzal Kopta a sólo finalizoval přesným obstřelem Neužila
k pravé tyči – 5:2. Zoufalou snahu elhákáčka o dlouhou power play (započatou
již tři minuty před vypršením normální
hrací doby) následně potrestal těsně
před koncem střelou do opuštěné brány
Šilhavý, jenž tak při hře čtyř proti šesti
definitivně stvrdil jak vsetínské vítězství,
tak současně i průnik favorita do prvoligového semifinále – 6:2.
Statistiky z utkání a další program play
off Chance ligy najdete na straně 22

„Musím říct, že nás Vsetín v tomto
utkání neporazil, protože jsme se my
porazili sami. Když jsem ten zápas
zpětně viděl, tak jsme v něm dělali
chyby, kterých jsme se dopouštěli celou sezónu. Což si v play-off a zvláště
v sedmém utkání série nemůžete dovolit, pokud chcete zvítězit a uspět,“
lakonicky konstatoval hlavní trenér
elhákáčka Jiří Vykoukal s jednodenním
odstupem po ztracení soudného mače.
Vypadnutí bolelo tím víc, že si jestřábí
parta před startem vyřazovací fáze na
silného soka věřila a dokázala posléze
odvrátit dva jeho postupové mečboly.
„My jsme šli do play-off s cílem Vsetín
vyřadit a postoupit do semifinále.
V době, kdy pak oni začali brečet do
novin, jsme je měli tam, kde jsme je
chtěli mít. A já doufal, že přes ně opravdu projdeme dál. V rozhodujícím zápase jsme však bohužel udělali ty stejné
chyby, které nás v téhle sezóně stály
spoustu utkání,“ zalitoval Vykoukal.

Čtvrtfinále 7: Jestřábi obrat série nedotáhli
VHK VS
ÄLMH
1D/DSD
LHK PV 6:2
stní
nièily vla

Naděje ptačích dravců na zopakování
historického úspěchu novodobých
klubových dějin přitom pohřbila
slabina táhnoucí se jako červená nit
kompletním uplynulým ročníkem:
defenzivní hrubky. Srdnatě bojující
hosté nechávali vzadu velikánská okna,
jimiž několikrát profičel valašský vichr
a zkraje druhé třetiny to rázem bylo
3:0 pro VHK. Pak sice nezdolná letka
dotáhla na 3:2, leč vzápětí znovu zaváhala při bránění a domácí hbitě trestali
klíčovým odskočením na 4:2. Načež
prostějovský mančaft neproměnil ve
zbytku duelu několik přesilovek, aby
v závěru přišlo definitivní rozuzlení ve
prospěch ROBE.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

VSETÍN, PROSTĚJOV Předminulou neděli večer to vypadalo,
že tuhle rozjetou mašinu z Hané už v dramatické sérii 1. kola
play-off Chance ligy mužů ČR 2018/2019 nemůže nic zastavit.
Chyba lávky. Hokejistům LHK Jestřábi Prostějov se po zápasovém vyrovnání čtvrtfinále se Vsetínem z 1:3 na 3:3 vůbec nepovedlo rozhodující sedmé střetnutí Na Lapači, kde podlehli
vysoko 2:6. A celou válku o postup mezi elitní kvarteto soutěže
nakonec těsně urval protivník.

Prostějovští Jestřábi tak obsadili konečné sedmé místo Chance ligy

SEMIFINÁLOVÝ SEN SE ROZPLYNUL.

letos milujeme
slavíme
milujeme vecerník
á
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Asi každého sportovního příznivce z České republiky (možná kromě Sparťanů a Plzeňáků) musel
nadchnout způsob, jakým fotbalisté Slavie Praha
přemohli v osmifinále Evropské ligy slovutnou
Sevillu a postoupili mezi nejlepší osmičku tohoto
poháru.
Mne osobně nejvíc ze všeho potěšilo, že sešívaní se
proti jasnému favoritovi postavili jako rovný k rovnému a vůbec ničeho ani nikoho se nezalekli. Defenzivní betonování? Řeči o tom, že úspěch zajistí
pouze zázrak? Předčasné podlehnutí malomyslnosti? K ničemu podobnému nedošlo.
Slávisté se naopak snažili maximálně v rámci možností produkovat svůj fotbal, španělskému kolosu
s mnohonásobně vyššími finančními možnostmi
i mnohem slavnějšími plejery v sestavě přehnaně
neustupovat. A tahle odvaha podložená zdravým
sebevědomím vlastních schopností se při dávce nezbytného štěstí bohatě vyplatila.
Myslím, že pro všechny občany ČR to byl krásný
důkaz, že i v našich tuzemských podmínkách lze
pracovat na vysoké mezinárodní úrovni. Jen je potřeba opravdu makat a zbytečně se nepodceňovat.

Když před rokem vedení volejbalového oddílu VK
Prostějov přistoupilo na úsporná ekonomická opatření, byl to rozumný krok. Na české scéně už nešlo po
zisku deseti mistrovských titulů v řadě dosáhnout víc,
jít do finančních dostihů s rozpočet stále zvyšující Olomoucí by postrádalo smysl. A dobýt výrazný úspěch
v Evropě proti mezinárodním klubovým gigantům
z elitní Champions League bylo v podstatě nemožné.
Až dosud se dílčí snížení oddílového budgetu stoprocentně vyplácí. Konkurovat zmíněnému UP se sice
ženám vékáčka nedaří, notně posílené rivalky jsou
výkonnostně o dost výš. Ale jinak se povedlo získat
stříbro v Českém poháru 2018/19, což bylo reálné
maximum možného. A na medaili se teď jde útočit
i v play-off UNIQA extraligy ze třetího místa po dlouhodobé části.
Právě vyřazovací boje nejvyšší tuzemské soutěže mohou definitivně posvětit konstatování, že úspory se
prostějovskému volejbalu skutečně vyplácí. Jen musí
holky zvládnout psychicky nelehké bitvy vrcholící sezóny, aby skončily na bedně. Potom se hanácký ústup
z absolutní národní dominance k vysoké konkurenceschopnosti bude dát označit za úspěšný.
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PROSTĚJOV Halovými mistry ČR jednotlivců v kategorii staršího žactva pro
rok 2019 se stali Vojtěch Petr (TK Na Dolině) a Nikola Bartůňková (I.ČLTK Praha),
která porazila členku prostějovského klubu Tomajkovou 7:5, 7:5. Chlapci přitom svůj šampionát odehráli koncem února v hale TK Agrofert Prostějov. Ve
finále Petr porazil štvanického Velíka 6:4, 6:1, navíc uspěl i v deblu společně
s oddílovým kolegou Vašenkou. Poraženými finalisty byli Lukáš Velík (I.ČLTK
Praha) - Vít Kalina (TK Sparta Praha).
(pk)
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Z organizačního hlediska už mají Hanáci
tolik prověřených zkušeností, že by celý Superfinálový den měl proběhnout na nejvyšší možné úrovni. „Pochopitelně si dáme záležet maximální měrou, aby celý zápasový
program neprovázely žádné větší problémy
a vše naopak klapalo k plné spokojenosti
všech aktérů i příznivců v hledišti. Součástí Superfinálového dne se logicky stanou též medailové ceremoniály, při nichž
převezmou bronzové kovy naše seniorské
týmy áčka za třetí místo v extralize a béčka
za stejnou příčku v prvoligové soutěži,“ prozradil Mynařík.
Přímo ve hře o třetí získaný bronz pro prostějovský klub bude 23. března na vlastním hřišti
dorostenecký výběr ergéčka, který v souboji
o třetí extraligovou pozici změří síly s Náchodem. „Šance našeho mančaftu vedeného
trenérskou dvojicí Martin Šnévajs + Aneta
Lešanská je určitě nemalá a tím větší, že bude
mít výhodu důvěrně známého prostředí bez
nutnosti dlouhého cestování. Navíc mladým
hodláme vytvořit co nejbouřlivější domácí atmosféru a oplatit jim výborné fandění z Europa Shieldu. Vzájemná sounáležitost i podpora
uvnitř oddílu jsou pro nás moc důležité,“ zdůraznil Mynařík.
Takže v sobotu třiadvacátého na reálce na
viděnou!
(son)

Prostějovští hokejisté skončili v Chance lize mužů
ČR 2018/2019 sedmí. Pokud zůstaneme u tohoto
prostého konstatování, musíme takové umístění
vzhledem k útočné síle hráčského kádru LHK považovat v celkovém účtování za nedostatečné, tým
rozhodně měl aspoň na pátou příčku.
Za nižší konečnou pozici oproti předsezónním
očekáváním může slabší základní část, od jejíž
poloviny přestali Jestřábi vinou různých okolností
produkovat do té doby vysoce kvalitní i atraktivní hru. A z elitního kvarteta tabulky klesli do boje
o holý postup do play-off.
Ani tam neodváděli stabilní top výkony ve všech
duelech se Vsetínem, ale přece jen většina ze sedmi
čtvrtfinálových bitev přinesla z jejich strany hokejovou top kvalitu, na kterou hanácký mančaft evidentně měl. Stejně tak ho ale sužovaly i některé neduhy - a proto nakonec těžkou sérii těsně neotočil.
Na vedení elhákáčka nyní je si objektivně vyhodnotit, proč kolektiv na náročně stanovený semifinálový
cíl nedosáhl. A zda je v současné prvoligové konkurenci do budoucna reálné opakovaně útočit až natolik vysoko.

PROSTĚJOV Opravdovým centrem korfbalového sportu v ČR se během tohoto kalendářního roku stává město Prostějov. Mezi
lednovým Europa Shieldem a říjnovým
Mistrovstvím Evropy do 21 let coby dvěma
mezinárodními vrcholy se teď v hale RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici uskuteční i jedna z řady významných tuzemských
akcí. V sobotu 23. března od 10.00 hodin jí
bude Superfinálový den českého korfbalu.
Oč vlastně jde? O podnik, v rámci kterého
vyvrcholí rozhodujícími duely hned tři elitní
tuzemské soutěže. Přesný program nejbližší soboty zní následovně: 10.00 utkání
o bronz v extralize dorostu Prostějov – Náchod, 11.30 finále extraligy dorostu České
Budějovice – Brno, 13.00 finále první ligy
dospělých Kolín – Náchod a 15.00 finále extraligy dospělých Brno – České Budějovice.
Vše přitom pořádá oddíl SK RG Prostějov ve
spolupráci s Českým korfbalovým svazem.
„Vyhráli jsme výběrové řízení, stejně jako na
dubnový Finálový den žákovských kategorií.
Tím pádem je letos naše město skutečnou
Mekkou národního korfbalu, na což jsme hrdí
a máme z toho samozřejmě radost,“ řekl předseda SK RG Jan Mynařík s připomenutím nedávného finálového klání evropského poháru
klubů i na podzim chystaného šampionátu
starého kontinentu U21.

dorost SK RG doma o bronz

Superfinálový den českého korfbalu, vyhráli Petr a Bartùòková

Mladý prostějovský házenkář byl
hybnou silou v jízdě za překvapivým vítězstvím Sokola II na půdě
Ivančic. Místní rodák, který v týmu
hostuje z Nového Veselí, přispěl
k triumfu osmi góly.

(QVQKPVGTPGV

JAKUB FLAJSAR
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Prazvláštní náplň pro hokejového
trenéra, nicméně slovenský kouč
Mikuláš Mihňák, který se stal
novou akvizicí SK Prostějov 1913,
se evidentně neštítí ničeho
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V pozici čerstvé světové dvojky se
představí prostějovská tenistka
Petra Kvitová na turnaji v Miami,
kde bude moci usilovat i o post světové jedničky. Teoretickou šanci
dostat se na první místo žebříčku
má i Karolína Plíšková.
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Podruhé v jarní části Fortuna: Národní ligy vyjeli fotbalisté Prostějova
na trávník soupeře a podruhé se vraceli s porážkou o tři góly. Zatímco na
Žižkově alespoň jeden gól vstřelili,
pod královéhradeckými Lízatkami se
jim ani to nepovedlo...

DEBAKL:

Fed Cup v Prostějově! Tohle bude
parádní podívaná a vrchol organizační taktovky marketingové
společnosti TK PLUS co se pořádaných akcí v rodném městě týče.
Miroslavu Černoškovi se splní sen
a uvidí českou tenisovou reprezentaci na svém centrálním dvorci.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Prostějov v sobotu hostí +DORYp0ÿ5VWDUåtKRçDFWYD Večerníku

PRUSZKÓW, PROSTĚJOV Zahraniční hvězda TUFO-PARDUS Prostějov
Wojciech Pszczolarski sahala po dalším velkém úspěchu. Úřadující mistr
Evropy v bodovacím závodě na nedávném světovém šampionátu v domácím Polsku potvrdil v této disciplíně příslušnost k absolutní špičce
a jen o fous mu unikla další medaile. Jako bonus navíc sedmadvacetiletý cyklista figuruje v čele rankingu UCI. Vedle bodovačky jednotlivců absolvoval polský reprezentant ještě madison spolu s Danielem
Staniszewským. V něm byli klasifikováni na osmém místě.

Jiří MOŽNÝ
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Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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milujeme vecerník
á

fotbal

HRÁČ

KROUPA NA LAVIČCE, SPOUSTA „STOPEK“
VEČERNÍKU
A STŘELECKÁ IMPOTENCE...
PODLE

HRADEC KRÁLOVÉ A už
jde opravdu do tuhého!
Fotbalisté 1.SK Prostějov opět
nebyli schopni skórovat proti
(161)#.'4+'
jednomu z favoritů ligy. Šance
klikni na
v nedělním duelu druhé nej- www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
vyšší soutěže nejenže neproměnili, oni si je ani nevytvořili.
Soupeři nad nimi se v tabulce
F:NL postupně vzdalují a pod
nimi pozvolna přibližují. Co
je však nejhorší, že není vidět
žádné světýlko v ponurém
tunelu. A je velkým otazní- -NÊéQXÚOQOGPVWVM¾PÊOÊéLGXDT¾P÷\TCP÷PÚ.Æ)KPCPIPC\GOKCRTQUV÷LQXwVÊJT¾éKTGMNCOWLÊHCWNPCP÷L
kem, jestli je vůbec vidí trenér /CTP÷
(QVQ6QO¾w-CN¾D
Oldřich Machala...
směr východní Čechy v poněkud ním měl operovat Žikol, který měl Lé Giang po balonu skočil jak tygr

61/i,#0ªè'Zkušený, spolehlivý stoper tentokrát dostal při výběru
funkce kapitána přednost před parťákem
Alešem Schusterem. Pravdou je, že se jedná o
emotivnější typ fotbalisty, který má na hřišti i
v kabině spoluhráčům nejednou co říci. Obě
své role v tomto zápase zvládl se ctí, navíc se
dostal do asi nejlepší šance zápasu.

