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PIVÍN Strašlivý masakr! Osmnáctiletá dívka se svojí čtrnáctiletou kamarádkou se zatím z neznámých důvodů rozhodly ukončit svůj život. U Pivína v sobotu těsně před polednem položily společně hlavy na kolej a čekaly na přijíždějící vlak. Jeho strojvůdce je sice zpozoroval,
ovšem i přes zapojení rychlobrzdy nedokázal tragédie zabránit. Podle informací Večerníku
nechaly u kolejiště společný dopis na rozloučenou. Na místě začali vyšetřovat kriminalisté,
identita jedné ze slečen byla i přes devastující zranění známa okamžitě. Měla totiž u sebe
doklady...
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Na šéfa policie si poèkáme

EÈERNÍKU
V
Nikola FILIPENSKÁ

Prostějov (mik) - Jako první Večerník nedávno informoval o změnách
uvnitř prostějovské policie. K poslednímu březnovému dni totiž ve funkci
vedoucího Územního odboru Policie
ČR, Prostějov končí plukovník Miroslav Spurný. Na novou tvář v čele
strážců zákona si ale budeme muset
ještě počkat. „Výběrové řízení na tento
post ještě nebylo vyhlášeno. To se stane ze zákona až po odchodu z funkce
stávajícího vedoucího, takže nejdříve
prvního dubna. O změně ve vedoucí
funkci u prostějovského odboru budeme včas informovat,“ ujistila Večerník Jitka Dolejšová, šéfka tiskového
odboru Krajského ředitelství Policie
ČR, Olomouckého kraje.

9zG\QÈFRXNUDGQH
Prostějov (mik) –Ten muž je doslova
nezvaným zákazníkem! V jednom
z prostějovských supermarketů si Večerníku postěžoval muž z ochranky na
bezdomovce velmi nevábného vzhledu. „Podívejte se, zase něco šlohne,“
ukázal prstem na vousatého, zhruba
padesátiletého chlapíka. A richtig!
U regálu s alkoholem si muž schoval
do velké kapsy zapáchajícího kabátu
pivo. U pokladny už na něj čekal muž
z bezpečnostní agentury. Nemohlo
následovat nic jiného než volání pro
strážníky. „Co si ale kdo na něm vezme? Pokaždé nafasuje pokutu a pustí
ho,“ pokrčil rameny člen ochranky.

,SHMVFLRzLOL
Prostějov (mik) – Jaro je doslova
cítit ve vzduchu a tak není divu, že
počasí stále častěji láká k procházkám
po parcích. To se týká i pejskařů. Jejich
čtyřnozí miláčci ožili také a v parcích
se jich objevuje čím dál tím více. Jen
kdyby jejich páníčci po nich pokaždé
uklidili exkrementy, které tam zanechají! To se ale děje jen ojediněle.
„Kontroly pejskařů budou probíhat
v intenzivnější míře,“ ubezpečil šéf
prostějovských strážníků Jan Nagy.

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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rubriky
Večerníku
CO NÁS 3OTħðILO...
Už mají plán. Uběhl už nějaký ten
týden od rozhodnutí brněnského
soudu, který zneplatnil smlouvy
mezi městem a společností Manthellan. Zdálo se, že si magistrát neví
rady, co bude dělat se Společenským
domem a jeho okolím. Minulou
středu ale radní poprvé zveřejnili
své plány s rekonstrukcí kulturáku
i okolí. A bude se opravovat!
CO NÁS UDIVILO…
Škoda za 300 tisíc?! V minulém
vydání Večerník referoval o vandalském činu, který poškodil auto
prostějovské zastupitelky Hany
Naiclerové. Ta při prvotním šetření
odhadla pro policii škodu na „zničeném“ autě politém barvou částkou tří set tisíc korun. Záhy vyšlo
ale najevo, že někdo jí vozidlo polil
Balakrylem, který za pár dní myčka
odstranila...

Agentura 0DVRSXVWEXGHY3URVWĚMRYĚÿW\ŐLNUiWGRURND 25 000
ZACHYTILI JSME

Takový úspěch, který měl masopust
v Prostějově začátkem března, se jen
tak hned nevidí. A důsledky na sebe
nenechaly dlouho čekat. Jakmile byla
rozlita poslední predelačka slintajícím čekatelům v dlouhé frontě, zavolal si primátor Prostějova Francimór
Kopačka řezníka Krkovičku na kobereček na radnici. Podle informací
Agentury Hóser s ním chtěl probrat
možnosti, jak tuto akci zopakovat
během roku hned několikrát!

„Jo, je to tak. Celou sobotu po dobu
masopustu jsem byl na náměstí peskován lidmi, že v průběhu roku děláme houby a taková krásná akce
se koná jen jednou za rok. Tak jsme
s kolegyní, co bojovala u Sokolova,
dali hlavy dohromady a napadlo
nás, že by nebylo od věci masopust
uspořádat víckrát. A o tom jsem
chtěl s řezníkem Krkovičkou, který šéfuje společnosti, co to všechno
připravuje, hovořit,“ potvrdil, byť
dosti neochotně primátor. Na našeho redaktora byl totiž naštvaný,
protože právě od fotbalového svazu
dostal řád zlaté kopačky, ale média
tuto věc nějak tak přecházela bez
povšimnutí. Nás ale opravdu více

zajímal masopust. Jak to tedy bude
dál? „S Krkovičkou jsme se dohodli, že masopustní veselici uspořádáme na náměstí v Prostějově hned
čtyřikrát. Ta druhá bude už za měsíc, třetí v srpnu a čtvrtá týden před
Vánoci. No co, bude nás to sice stát
spoustu peněz, ale já nebudu furt
poslouchat ty kecy od občanů, že
nic neděláme,“ řekl primátor Kopačka.
To, že pořádání masopustů se pro
městskou pokladnu čtyřikrát tak
prodraží, přešel mávnutím ruky.
„Minulý týden jsme koupili místní
nádraží, tak ho zase včil prodáme se
ziskem a budeme mít na masopusty,“ odpověděl Francimór Kopačka.
Pro je také jeho náměstkyně pro

kulturu a maškary. „Sice si myslím,
že například maškarní průvod bychom mohli zajistit sami a zadarmo
ve chvíli, kdyby se rada města prošla
po náměstí, ale co už. Mně se masopust taky líbí a budu ráda, když
tady bude hned čtyřikrát. Aspoň si
nakoupím jitrnice a jelita do zásoby
a manžel mě doma nebude furt peskovat, že nemáme co k jídlu,“ vyjádřila se Milada Bitva u Sokolova.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

Společný koncert pěveckého
sboru Nota Bene, dětí ze ZUŠ
Vladimíra Ambrose a klavíristy
Daniela Juna, který proběhl minulou středu v Městském divadle v Prostějově, vynesl rovných
pětadvacet tisíc korun. Částka
poputuje organizaci UNICEF.
ZAUJALA NÁS...

ANEŽKA FELNEROVÁ

Foto: Internet

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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**Pondělí **
Ó moje slunce! Někteří přátelé vás budou následovat věrně jako váš stín.
Objeví se vždy jen tehdy, pokud nad vámi bude svítit slunce... O tom, že
slunce lze najít nejen na obloze, ale také ve tváři své milé pojednává text
slavné neapolské písně Ó sole mio. V prostějovském divadle ji zazpíval barytonista Jiří Rajniš v rámci projektu Napolitánské písně.
** Úterý **
Dvojčata v problémech. „Když se jedno dvojče pořeže, druhé krvácí,“
napsala americká spisovatelka Jandy Nelson. Její citát nepochybně platí
pro Karla a Jiřího Dohnalovy. Oba synové někdejšího primáře prostějovské LDN podnikají v oblasti nemovitostí a potýkají se s problémy. Jeden
z nich dokonce stanul před trestním soudem. Kam se poděla podstatná
část peněz, které měl předat majitelům nemovitosti? Poslal je bratrovi…
**Středa**
Zpívání pro děti. Nejhorší věc, kterou můžete udělat pro své dítě, je dát mu
všechno. Je však dobré si uvědomovat, že stále se na tomto světě najde spousta dětí, které nemají téměř nic. Právě jim byl věnován koncert Zpíváme pro
UNICEF, který se v prostějovském divadle konal první jarní den. Vystoupily
na něm sbory Nota Bene a dětský pěvecký sbor při ZUŠ V. Ambrose.
**Čtvrtek **
Sběr bez nároku na odměnu. Vzpomínáte si ještě na sběr léčivých bylin na
základní škole? Hlavní hrdinka knihy Anny Bolavé Do tmy si s lidmi nerozumí.
Raději uniká do přírody a tam sbírá byliny. Obětujeme tomu celý život a nasbírá jich opravdu hodně. A přitom za to nedostane ani knižní odměnu. Spisovatelka Anna Bolavá čili Bohumila Adamová zavítala do prostějovské knihovny.
**Pátek**
Wolker žijící, umírající. „Lásko, konečně jsem tu sám. Promiň, že už Tě nelíbám. Mám se fajn, jen umírám. A život jde dál,“ tak zní část mého textu vytvořeného na hudbu písně Nothing Else Matters od skupiny Metallica. Vznikl na základě básně Umírající, kterou napsal Jiří Wolker dva měsíce před svou smrtí. Jeho
jméno nese i celorepublikový festival poezie, který má za sebou své krajské kolo.
**Sobota**
Královna koloběžka první. „Pokud člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým?“ ptal se Jan Werich, jehož pohádku o chytré vesnické dívce Zdeničce mohli sledovat malí i velcí diváci v prostějovském divadle.
**Neděle **
Prostějov v běhu. „Byla jsem s kamarádkami na filmu Ženy v běhu a jedna navrhla, abychom začaly běhat,“ prohlásila jedna z divaček prostějovského kina. Kdo měl stejné odhodlání, mohl vyrazit do lesoparku Hloučela na Velikonoční půlmaraton.

KRIMI
Ü½NGJ
Dva povedené ptáčky polapila prostějovská kriminálka
v uplynulých dnech. Muži ve
věku 30 a 38 let mají na svědomí celkem jedenáct trestných činů na úseku majetkové
kriminality, k tomu všemu
ještě výrobu a prodej drog či
nenastoupení jednoho z nich
do výkonu tresu za předešlé
lumpárny.
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Oba darebáci se specializovali především na krádeže aut
nebo jejich vykrádání. Dokázali společně ale také vyloupit
rodinný dům a několik podnikatelských subjektů. Chlapíkům z Prostějovska teď reálně
hrozí až pět let kriminálu.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
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.

Speciální ocenění si z mezinárodní koktejlové soutěže juniorů pod
názvem HANÁCKÁ BARMAN
SHOW 2019, která se konala
v přednáškovém sále Národního
domu, odnesla tato studentka
pořádající Střední odborné školy
Prostějov.
ZASLECHLI JSME…

„KDO JINÝ BY SI MĚL
PROSTĚJOV UKLIDIT,
KDYŽ NE MY SAMI!“
Náměstkyně primátora
Milada Sokolová zvala všechny
dobrovolníky, aby přiložili ruku
k dílu při akci Ukliďme si Česko

PETRA FÍLOVÁ
se narodila 6. června 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. března 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 31 do
35 let, měří mezi 160 až 165 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a plavé
blond odbarvené vlasy.

DARINA FORGÁČOVÁ

POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ 11/8 °C

Marián

¶WHUÙ

7/2 °C
Emanuel

6WÔHGD

8/0 °C
Dita

¤WYUWHN 11/2 °C
Soňa

se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. března 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
16 let, měří zhruba 155 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
rovné vlasy s melírem.

Pátek

12/2 °C

Sobota

13/3 °C

Tatiána
Arnošt

1HGÈOH 14/4 °C
Kvido
Zdroj: meteocentrum.cz
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zjistili jsme
BÍLOVICE-LUTOTÍN Byla pozvána na oslavu narozenin, domů
se už ale nevrátila. Osmadvacetiletou ženu ze Slatinek našli hodně
dlouhou dobu po ukončení oslavy v Obecním domě v Bílovicích
mrtvou. Ležela pod schody do
sklepa s rozbitou hlavou a podle
exkluzivnch informací Večerníku
i zlomeným vazem. Podrobnosti
k tomuto tragickému případu ale
policie tají.