1-¦0-1

<#56727,ª%ª*1-#2+60#
aneb pohledem tomáše janícka
à

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

„Jelikož Karel Kroupa nebyl v základní sestavě, padla kapitánská páska na mě.
Já s tím naprosto problém nemám, pokud by ji měl kdokoli jiný, necítil bych se
nijak uražený, otázka kapitána pro mě není důležitá. Zápas vidím jako smolný, kdy jsme z první situace zavánějící faulem na našeho brankáře dostali gól.
Do té doby si myslím, že jsme měli o něco více ze hry než domácí. Po úvodním
gólu se hra vyrovnala. Do kabin jsme šli s jednobrankovou ztrátou. Do druhého
poločasu jsme vstoupili dobře a opět jsme dostali smolný gól, kdy se míč odrazil
přímo ke střelci branky. Kromě jedné mojí chyby, kdy jsem míč chtěl pustit na
odkop a měl jsem to řešit spíše odkopem, si Hradec moc šancí nevytvořil. Pak
nás rozhodčí poslal do deseti a my už neměli sílu s vývojem zápasu něco udělat.
K čemu může být volných čtrnáct dnů dobrých? To je složitá otázka, kdybych
na ni znal odpověď, máme určitě bodů víc a tady se o tom nebavíme. Budeme
moci potrénovat a připravit se pořádně na další zápas na Zbrojovce.“
Tomáš JANÍČEK, stoper 1.SK Prostějov

KAREL
KROUPA

3

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Odjezd do Hradce Králové byl sice
navenek příjemný, ale přítomnost
předsedy klubu Františka Jury na dopoledním rozcvičení o čemsi svědčila. Po brzkém obědě výprava vyrazila
uplynulou neděli v jedenáct hodin

okleštěném složení.
Vzhledem ke karetním trestům
byla jasná absence Koudelky se
Susem, chyběli také zranění Pernackij se Šteiglem a reprezentační
náhradník v týmu U19 Píchal. Na
soupisce tak figurovalo pouhých
šestnáct hráčů!
Ještě větší překvapení měl připraveno
trenér Machala při odtajnění základní
jedenáctky. Do základu se po dlouhé
době, pokud samozřejmě nebyl zraněný, nedostal kapitán Kroupa, jehož
místo na hrotu zaujal Vošahlík. Pod

přísný zákaz objevovat se hluboko
vzadu, přesto byl nejednou vidět až
poblíž stoperů. Ofenzivu měl podporovat i Lutonský, trojici klasických záložníků obstarali Polák, Pančochář a
Fládr. Tato šestice měla mít flexibilní
postavení v případě balonu na vlastních kopačkách a v případě defenzivy.
První minuty vyzněly optimisticky a
výsledná remíza se nezdála být vůbec
nereálná. Jenže přišla první standardní situace, srážka s gólmanem v šestnáctce, která mohla být klidně klasifikovaná jako faul na brankáře, byť

2%&+2'1©3$571(´,6.35267¨-293526(=218

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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Prostějov (tok) – Reprezentační
přestávku vyplní přátelské utkání
dvou soupeřů, kteří se v lize potkali dvakrát už na podzim. Spolu se třineckými fotbalisty se tak
na Hanou opět podívá útočník
Hapal. Utkání začíná na stadionu Za Místním nádražím v pátek
22. března od 11:00 hodin.

9

FILIP
ZORVAN
ZNÁMKA

Ü½NGJ
6,/1

3
Počet branek koresponduje s
číslem dresu, které se kupodivu neobjevilo v základní jedenáctce

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Přes Hradec Králové jsem se toho v minulosti hodně najezdil. Většinou po
vnějším městském okruhu, tedy kolem pověstných „Lízátek“. Ke Královéhradeckému kraji mám blízký vztah a místním „Votrokům“ jsem vždy fandil. Když pominu zimní přípravný zápas na umělém povrchu, na vlastní
stadion jsem se dostal až nyní. Těšil jsem se, ale v reálu jsem byl dost zklamaný. Kromě netradičního osvětlení má mnohem lepší fotbalový stánek
olomoucká místní část Holice nebo třeba taková Kroměříž. Není divu, že
se nový stadion řeší ve východočeské metropoli už několik (téměř desítek)
let. Místní fotbal by si jej nepochybně zasloužil, zvlášť v případě návratu
do nejvyšší soutěže.

3ŐHGSDOWQp
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z Mompracemu.Prohrávat s favoritem po necelé čtvrthodině není nic
příjemného a hra se tudíž postupně
srovnala. Jenže optimismus z úvodních minut pohasínal, když začínalo
být zřejmé, že eskáčko na Lízátkách
gól prostě nedá, a tudíž ani nemůže
odvézt kýžený bod.
Tohle je velký problém přivádějící
prostějovský klub na jaře do těžké
krize. Stačí si uvědomit, že za první
tři jarní kola nezískali Machalovi
svěřenci ano bod a skóre 1:8 vypadá téměř děsivě. Především ona
jediná vstřelená branka, přitom adeptů na zápis do střelecké listiny není ve
výběru málo.
V této konstelaci je každá rada drahá.
Zvlášť když eskáčko čeká po reprezentační přestávce cesta na brněnskou Zbrojovku. V případě dalšího
neúspěchu pak domácí duel se Znojmem bude o přežití. Aby sezóna nepřišla na Hané o svůj náboj už počátkem dubna.

7ì,%$1É129É/Ì=É7.$$-('1$Ġ(59(1É

HRADEC KRÁLOVÉ Zápas, ve
kterém se před reprezentační pauzou
hrálo o hodně, se výsledkově absolutně nevydařil. Oba týmy toho sice
směrem dopředu mnoho nepředvedly, ale zatímco domácí i z toho
mála vytěžili maximum, hosté nebyli
schopni vůbec zakončit. Málem už
po první brance soupeře začalo být
jasné, že bez pohotové střely či tlaku
do branky na solidní výsledek pomýšlet nemohou. A navíc po vyloučení
Pančocháře po dvou žlutých kartách
dohrávali Hanáci v deseti. Večerník
utkání 19. kola Fortuna:Národní ligy
sledoval z rozbouraného stadionu
naživo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Úvod zápasu nevypadal vůbec špatně,
byť se hrálo vesměs mezi dvěma šestnáctkami. První náznak šance před Ottmarem měl Žikol, jenže domácí obránce

FC HK
1.SK PV

3
0

pohotově zasáhl. Po deseti minutách se
vydal dopředu po levé straně Zapletal,
adresát centru Lutonský však byl před
šestnáctkou těsně bráněný. První standardní situace domácích znamenala
vedení. Po rohovém kopu a vráceném
míči do šestnáctky šel do míče tygřím
skokem Lé Giang, srazil se s Plašilem,
míč se odrazil k Vlkanovovi a rozhodčí gól přes reklamaci faulu na brankáře
uznal – 1:0. Branka samozřejmě domácí
uklidnila a Prostějov se dopředu dostával
stále obtížněji. Kopečný z úhlu přestřelil
branku, neujala se ani Urmova hlavička
po centru Da Silvy, kterou obrana odvrátila na roh. Pokud se eskáčko dostalo
před branku domácích, byl z toho jen závar bez potřebného zakončení. Ještě před
přestávkou se hrnul nebezpečně do šance Vlkanova, Lé Giang ale včas vyběhl a
příležitost zmařil.
Po deseti minutách druhé půle přenesl
chytře Jukl míč doleva na Leibla, jeho

21*.'&'/64'0¦4Č
=GHQNR)5k$/$- trenér FC Hradec Králové:
„Věřím, že se soupeři po porážce těžce hovoří, ale každopádně to byl nejtěžší
soupeř, se kterým jsme se dosud potkali. Od počátku z nich byla patrná zdravá
agresivita, s níž jsme si těžko poradili, byli jsme zbytečně nervózní. Místo abychom
se soustředili na hru, některé situace jsme zbytečně komentovali. Sice na štěstí
moc nedám, ale dnes jsme jej na rozdíl od Vítkovic měli. Vítězství si nesmírně
vážíme, bohudík se nám opět povedlo před reprezentační pauzou vyhrát, takže
máme teď dva týdny na to, abychom se v klidu připravili na dalšího soupeře.“

2OGÔLFK0$&+$/$ - trenér 1.SK Prostìjov:
„Hodnocení je po prohře nula tři obtížné... Věděli jsme, co nás tady čeká, podle
toho jsme se na zápas připravovali. To se i potvrdilo. Rozdíl mezi námi a Hradcem Králové je samozřejmě v zakončení. Herně jsme vyrovnané mužstvo, ale
pokud jsme v šestnáctce, tam řešíme situace tak, jak to nedělají ani děti. Abychom
si pořád dávali přednost, abychom pořád ještě před vápnem kombinovali, kdo
má zakončit. Domácí šli za první brankou důrazně ve vápně, druhý gól zavinil
odražený balón, třetí gól krásná střela. Dali nám za vyučenou z toho, jak se má
hrát fotbal. Jednoduchost, zakončení, střela z dálky. Pokud budeme my takto
zakončovat, máme velký problém. Takhle se nedá hrát druhá liga! Domácí vyhráli
zaslouženě a já jim gratuluji ke třem bodům.“

střela se odrazila od bránícího hráče k
Durdevičovi, který pohotově zakončil
– 2:0. Ten mohl vzápětí zvýšit, ale šanci
prováhal, na druhé straně se po volném
kopu dostal do šance Janíček, kterého
však vychytal Ottmar. Přehlídku zajímavých šancí zakončil Kateřiňák, který po
Urmově centru v pádu přestřelil branku.
Dvacet minut před koncem se během

čtyř minut stihl vykartovat Pančochář
a situace se pro Moravany stala téměř
neřešitelnou. Zvlášť když se osm minut
před koncem trefil parádní peckou pod
břevno Zorvan – 3:0. Rozdíl třídy byl v
tomto případě více otevřenými nůžkami
v efektivitě než herním projevu.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

„Musíš makat a dívat se dopředu,“
nabízí recept na krizi zkušený Jan Polák
HRADEC KRÁLOVÉ Právě u zkušených matadorů, kteří ve
fotbale už lecčím prošli, je možné hledat recepty na různé
situace, v nichž se tým ocitne. Všechno už bylo objeveno.
Záložník Jan Polák (na snímku) patří k těm nejzkušenějším
a s receptem na období krizí si prošel dlouhou fotbalovou (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
kariéru. Po utkání v Hradci Králové poskytl Večerníku exklu- další moment. Zápas je pak strašně
zivní rozhovor.
těžké nějak dohrát. Střela na tři nula,

Tomáš KALÁB

yy Byli jsme svědky herně celkem
vyrovnaného zápasu, čím to, že
skončil výraznou porážkou?
„Velmi důležitý byl ten první gól, kdy
to z mého pohledu byl faul na gólmana. Při větším kontaktu ve vápně
by brankář měl být chráněný. Takhle

to vždycky bylo. Rozhodčí to pustil,
balón se odrazil k jinému hráči, který
dal úvodní gól. Pak nešťastný druhý
gól, shoda náhod, pár tečí, kdy se
míč zase odrazil k soupeři, který měl
před sebou prázdnou bránu. I gólmana to zmátlo, šel na druhou stranu, vůbec nechápu, jak se to stalo. To
vás trochu zlomí. Pak červená karta,

to už byla otázka štěstí.“
yy V sestavě se objevilo poměrně
dost změn, jak si je vykládáte?
„Především Honza Koudelka s Martinem Susem měli karetní stopky.
Trenér se tak rozhodl, protože chtěl
zřejmě hrát s Honzou Vošahlíkem
nahoře, snad je pohyblivější, nevím.
Chtěli jsme hrát víc z bloku a vy-

jíždět do nějakých těch brejků, do
nichž se měli zapojovat Milan Lutonský s Dymo Žikolem. Myslím si,
že herně v první půli to nebylo zase
až tak úplně hrozné. Po těch gólech
to opravdu člověka trochu zlomí.“
yy Máte teď dva týdny pauzu, co
se podle vás coby zkušeného hráče dá za tu dobu s týmem udělat?
„Prožil jsem si několik takových
pádů, řekněme, ale člověk musí pořád makat, nemůže přemýšlet nad
tím, že se něco stalo. Dnes jsi prohrál, ale zítra už musíš přemýšlet nad
tím, co budeš dělat. Musíš makat a
dívat se dopředu. Rýpat se v minulosti, to nejde.“

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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O VÍKENDU STARTUJE JARNÍ ČÁST

KRAJSKÉHO PŘEBORU

Do Kralic přichází legenda,
zálohu posílí Tomáš Mazouch
PROSTĚJOV Opravdový majstrštyk se v zimní přestávce podařil
Kralicím, které jsou ve fotbalové hiearchii druhým nejvýše postaveným klubem na Prostějovsku. Pokud potřebovaly kvalitní
posilu do středu zálohy, pak mělo klubové vedení šťastnou ruku. Jejich dres totiž oblékne velezkušený Tomáš Mazouch! Nejen
o posilách a zimní přípravě vyprávěl v exkluzivním interview před
startem jarní sezóny hrající trenér Lukáš Krobot (na snímku).

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Jak jste v Kralicích využili zimní přestávku, vydařila se podle
vás?
„Přípravu jsme začali na konci ledna, odehráli jsme čtyři přípravná
utkání. Na dvě jsme vybrali kvalitní
soupeře, se Šternberkem jsme sice
o dvě branky prohráli, ale následně
s Kozlovicemi jsme hráli mnohem
vyrovnanější partii, byť jsme taky
odešli poraženi. S Plumlovem jsme
poměrně hodně lepili sestavu, takže
tady nebyl výsledek příliš relevantní.

Generálku na sezónu jsme absolvovali možná už tradičně s Konicí, kdy
jsme hráli na přírodní trávě, a vyhráli
jsme 1:0. Myslím si, že jsme potrénovali kvalitně, absolvovali jsme
i soustředění ke stmelení kolektivu.
Kluci chodili v hojném počtu, takže
si myslím, že jsme na sezónu dobře
připraveni.“
ƔƔ Jaké nové tváře se přes zimu
objevily v kralickém kádru?
„My jsme spíš ztratili. Tři hráči se
vrátili zpět z hostování do svých mateřských klubů, takže jsme je museli
uvolnit. Máme rozjednané tři až čtyři posily, jednu jsme už dotáhli administrativně, přijde k nám z Kozlovic
na hostování Tomáš Mazouch. To je
asi největší naše zimní posila. Řešíme ještě nějaké kluky z okolí, ale nechci je specifikovat, protože u nich
to ještě není dořešené. Potřebujeme

ještě každopádně gólmana, tento
post nám trochu hoří. Dnes jsme
měli jednoho brankáře na zkoušku,
vše je otázkou nastávajícího týdne.“
ƔƔ Jaké posty jste od podzimu
chtěli posílit?
„Potřebovali jsme především posily na obrany. Chtěli jsme stopera,
jenže to se nám nepovedlo, takže
nadále budu muset na tomto postu
hrát. Někteří hráči se do obrany vrátili po zranění, Ondra Novotný na
levého beka. Chtěli jsme také posílit střed zálohy, což se nám podařilo
díky Tomáši Mazouchovi. Útok je
vcelku kvalitní, góly dáváme, spíš se
jednalo o defenzivu a gólmana. Tak
z padesáti procent to máme vyřešené, pokud se nám podaří přivést
kvalitního brankáře, neměl by být
problém.“
ƔƔ Jaká utkání na jaře považujete
za klíčová?
„Tak podle mého názoru to budou
první dvě tři kola. Tuto neděli začínáme v Dolanech, tam v podstatě
hrajeme o šest bodů. Pokud bychom
vyhráli, zvětšil by se mezi námi vý- ním týmem, ale chceme s nimi hrát bodů, pokud se pak budeme pohyznamně rozdíl. Poté hrajeme doma vyrovnanou partii. Tato kola bu- bovat kolem osmého místa, budeme
s Lutínem, který disponuje kvalit- dou důležitá pro získání důležitých všichni spokojeni.“

Kraličtí v generálce vyplenili Konici
S KON
FC KNH

0:1

DZBEL–JESENEC, PROSTĚJOV Jako druhý fotbalový tým
Prostějovska vstoupí do odvetné části své soutěže muži FC
Kralice na Hané. Jarní premiéra
krajského přeboru 2018/19 je
čeká už o nejbližším víkendu
v Dolanech, a tak nyní logicky odehráli poslední přípravný duel. Sobotní generálku ve

Dzbelu–Jesenci proti „domácímu“ Sokolu Konice přitom
vyhráli nejtěsnějším poměrem
1:0 (0:0) díky gólu hrajícího
trenéra Lukáše Krobota z 50.
minuty.
„Utkání se hrálo na dost podmáčeném hřišti a terén byl těžký, ale
pro oba celky stejný. My jsme do
Dzbelu přijeli přesně s jedenácti
muži, k tomu s sebou vzali i několik dorostenců. Další členové základního kádru chyběli z různých
důvodů, ale měli by být k dispozici
na první mistrák, což je pro nás sa-

mozřejmě priorita,“ řekl Večerníku
kralický kouč.
Do střetnutí poslal jedenáctku ve složení Adamík – Blahoušek, Krobot,
Hlačík, Novotný – Svozil, Prokop,
Nečas, Dokoupil – Troneček, Cibulka.
„Od začátku jsme napadali soupeřovu
rozehrávku vysokým presinkem a dostávali se do řady slibných brejkových
situací, které se však nepodařilo dotáhnout k úspěšnému zakončení,“ popsal
Krobot obraz úvodního poločasu.
„Po přestávce jsme sice šli do vedení,
ale pak postupně prostřídali, šanci
dostali někteří mladí kluci. Úroveň

našeho výkonu šla tím pádem trochu
dolů, Koničtí tlačili a my výsledek
uhájili. Celkově to byl z mého pohledu velice dobrý zápas se soupeřem,
který má svou kvalitu, příjemně mě
překvapil,“ navázal Krobot.
Dojmy měl veskrze pozitivní. „Utkání stoprocentně splnilo svůj účel.
Vyzkoušeli jsme si všechny součásti
hry, jak co se týká útočné činnosti,
tak směrem do obrany. A myslím, že
jsme na jaro solidně nachystaní. Víc
samozřejmě ukážou až úvodní kola
soutěže,“ doplnil stoper a lodivod
FC v jedné osobě.
(son)
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Jízdní øád Kralic na Hané
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17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
30. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo

24. 3. 15:00
30. 3. 15:00
7. 4. 15:30
13. 4. 15:30
20. 4. 
28. 4. 16:00
4. 5. 
8. 5. 16:30
11. 5. 17:00
18. 5. 17:00
26. 5. 17:00
2. 6. 17:00
8. 6. 17:00
15. 6. 

Dolany - FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané - TJ Sigma Lutín
FK Hněvotín - FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané - FK Jeseník
)&.UDOLFHQD+DQÅ)&lHODWRYLFH
Velké Losiny – FC Kralice na Hané
)&.UDOLFHQD+DQÅ6RNRO2SDWRYLFH
TJ Slovan Černovír - FC Kralice na Hané
FK Šternberk - Kralice na Hané
FC Kralice na Hané - 1. HFK Olomouc“B“
Tatran Všechovice - FC Kralice na Hané
Sulko Zábøeh - Kralice na Hané
Tatran Litovel – Kralice na Hané
.UDOLFHQD+DQÅs).0HGORY
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Prostějovský klub
zve děti do

Fotbalové školičky
PROSTĚJOV Fotbalový klub 1.SK
Prostějov pořádá během jara nábor
dětí ve věku tři až osm let. Zájemci
si osvojí důležité sportovní návyky,
naučí se základy kopané a získají
nové kamarády. Rodiče jim tímto
způsobem umožní smysluplné trávení volného času a učení se novým
dovednostem zábavnou formou.
Fotbalová školička 1.SK Prostějov je

otevřena klukům i holkám. Odvede
je od pasivní zábavy u televizorů, počítačů a mobilních telefonů a ukáže jim,
jak trávit volné chvíle ve společnosti
svých vrstevníků. Děti přijmou pohyb
jako přirozenou součást dne a naučí se
přijímat vítězství i porážky. „V naší školičce dostanou příležitost úplně všichni. Budeme se snažit udělat jim pestré
tréninky plné her a cvičení, na které se

kluci a holky budou těšit,” ujišťuje vedoucí trenér přípravek Tomáš Páleník.
Zájemci budou mít příležitost i po skončení školičky pokračovat ve fotbalové
přípravce prostějovského klubu, zdokonalovat se ve svých dovednostech,
přibližovat se svým starším fotbalovým
vzorům a plnit si své sportovní sny.
Náborové tréninky se budou konat
v termínech 25. 3. 2019 od 17:00

na umělé trávě Za Místním nádražím, 29. 4. 2019 od 17:00 na trávě
v areálu v Olympijské ulici a 20. 5.
2019 od 17:00 tamtéž. Pokud rodiče nechtějí čekat na termíny náborů,
mohou kontaktovat klub, budou jim
poskytnuty informace o časech a místech tréninků. Na viděnou se těší tým
trenérů fotbalové školičky 1.SK Prostějov.
(tok)
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Martin BARTONÍK
Jaroslav FRÝBORT
Erik ORŠEL
Martin POSPÍŠIL
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Tomáš VRBA
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Obránci:
Tomáš CETKOVSKÝ
13 1190
Marek LIŠKA
9 825
Radek MAŇAK
1 39
Josef POPELKA
12 907
Martin SPÁLOVSKÝ
10 633
Jakub ŠLÉZAR
12 1085
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Martin CÉSAR
9 660
Tomáš DADÁK
5 380
Erik DREKSLER
14 1208
Lukáš FRYS
13 1178
Tomáš GREPL
9 517
Jozef MERDITA
2 62
Adam PRÁŠIL
11 752
Martin PYTELA
5 363
Tomáš ROZEHNAL
14 1281
Jan SIGMUND
4 169
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Trenér: Vladimír HORÁK
Asistent a vedoucí týmu: Roman CIBULKA
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Marek BOROVSKÝ
Filip POKORNÝ
Jan VŠIANSKÝ

0

0
0
0
0
1
2

Brankáøi
David POKORNÝ
14 1281

www.vecernikpv.cz

Trenér: Jaroslav SVOZIL
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Martin SVOZIL
David ŠIŠMA
Pavel VALTR
Pavel VERBICKÝ
Aleš VRBA
Stanislav VRBA
Lukáš ZAPLETAL
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Obránci:
Jan DOSEDĚL
14 1166
Jaroslav FRÝBORT
2 35
Radek HANÁK
4 130
Matěj HATLE
6 540
Ondřej MILAR
14 1277
Jan SEKANINA
9 181
Michal ŠUBERT
9 529
Vladimír VOJTÍŠEK
1 91
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Jan BUREŠ
10 693
Michal GRONYCH
2 60
Tomáš KAZDA
14 1132
Oskar KRAVÁK
1 29
Jindřich KREJČÍ
12 340
Ivo KROUPA
1 92
Jakub KŘIŠŤAN
3 112
Josef SEKANINA
1 4
Martin ŠLAMBOR
13 1078
Martin VOJTÍŠEK
12 983
Lubomír ZAPLETAL
9 683
Ondřej ZAPLETAL
13 785
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Václav DADÁK
7 435
Viktor KUCHAŘ
6 383
Radim ORDELT
6 316
Martin SEDLÁČEK
11 722
Petr ZAPLETAL
14 1197

Trenér: Ivo KROUPA
Vedoucí týmu: Jiří HANÁK

5($/,=$¤1©7¹0

0
0

Brankáøi
Štěpán KARAFIÁT
13 964
Martin LUKÁŠ
1 90

0
0
1
0
3

5
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
1

1
0
0
2
1
0
0
0

1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

l. ¤.

KU½Ä

= 0,1 1

– hráèské statistiky na podzim 2018
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TJ SOKOL MOSTKOVICE

Na hody přijely do Otaslavic Klenovice. „Najednou bylo vidět, že když se chce, tak to jde a
kvalitním výkonem, tvrdostí a chutí chtít hrát
jsme dokázali vyhrát čtyři ku jedné, když víceméně rozhodl první poločas s výsledkem tři
nula,“ usmál se kouč. Další derby v Pivíně dle
Otaslavických ovlivnil rozhodčí. „Z mého pohledu to bylo remízové utkaní, které sudí vzal
do svých rukou...“
Tabulkově slabší Troubky zvítězily 4:1. „Nedokázali jsme se za devadesát minut dostat
do hry. Neskutečné chyby a nesoustředěnost
k výkonu, tenhle zápas nesl hodně kritiky ze
všech stran a já osobně jsem chtěl u fotbalu
skončit! Z důvodu časové náročnosti, snahy
udělat maximum pro fotbal a hráče. A odměnou jsem dostal katastrofální výkon a místo
podpory? Přicházely různé otázky, na které

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ

hráče k tomu, aby zlepšili svůj přístup. A následující víkend jsme jeli do Želátovic opět ve
dvanácti lidech...,“ lamentoval dále kouč. Ve
30. minutě jeho svěřenci prohrávali 0:3! „Ale v
průběhu zápasu jsme se dostali do tempa, dokázali snížit na rozdíl jediné branky a ke konci
jsme byli lepším týmem. Už však nebylo sil na
srovnání,“ zalitoval Jiří Hron.
V následujícím kole to vyšlo. „Tovačov jsme
zvládli za dva body díky gólmanovi. Po devadesáti minutách bylo skóre bez branek a v
penaltovém rozstřelu chytil Hon tři pokutové
kopy!“ Jenže přišel duel v Ústí u Hranic. „A
opět výlet na deset hodin v počtu dvanácti
lidí... Třináctá minuta a nula tři, vymyšlená
penalta nula čtyři. Koncem zápasu dvakrát
skóroval Drmola a upravil na konečných 4:2
pro domácí.

PIVÍN

OTASLAVICE Vítěz Okresního přeboru
ze sezóny 2017/2018 prožívá klasickou
premiéru ve vyšší soutěži. Nadšené výkony střídají chyby vyplývající z nováčkovské
daně. Otaslavický Sokol se po senzačním
proplutí mezi krajskou společnost v I.B třídě Olomouckého KFS prozatím zabydluje
a záchrana je také jediným cílem výběru
kouče Jiřího Hrona. Jeho svěřenci během
čtrnácti podzimních zápasů dosáhli na šest
výher, z toho pět bylo tříbodových a jedna za dva body po úspěšném penaltovém
rozstřelu. K němu tým 11 kilometrů od
Prostějova došel právě pouze jednu, všech
osm porážek bylo v řádné hrací době. Jak
lodivod viděl podzimní část?
„Po postupové euforii jsme chtěli do nové soutěže nastoupit z rozjetého vlaku. Jenže opak
byl pravdou. Někde možná vládla představa,
že všechno půjde samo. Jenže jak je známo,
bez práce nejsou koláče a tréninková absence
byla znát. Do zápasů jsme chodili nepřipravení,“ zanalyzoval prvotní příčinu nezdařených
zápasů Jiří Hron. „Tím nechci říct, že celé mužstvo, ale většina ano. Sestavy jsme tak skládali
v rámci možností, dostával jsem otázky: ‚kde
jsou hráči´ a podobně. Sám jsem si na tuhle
otázku nedokázal odpovědět...,“ neskrýval určité roztrpčení trenér TJ Sokol Otaslavice.
Po čtyřech kolech měl jeho výběr na kontě
čtyři porážky a hrozivé skóre 1:10. „První gól
jsme dokázali dát právě až ve čtvrtém zápase
proti Radslavicím... Každopádně si nemyslím,
že jsme byli horším týmem v zápasech proti
mužstvům Koválovic, Újezdce a ani Radslavic. Dle mého názoru chyběla docházka,
disciplína a chuť po vítězství,“ uvědomuje si
nedostatky Hron.
Utkání se ziskem prvních třech bodů se podařilo zvládnout na půdě prostějovské Hané,
kde „Metle“ vyhrály 2:1 po brankách Drmoly a Frehara. „Jenže ani tenhle zápas nezlomil
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Trenér: Jiří HON
Vedoucí týmu: Pavel SKALICKÝ

Jan Frehar
Lukáš Holinka
Michal Kaláb
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Dominik Drmola
13 1185
David Gerneš
12 947
Tomáš Hon
8 299
Jakub Chvojka
13 1141
Lukáš Kaláb
3 69
Pavel Kaplánek
1 25
David Pírek
4 340
Patrik Rakáš
1 90
Martin Sika
1 90
Lubomír Smékal
2 116
Martin Tkáč
11 880
Milan Valenta
9 204
Dominik Zatloukal
11 940
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8 291
12 360
3 226
12 960
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brankáøi
12 1091
Obránci:
6 407
14 1151
9 762
1 16
5 277
5 336
7 547
14 1275

David Hrazdíra
Jindřich Koudela
Jan Ruszó
David Rušil
Pavel Skalický
Tomáš Smékal
Michal Šubrt
Martin Vogl

Martin Hon
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TJ SOKOL OTASLAVICE:

jsem nedokázal odpovědět...,“ vrátil se k nejtěžším chvílím během podzimní části Hron.
Nicméně emoce opadly a sezóna se dohrála
v opačném gardu. Přišla výhra nad Mostkovicemi a „čtyřky“ s nulou udělená Němčicím a s
jednou inkasovanou brankou Jezernici. „Zisk
devíti bodů ze třech utkání se skórem jak na
začátku sezóny a zcela obráceným skóre 10:1
uzavřel podzimní část. Nám přinesl lehčí spaní
po dobu zimní přestávky,“ oddechl si Jiří Hron.
Zimní přípravu zahájili Otaslavičtí 15. ledna a
vedle tréninkových jednotek v domácích podmínkách místní sokolovny absolvovali také
tradiční soustředění na „Malé Morávce“. Žádné velké změny v kádru ani v realizačním týmu
nenastaly. „Jednoznačným cílem je záchrana,“
zopakoval ambici před druhou polovinou nováčkovské sezóny kormidelník Sokola.

plnit.“
ƔƔ Jak byste v kostce zrekapituloval průběh podzimu?
„Začátek byl špatný, ale pak jsme se postupně zvedali a uprostřed podzimní části dokonce dokázali zvítězit třikrát za sebou. V
závěru šla výkonnost znova dolů. Náš velký
problém spočíval v neproměňování vyložených šancí, takhle jsme zbytečně ztratili
několik dobrých zápasů, například v Pivíně.
Přidaly se průběžné absence klíčových opor
a výsledkově z toho vznikla nepříliš povedená první půlka sezóny.“
ƔƔ Jste tedy nespokojen?
„Ano, spokojenost u mě osobně nepanuje v podstatě žádná. Spíš jsem z průběhu
podzimu i celého vývoje mužského fotbalu
v Němčicích rozčarovaný. Jsme na rozcestí,
co a jak dál, a s přihlédnutím ke všem okolnostem nevidím budoucnost vůbec dobře.
Abychom mohli se špatnou situací něco
provést, musel by existovat opravdový zájem ze strany mnohem většího počtu hráčů.
V šesti nebo sedmi se žádné zázraky dělat
nedají.“
ƔƔ Co vás tedy v úvodní polovině soutěže nejvíc zklamalo, případně potěšilo?
„Hrozně mě zklamala tréninková morálka
a nezodpovědnost řady hráčů, kteří dávají
přednost nejen práci či rodině, ale i svým
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Obránci:
Lukáš CHLUD
8 392
Jaroslav Jordán
10 786
Jan NAVRÁTIL
14 1278
Martin NAVRÁTIL
14 1278
Petr ŘEZÁČ
7 466
Zdeněk SPILLER
11 926
Jan ŽUPKA
10 916
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Luděk ČALA
1 -37
Dominik DORŇÁK
12 766
Jakub FRGÁL
5 222
Michal HAMALA
13 1188
Zdeněk CHALÁNEK
2 19
Ivan JARMER
2 18
Lukáš JENČÍK
4 142
Michal JIŘÍČEK
10 675
Bronislav MRKVA
4 223
Ivo PARÁK
2 88
Jan SVOZIL
7 634
Ondřej TOMEK
1 32
Oldřich VÉVODA
1 76
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Martin BUČEK
2 5
Jan HORÁK
13 1168
Petr KOLEČKÁŘ
13 1110
Jan VRÁNA
8 248