Michal KADLEC
„Případ šetříme, ale s ohledem na
rodinu zemřelé o něm nebudeme
médiím podávat žádné informace,“
uvedl stroze František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Večerníku se podařilo zjistit, že

7),*&)37

<I<nGDED<ÜHMOQJP
předminulou sobotu se v bíloveckém kulturním domě konala oslava narozenin. „Byla to ryze soukromá akce, obec s ní neměla nic
společného. Policie mě k nálezu
jejího těla vůbec nevolala a nekontaktovala. Nebyl jsem ani u žádného výslechu, i když jako starosta
jsem za provoz v našem kulturáku
zodpovědný. Ale jak říkám, o obecní akci nešlo,“ řekl Večerníku starosta Bílovic–Lutotína Miroslav
Hochvald. „Co vím z doslechu, tak
okolo tohoto neštěstí je spousta
dohadů...,“ omlouval se starosta.
Ano, kolem tragédie skutečně exis-

tuje mnoho otazníků, které policie
musí důkladně prověřit. „Ta holka šla asi na toaletu, spletla si ale
dveře a vešla do sklepa. Nechápu,
proč ten byl otevřený. Vedou do
něj příkré schody, na kterých asi zakopla a sletěla dolů. Co jsem slyšel,
tak ji našli až v neděli dopoledne.
Mrtvou...,“ vyjádřil se pro Večerník
jeden z hostů narozeninové oslavy.
Co přesně se stalo? Jak je možné,
že dívku po skončení narozeninové party nikdo nehledal? A nese za
zcela zbytečnou smrt někdo zodpovědnost? Na tyto otázky snad
odpoví policejní vyšetřování.
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PROSTĚJOV Nějak se nám tu rozmáhá jeden nešvar... Do minulého
pondělí bylo na celém území ČR
hlášeno 298 osob onemocnělých
spalničkami. A co je hodně podivné, že z velké části jde o dospělé lidi!
Tato jinak dětská nemoc minulý
týden dorazila i do Prostějova, kde
se její obětí stal student Gymnázia
Jiřího Wolkera.
„Skutečně evidujeme jeden případ.
Všechny ohrožené osoby jsou v domácí
karanténě. Studenti chodí na odběry,
celou situaci pečlivě monitorujeme,“
potvrdila MUDr. Eva Kučerová, vedoucí protiepidemiologického oddělení
prostějovské hygienické stanice.
Že však na škole nejde prozatím o žádnou epidemii, zdůraznil ředitel gymnázia. „Nejedná se o žádné hromadné

ZHQVQKNWUVTCéPÊKPVGTPGVCTEJKX8GéGTPÊMW

onemocnění, spalničkami onemocněl
jediný student. Je ale pravda, že všichni
jeho kamarádi ze třídy a školy, kteří s ním
v posledních dnech přišli do styku, podléhají přísným vyšetřením a prohlídkám,
tudíž jsou v karanténě. To je pro nás ve
škole hodně nepříjemné, ale na základě
požadavků a pokynů hygieniků vytváříme všechna přísná opatření. Na výuku
to sice vliv mít bude, ale snad to nepotrvá

dlouho. Zdraví studentů i všech pedagogů musí být ostatně na prvním místě,“
řekl Večerníku Michal Šmucr, ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově.
Spalničky jsou vysoce nakažlivé, nejčastěji postihují děti ve věku od 4 do 5 let.
Onemocnění se projevuje horečkou,
rýmou, kašlem, slzícíma očima a na
bukální sliznici jsou bělavé tečky se zarudlým okolím a vyrážka.
(mik)
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REKONSTRUKCE „KASKA“ SPOLKNE ASI 190 MILIONŮ

PROSTĚJOV Když nedávno Krajský soud v Brně učinil definitivní přítrž ostrým desetiletým sporům, načež smlouvy mezi Statutárním městem Prostějov a společností Manthellan
prohlásil za neplatné, současnému vedení radnice tím uvolnil
ruce. Společenský dům a celé jeho okolí se tak najednou vrátily do majetku magistrátu a všichni očekávali, že radní každou chvílí oznámí, co si s tím vším počnou. Po úvodních rozpacích minulou středu konšelé vůbec poprvé přednesli svoji
vizi, co chtějí mít na pozemcích u Špalíčku místo plánované
Galerie Prostějov. A jak oznámili, pustí se do rekonstrukce
Společenského domu i přilehlé tržnice, opraví okolní chodníky a komunikace, v plánu je také výstavba parkovacího domu!
Odkud se všechno zaplatí?
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník
Michal
KADLEC
Ještě před pár měsíci jsme z úst zástupců developerské společnosti
Manthellan slýchávali, že se prostějovský „kulturák“ zbourá a ustoupí tak
novému obchodnímu centru. „Nic
se bourat nebude, naopak. S celou
lokalitou v centru města máme nyní

zcela jiné plány,“ prozradil na středeční tiskové konference po jednání
rady města František Jura, primátor
statutárního města Prostějov. „Nad
plány využití pozemků okolo Špalíčku pracujeme už od chvíle, kdy jsme
se dozvěděli o rozhodnutí Krajského
soudu v Brně. Přestože opoziční zastupitelé svolávají jakýsi mítink, na
kterém chtějí řešit to samé, my jsme
nad budoucností Společenského
domu a jeho okolí seděli již čtyřikrát
a nyní veřejnosti předkládáme svoji
konkrétní vizi i s odhadovanými náklady,“ řekl Jura. „Vždy jsem říkal, že
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v tomto ohledu bychom všichni zastupitelé měli být na jedné lodi a řešit
otázky kulturáku, tržnice a parkovacích ploch společně. Je to věc, která
zajímá všechny Prostějovany a týká
se nás všech. Mrzí mě, že část opozice teď nyní jedná na vlastní pěst,“
podotkl ještě,než si vzal slovo jeho
náměstek pro investice.
„Máme tu několik věcí, které chceme v dohledné době vyřešit. Jde
o Společenský dům, tržnici, plochu
po bývalé sodovkárně, chodníky
a komunikace v okolí a také řešení
otázky ohledně nedostatku parko-

vacích míst. Jediným řešením, které nám odpoví na všechny otázky
dohromady, je vypsání architektonické soutěže. Připravujeme zadání
podmínek pro vymezené území této
lokality. Celé okolí Špalíčku chceme
řešit komplexně a z architektonických návrhů vybereme to nejlepší.
Nejen co se týká ceny, ale i koncepčnosti a hlavně užitečnosti. Máme na
stole návrh zadání, který určitě ještě
dozná několika změn. Nejen ze strany odborníků, ale chceme vnímat
také návrhy občanů, které bychom
pak chtěli začlenit do konečné-

ho projektu,“ uvedl Jiří Rozehnal.
„Chceme, aby architektonická studie řešila jak rekonstrukci Společenského domu, tak i tržnice a výstavbu
parkovacího domu. Společenský
dům v žádném případě nebudeme
bourat, ale necháme ho celkově zrekonstruovat. Budova z roku 1989 je
již ve značně špatném technickém
stavu a podle našeho předběžného
odhadu si rekonstrukce vyžádá náklady okolo sto devadesáti milionů
korun. Řeknu to lidově, celý barák
se musí předělat do podoby jedenadvacátého století.“