Trenér: Radovan NOVOTNÝ
Vedoucí týmu: Adam BURIÁNEK
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ƔƔ Jaké představy jste měl o sezóně před
jejím začátkem?
„Po sestupu zpátky do ‚bé’ třídy jsme tam
chtěli hrát důstojnou roli, pohybovat se v
klidných vodách středu tabulky a ideálně
být v její horní polovině. Užívat si fotbal bez
záchranářských starostí i postupových ambicí, když se ukázalo, že na ‚á’ třídu mančaft
nemá. O patro níž jsme chtěli s omlazeným
týmem sbírat zkušenosti a pracovat na sobě.“
ƔƔ Můžete zrekapitulovat letní změny v
kádru?
„Ani nemusím, protože k žádným nedošlo...
(hořce se pousměje) Kolektiv zůstal na papíře
pohromadě. Změn už bylo dost za předchozí roky, kdy postupně skončilo osm zkušených a stabilních hráčů, což je skoro celá
jedenáctka. Na podzim jsme jen doplňovali
tým vlastními dorostenci podle aktuální situace i potřeby.“
ƔƔ Měli jste konkrétní herní plán, jaký
fotbal předvádět?
„Naplánovat si můžete, co chcete, ale vždycky záleží na možnostech. V případě nižších
soutěží určitě nejvíc na tréninkové docházce. A pokud vám v úterý přijde pět lidí a v
pátek sedm osm, těžko se dá koncepčně
pracovat nebo něco složitějšího nacvičovat.
Proto jsme museli volit spíš jednoduché pojetí, aby to kluci za daných okolností zvládali

PROSTĚJOV Před půldruhým rokem zažívali fotbalisté FK Němčice nad
Hanou svůj vrchol v podobě postupu do I.A třídy Olomouckého KFS. Od
té doby však míří strmě dolů. Loni v červnu sestoupili zpět do I.B třídy
a rovněž z této soutěže jim hrozí rychlý pád, neboť během uplynulého
podzimu nasbírali jen čtrnáct bodů, což stačí na předposlední 13. příčku
v tabulce. Jejich kouč Radovan Novotný (na snímku) navíc v hodnotícím
rozhovoru nijak neskrýval velké rozčarování i obavy z toho, kam nezájmem řady hráčů sužovaný tým směřuje

HANÁ PROSTÌJOV
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Dominik BARTOŇ
1 92
Ondřej BENEŠOVSKÝ 2 4
Ladislav BURIANSKÝ 2 7
Leonardo JANURA
3 167
Dominik HOLOMEK
6 343
Ivan JANČIAR
11 477
Zdeněk KAPRÁL
5 458
Miloš KRUPIČKA
11 1005
Karel MAKOWSKI
7 637
Jakub NOVÁK
3 244
Michal ONDRÁČEK
1 92
Ivo ZLÁMAL
3 176
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Marek HOLOMEK
13 1083
Daniel KOLÁŘ
5 41
Martin KOLKOP
5 334
Jaroslav LEVINSKÝ
1 53
Zbyněk LOŠŤÁK
5 114
Jiří NOVÁK
4 256
David STROUHAL
9 315
Marek ZATLOUKAL
14 1240

Trenér: Daniel KOLÁŘ
Vedoucí týmu: Oldřich LOŠŤÁK
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Brankáøi
13 1188
Obránci:
Michal ČERMÁK
9 822
Martin KOLÁŘ
12 1019
Milan MACOUREK
8 646
Miroslav MARTINÁK 7 431
Petr OHLÍDAL
4 286
Pavel OCIEPKA
2 100
Radovan SVĚTLÍK
14 1166
Michal TRNAVSKÝ
13 1187

Jan MARÁK
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Pondělí 18. března 2019
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7 585
14 1236
11 971
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Trenér: Petr TICHÝ starší
Asistent: Vladimír ČÍŽEK
Vedoucí týmu: Bronislav BURIAN ST.

Petr Bross
Miloš Navrátil
Jiří Tichý
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Bronislav Burian
Zdeněk Horák
Michal Jurník
Martin Laštůvka
Petr Ullmann
Jaroslav Žouželka
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12 971
13 1162
1 90
4 298
9 510
8 431
10 349
14 1189
5 88
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Obránci:
11 947
10 711
10 720
9 493
8 734
12 1114
Jan Burget
David Čížek
Michal Gottwald
Josef Konečný
Martin Kořenek
David Křeček
Adam Ošlejšek
Zbyněk Poles
Vojtěch Svoboda
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7 302
10 882
Roman Burget
Tomáš Kýr
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vítězstvími venku (ve Slatinicích 4:3 po
penaltách, v Lošticích 2:1).
„Vyhráli jsme zaslouženě a odpoutali
se od posledního místa tabulky, což je
po většině špatného podzimu výborné.
Celkově nemůžeme být rozhodně v
klidu, ale závěr se nám opravdu vydařil
a s tím aspoň částečně spokojený jsem.
Máme mnohem lepší výchozí pozici pro
jaro, než to ještě před několika týdny vypadalo. Beznaděj vystřídala reálná šance
na záchranu,“ radoval se Gottwald z přeskočení třináctých Slatinic, na které nyní
má jeho parta dvoubodový náskok. Za
jedenáctou Zvolí přitom zaostává jediný
bodík a například sedmý post je vzdálen
nijak propastných sedm punktů.
Obecně však platilo, že soubor z malebné obce nedaleko Prostějova navázal v
aktuální sezóně na slabou odvetnou fázi
ročníku předchozího. „Chceme stabilizovat sestavu, odvádět dobré výkony
a vítězit, čemuž podřizujeme všechno.
Vynucený přesun do skupiny B na tom
nemůže nic změnit, aspoň narazíme na
jiné soupeře než dosud,“ plánoval přesto
počátkem srpna optimisticky naladěný
Gottwald.
Nakonec mu náladu spravil až bleskový
sprint, jenž se zároveň stal motivací pro
kvalitnější jarní pokračování. Proto se
tým snažil v rámci možností co nejlépe
trénovat v zimní přípravě odehrávající
se takřka výhradně na hřišti s umělým
povrchem v areálu SCM Prostějov za
místním vlakovým nádražím. Absolvoval i několik přátelských duelů, například
proti dorostencům 1.SK Prostějov U18
(4:5), Mostkovicím (7:3) či Tovačovu
(2:2).
Sestava většinou vypadala následovně:
Kollmann – Vařeka, Gottvald, Tomiga,
Studený – Pleva, Klus, Kotlár, Zbožínek,
Kiška – Luža. A například kanonýr Luža
nastřílel ve třech výše uvedených přátelácích plných šest gólů. Cíl pro zbytek
soutěže tak zní jasně: především se zachránit, v optimálním případě posunout
do klidnějšího středu pořadí I.B třídy.

Trenér: Petr GOTTWALD
Vedoucí týmu: Jaroslav JOCH
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1 93
6 554
7 540
13 1194
13 1189
12 1070
3 188
11 812
1 29
7 493
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Obránci:
10 767
8 615
2 56
1 62
10 576
10 742
12 1072
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7 298
11 1011
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Dominik Bajer
David Jamrich
Martin Luža
Miroslav Martinák

Ondřej Dostál
Jiří Kalandřík
Ladislav Kiška
Lubomír Klus
Robin Kotlár
Štěpán Pleva
Tomáš Procházka
Aleš Studený
Tomáš Studený
Martin Verner
Štěpán Verner

Lukáš Augustin
Tomáš Doseděl
Tomáš Gottwald
David Pírek
Marek Studený
Michael Vařeka
Ivo Zbožínek

Jonáš Tomiga
Lukáš Volf
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Třetím rokem působí fotbalisté TJ
Smržice v I.B třídě Olomouckého
KFS mužů. A během podzimní části skupiny B téhle soutěže to dlouho
výsledkově vypadalo, že tým nemůže minout sestup a tím i návrat po letech do okresního přeboru. V závěru úvodní poloviny aktuální sezóny
2018/19 však tehdy jasně poslední
celek tabulky zabral, aby skvělým
sprintem do zimního půlcíle poskočil se dvanácti získanými body
alespoň na předposlední dvanáctou
příčku, nepříliš daleko ještě vyšším
pozicím.
Že budou mít Smržičtí problémy, to
více než naznačilo hned první kolo a
v něm domácí debakl 1:6 s Lošticemi.
Pak sice svěřenci trenéra Petra Gottwalda získali bod za penaltovou prohru
2:3 v Doloplazech a dokonce zdolali
Šternberk B 3:2, ale následně čekali na
jakýkoliv další bodový zisk dlouhatánských sedm dějství. Vyplnily je samé
porážky, většinou těsné o gól, ovšem
jedna i krutě vysoká (2:9 s Olešnicemi). A výběr TJ byl necelý měsíc před
koncem podzimu v hluboké krizi na
beznadějně posledním místě.
„Sešli jsme se pouze ve dvanácti lidech,
přesto měli v prvním poločase navrch a
zaslouženě vedli. Bohužel po přestávce
jsme nedokázali zvýšit ze tří vyložených
šancí, načež soupeř dvěma slepenými
góly rychle za sebou potrestal naše velké
chyby a výsledek pak již uhlídal, v závěru
ještě zpečetil,“ smutně říkal kouč Petr
Gottwald po podlehnutí 1:3 Novým Sadům B, dohromady šestém neúspěchu
za sebou.
Přesto se ztrápený mančaft z tohoto
nepříjemného marasmu zvedl díky nepoměrně lepšímu finiši ve druhé polovině října + zkraje listopadu. Smržické
mužstvo nastartoval triumf 4:2 na půdě
Velké Bystřice, a byť vzápětí zase padl
2:5 s Moravským Berounem, půlku
probíhajícího ročníku I.B třídy završil
dvěma cennými i nesmírně důležitými

připravil Petr KOZÁK
texty: Marek SONNEVEND, Petr KOZÁK
Foto: archív Večerníku

původní zpravodajství pro Večerník
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máme však za sebou skoro žádnou zimní
přípravu, neabsolvovali jsme ani jeden přátelák, tréninková docházka je dál špatná.
Navíc odešel Michal Hamal a zranili se nám
oba brankáři. Proto jsem vnitřně nachystaný, že naprosto reálně můžeme spadnout
do okresního přeboru. Třeba se však stane
zázrak a
nějakým způsobem
I . B
třídu zachráníme.
Já určitě nic předem
nebalím a uvidíme, co
tým,
jednotliví hráči.
Každopádně se musí
bojovat, dokud to jde.“

Nerad bych ještě víc rozbil to,
co už tak nefunguje zdaleka
správným způsobem... Radši
tedy nebudu nikoho jmenovat
ani pozitivně, ani negativně.

jiným zájmům, koníčkům a podobně. Fotbal je u nich až někde vzadu, podle toho pak
mančaft vypadá. Táhne ho poctivé jádro
zodpovědných kluků, ostatní se jen vezou.
Radost mám aspoň z těch několika opor,
co poctivě chodí na tréninky i zápasy a snaží
se na maximum. Jinak ale zažívám poslední
rok a půl obrovské zklamání. Něco pět let
budujete, dáváte tomu tisíc procent a pak
se vám to takovým způsobem rozpadá pod
rukama. Po pravdě už nemám z trenérské
práce v Němčicích dřívější radost, stává se z
ní pro mě spíš povinnost. A tím víc se věnuju rodině, manželce i svým dvěma synům.“
ƔƔ Chcete jmenovitě vyzvednout některé svěřence?
„Tohle je hrozně těžké, nerad bych ještě
víc rozbil to, co už tak nefunguje zdaleka správným způsobem... Radši
tedy nebudu nikoho jmenovat ani
pozitivně, ani negativně.“
ƔƔ Co výhled do jarní části?
„Prioritou teď je dohrát sezónu,
v rámci možností co nejlépe. Ne-

“

„Nepřekvapil by mě ani pád do okresu...“

milujeme vecerník
á

JAK SI VEDLY ZBÝVAJÍCÍ TÝMY V I.B TØÍDÌ OLOMOUCKÉHO KFS?
6PUæLÿWtDæPRKXWQëPILQLäHP
Sešup
němčického
fotbalu
pokračuje
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a
zklamaný
trenér
Novotný
přiznává:
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fotbal extra - 9. díl

PROSTĚ JOV Po k ratší
pauzičce dochází na další díl
seriálu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku FOTBAL EXTRA,
který tradičně každý půlrok
monitoruje dění na zelených
trávnících v uplynulé podzimní či jarní části sezóny. Dnes
dokončujeme sondu do I.B
třídy Olomouckého KFS. V
nejnižší krajské soutěži má
Prostějovsko osm vyslanců
a zatímco v čísle 8 jsme vám
přinesli zpravodajství z kvinteta týmů, nyní tak činíme u
zbývajícího tria.
Připomeňme, že fotbalový
podzim na regionálních
kolbištích zatáhl ruční brzdu
již v listopadu loňského roku.
Tím se nabídla možnost bilancování a hodnocení všeho,
co se nejen na krajských a regionálních pažitech v průběhu
první části ročníku 2018/2019
událo. Hodnocení, které jste
zvyklí dvakrát během roku
nacházet právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika, pokračuje
devátým kláním, přičemž v
úvodních dvou číslech jsme
začali prvotním ohlédnutím
za mužskými, mládežnickými
i ženskými soutěžemi, ve třetí
části jsme podrobili drobnohledu účinkování 1.SK
Prostějov ve Fortuna:Národní
lize, napočtvrté přišel na
řadu zástupce Prostějovska
v krajském přeboru, tedy
FC Kralice na Hané, pětka
a šestka přinesla monitoring I.A třídy Olomouckého
KFS, sedmičkou jsme se dostali do I.B třídy, osmý díl si
odskočil ke startu jarní části
druhé ligy s prostějovským
eskáčkem, abychom se v
devátém pokračování do
nejnižší krajské soutěže vrátili.
Již příště pak dojde na Přebor
OFS Prostějov alias II. třídu a
pochopitelně vám přineseme
i rozlosování jarní části všech
soutěží, které odstartují příští
víkend.
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Mikuláš Mihňák je novou zahraniční trenérskou akvizicí SK Prostějov 1913

PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, v řadách SK Prostějov
1913 působí nový slovenský trenér.
Mikuláš Mihňák (na snímku) se ovšem nevěnuje pouze a jen výhradně
lednímu hokeji. Ve svém volném
čase se čtyřiadvacetiletý mladík zaobírá i děním ve společnosti, kde se
pracuje s CNC stroji. Mládežnický
prostějovský hokejový klub jej však
už v prvních dnech nadchl. „Od počátečního jednání s vedením klubu
mi bylo jasné, že se chce ubírat směrem, který se ztotožňoval s mou trenérském vizí,“ prozradil nám talentovaný kouč. Na led jezdí prakticky
denně. „Zdejší hokejové prostředí
plánuji co nejdříve nasát,“ má jasno
Mikuláš Mihňák.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOMÁREK
yy Být nejpopulárnějším trenérem
mládeže Slovenska, to pro vás musí
být velká čest. Jak toto ocenění vnímáte?
„To víte, že mě velmi potěšilo. Zároveň
to pro mě byla velice pozitivní zpětná
vazba k mojí dosavadní práci. A také
motivace do budoucna, nepřestat na
sobě pracovat a neustále se vzdělávat.“
yy Měl jste vůbec prostor vyjádřit
se k tomu, jestli chcete být nominovaný, nebo ne?
„O své nominaci jsem obeznámený
nebyl, takže prostor na mé vyjádření
se nenaskytl. (úsměv) Až po ukončení
ankety jsem se dozvěděl, že nás z klubu
do této ankety nominovali víc. Včetně
mě.“
yy Co všechno vám ocenění přineslo? Jaké ceny, případně mělo ještě
nějakou další pozitivní dohru?
„Jak už jsem říkal, v první řadě mi
přineslo pozitivní zpětnou vazbu, co
se mé práce týče. Pohár jsem si přišel
osobně převzít do sídla hokejového
svazu Slovenska z rukou prezidenta
Martina Kohúta. Zároveň jsem měl
tu čest s panem Kohútem poobědvat.
Původně se tohoto oběda měli také
účastnit generální manažer Miroslav
Šatan a trenér slovenské hokejové reprezentace Craig Ramsay, ale bohužel
jim to časový harmonogram neumožnil. Těšil jsem se i na tyto pány, protože
jsem je chtěl osobně poznat, zároveň
si poslechnout jejich názor a pohled
na slovenský a zároveň světový hokej.
Snad se mi to ještě v budoucnu někdy
podaří.“
yy Liší se výchova hokejové mládeže na Slovensku od té v České
republice?
„To bych neřekl. Jak na Slovensku, tak
v České republice je mnoho šikovných
mladých hráčů a zároveň lidi, kteří jsou
ochotni s mládeží pracovat.“