To samé se týká i tržnice, jejíž stav kritizují občané už hodně dlouho. „Tady
předpokládáme výši nákladů okolo
patnácti milionů korun. Na místě po
bývalé sodovkárně, kde funguje provizorní parkoviště, chceme postavit velký parkovací dům a uvidíme, zda bude
dvou- nebo třípatrový. Odhadujeme,
že výstavba tohoto zařízení by mohla
stát okolo osmdesát až devadesát milionů korun,“ vypočítal Jiří Rozehnal.
Na otázku Večerníku, zda by nebylo skutečně levnější Společenský
dům zbourat a postavit na stejném
místě nový, jen zakroutil hlavou.
„Nikoliv! Máme spočítáno, že takový postup by nás vyšel dvakrát,
možná i třikrát dráž,“ oponoval náměstek primátora.
Zatímco opoziční zastupitelé svolali
na příští pondělí 1. dubna do prostor
Společenského domu veřejný mítink
s obyvateli Prostějova, radní připraví
o svých plánech písemnou studii, kterou předloží na jednání zastupitelstva
30. dubna. V dokumentu by se mohlo objevit i mnoho dalších konkrétnějších návrhů řešení, co s historickým centrem města v okolí Špalíčku
udělat.

Auto zastupitelky Naiclerové POLITO BALAKRYLEM! NAPADL
servírku,

Škoda za 300 tisíc korun?
To snad ne...

19032110310
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PQWVVCMX[UQMÆé¾UVM[MVGTQWQRQ\KéPÊ\CUVWRKVGNMCWXGFNCRQNKEKK
2x foto: Facebook

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, v pátek 15. března našla
Hana Naiclerová svoji červenou škodovku před svým domem v Borové ulici politou barvou. Opoziční zastupitelka tento vandalský čin označila jako akt pomsty
radnice za to, že se „rýpe“ v choulostivých věcech, které jsou radním nepříjemné.
Škodu Hana Naiclerová vyčíslila policistům na 300 000 korun, což je ale po novém
zjištění hodně nadnesené. Proti výrokům Naiclerové se navíc ostře vyslovil primátor Prostějova František Jura.
(mik)

2À=?
ßNíN?H;
MNL;Hí
9

LsWriæQíkD

PROSTĚJOV Z čirého zoufalství zavolala uplynulou středu 20.
března večer na tísňovou linku 156
servírka z baru v centru Prostějova.
Postěžovala si, že má v provozovně
muže, který jí nadává a vyhrožuje
újmou na zdraví...
„Na místo byla okamžitě vyslána hlídka, která agresivního hosta zkontaktovala. Muž však nebyl schopen prokázat
svoji totožnost, tudíž k jejímu zjištění
byl strážníky předveden na obvodní
oddělení Policie ČR. Při předvedení se
snažil napadnout zakročujícího strážníka. Výzvy k zanechání protiprávního
jednání neuposlechl, proto byly použity donucovací prostředky a přiložena
služební pouta,“ popsala událost Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Čtyřiačtyřicetiletý muž nadále nekontroloval své chování. „Strážníci si vyžádali příjezd lékaře k posouzení jeho
zdravotního stavu a schopnosti převozu na záchytku. Po prohlídce bylo
rozhodnuto o umístění agresivního
muže do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Jeho přestupek bude
řešit správní orgán,“ dodala Greplová.
(mik)
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KOSTELEC NA HANÉ Rekonstrukce sokolovny v Kostelci na
Hané je u konce. Jedna z dominant
centra města se dočkala již nových
oken i fasády a může sloužit svému
účelu – sportování i zábavě.
Ještě před necelými třemi lety to
přitom se sokolovnou v Kostelci na
Hané vypadalo hodně špatně. Nejenže její technický stav byl mizerný už
na první pohled, navíc byla zavřená
a nepřístupná. Pak ovšem budovu
v centru města od České unie sportu

koupila místní radnice. S potřebnými
opravami dlouho neotálela.
Velmi brzy se sokolovna nejprve dočkala prvních „kosmetických“ úprav,
zásadnější rekonstrukce se rozjela
v průběhu uplynulého roku. Nyní
už je hotovo. „Konečně nám do sokolovny nezatéká. Má nová okna,
fasádu, kotelnu i zázemí včetně vnitřního vybavení. Úspěšně zde probíhá
plesová sezóna. Aktuálně doděláváme pouze detaily v suterénu, kde
bude zázemí pro kušisty a lukostřel-

(QVQ/CTVKP<CQTCN

ce,“ potvrdil Večerníku starosta Kostelce na Hané František Horák.
Náklady na stavbu přesáhly pět milionů korun. Městskému rozpočtu
pomohla dotace z Olomouckého
kraje ve výši 1,9 milionu korun.
„Další úpravy sokolovny už neplánujeme. Ještě letos by se ovšem měla
zrekonstruovat sousední kamenná
zídka tvořící koryto mlýnského náhonu. Nebude snadné provést to tak,
aby nebyla porušena statika objektu,“
uzavřel Horák.
(mls)
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PROSTĚJOV Byl to skutečný
barák na odstřel! Před čtyřmi
lety našli policisté v jednom
z opuštěných drážních domů na
prostějovském hlavním nádraží
nedlouho po sobě mrtvoly dvou
společně přebývajících mužů.
Přestože je ruina již dávno
srovnaná se zemí, STÍN MINULOSTI v této souvislosti z nádraží
zcela nezmizel. Podobné objekty
na něm lze totiž i po letech stále
ještě objevit.
Před Vánoci v roce 2015 bylo
v polorozpadlém domě za hlavním
nádražím v Prostějově objeveno bezvládné tělo dlouholetého „cirkusáka“
Josefa Jelínka zvaného Slon, jehož
ostatky ožrali vlastní psi. V této souvislosti se spekulovalo o tom, že za
jeho smrtí mohl stát Jelínkův spo-
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lubydlící Silvestr Kulisin, v minulosti odsouzený za vraždu v Nezamyslicích. Svého spolubydlícího měl
totiž po přistěhování vlastního syna
týrat. I on však byl na přelomu roku
nalezen mrtvý. A to na tomtéž místě!
Dle zjištění policie oba muži zemřeli
bez cizího zavinění.
Po smrti svého otce žil v domě dál
Kulisin mladší. Nikoliv dlouho,

&NG5ä&%PGPÊå¾FPÚ\FXCP¾EVKQDLGMVčPCJNCXPÊOP¾FTCåÊXJCXCTKLPÊOUVCXW/KPK
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České dráhy se jej rozhodly
vystěhovat. Zhruba po roce pak
nechaly odpudivý barák celý zbourat. Podobných potřebných demolic proběhlo za uplynulé roky
v areálu hlavního nádraží hned
několik. Přesto tam lze stále objevit
několik budov, které zůstávají v dosti špatném stavu. Jejich bourání se
však v dohledné době nechystá.
„V obvodu stanice Prostějov hlavní
nádraží máme celkem dvanáct
objektů. Jejich technický stav
a vzhled odpovídají stáří budov,
nicméně ani jeden není v havarijním stavu. Jsou to domy, které budou i nadále využívány pro zajištění
železniční dopravní cesty. Ani u jednoho neuvažujeme v současné době
o demolici,“ prozradila Večerníku
Radka Pistoriusová, tisková mluvčí
Správy železniční a dopravní cesty
s tím, že hlavní objekt provozního
střediska je po celkové rekonstrukci
a u dalších se opravy plánují. (mls)
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Těžko tomu lze uvěřit. Kriminalisté ve spolupráci se zásahovou
jednotkou zatkli strážníka Městské policie Prostějov. Okrskáře,
kterému lidé důvěřovali a svěřovali se mu se svými problémy.
Muž ale vedl dvojí život. Po nocích přepadával spolu se dvěma
kumpány, mužem a dívkou, prostějovské bary a pod vyhrůžkami
zabitím okrádal tamní obsluhy.
V šoku jsou jeho kolegové strážníci i vedení městské policie.
„Je to rána pod pás,“ komentoval
nepříjemný skandál velitel prostějovských strážníků Jan Nagy. Strážník Bedřich Hübner už od pátku
sedí ve vazbě, hrozí mu až deset let

vězení. „Kriminalisté zadrželi skupinu tří osob, pro trestné činy loupeže
ve formě spolupachatelství zahájili
jejich trestní stíhání. Jedná se o dva
muže ve věku 33 a 25 let a třiadvacetiletou ženu,“ informovala Večerník
Alena Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR, Prostějov. Vyšlo najevo,
že obvinění se podíleli na ozbrojených loupežných přepadeních tří
heren v Prostějově, a to v ulicích
Plumlovská, Kravařova a Libušinka.
„Jeden z obviněných mužů figuroval ve všech případech jako osoba,
která vešla do baru a pod pohrůžkou použití střelné zbraně požadovala po obsluze finanční hotovost.
V jednom z případů takto figuroval

i druhý z mužů, který se jinak podí- minutím darebák, který nás všechny šesti okrskových strážníků,“ potvrdil
lel na ostatních loupežích a zajišťo- takto podrazí. V případě Bedřicha Večerníku identitu lupiče Jan Nagy,
val prvního muže venku před her- Hübnera se jednalo o jednoho ze velitel Městské policie Prostějov.
nami. Mladá žena spolupracovala
na přípravě, tipovala bary a dávala
pachatelům informace o počtech
lidí uvnitř v danou chvíli,“ popsala
mluvčí prostějovské policie.
Série loupežných přepadení heren
To byl skutečný skandál! Bedřich Hübner je dnes již nějaký ten pátek z vězea barů v Prostějově začala už v úno- ní doma, ale strážníci prostějovské městské policie na něj vzpomínají dodnes.
ru 2009 a skončila 13. března. Troji- Samozřejmě ve zlém. Když před deseti lety vyšlo najevo, že jeden z lupičů je akce obviněných uloupila desítky tisíc tivním členem městské policie, vrhalo to na strážníky velmi černý stín. Dlouho
korun. „Je to rána pod pás. A těžká. se stávali terčem nechutných poznámek, přestože nebyli zodpovědní za to, co
Celá léta se tady v Prostějově sna- jejich kolega natropil. Večerník ostatně tehdy velmi podrobně zjišťoval, jak se
žíme prosazovat styl práce vstříc- Bedřich Hübner choval v kolektivu, kdy už bylo jasné, že má značné finanční
nosti k veřejnosti a snažíme se také problémy. Věděl to každý, ale nikdo by si ani ve snu nepomyslel, že kvůli věčně
o to, aby tato práce byla odváděna prázdné šrajtofli půjde s pistolí v ruce loupit do barů. Stalo se. Ale jak se říká ve
(mik)
dobře. A pak se najde někdo, s pro- veselé filmové komedii z neveselých let, čo bolo, to bolo...
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jak šel čas Prostějovem ...

Studentská ulice

Příště: Tylova ulice
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Souseda držel pod krkem

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V pozdních odpoledních hodinách
minulé středy 20. března bylo přijato oznámení o problémech s jedním majitelem bytu v panelovém
domě na sídlišti nedaleko Plumlovské ulice. Při zjišťování skutečného
stavu věci vyšlo najevo, že jednasedmdesátiletý muž neustále zavírá
okno na společné chodbě domu.
Tímto jeho počínáním dochází
k hádkám s dalšími obyvateli domu.
S jedním sousedem konflikt dospěl
až k fyzickému kontaktu. Čtyřicetiletý muž údajně chytil staršího souseda pod krkem. To mladší chlapík
popřel. Strážníci zkontaktovali i další obyvatele domu, kteří problémy
se starším pánem potvrdili. Na tom,
kdy bude ventilačka zavřená nebo
otevřená se ovšem nebyli schopni
společně domluvit. Oba aktéři sporu jsou podezřelí z přestupku proti
občanskému soužití, za který mohou dostat pokutu až 20 000 korun.