Od prvního jednání s vedením mi bylo jasné,
že se klub chce ubírat směrem, který se ztotožňoval
s mou trenérskou vizí. Zároveň mě, oproti ostatním,
bylo vedení ochotné přijmout hned, což je úctyhodné,
jelikož sezóna za dva měsíce končí. Za to jsem vděčný.
yy V čem je podle vás zásadní problém, že Česko nevychovává nové
Jágry, Straky, Prospaly a Slovensko
Demitry, Gáboríky, Hossy, Bondry?
„Nejzásadnější problém spatřuji osobně ve skutečnosti, že z ulic pomalu
mizí křik a pohyb dětí, které kdysi hrávaly různé sportovní a pohybové hry
se svými vrstevníky, prostřednictvím
těchto her nevědomě rozvíjely svou
pohybovou všestrannost a schopnost
rozhodování se. Všechna tato známá
hokejová jména trávila v mládí hodně
volného času při různých sportech,
a tím pádem měla lepší příležitost se
rozvíjet a budovat svou hokejovou
jedinečnost a identitu. Dnešní děti
nemají takovou možnost, a proto je na
nás trenérech a rodičích, abychom jim
prostředí a podmínky zábavy na trénincích co nejvíce přiblížili podmínkám ‚hravé ulice’.”
yy V Česku se v souvislosti s výchovou mladých hokejistů hodně spílá
rodičům a jejich přístupu. Je to tak
i na Slovensku?
„Určitě bych nehledal problém výhradně u rodičů. Neznám jediného
rodiče v SK Prostějov 1913 nebo
v České republice, který by pro své
dítě nechtěl to nejlepší. Spíše vidím
problém v komunikaci mezi rodičem
a trenérem, případně rodiči a vedením jednotlivých klubů, která je často
chápána ze dvou rozdílných pohledů.
Pokud budeme schopni najít společnou formu rozpravy a zároveň se
shodneme v nejdůležitějším záměru,
a tím je především úsměv na tvářích
našich dětí, bude tato skutečnost minulostí.“
yy Proč jste se rozhodl pro přesun
ze Slovenska do Česka?
„Už během mé hokejové kariéry mě
český hokej svojí techničností upoutal. Ale neměl jsem příležitost si ho
zkusit jako hráč, a proto jsem se prostřednictvím trenérské práce rozhodl
jít touto cestou. Druhým podstatným
důvodem bylo, že si chci rozšířit své
zkušenosti a znalosti, a proto jsem si
podal přihlášku na magisterské studium trenérské profese v Olomouci.“
yy Jak jste si vybral jako působiště
právě prostějovský klub?
„Od prvního jednání s vedením mi
bylo jasné, že se klub chce ubírat
směrem, který se ztotožňoval s mou
trenérskou vizí. Zároveň mě, oproti
ostatním klubům, bylo vedení SK
Prostějov 1913 ochotné přijmout

hned, což je úctyhodné, jelikož sezóna za dva měsíce končí. Za to jsem jim
nesmírně vděčný.“
yy Jaké cíle si kladete, co se práce
v prostějovském klubu týče?
„Můj prioritní cíl je být důležitou nápomocnou součástí rozvoje prostějovského mládežnického hokeje.“
yy Jaké kategorie máte na starost,
jak často s nimi chodíte na led a jak
vypadají tréninky pod vaším vedením?
„Tím, že je sezóna téměř na konci,
mám momentálně na starost spolupracovat s hlavními trenéry a jejich
asistenty u kategorií od přípravky
až po starší žáky. Zároveň se mám
seznamovat s dětmi a kolegy. Od
nové sezóny bych měl dostat důvěru
a prostor vést některou z kategorii
jako hlavní trenér. Bude to pro mě
výzva. Na led jezdím v podstatě každý
den. Chci co nejdříve nasát místní hokejové prostředí.“
yy Jak se snažíte děti motivovat,
aby je trénink bavil? Jaké máte třeba
přesvědčovací metody?
„Snažím se trénink přetvořit do zábavné činnosti. Prostřednictvím různých
her mohu jako trenér operovat s nějakou schopností nebo dovedností,
kterou chci u dětí rozvíjet formou hry,
aniž by tušily, o jaký záměr mi vlastně
jde. Držím se názoru, že hra je největším stimulátorem motivace a rozvoje
dětí.“
yy Jak vás vaši noví svěřenci přijali?
„To je spíše otázka pro ně. (úsměv)
Děti jsou v tomto naštěstí upřímné,
proto se mohu i já od nich hodně naučit. Některé ale zpočátku nerozuměly
některým mým slovenským výrazům.
Čeština je jedna z věcí, na které budu
muset zapracovat.“
yy V Prostějově se ale nevěnujete
jen hokeji, jaká je náplň vaší práce
ve společnosti Laser Technology?
„Dostal jsem příležitost využít svůj
volný čas, kdy nejsem na trénincích, na
to, abych se přiučil novým věcem. Ve
společnosti Laser Technology mám
za úkol vyzkoušet si téměř všechny
pracovní pozice, pak se uvidí. Momentálně se učím obsluhovat CNC stroje.“
yy Jak jste se dostal k práci v této
firmě, respektive nechtěl jste se věnovat pouze hokeji?
„Původně byl můj záměr čistě hokejový, ovšem po bližších rozhovorech
s majitelem společnosti, který je zároveň i členem představenstva hokejového klubu, mi byla dobrovolně nabíd-

jadřovali si vzájemně vlastní názory
k vytváření tréninkového procesu.“
yy Slovan je přece jen velkoklub,
bylo to znát už i na mládeži, na
podmínkách, které měla?
„Slovan je velkoklub s bohatou historií, což se také přenáší na mládež.
Hokejové děti tam mají bohaté

kejovou školu praxe. Studium na vysoké škole je jedna věc a praxe v realitě
je věc druhá. Výhodou pro mě bylo,
že jsem se mohl hodně věcí do praxe
naučit od svých mladých kolegů. Neustále jsme o všem debatovali a vy-

příležitosti na tréninkový proces
na ledě a na suchu. Je tam velký trenérský tým mladých a šikovných
lidí, což se dlouhodobě odráží na
produkci kvalitních hráčů do seniorských soutěží.“

vizitka

MIKULÁŠ MIHŇÁK
✓ narodil se 12. ledna 1995
✓ vystudoval gymnázium v Prešově a Komenského univerzitu v Bratislavě, obor Trenérství
ledního hokeje a učitelství tělesné výchovy
✓ absolvent kurzu vodní záchranné služby Slovenského červeného kříže
✓ držitel řidičského průkazu skupin B a T
✓ jako aktivní hráč se stal mistrem slovenské extraligy dorostu z roku
2013 s Prešovem a extraligy juniorů Slovenska 2016 se Slovanem Bratislava, k čemuž přidal ještě juniorský bronz z ročníku 2014/2015
✓ trenérské zkušenosti sbíral ve městě Bardejov a také ve Slovanu
Bratislava
✓ je držitelem ocenění pro nejoblíbenějšího mládežnického trenéra
Slovenska za sezónu 2017/18
✓ sám sebe hodnotí jako spolehlivého, společenského či asertivního
člověka, kterému nechybí chuť a ochota pracovat
zajímavost: působil také jako instruktor výcviku bruslení
a instruktor plaveckých kurzů
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
děkujeme za váš neutuchající zájem o předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v roce
2019. Vážíme si každého stávajícího i nového čtenáře, a jako poděkování za vaši přízeň
si proto již DNES můžete vyzvednout dárek. „Opozdilci“ mají k dispozici následujících
14 dní, aby využili poslední šance získat dárek k předplatnému zdarma a zařadit se do
slosování o hodnotné ceny, které proběhne na přelomu dubna a května.

Prvních 50 předplatitelů si již DNES může
vyzvednout v redakci (Vápenice 19, Prostějov)
dárek v hodnotě 300 Kč od firmy Profitex.

nuta příležitost využít svůj volný čas.
Přišlo mi to jako dobrý nápad. Vnímám
to jako další bohatou životní zkušenost.“
yy Jak se vám daří obě profese skloubit dohromady, kolik vám zaberou
času?
„V současnosti mi společnost Laser
Technology umožňuje kdykoliv jít na
tréninky, a proto se to dá zvládnout.
Jinak by to asi nešlo. Je to totiž časově
náročné.“
yy Která z prací je pro vás namáhavější a z jakého důvodu?
„Každá jedna práce, do které člověk
vkládá čas, námahu a energii, je náročná. Ale pokud ho to naplňuje – a stejně
tak to funguje i opačně – tak se člověk
může cítit jako potřebný a mít pocit zadostiučinění.“
yy Na Slovensku jste trénoval
v krásném historickém městě Bardejov se zachovalým gotickým
jádrem. Takže jste se snažil, aby
někde ve středověku neuvízl tamní
mládežnický hokej?
„Bardejov je krásné město plné ambiciózních sportovců a sportovních dětí,
které si také zaslouží být seznámeny

s moderními tréninkovými a zápasovými metodami nápomocnými v jejich hokejovém růstu. V tomto duchu
jsem se s nimi snažil pracovat.“
yy Jakou zkušenost vám dalo angažmá ve Slovanu Bratislava? A jak tato
vaše štace vypadala?
„Slovan pro mě znamenal velkou ho-

DALŠÍ INFORMACE
NAJDETE V PØÍŠTÍM
VYDÁNÍ

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.

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz
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JUNIOR POKORNÝ O SVÉM DRESU:e&KWøO

MVHPPËWêËVORMDNR9¿FODY3OHWND
SURWRQRVËPRVPLêNXr
PROSTĚJOV Kvůli dění v prostějovské mládeži z nedávné minulosti musel na čas přejít jinam. Když ale zjistil, že v SK Prostějov
1913 povede juniory zkušený Jaroslav Beck, utvrdilo jej v to rozhodnutí vrátit se. V nejvyšší mládežnické kategorii nosí obránce
Ondřej Pokorný na drese osmičku, pro což má zajímavý důvod.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Ačkoliv Ondřej Pokorný hokejově vyrůstal v prostějovských kulisách, pro sezónu 2017/18 se musel přesunout jinam. Neměl na vybranou. Mládežnická
družstva Tomigových Jestřábů zanikla
a SK Prostějov 1913 tehdy ještě nejstarší
kategorie neměl. Už předtím zažil nejen
Pokorný nepříjemné věci. Se spoluhráči
asi nejvíc pocítil, že jim ubylo tréninků na
ledě. Prostor pro tréninky se totiž v poslední době existence Jestřábů musel rozdělit mezi ně a SK. „Spousta věcí, co se
kolem mladých Jestřábů děla, neměla
s hokejem nic společného. Hlavně jsme
nikdo nevěděli, co se bude dít další týden,
další měsíc, jak to všechno vlastně bude
dál,“ netajil se Pokorný.

kontaktů u hokeje a spojil se s bývalým
trenérem svého syna Martinem Půčkem
(ten dříve působil u Jestřábů - pozn. red.),
jenž v té době působil právě v řadách
Kohoutů. Prostějovana doporučil olomouckým hokejovým kapacitám Janu
Tomajkovi a Pavlu Sedlákovi. Pokorný se
tak do Mory vydal na zkoušku. Trenéry
se pokoušel přesvědčit, aby si jej nechali
v dorosteneckém týmu. A povedlo se.
Snadné to ale obránce v hanácké metropoli neměl, zvlášť když v průběhu sezóny
došlo k odsouhlasení změn, které se jej
přímo dotkly. „Jednalo se o změny v ročnících. Svaz zrušil starší dorost, ve kterém
jsem se v Olomouci chtěl poprat o místo.
Bohužel ovšem zanikl, takže kategorie,
nynější juniorka, zůstala skoro stejná.
Šance na prosazení se v týmu byla minimální,“ osvětlil Pokorný.
Za návrat pana Becka
jsme všichni moc rádi

Proto byl rád, že se mu naskytla možnost
vrátit se do mateřského Prostějova. Do
hokejového prostředí, jež se mezitím
podstatně změnilo. K juniorce, kterou
Ročník tak strávil v nedaleké Olomouci. eskáčko od loňska začlenilo mezi své
Angažmá mu sehnal otec. Využil svých týmy, přišel z druhého konce republiky
Zrušení staršího
dorostu? Komplikace

ostřílený lodivod Jaroslav Beck. Jeho osoba Pokorného utvrdila, že návrat domů
je ten správný tah. „Pan Beck je velice
kvalitní trenér. Myslím si, že všichni jsme
moc rádi, že se do Prostějova vrátil,“ přiznává Ondřej Pokorný.
Za prostějovského patriota se sice úplně
nepovažuje, jelikož termín „patriot“ považuje za příliš silný. Nezastírá však, že
cítí, jak mladý mládežnický klub svým
názvem „SK Prostějov 1913“ navazuje
na více jak stoletou hokejovou tradici ve
městě. „Ta tradice je obrovská a člověk ji
vnímá. Je to vidět i na fanoušcích, kteří
na hokej chodí ve velice slušném počtu,“ všímá si šestnáctiletý hráč.
9ÙvNRYÙGHILFLW
nahrazuje rozehrávkou

Skoro v každém utkání, do něhož nastoupí, je na ledě nejmenší. Kvůli svému výškovému deficitu se proto nesnaží příliš vyhledávat velké množství
osobních soubojů. Předností jsou zato
jeho rozehrávka a dobrá poziční hra,
kterou se snaží praktikovat. Za číslo
dresu si zvolil osmičku.
Proč? „Táta je už několik let kamarád
s Václavem Pletkou, který dlouhá léta působil v extralize. Vždycky mě s sebou bral
na zápasy na Moravě, když tam zrovna
Vencův tým hrál. Když jsem byl mladší,
nastupoval jsem v útoku, tak jsem chtěl
mít číslo jako Venca, a už mi to zůstalo
doteď. Osmička je navíc sama o sobě

1DT¾PEGLWPKQTM[5-2TQUV÷LQX1PFąGL2QMQTPÚ(QVQCTEJKX12QMQTPÆJQ

pěkné číslo,“ prozrazuje Pokorný.
7HFKQLNDMHQHSÔÉMHPQÙ
VRXSHÔVQDzÉVHQ½VUR]KRGLW

S prostějovskou juniorkou aktuálně
zápasí v nižší nadstavbové skupině regionální ligy. Hanáci se perou o první
příčku, nedávno ale prohráli důležitý
zápas s jedním z hlavních konkurentů,
tedy Technikou Brno. V duelu na jihu
Moravy vůbec neskórovali a padli 0:2.
„Zápas se lámal na začátku třetí třetiny. Dostali jsme dva slepené góly, pak
už bylo těžké srovnat. Hrál se sice vyrovnaný hokej, ale soupeř byl bohužel
o trošku lepší a získal tři body,“ hodnotil člen defenzivních řad červeno-