Kradla květiny a lhala

Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek si strážníci v sobotu
16. března ve večerních hodinách
povšimli přikrčené osoby na travnaté ploše kruhového objezdu v ulici
Plumlovská. Žena ze země vytahovala cibulky okrasných rostlin. Hlídce uvedla, že tam ztratila klíče a nyní
je hledá. Jelikož měla ruce znečištěné
od hlíny, na zemi vedle ní byl sáček
s cibulkami a kovová lžíce, bylo strážníkům jasné, že klíče nehledala. Po
chvíli se pětapadesátiletá žena ke krádeži sama přiznala. Hlídka ji poučila
o tom, že svým jednáním je důvodně
podezřelá z přestupku proti majetku.
Vykopané hlízy byly ženě odejmuty a předány pracovníkovi odboru
správy a údržby majetku města.
Záležitost byla předána k dořešení
příslušnému správnímu orgánu. Ten
má možnost udělit za přestupek proti majetku pokutu do 50 000 korun.

Válel se u kontejnerů
Předminulý pátek 15. března v odpoledních hodinách byl na linku 156
nahlášen opilý muž vyskytující se na
Bezručově náměstí. U kontejnerů
na tříděný odpad se na zemi povaloval pětapadesátiletý bezdomovec.
Muž vykazoval známky silné podnapilosti. Samostatného pohybu nebyl
schopen a sám se o sebe postarat
nedokázal. Při orientační dechové
zkoušce nadýchal 2,78 promile alkoholu. Strážníci společně s lékařem
rozhodli o jeho okamžitém převozu
na záchytku do Olomouce.

Na krku mají krádeže, vloupání, vyhýbání se vězení a drogy!

Majetkové trestné činnosti se měli
obvinění samostatným i společným
jednáním dopouštět v poslední čtvrtině minulého roku, zejména v jihovýchodní části prostějovského regionu.
„Při vloupání do jednoho rodinného
domu, několika vozidel a několika
podnikatelských objektů měli odcizit mimo jiné také nářadí, pohonné
hmoty a šperky. Kromě toho také dvě
vozidla. Škoda způsobená tímto jednáním byla vyčíslena na více než sto
tisíc korun. Na dalších asi čtyřicet tisíc pak byla vyčíslena škoda způsobená poškozením napadených vozidel
či objektů. Způsobená škoda mohla
být ale i vyšší, kdyby obvinění nebyli
dne třetího listopadu loňského roku
při vloupání do autoservisu v obci
na Prostějovsku vyrušeni majitelem.
Kromě věcí v hodnotě asi deset tisíc
korun, kterých se jim podařilo zmocnit, měli k odcizení připraveny další,
v hodnotě přesahující sto tisíc korun,
mezi nimi například i motocykl,“ začal popisovat sérii trestné činnosti
obou pachatelů František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitel-

ství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Jednoho z již zmíněných odcizených
vozidel se zloději zmocnili vloni 22.
prosince před nejmenovaným prostějovským supermarketem. Stalo se
tak díky chybě jeho majitele. „Ten
svoji Škodu Octavii v hodnotě pětačtyřicet tisíc korun na parkovišti
u obchodu ponechal nezabezpečenou i nastartovanou a od vozu se
vzdálil! Toho obvinění muži využili
a automobilu se zmocnili. Takto nabyté vozidlo dále užívali až do osmého ledna tohoto roku, kdy v něm byl
mladší z obviněných kontrolován
v obci na Vyškovsku. Policisté zjistili
nejenže je vozidlo odcizené, ale také
to, že muž nenastoupil do výkonu
trestu odnětí svobody. Ten mu byl
pro předchozí majetkovou trestnou
činnost uložen v délce šestadvaceti
měsíců. Silniční kontrolou tak pro
něj skončilo neoprávněné užívání
cizího vozidla, ale na delší dobu také
pobyt na svobodě,“ uvedl mluvčí
prostějovských strážců zákona.
Pro uvedené jednání nyní oba muži
čelí trestnímu stíhání pro přečin porušování domovní svobody, přečin
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krádeže, přečin neoprávněného užívání cizí věci a přečin poškození cizí
věci. „Protože oba byli pro obdobnou trestnou činnost v minulosti již
odsouzeni, hrozí jim v případě prokázání viny trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let,“ upřesnil František Kořínek.
Nicméně seznam lotrovin obou chlapíků ještě nebyl v tu chvíli úplný...
„Kromě majetkové trestné činnosti
se oba obvinění měli dopustit také
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. A to tím, že řídili
motorová vozidla i přes uložený zákaz
této činnosti. Mladší z obviněných
má Městským úřadem Židlochovice
vysloven zákaz řízení motorových
vozidel na dobu dvaceti měsíců, který mu skončí v květnu tohoto roku.
Přesto policisté zadokumentovali
nejméně osm jízd, kterými v době od
října do prosince 2018 uložený zákaz
porušil. Starší muž je držitel dokonce
tří zákazů řízení, a to až do prosince
roku 2029. V jeho případě policisté

zdokumentovali nejméně dvě jízdy
v prosinci minulého roku. Za toto
jednání oběma obviněným v případě prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
potvrdil Kořínek. A ve svém výčtu
ještě pokračoval i nadále... „V rámci
prověřování majetkové trestné činnosti policisté u osmatřicetiletého
obviněného zjistili také působení
v oblasti drogové trestné činnosti. Při
domovní prohlídce v jím obývaném
domě v obci na Prostějovsku policisté nalezli několik gramů látky metamfetamin a desítky gramů sušené
rostlinné hmoty, tzv. marihuany. Na
základě zajištěných drog a přiznání
muže jej policisté obvinili také z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a s jedy
a přečinu přechovávání omamné
a psychotropní látky a jedu, za což obviněnému v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ uzavřel
tiskový mluvčí prostějovské policie.

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ
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PROSTĚJOV Už více jak měsíc
se pohřešuje Prostějovan Ctibor Vach. Prostějovská policie
po něm vyhlásila celostátní
pátrání 20. února, dosud ale
žádné poznatky nevedly k jeho
nalezení. Pomůže nyní široká
veřejnost?
CTIBOR VACH se narodil 3.
ledna 1957 a trvalé bydliště má
(QVQ2QNKEKGè4
hlášeno v okrese Prostějov. Pohřešován svojí rodinou je od 20. února. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 62 do 65 let a měří mezi 176 až 178 centimetry.
Má střední postavu, modré oči a šedé vlasy. Jak se uvádí na
webových stránkách Policie ČR, na hrudi má tetování.
Pokud víte, kde se Ctibor Vach v současnosti nachází, upozorněte na to prosím policisty prostřednictvím
bezplatné linky 158!
(mik)

Vulgární a agresivní
Po poledni předminulé soboty 16.
března upozornili lidé strážníky
na opilce, který bouchal na výlohu
provozovny na Jiráskově náměstí.
Při řešení situace jednačtyřicetiletý
muž zasahující strážníky častoval
vulgárními výrazy a choval se agresivně. Jelikož se jeho agresivita stupňovala, byly použity donucovací
prostředky, načež skončil v poutech.
Orientační dechovou zkouškou
bylo u něj změřeno 2,65 promile alkoholu v dechu a k posouzení jeho
zdravotního stavu tak byl přivolán
lékař. Ohrožen na životě selháním
základních životních funkcí nebyl,
a proto bylo lékařem doporučeno
jeho umístění na záchytku.

Vloupal se pro alkohol

PROSTĚJOV Stíhání hned za několik trestných činů čelí dva
muži z Prostějovska ve věku 30 a 38 let. Policisté prostějovského oddělení obecné kriminality je viní z celkem jedenácti skutků v oblasti majetkové kriminality i z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Staršího z mužů navíc také
z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
látkami a s jedy a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Velice přičinliví pánové! Nyní je však čeká
„odměna“ v podobě hrozícího dlouholetého vězení...

Michal KADLEC

.521,.$

SPOR S JAKUBEM ČECHEM

PROSTĚJOV Senát Okresního
soudu v Prostějově zahájil minulý
čtvrtek přelíčení, v němž mladý aktivista Jakub Čech žaluje společnost
Haná Press, vydavatele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. V mnohastránkovém elaborátu upozorňuje na množství článků zveřejněných
v nejčtenějším periodiku regionu,
se kterými má on osobně problém...
původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jakub Čech žaluje vydavatelství Haná
Press o ochranu osobnosti s požadavkem na uveřejnění omluvy a přiznání přiměřeného zadostiučinění. Od
problematiky Společenského domu

a společnosti Manthellan přes bourání
Jezdeckých kasáren po spor o to, zda
bývalý člen prostějovského zastupitelstva byl příslušníkem Státní bezpečnosti, nebo ne. Vadí mu postoj Večerníku k situaci v Držovicích a k bývalé
starostce této sousední obce, rozčiluje
se nad prezentací předání ocenění z rukou bývalého šéfa policie Pavla Nováka exprimátorovi Pišťákovi a spoustou
dalších článků a reportáží otištěných
v našem týdeníku. Vše považuje za dehonestující, nepravdivé či smyšlené...
Večerník se chtěl čtvrtečního soudního přelíčení rovněž zúčastnit, ovšem
předseda senátu Věroslav Řezáč redaktora na popud Jakuba Čecha a jeho
obhájce Martina Začala vykázal ze
soudní síně. „Jako autor většiny článků
můžete být v procesu předvolán žalobcem či obhajobou k výslechu jako svědek,“ vysvětlil své rozhodnutí soudce.

V dosud přesně nezjištěné době
od 8. do 17. března tohoto roku
se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do sklepní kóje bytového domu v Hradební ulici.
Zloděj v oplocení kóje vytvořil
otvor pro prostrčení ruky a tím
poté odcizil tři lahve s lihovinami a 25 lahví vína. Majiteli
sklepní kóje pachatel svým činem způsobil škodu vyčíslenou
na 6 300 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření porušování domovní svobody a přečinu krádeže. Za ty pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zfetovaný cyklista
Ve středu 20. března před devatenáctou hodinou zjistili policisté
v Šafaříkově ulici po silnici jedoucího neosvětleného cyklistu.
Při kontrole se osmadvacetiletý
muž podrobil dechové zkoušce
na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Výsledek následné orientační zkoušky na přítomnost jiných návykových látek
však byl již pozitivní a ukázal přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Výzvu k podrobení se odbornému lékařskému
vyšetření ke zjištění ovlivnění
zakázanými látkami cyklista
odmítl. Pro své jednání je nyní
podezřelý z přestupků podle zákona o silničním provozu, za což
mu hrozí pokuta od 2 500 do 20
000 korun. O sankci bude rozhodovat příslušný správní orgán.

Straka na toaletách
Přes noc ze čtvrtku 21. na pátek
22. března se neznámý pachatel
vloupal na blíže neurčeném místě v Prostějově do mincovníku
veřejných toalet, ze kterého odcizil hotovost ve výši 800 korun.
Jeho poškozením vznikla škoda
ve výši přes 2 000 korun. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, za který
lze podle trestního zákoníku uložit mimo jiné trest odnětí svobody až na dva roky.

KAUZA KVITOVÁ: PADNE ROZSUDEK?
Případ přepadené tenistky v Prostějově pokračuje
PROSTĚJOV Úterý 26. března, 8:30 hodin. To je termín dalšího
pokračování soudního procesu s Radimem Žondrou, obviněným z přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském
bytě z 20. prosince 2016. Padne už rozsudek? Všechno tomu
podle zjištění Večerníku nasvědčuje!

Michal KADLEC
Krajský soud v Brně podle všeho už
tento týden vyřkne ortel nad Radimem Žondrou. Ten měl podle obžaloby dvojnásobnou wimbledonskou
vítězku přepadnout a pořezat ji na
prstech levé ruky. Zatímco on i jeho
obhajoba tvrdí, že v době činu byl sedmdesát kilometrů daleko na stavbě
v Napajedlích, obžaloba se drží údajně jasného důkazu v podobě pachové
stopy z bytu Petry Kvitové a také faktu, že samotná tenistka Žondru zřetelně poznala při policejní rekognici.

Někdejšímu fotbalistovi pocházejím ze Ptení hrozí až dvanáct let
vězení. A rozsudek si může vyslechnout už tento týden! Stane se tak
hned zítra? „Byli jsme předsedkyní senátu Krajského soudu v Brně
vyzváni, abychom v úterý šestadvacátého března přednesli svoji
závěrečnou řeč. Z toho usuzuji, že
pokud ne hned přímo v ten den, tak
v některém z následujících bude vynesen rozsudek,“ sdělila Večerníku
během uplynulého víkendu prostějovská advokátka a obhájkyně Radima Žondry Lucie Nejedlá.
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„Sice jsme během minulého přelíčení navrhovali další svědky, ale
ty nám senát zamítl. Stejně tak
nám byla odmítnuta možnost
podrobit mého klienta detektoru
lži. A co víc, dosud nemáme stanovisko Vrchního soudu v Olomouci, na který jsme se obrátili
s námitkou podjatosti senátu
Krajského soudu v Brně,“ pokrčila

rozpačitě rameny Lucie Nejedlá.
Právního zástupce Petry Kvitové ani mluvčího tenistky Karla
Tejkala se Večerníku nepodařilo
zastihnout, sama hráčka momentálně válí na turnaji v americkém
Miami.
Uzavře během tohoto týdne brněnský soud celou kauzu? Večerník
bude u toho!