-bílých. Technika přitom není týmem,
který by Prostějov nedokázal porazit.
V nadstavbě se mu to povedlo dvakrát,
jednou v Brně poměrem 5:2, jednou
doma 2:1 po samostatných nájezdech.
„A to jsme s ní ještě v půlce sezóny hráli
přátelák, ve kterém jsme taky vyhráli,“
doplnil Pokorný. Přiznává ovšem, že
Brňané jsou těžkým protivníkem, hrajícím nepříjemným stylem. „Snaží se nás
všemožně rozhodit, mají v týmu typy,
které to výborně umí – třeba Paktin
Hassani. Ty borce znám, v Brně jsem
byl asi měsíc na letní přípravě a mám
s některými stále dobrý vztah. Na ledě
si to proto moc neberu, ale věřím, že
některé naše kluky to může rozhodit,“
komentuje.
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V plném proudu jsou přípravy jarních
domácích turnajů, které klub uspořádá v první polovině dubna. A začneme pěkně ve velkém stylu, kdy ve
čtyřech po sobě jdoucích dnech proběhnou rovnou tři turnaje.
Jako první se na turnajová zápolení
mohou těšit benjamínci z ročníků
2012 a 2013, pro které je připraven
jednodenní turnaj v minihokeji ve
čtvrtek 4. dubna, následovat bude
turnaj pro hráče z ročníku 2008, kteří
v pátek 5. dubna přivítají na prostějovském ledě soupeře z Trnavy, Havlíčkova Brodu a Kolína.
O víkendu 6. a 7. dubna se porvou o co
nejlepší turnajový výsledek zkušení
borci z ročníku 2007, kteří v podobném herním systému jako ročník 2008
(každý s každým) vyzvou mimo jiné
týmy z Chrudimi, Havlíčkova Brodu,
Šumperku...
Jarní turnajovou parádu pak završí
známý SIDA CUP ve dnech 12. až
14. dubna 2019. Martina Marková
(nejen) rodič
Budeme bojovat dál,
snad Brno nìkde ztratí

I přes prohru, jíž předcházel ještě domácí
nezdar s Uherským Brodem v poměru
4:5, však prostějovští junioři nic nevzdávají. „Chceme se o první místo ještě porvat.
Do konce soutěže zbývá ovšem už jen několik málo utkání, takže musíme všechna
zvládnout a doufat, že Technika naopak
někdy body ztratí,“ uvědomuje si Pokorný.
Brno však Prostějovu na vedoucí pozici
v dalších kolech odskočilo. Absolutní
primát v nižší nadstavbě tak na Hanou
neputoval.

6,'$&XSVHEOtçtSħHYDKXQDQĘPEXGRXPtWWìP\]H]DKUDQLĀt
PROSTĚJOV Loni zažil premiéru.
SK Prostějov 1913 poprvé v historii
pořádal prestižní mládežnický SIDA
Cup. Z vítězství v jubilejním desátém ročníku turnaje se radovali šumperští Mladí Draci, ti ale letos „nepřilétnou“. Zlatý pohár za absolutní
triumf tak získá jiný tým. Kromě domácích Prostějovanů se o to bude
pokoušet ještě sedm dalších uchazečů. Většina bude zahraničních, na
startovní listině figurují pouze dva
čeští (respektive moravští) zástupci. Kromě Prostějova to bude ještě
Uherský Brod. Akce se opět koná
pod záštitou náměstka ministra kultury Aloise Mačáka.
Jedenáctý ročník SIDA Cupu, nazvaného podle generálního partnera turnaje –
společnosti SIDA Security, se na prostě-

jovském zimním stadionu uskuteční od
pátku 12. do neděle 14. dubna. Početní
převahu na něm budou tentokrát mít
týmy ze Slovenska. Na Hanou přicestují celkem čtyři – Topoľčany, Martin,
Púchov a Nové Zámky. Chybět nebude
ani tradiční účastník z rakouského města Klagenfurt, větší hokejovou „exotiku“
bude reprezentovat celek z běloruské
metropole Minsku. České výběry zaujmou na startovní listině pouze dvě pozice. Jeden je jasný – domácí Prostějov,
druhým bude uherskobrodský Spartak.
Na SIDA Cupu mohou jako obvykle startovat hokejisté z ročníku 2005
a mladší. Pokud v některém z týmů budou dívky, musejí být narozené v roce
2004. Hrát se bude na celé hřiště na tři
patnáctiminutové třetiny. V prvních
dvou se bude započítávat hrubý čas,

v posledním dějství pak čistý čas. Osm
družstev si to mezi sebou nejprve rozdá
ve dvou základních skupinách, A a B.
V první se představí prostějovští hostitelé, tedy Martin, Klagenfurt a Topoľčany.
Ve druhé figurují Uherský Brod, Púchov,
Minsk a Nové Zámky. Obě kvarteta se
popasují systémem každý s každým,
dva nejlepší následně postoupí do
semifinále. Vítěz skupiny A se střetne
s druhým ze skupiny B a naopak. Lepší
ze semifinálových dvojic se v přímém
souboji utkají o zlatý pohár pro vítěze,
dojde i na zápas o bronz. Zbylé čtyři
výběry, které o medaile vlivem výsledků
ze skupin usilovat nebudou, budou hrát
o co nejlepší konečné umístění. Přesněji
řečeno o páté a sedmé místo.
Začátek turnaje je v pátek naplánovaný
na 15:00 hodin, kdy Prostějov vyzve

Klagenfurt. Eskáčko dále vyjede na led
v sobotu v osm ráno proti Topoľčanům
a ve dvě odpoledne ve svém poslední
duelu ve skupině změří síly s Martinem.
Poslední šampion SIDA Cupu v Prostějově bude chybět. Mladí Draci ze
Šumperka loni v dubnu ve skupině
smetli Strakonice, Karvinou i chomutovské Piráty (5:0, 14:0 a 5:1). Jejich
let za zlatem nezastavil ani Klagenfurt,
Severomoravané ho pokořili poměrem
6:2. Ve finále se šumperským barvám
znovu postavil Chomutov a po výsledku 5:2 mohl tým z podhůří Jeseníků
začít slavit.
Letos vystřídá Šumperské na pomyslném turnajovém trůnu někdo jiný. Na
lepší umístění si brousí zuby i přímo
v Prostějově. V loňském roce skončilo
„Eskáčko“ pod taktovkou trenéra Mi-

chala Janečka šesté. Ve skupinových bojích červeno-bílí nestačili na Klagenfurt
(2:5) a těsně na Kladno (4:5). Jediné
vítězství zaznamenali na úkor Topoľčan,
a sice po přestřelce 7:5. Dva získané body
– připisující se za každou výhru – a skóre
13:15 posunuly Prostějovany do utkání
o konečnou pátou příčku. V něm přišla
prohra se Strakonicemi 2:7. Sestava prostějovského týmu nicméně nebyla složená náhodně. Účelem bylo vidět v zápasovém tempu hráče, kteří letos nastupují
v soutěži starších žáků.
„V týmu jsme tak měli i několik podstatně mladších kluků, než tomu bylo
u našich soupeřů. Na ledě to nakonec
bylo poznat, každopádně si ale myslím,
že s tímto týmem se pracovat dá. Pokud budou poctivě pracovat a poctivě
budou chodit i na tréninky, nebojím se

toho, že by tito kluci nešli výkonnostně
nahoru,“ svěřil se loni v dubnu po skončení turnaje Večerníku kouč Janeček.
Především si chtěl otestovat, co jsou
jeho svěřenci schopní na ledě produkovat a jaké trenérské pokyny jsou
ochotní přijmout. S hrou a přístupem
hráčů u něj panovala spokojenost.
Nejdůležitější pozitivní zjištění pro něj
představovalo, že Prostějovští bojovali a předvedli obrovské nasazení.
Turnaj SIDA Cup i pro letošní rok
zaštítil Alois Mačák, někdejší prostějovský hokejista a velký místní
patriot.
(kom)

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:

Matouš Venkrbec
Seriál pøipravil Petr Komárek

PROSTĚJOV Matouš Venkrbec
nepatří SK Prostějov 1913 ani nefiguruje v řadách jeho trenérů. Je
kmenovým hráčem prostějovského „A“-mužstva, tedy prvoligových
Jestřábů. Řadí se nicméně mezi
podporovatele prostějovského
mládežnického hokeje, který se
vznikem „eskáčka“ v létě 2016 nabral druhý dech a také nový, lepší
směr.
Matouš Venkrbec se narodil 11.
května roku 1989. Patří mezi odchovance olomouckého hokeje. Za klub
z hanácké metropole hrál až do roku

2010 prakticky pořád – s výjimkou
několika startů za tehdy druholigový
Přerov. Byl také členem mládežnických reprezentačních výběrů do 18
a do 20 let.
V roce 2010 ale přišla zásadní událost.
Venkrbec kariéru přerušil a dal přednost studiu na vysoké škole. O jeho
příběhu už se napsalo mnoho, naposledy ho dopodrobna popsal sever
bezfrazi.cz. Jeho pauza trvala celkem
tři sezóny, před ročníkem 2013/14 se
do hokejového prostředí rozhodl vrátit. Nikoli ale v dresu Olomouce, nýbrž v trikotu prostějovských Jestřábů.

V nově poskládaném týmu se stal
jedním z tahounů. Prostějované
hned v prvním roce pod novým
šéfem Jaroslavem Luňákem postoupili z druhé ligy do první. Následně
se v ní úspěšně zachránili a od sezóny 2015/16 patří k jejím nejlepším
účastníkům. Venkrbec sám od roku
2016 nosí na drese kapitánské „Céčko“.
V zápisech o utkání si lze u vytáhlého útočníka, který dokáže zahrát na
centru i na křídle, všimnout jedné
zajímavosti. Jeho celé jméno má tři
části, kromě příjmení „Venkrbec“

zde čteme také „Matouš“ a „Maxmilián“. Druhé z těchto jmen přijal
před lety při biřmování, jedné ze
sedmi svátostí Římskokatolické
církve.
Zvolil si ho podle světce jménem
Maxmilián Maria Kolbe. Jednalo
se o polského římskokatolického
kněze, který za druhé světové války skončil v koncentračním táboře
v Osvětimi. V srpnu 1941 tam zahynul, když nabídl svůj život výměnou
za život otce rodiny, který měl být
usmrcen hladem za to, že předtím
z tábora jeden vězeň utekl.
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VEČERNÍKU PARÁDNÍ PRVNÍ PŮLKA NADSTAVBOVÉ ČÁSTI
PROSTĚJOV S bilancí pěti výher a dvou porážek zakončili
basketbalisté BK Olomoucko první polovinu nadstavbové
skupiny A1 Kooperativy NBL. Stačilo přitom málo a bilance
mohla být ještě veselejší. V Ústí nad Labem prohráli svěřenci
kouče Benáčka o bod po druhém prodloužení, proti mistrovskému Nymburku ještě minutu před koncem vedli. I tak se
tým sídlící v Prostějově posunul v tabulce už na třetí místo
s náskokem dvou výher před svými pronásledovateli! A ani
druhá příka není v nedohlednu...

FRANTIŠEK VÁÒA

Stále větší prostor v klíčových pasážích dostává mladý křídelník, který především proti
Opavě ukázal, že není pouze nebezpečným
střelcem. V důležitém sobotním utkání poosmé překonal dvoucifernou
hranici v nastřílených bodech, činil se však také pod oběma koši,
kde získal celkově sedm doskoků.
Současně ukázal, že není žádný
hamoun a spoluhráčům rozdal
pět asistencí.

JAVONTE
DOUGLAS

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Mít sedm výher by bylo skvělé, ale
nemůžeme být nespokojení. Držíme si vysokou kvalitu výkonů, hrajeme opravdu dobře a náš basket se
musí líbit i lidem, kteří mu úplně nerozumí. Vážně se na to hezky dívá,“
chválí mužstvo i za hru v první polo-
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Odvetná èást zaène
ve Svitavách
Prostějov (lv) - Do druhé části nadstavbové části skupiny A1
vstoupí basketbalisté BK Olomoucko na svitavské půdě, kde na
ně ve středu 20. března od 18:00
hodin nastoupí domácí Tuři. Ti
se budou snažit oplatit Hanákům
poslední těžkou porážku o pětadvacet bodů. „To nic neznamená,
je to minulost a od té doby se hodně změnilo. Ani jeden ze soupeřů
už na ten zápas nemyslí. Stejně
jako my nemůžeme myslet na dvě
porážky v základní části. Půjdeme
prostě na druhý tým tabulky, který
si doma věří. A budeme se snažit
Tury přehrát,“ popsal náladu před
utkáním kouč Olomoucka Predrag
Benáček.

Proti Slunetì
VWDÄÉYÙKUDRERG
Prostějov (lv) - Vzhledem k minimálním rozdílům v tabulce bude
v závěrečné části nadstavbové části
Kooperativa NBL důležitý každý
dosažený bod a v duelu proti Ústí
nad Labem to bude platit dvojnásobně. Basketbalisté Olomoucka
se Slunetou dvakrát prohráli
v prodloužení, díky vysoké domácí výhře mají lepší skóre. Pokud
v sobotu v prostějovské hale proti
Severočechům uspějí, budou mít
lepší vzájemnou bilanci, což může
mít v konečném účtování velkou
váhu. „Stačí nám vyhrát o bod. To
je minimální cíl pro tento zápas,“
potvrzuje Predrag Benáček, trenér
BK Olomoucko. Střetnutí začne
v 18:00 hodin.
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MARTIN
GNIADEK

www.vecernikpv.cz

vině skupiny o 1. až 8. místo trenér
Predrag Benáček.
Předchozí zápasy ukazují, že hráči
mají velký útočný potenciál, v posledních kolech ovšem tým prokazuje také zlepšení v obraně. Dokazuje to počet inkasovaných bodů.
„S Děčínem, Brnem a Opavou to
bylo v defenzivě hodně nadějné. Držet soupeře kolem hranice sedmdesáti bodů má svoji cenu. Když jsme
soustředění a držíme se stanoveného

Foto: www.bkolomoucko.cz

plánu, funguje to,“ všímá si Benáček.
Kvalitní výsledky jsou rovněž odrazem dobré pohody v týmu. Ze
spoluhráčů se během sezony stali
kamarádi, kteří si vzájemně přejí
úspěch, hrají kolektivně a umí zaskočit jeden za druhého. „Vztahy
v kabině jsou mnohem lepší, než

v minulé sezoně. Téměř se nedají
srovnat. Týmová chemie je základ
úspěchu,“ říká Benáček, který cítí,
že basketbalisté můžou hrát v lize
v závěru sezóny hodně velkou roli.
„Chceme být co nejvýše! V tabulce
po nadstavbě i po play-off,“ burcuje
své svěřence kouč.

KOOPERATIVA NBL 2018/2019
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73:103

BRNO, PROSTĚJOV Pouze tři
hráče na střídačce měl v utkání 6.
kola nadstavbové části Kooperativy
NBL tým Brna, který chtěl v domácím prostředí potrápit basketbalisty
BK Olomoucko. Dařilo se mu to
pouze v prvním poločase, po obrátce hosté dominovali a vyhráli
103:73, když poslední minuty odehrály především naděje týmu, který
má své sídlo v Prostějově.
Zpočátku Brno ukazovalo, jak parádně
se hraje mužstvu, které není pod žád-

ným velkým tlakem. S Olomouckem
drželo krok, když si pomáhalo především body Geigera. V 17. minutě
dokonce vedlo 18:16, pak dal ovšem
trojku Sehnal a v následující pasáži dali
hosté sedm bodů v řadě a dostali se do
trháku. První čtvrtinu nakonec hosté
zakončili za příznivého stavu 20:23.
Do druhé periody vstoupili hostující
basketbalisté úspěšnou sérií 8:2 a začali potvrzovat roli mírného favorita
střetnutí. Trojka Palyzy na konci 14.
minuty znamenala dvouciferné vedení - 27:37. Brno odpovědělo pěti
body v řadě, po necelé minutě to ovšem bylo 32:41 a rozdíl devíti bodů
ve prospěch Olomoucka vydržel až
do přestávky, kterou si Hanáci užívali
za stavu 36:45.

Začátek druhého poločasu si vzal
pod patronát Douglas. Jeho šest bodů
v řadě odstartovalo totální demolici brněnského celku, který nestačil
držet tempo a rychle nabíral velkou
ztrátu. Ve 25. minutě to bylo po trojce
Váni poprvé o více než dvacet bodů
- 38:60. To ovšem nebylo vše. Střelci
Olomoucka se činili až do konce čtvrtiny a deset minut před koncem Brno
prohrávalo už rozdílem třídy - 47:78.
Za rozhodnutého stavu se na palubovku postupně dostali i obvykle
méně vytížení hráči a ti si svoje minuty patřičně užívali. Všichni se postupně zapsali mezi střelce a stovku
pokořil ve 38. minutě Klepač.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Christianos CHOUGKAZtGIQÆ$TPQ

„Náš soupeř má jeden z nejlepších týmů v lize a dokázal to potvrdit. Pro nás
nebylo utkání jednoduché. Hráli jsme v úzké rotaci, prakticky bez pivotů.
Snažili jsme se měnit obranu, fungovalo to ovšem pouze dvacet minut. Hráči
se snažili, narazili však na silnějšího protivníka. Utkání bylo pro nás výborným testem před rozhodující části sezóny. V play-off se nám tato zkušenost
bude hodit.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Přijeli jsme si pro výhru. Soupeř byl oslabený a toho se nám podařilo využít.
Ovšem neměl co ztratit a pokud měl sílu, dokázal nás potrápit. Bylo ovšem
zřejmé, že ve vysokém tempu neodehraje celý zápas. Šlo především o to, zda
budeme hrát naplno a protivníka unavíme,. To se povedlo. Už po nějakých
pětadvaceti minutách bylo rozhodnuto, což umožnilo, aby se zapojila celá
střídačka. Kluci si to užili, to je další pozitivum utkání.“

Opava si z Hané odvezla těžký debakl
BK OL
BK OP

113:64

nedělali zbytečné chyby a po individuální akci Váni vedli po pěti minutách 13:6.
O minutu později už Olomoucko vedlo
o devět bodů a to ještě nebylo všechno.
V průběhu osmé minuty to už bylo
o patnáct (27:12) a Slezané stačili do
konce čtvrtiny pouze upravit na 29:17.
Hanákům se při zakončení dařilo
i v další pasáži střetnutí. Kouč Opavy
Petr Czudek míchal se sestavou, ve 13.
minutě dokonce vystřídal čtyři hráče najednou, ani to však nepomohlo.
Skóre stále narůstalo ve prospěch domácího výběru a v 16. minutě Dunans
po nájezdu upravil na 50:30. Na začátku
poslední minuty poločasu už domácí
vedli 58:31, závěrečná trojka Zbránka
stanovila výsledek 60:36.
Na začátku třetí desetiminutovky se
přestalo domácím basketbalistům

střelecky dařit a během pěti minut dali
pouze sedm bodů. Opava toho ale nedokázala využít, i když měla dva pokusy
stlačit svoji ztrátu pod dvacet bodů. Ani
jednou neuspěla, a když se Hanáci při
zakončení probudili, neměli nárok. Deset minut před koncem bylo střetnutí za
stavu 81:49 jasně rozhodnuto, přestože
se už do utkání postupně zapojili i obvykle méně vytížení hráči domácích.
Slezané dohrávali hodně frustrovaní,
bylo to vidět i na příkladu Gniadka, který po faulu na Palyzu navíc dostal i technickou chybu za protesty. Jejich hra se
totálně rozpadla, čehož jejich soupeř
využil k poklidnému hlídání velkého
náskoku.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžné tabulky Kooperativy
NBL najdete na straně 22

PROSTĚJOV Proti Opavě nastoupil František Váňa (na snímku)
v základní pětce a celkově odehrál téměř třiadvacet minut. Na
demolici soupeře se podílel třinácti body, přičemž střílel přesně
s padesátiprocentní úspěšností.„Byli jsme připravení a soustředění,“ vypíchl hlavní důvody vysoké výhry Váňa.

Díky ní jsme bez problémů přečkali
i úvodní minuty, kdy se nám až tak
nedařilo v zakončení.“
ƔƔ Herně i výsledkově se vám
daří. Cítíte rostoucí sebevědomí?
„Momentálně se nám daří a tomu
odpovídá pohoda v týmu. Nesmíme
ale usnout na vavřínech. Chceme
být co nejvýš a tomu vše podřídíme.“
ƔƔ V tabulce jste už třetí. Stále
platí, že úspěchem v sezóně by byl
postup z prvního kola play-off?
„Máme za cíl vyhrát co nejvíce zápasů. A nebudeme říkat, že budeme

PROSTĚJOV Rozjetá Opava, která vyhrála poslední čtyři zápasy
a v předchozím dějství rozprášila
Svitavy, otestovala aktuální formu
Olomoucka v 7. kole nadstavbové
skupiny A1. Slezané v zápase ani jednou nevedli a byli pouhými statisty.
Domácí vyhráli vysoko 113:64, když
o svém úspěchu rozhodli už během
prvního poločasu.

Ladislav Valný
Od první minuty přistupovali domácí
k zápasu hodně poctivě v obraně, výjimkou byla situace, kdy soupeři dovolili
tři útočné doskoky v řadě. Jinak ovšem

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Odehráli jsme opravdu hodně povedené utkání, ve kterém tým od začátku
věděl, co chce hrát a šel za svým cílem. Výborně jsme bránili, to byl základ.
Podařilo se nám využít některých opavských absencí. Soupeři nepomohlo
odstoupení zraněného Bujnocha, který je pro Opavu hodně důležitý. Rozdíl
mezi soupeři není pochopitelně takový, jak ukazuje výsledek. Ale těší nás, že
jsme odvedli dobrou práci a lidem ukázali pěkný basket.“

2GVT%<7&'-t$-1RCXC
„Zápas mi připomínal Ligu mistrů. Na jedné straně byl tým, který věděl,
co má hrát, a pak tam byli moji hráči, kteří nebyli koncentrovaní. Ani jeden
neměl nějaký povedený úsek. Olomoucko bylo o iks tříd jinde. Je to i facka
pro mě. Ponaučení, že hrajeme tak, jak trénujeme. A poslední dva tréninky
odpovídaly výkonu, který jsme předvedli na palubovce v zápase...“

á
„Chceme co nejvýš,“ odhaluje plány týmu Vána
tomu jsme už do poločasu získali

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

basketbal

PŮVODNÍ rozhovor
velký náskok.“
pro Večerník ƔƔ Neměli jste obavy, že se Opava

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Čekal jste tak vysoké vítězství?
„To asi ne. Ale šli jsme za úspěchem
od začátku. Věděli jsme, co chceme
hrát. Opavě příliš nešla střelba a díky

po pauze zkusí vrátit do zápasu?
„Do druhého poločasu jsme šli s tím,
že nesmíme dovolit, aby do něj Opava vstoupila jako my do toho prvního. Základem byla dobrá obrana.

spokojení se šestým místem, když
jsme teď třetí. I trenér nám říká, že
musíme mít velké ambice.“
ƔƔ Souhlasíte s tím?
(úsměv) „V každém týmu platí, že trenér se musí poslouchat. U nás to
není jinak.“

Foto: BK Olomoucko

Pondělí 18. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

házená
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35267÷-296.3$5'$ Smolná porážka Kosteleckých ve „Velmezu“ o gól

Y-XOL¿QRYøYÛKUDRMHGHQ¿FW
BRNO, PROSTĚJOV Tak tohle
se fakt povedlo! Házenkáři TJ
Sokol II Prostějov vystřihli svůj
top mač probíhající sezóny a díky
domu rozdrtili Juliánov na jeho
půdě jedenáctigólovým rozdílem
třídy. Střetnutí 15. dějství 2. ligy
mužů JM 2018/19 dopadlo jednoznačně 20:31 (11:15), čímž
Hanáci suverénně ovládli přímý
souboj o osmou pozici tabulky.
Sedmé Olomouci se navíc přiblížili na jediný bodík.

Základ vysokého triumfu hosté
v nedělním brněnském odpoledni
vybudovali vynikajícím nástupem.
„Úvod jsme měli opravdu skvělý, po
patnácti minutách panoval stav 3:11.
A to díky téměř kompletní sestavě,
kterou jsme měli tentokrát k dispozici. Po prostřídání sice soupeř do přestávky snížil, ale ve druhém poločase
jsme zase dominovali,“ ohlížel se za
maximálně vydařeným duelem trenér „dvojky“ Tomáš Černíček.
V prostějovském dresu úřadovali

Pozápasové
hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK – TJ Sokol II Prostìjov:
„Bez přehánění šlo o naše nejlepší představení v dosavadním průběhu soutěže.
Poprvé tuhle sezónu jsme neměli žádnou krizi a kontrolovali celý vývoj od
začátku do konce. Mohli jsme si díky tomu konečně užít pohodové utkání,
kdy se nám povedlo soupeře úplně přejet. A navíc si hodně zahrála spousta
mladých kluků, což je příslib do budoucna. Celý mančaft zaslouží pochvalu.“

SO JU
SO PV

20:31

oba mladí bratranci Flajsarovi Jakub
(8 branek) a Radek (4), hodně to
střelecky šlo i Martinu Hacurovi (7)
s Jiřím Kosinou (6). „A v bráně chytal
výborně Jirka Hrubý, včetně zlikvidování obou sedmiček. Kvalitním výkonem založeným na dobré obraně jsme
po změně stran utekli až na 16:28 a bez
problémů dovedli utkání k jasnému vítězství. Takže tentokrát velká spokojenost,“ radoval se Černíček.
Potvrdit výhru mohou házenkáři
Prostějova tuto neděli 24. března od 16:00 hodin proti rezervě
Brna v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na
straně 22

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV Nejlepší výkon v odvetné
části 2. ligy mužů ČR 2018/2019
podali házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK v sobotním duelu
15. kola soutěže na hřišti Velkého
Meziříčí. Bohužel však čtvrtému
celku tabulky nešťastně podlehli
rozdílem jediné branky, tedy stejně jako na podzim. Tentokrát Velmez uspěl 30:29 (11:14) a Hanáci
po smolné prohře zůstali sedmí
v pořadí skupiny Jižní Morava.
Přitom utkání se pro ně vyvíjelo
nadmíru slibně. Po dvou předchozích porážkách totiž od začátku
zabrali natolik, že na konci prvního
poločasu vedli hlavně díky kvalitní
defenzivě o tři góly. Po přestávce
ještě nějakou dobu těsný náskok
udržovali, ale domácí zlepšenou
ofenzivou skóre postupně dorovnali
a o výsledku posléze rozhodoval až
dramatický závěr. V něm hosté sahali aspoň po cenném bodu za remízu,
leč nedosáhli.

Výběr „hákáčka“ střelecky táhly dvě
největší útočné opory. Vedoucí kanonýr celé soutěže Jan Smékal nasázel devět přesných tref, další úderná
spojka Lukáš Varhalík skóroval
sedmkrát. K nim se navíc připojil třetí plejer z téhož postu Rostislav Podhrázský, autor šesti branek. Přesto
výsledkově cenný počin nakonec
o chlup unikl.
Premiérové jarní vítězství teď
jeho svěřenci zkusí urvat na vlastní palubovce městské sportovní
haly v neděli 24. března od 10:30

VEL M
HK KnH

30:29

hodin proti páté Kuřimi, jež překvapivě padla s předposledními Maloměřicemi B 26:30 – tedy podobně
jako týden předtím borci Sokola.
Složí domácí reparát?
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku 2. ligy najdete
na straně 22

Pozápasové
hodnocení trenéra
Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
„Navzdory porážce chci pochválit celý mančaft. Všichni kluci to
odmakali, jejich přístup byl diametrálně odlišný a mnohem lepší v porovnání s předchozími zápasy. Bojovali jsme na maximum, ale ve druhé
půlce doplatili na některé uspěchané herní situace, kde se projevila
naše nezkušenost. Každopádně by celkově vyrovnanému utkání slušel
nerozhodný výsledek, který jsme těsně neuhráli.“

92/(-%$/,67.07-23+52=«'58+2/,*29»6(6783
PROSTĚJOV Další čtyři porážky bez bodového zisku utrpěly
v posledních dvou týdnech 2. ligy žen ČR 2018/2019 volejbalistky TJ OP Prostějov. Tím pádem setrvávají přikované k devátému místu skupiny C této soutěže, což po skončení sezóny může
znamenat pád do krajského přeboru. Nebo také nemusí...

tě silného Nového Jičína, průběžně
druhého celku tabulky. Rozhodně
tam nepropadly, naopak odehrály dva
poměrně nadějné duely. V obou však
nakonec uspělo domácí družstvo 3:1
(22, -13, 18, 20) a 3:1 (17, -21, 8, 10).
Marek
Uplynulou sobotu pak ženy úpéčka
SONNEVEND
přivítaly v letní hale u velodromu
Nejprve pojďme ke zmíněným po- pátý Bílovec, který nutně potřebosledním zápasům. V šestnáctém valy dvakrát porazit. Leč pro perdvoukole Hanačky cestovaly na hřiš- sonálně oslabený tým bylo splnění

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

-GÁnFJQ½P=GÁÜDG
Q(<GDAJMIDDQÁOM
INDIAN WELLS, PROSTĚJOV Loňské čtvrtfinále na pátém grandslamu
zopakovala v Indian Wells Karolína
Plíšková. Jako nasazená pětka v Kalifornii potvrdila své postavení mezi
absolutní elitou, do semifinále se však
nedostala. Stopku jí vystavila Švýcarka Belinda Bencicová v třísetovém
souboji.
„Od začátku jsem se prala spíš sama se
sebou než se soupeřkou. Fyzicky to bylo
hodně těžké a ani vítr mi moc nepo-

mohl. I díky tomu byl můj servis špatný
a ani údery nebyly zrovna přesné,“ zlobila se po vyřazení Plíšková, která přiznala,
že třetí set vydřela, na postup to ovšem
nestačilo. „Do mého dobrého tenistu
v tomto zápase bylo hodně daleko,“
uznala tenistka.
Z prostějovských hráček se jí dařilo nejvíce. Petra Kvitová skončila mezi poraženými, stejně jako Barbora Strýcová
a Kateřina Siniaková.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22

www.vecernikpv.cz

takového dílčího cíle příliš daleko,
místo toho se zrodily prohry 0:3
(-19, -10, -16) a 1:3 (-20, -15, 19,
-22). „Z různých důvodů nám
poslední dobou chybí čím dál víc
holek, složitě dáváme dohromady
sestavu na tréninky i na utkání. Sice
bojujeme, ale nestačí to,“ uznala
univerzálka Tereza Baláková, jež za
OP hostuje celou sezónu z extraligového VK Prostějov.
Na nesestupovou osmou příčku se
teď mohou svěřenkyně kouče Ladislava Sypka dostat jediným způsobem: tříbodově zvítězit v obou
závěrečných duelech na půdě posledních Šlapanic (sobota 23. břez-

na), přičemž Odry zároveň nesmí
získat ani bodík proti Juliánovu.
Mnohem reálněji tak vypadá varianta, že hanácký kolektiv zůstane v konečném pořadí devátý a bude čekat,
co přijde dál. Na zájmu premiantů
krajských přeborů o postup výš by
totiž mělo záviset, jestli se ópéčko
zachrání či spadne buď přímo, nebo
přes dodatečnou kvalifikaci.
Druhá liga žen ČR, skupina C
2018/19 – pořadí po 34. kole: 1.
Opava 87, 2. Nový Jičín 73, 3. Vsetín
63, 4. Ostrava B 60, 5. Bílovec 56, 6.
Kylešovice 53, 7. Juliánov 50, 8. Odry
30, 9. OP Prostějov 25, 10. Šlapanice 13.

Hrát se bude na centru
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV - Proti Kanadě se
české hráčky představily naposledy
v roce 2015 v Quebecu. Tehdy v prvním kole zvítězily 4:1 na zápasy a vykročily
za ziskem čtvrtého titulu během pěti let. Soupeřky českých tenistek mohou mít
v nominaci bývalou finalistku Wimbledonu Eugenii Bouchardovou a především
letos výborně hrající Biancu Andreescuovou, aktuální semifinalistku turnaje v Indian Wells. České fanoušky však bude zajímat především složení domácího výběru. V sestavě může být například Petra Kvitová, která řadu let hrála v Prostějově
extraligu smíšených družstev nebo Karolína Plíšková. „Sestavy nehrající kapitáni
oznámí deset dnů před samým utkáním,“ poznamenal inaugurovaný šéf projektu
Tomáš Cibulec, bývalý profesionální tenista a dnes manažer marketingové společnosti TK PLUS. Ten Večerníku také prozradil, že již ve středu mají přijet na
inspekci zástupci mezinárodní tenisové federace ITF.
Svou zatím poslední baráž český tým hrál v roce 2008. Tehdy si Češky vybojovaly
v Izraeli postup do Světové skupiny, ve které hrají nepřetržitě od sezóny 2009.
Předprodej vstupenek do areálu s kapacitou 1200 míst bude zahájen počátkem dubna. Ještě předtím vám večerník přinese podrobnější informace
k této události.
(lv)
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Foto: Marek Sonnevend

Wojciech Pszczolarski:

„Končit v top ten
ve světě je super!“
➢ ze strany 27
PRUSZKÓW, PROSTĚJOV Bodovací závod na mistrovství světa dráhařů byl napínavý do posledního
momentu. Pszczolarski si v něm počínal velmi aktivně, byl tahounem
skupinky závodníků, která stíhala
peloton o kolo, ve výsledném hodnocení některým soupeřům nadělil
kol hned několik.
Prostějovský závodník byl velkým
adeptem na některý z cenných kovů
a do posledního bodování po něm také
sahal. O tom, že skončí těsně pod stupni
vítězů, nakonec rozhodl poslední spurt,
v němž jej o bronz připravil irský reprezentant Mark Downey. Wojciech sice
vybojoval shodný počet bodů, avšak
v pořadí na pásce za ním zaostal.

„Musím říct, že skončit v obou závodech v top ten ve světě je super.
Samozřejmě mě ale mrzí, že jsem
přišel o bronz v bodovačce v posledním sprintu. Někdo ale musel skončit
čtvrtý, tentokrát přišla řada na mě.
Myslím, že si s odstupem času řeknu, že to není špatný výsledek. Chvíli
před mistrovstvím světa jsem měl
ošklivý pád a ani jsem nevěděl, jestli
odstartuju,“ přemítal krátce po závodě člen žluto-modré stáje. „Těší mě
i výsledek v madisonu, byl rekordně
rychlý a osmým místem jsme Polsku
získali body do rankingu vzhledem
k olympiádě v Tokiu. Teď mě ještě
čekají závody Six Day Series v Hongkongu a pak už se zase na chvíli vrátím na silnici,“ podělil se o své dojmy
Wojciech Pszczolarski.
(jim)
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PROSTĚJOV Bývalý šéf mládežnického hokejového klubu LHK
Jestřábi spolek Michal Tomiga stane
před krajským soudem. Za zneužití
dotací mu hrozí až deset let vězení.
O tom Večerník již několikrát obšírně informoval. Během minulého
týdne se ale objevila další kauza.
A to kolem podivných výběrů peněz
v hotovosti z účtu mladých Jestřábů. Zatím někdo neznámý vybíral
z bankomatu statisícové částky. Kdo
a proč?

S novinkami na toto téma přišel server
idnes.cz. Podle něj během posledních let
docházelo k výběrům hotovosti z účtu
mladých Jestřábů prostřednictvím bankomatů. Jestřábi měli účet u Raiffeisenbank.
Z výpisu, který má server idnes.cz údajně
k dispozici, je patrné, že kromě dotací na
účet chodily sponzorské dary, platby za
reklamu nebo poplatky rodičů. Z účtu se
platilo vybavení, výstroj, provoz, odvody
a další běžné věci. Přístup k němu mělo několik činovníků klubu. Z výpisů vyplývá,
že v roce 2016 někdo každý měsíc vybíral

hotovost mezi 200 až 400 tisíci korun. Bývalý předseda klubu Tomiga se brání tím,
že vybrané hotové peníze byly určeny na
pokrytí nákladů na rozhodčí a další poplatky spojené s provozem klubu. „Musel bych
si osvěžit paměť a podívat se do účetnictví, ale každý týden se dávalo kolem třiceti
tisíc na rozhodčí, také někteří trenéři si
brali peníze v hotovosti, platila se rovněž
zdravotní a pořadatelská služba. Bylo by
potřeba rozklíčovat, kolik peněz na co
přišlo. Také některé peníze od sponzorů
byly účelově vázané,“ řekl Michal Tomiga

serveru idnes.cz. Ke zjištěným výběrům
peněz v hotovosti z účtu mládežnického hokejového klubu se vyjádřil také
primátor Prostějova František Jura. Ten
zároveň ubezpečil, že do budoucna si
radnice bude pečlivě kontrolovat využití všech dotací. „Přímo do účetnictví
jednotlivých klubů přístup nemáme,
město má ale právo kontrolovat dotace,
které sportovním klubům poskytuje.
Všechny peníze se musí vyúčtovat, klub
musí všechno doložit. Kontrola je jasná
a transparentní,“ tvrdí primátor Jura, který

je zároveň předsedou fotbalového klubu
1.SK Prostějov. Michal Tomiga, který
bude u soudu čelit obvinění z machinací
s dotacemi a neplacení daní, bude tedy
muset zřejmě ještě vysvětlit, kdo z účtu
LHK Jestřábi spolek vybíral peníze v hotovosti a na jaké účely. A samozřejmě
bude muset ke všem výběrům doložit potřebné účetní doklady. Udělá to?
O vysvětlení jej požádal koncem uplynulého týdne už Večerník, avšak marně.
Expředseda Jestřábů opakovaně nebral
mobilní telefon...
(mik)

$ÚXCNÚ RąGFUGFC ON¾FGåPKEMÆJQ JQ
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Při dodatečném jednání o tenisu
 ale padala ostrá slova o mafii... &[*)0-,/16h

PROSTĚJOV Zatímco na konci ledna prostějovští zastupitelé na mimořádném zasedání schválili miliony korun
v rámci veřejné finanční podpory prioritním klubům v tzv.
skupině„extraliga“, v rámci únorového jednání přišly na řadu výkonnostně menší oddíly, kluby a zájmové společnosti. Kromě rozdělení více než 3,5 milionu korun se ale opakovaně hlasovalo také o dotaci pro hokejový mládežnický
klub SK Prostějov 1913, basketbalisty a tenisty z prvně
jmenované skupiny. Přestože komunální politici všechny
dotace schválili vesměs bez mrknutí oka, objevili se opět
někteří „rýpalové“. Opoziční zastupitele „trápila“ hlavně
dotace Tenisovému klubu Prostějov spolek.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Michal KADLEC
za přispění
Petra Kozáka
K diskusím o veřejné finanční podpoře do sportu se zastupitelé dostali
během únorového jednání. „Budeme se zabývat schvalováním žádostí
sportovních klubů o dotaci nad padesát tisíc korun, které musejí projít
schvalovacím procesem zastupitelstva. Chtěl bych říct, že všechny prošly podrobným a velice důkladným
projednáváním ve sportovní komisi.
Celkový objem této veřejné finanční
pdpory doporučených ke schválení
je na stejné úrovni, možná trochu
i vyšší než v loňském roce a činí bezmála pět milionů korun. K dispozici
je přesný návrh doporučených dota-

2019|www.tkplus.cz

cí města sportovním klubům včetně
toho, o kolik peněz nás žádaly, kolik
jsme jim schválili a rovněž zde máme
velice detailně popsán i počet členů
jednotlivých klubů včetně zastoupení
mládežnických sportovců. Zároveň
je zveřejněno i to, jak velkou dotaci
obdržel klub či oddíl v loňském roce
a jaký je jeho roční rozpočet,“ předeslal směrem k přítomným Jan Krchňavý (PéVéčko), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Vzápětí požádal zastupitele, aby
se o dotacích hlasovalo v jediném
bloku bez toho, že by se muselo
dlouze rokovat o finanční podpoře
každému klubu zvlášť. „Děkuji za
přehledné zpracování návrhů a souhlasím s hlasováním v jednom bloku. A budu hlasovat pro,“ překvapil
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
Právě on byl přitom v minulosti
znám jako „nepřítel“ sportu a vždy
se jen těžce smiřoval s tím, když
magistrát kohokoliv podporoval finančními injekcemi.

Zastupitelé nakonec dotace menším sportovním klubům odhlasovali jednomyslně. „Konstatuji,
že pro předložený návrh schválených dotací hlasovalo všech třiatřicet přítomných zastupitelů,
proti nebyl nikdo a nikdo se také
nezdržel,“ ohlásil prostějovský
primátor František Jura (ANO
2011).
Je také pochopitelné, že všechny
částky musely být vzhledem k omezenému rozpočtu magistrátu oproti
představám žadatelů více či méně
okleštěny. Ve většině případů se však
vrátí do radniční pokladny jinou formou, neboť oddíly z nich platí pronájem městských sportovišť.
Daleko širší a jiskrnější diskuse se
však rozproudila při schvalování dotací třem velkým klubům, které měly
svoje žádosti z ledna odloženy. Zejména více než jeden milion korun
pro Tenisový klub spolek vzbudil
mezi opozičníky rozruch. „Nemám
nic proti milionu korun do tenisu.
Náš slavný rodák pan Wichterle hrál
taky tenis, pak se ale naštěstí začal
věnovat vědě... A já bych ten milion
korun raději věnoval vědě než tenisu. Vědci totiž nejsou o nic horší než
sportovci, také si zaslouží podporu,“
vyjádřil se Jan Navrátil. Padly však
i mnohem horší věty. „Co se týká tenisu, je těžké tady komentovat, že zde
existuje nějaký úspěšný podnikatel
či manažer. A to ve chvíli, kdy tento
člověk při svém úspěchu v byznysu
neustále chodí za městem a kdykoliv potřebuje peníze, tak je dostane.
Zdá se mi to nefér vůči ostatním, co

PROJEKTY

Zlatá Tretra Ostrava
20. 6. 2019

2. – 8. 6. 2019

Městský stadion Ostrava-Vítkovice

Areál TK Prostějov

58. ročník mezinárodního
atletického mítinku kategorie
IAAF WORLD CHALLENGE.

26. ročník nejkvalitnějšího a nejprestižnějšího
mezinárodního tenisového turnaje mužů
kategorie ATP Challenger Tour na území ČR.
&]HFK2SHQ

VK Prostějov

Sportovec Olomouckého kraje

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

2019

11. 2. 2019

Sportcentrum DDM Prostějov

Městské divadlo Prostějov

Moravské divadlo olomouc

Mnohonásobný vítěz ženské
nejvyšší volejbalové
soutěže ČR a Českého poháru.

Slavnostní večer u příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců
a sportovních týmů
Olomouckého kraje
za rok 2018.

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

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

ITF World Junior Tennis Finals

o pohár primátora olomouce
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#VNGVKEMÚMNWD2TQUV÷LQX
Aeroklub Františka Josefa
&GNVCMNWD5VKEJQXKEG
-4#51DTWUNGPÊ2TQUV÷LQX
6CPGéPÊwMQNC2+417'66'
*%4'$'.52TQUV÷LQX
.WMQUVąGNDC2TQUV÷LQX
5-+*#0
SK Combat Sambo
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MARRY CZ
6,122TQUV÷LQX
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Projekt zaměřený na výchovu
a podporu mladých tenisových
talentů, nástupců úspěšných
českých reprezentantů.

5. – 10. 8. 2019

září 2019
sportovní hala up olomouc

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

mezinárodní volejbalový
turnaj žen.

ITF WORLD JUNIOR
TENNIS FINALS

19031510290

Aplaus

Večer mistrů a medailistů

Tenisová extraliga

říjen – listopad 2019

prosinec 2019

prosinec 2019

Městské divadlo Prostějov

Hotel Tennis Club Prostějov

Areál TK Prostějov

12. ročník úspěšné
divadelní přehlídky za účasti
prestižních divadel
z České republiky a ze
Slovenska.

Vyhlášení a ocenění
nejlepších tenistů a
tenistek klubu TK AGROFERT
Prostějov.

Mistrovství
České republiky
smíšených družstev
v tenisu.
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CELKEM

3 660 000
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potřebují v něčem podpořit. Někdo
si prostě stále chodí na radnici pro peníze jako do bezedné pokladničky. Už
minule jsem kritizoval, když se schvalovaly jiné peníze pro tenis, národní
sportovní centrum. To je pro město
časovaná bomba, u které absolutně
nevíme, co nám způsobí. Zopakuji to
i dnes, okolo všeho jsou cítit mafiánské praktiky a zase je v tom tenisový
spolek, který se kolem toho pohybuje. A nikdy nevíme, kdy přijde znovu
a bude chtít po nás další peníze,“ nezadržoval proud své výřečnosti Petr
Kapounek (Na rovinu!).

„Na tyto nemístné projevy nebudu
reagovat,“ vzkázal přes Večerník
Miroslav Černošek, šéf tenisového klubu. „Za naším oddílem jsou
vidět velké výsledky jednotlivců
i družstev. Prostějovský tenis patří
ke klubové špičce doma i ve světě,
a pro nás je hlavní, abychom i nadále dodávali českému tenisu kvalitní hráče i hráčky,“ označil jasně
své priority úspěšný předseda TK
Agrofert. Sportovní příznivci se jistě shodnou, že až někteří opoziční
zastupitelé budou nabízet prostějovským občanům obdobnou zá-

bavu, pak možná poznají, jak se věci
v současném českém sportu mají.
Možná...
I přes další výhrady nakonec zastupitelé schválili nejen 1,2 milionu korun pro Tenisový klub
Prostějov spolek, ale také tři miliony mládežnickému hokejovému
klubu SK Prostějov 1913 a 700
tisíc korun basketbalistům BK
Olomoucko. Nutno ještě podotknout, že většina těchto prostředků putuje i ve všech třech těchto
případech na nájem sportovišť,
případně energie a cestovné.

dodateènì schválené dotace
YHONÙPVSRUWRYQÉPNOXEÕP
YSURVWÈMRYÈQDURN
4 500 000

Areál TK Prostějov
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