190312320268

VPěVWVNRXSROLFLt

milujeme vecerník
á

Jan FABIÁNEK
19. 3. 2019 50 cm 3,10 kg
Prostějov

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

ale Ivana Liznová oznámila zřizovateli
školy, tedy magistrátu, že chce skončit
a odejít do důchodu. Z tohoto důvodu
jsme byli nuceni vypsat nové výběrové
řízení,“ vysvětlil Večerníku Jan Krchňavý, náměstek primátora.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu na
post nového šéfa či šéfky školy je 10.
dubna a vítěz funkci obsadí k 1. červenci tohoto roku.
(mik)

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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a délku realizace díla. Záruka za jakost
stavebních prací je zadavatelem požadována v pevné délce šedesát měsíců,
záruka za instalované zařízení, výrobky
a prvky dle záruky výrobce, nejméně
čtyřiadvacet měsíců,“ vzkázal náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011)
s tím, že předpokládaný termín zahájení
prací je 1. července a požadovaný termín dokončení je stanoven na 31. října
tohoto roku.
(red)
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VGORGTCOGPVPÊCRą¾VGNUMÚRGLUGMVQWåÊEÊRQURQNGéPQUVK
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RQFPKMCVXÚNGV[iRCVP÷UP¾wÊDQWąM[CLGUEJQRPÚ\FQNCV
KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ0GPÊXJQFPÚMF÷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.

$÷JGONGVPÊEJRT¾\FPKPQDUCFÊ<¾MNCFPÊwMQNWXWNKEK&T*QT¾MCUVCXDCąK4GMQP
UVTWQXCVUGDWFGKPGX[JQXWLÊEÊDC\ÆP
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vazníků včetně zavětrování a k následnému opětovnému provedení střechy,
a to z důvodů bezpečnosti a prodloužení
její životnosti,“ prozradil primátor města
Prostějova František Jura (ANO 2011)
s tím, že město osloví výzvou k podání
nabídky sedm možných dodavatelů.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10 950 000 korun bez
DPH. „Hlavní důraz při výběru dodavatele bude kladen na výši celkové ceny
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PROSTĚJOV Od plánů k realitě
je nyní už jen krok. Rekonstrukce
objektu bazénu včetně střechy na
Základní škole v ulici Dr. Horáka
nyní dostává konkrétní podobu.
A hlavně termín. Radní na své poslední schůzi v úterý 19. března
schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce. Konšelé plánují, že
stavbaři by se pustili do díla hned
první den letních prázdnin.
„U bazénu bude provedena jeho celková modernizace, dále modernizace sociálních zázemí a šaten, elektroinstalace,
osvětlení i vzduchotechniky. Při rekonstrukci střechy dojde ke kompletnímu
odstranění střešního pláště včetně všech
hydroizolačních a tepelně izolačních
-TGUD[COCND[D[N[UMWVGéP÷RQXGFGPÆCRQTQVCO÷NCXGNOKV÷åMÚ×MQNMF[åO÷NC vrstev, k odstranění železobetonových
X[DTCVV[PGLNGRwÊ
(QVQCTEJKXè<52TQUV÷LQX stropních panelů a ocelových střešních

8wGEJP[RT¾EGUKOQJNKNKFÆRTQJNÆFPQWVPCXÚUVCXEGXUÊFNGRTQUV÷LQXUMÚEJ\C
JT¾FM¾ąčXWNKEK&CNKDQTMC
(QVQCTEJKXè<52TQUV÷LQX

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

PROSTĚJOV Český zahrádkářský svaz pro letošní rok vyhlásil již
26. ročník výtvarné soutěže. Její
téma tentokrát znělo „Moje oblíbená rostlina“. O tom, že dokázalo
mladé výtvarníky zaujmout, svědčí téměř pět stovek zaslaných prací z dvaceti škol z Prostějovska.
Děti kreslily, malovaly, ale i tvořily
z různých materiálů zajímavé rostliny. „Mezi nejoblíbenější patřily
kaktusy,“ všimla si Vlasta Ambrožová z pořádajícího ČZS Prostějov.
Všechny práce si mohli lidé prohlédnout na výstavce v sídle prostějovských zahrádkářů v ulici Daliborka. Porota měla těžký úkol vybrat ty
nejlepší. Autorům vítězných prací
budou slavnostně předány diplomy
a ceny začátkem dubna. Akci finančně podpořilo Statutární město Prostějov.
(mls)

Večerník překvapilo sdělení Rady
statutárního města Prostějova, že vyhlašuje nový konkurz na ředitele či
ředitelku školy. Proč, to jsme se zeptali
právě náměstka primátora pro školství
a bývalého šéfa této největší základní
školy v Prostějově. „Moje dlouholetá
kolegyně byla skutečně na začátku října pověřena funkcí zastupující ředitelky po dobu mé politické funkce. Nyní

0O<Q=<üD[QOMCIJPh?J=<U½IP

PROSTĚJOV Změna je holt život. Jakmile byl dlouholetý ředitel
Základní školy Jana Železného
na Sídlišti Svobody v Prostějově
Jan Krchňavý zvolen do funkce
náměstka primátora, byla touto
funkcí pověřena minimálně na
čtyři roky jeho bývalá zástupkyně
Ivana Liznová. Nyní je ale všechno jinak...
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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!

Barbora BENEŠOVÁ
18. 3. 2019 51 cm 3,30 kg
Podivice

Vítejte na svìtì

děti, pejsci / školství

BLAHOPØEJEME!!!
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Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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de směrem do města, druhá směrem na
Olomouc a další směrem od Olomouce
na Brno. Tyto práce budou prováděny
až po ukončení úprav mimoúrovňového
křížení v úseku Prostějov - střed a estakády, a sice opět po etapách,“ přidala náměstkyně s tím, že předpoklad realizace
jsou roky 2022 a 2023.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, předmětem jednání bylo i řešení osvětlení D46,
které je v současné době nefunkční. „Navrženo je nové osvětlení větví na mimoúrovňovém křížení, nikoliv na estakádě,“
prozradila Alena Rašková.

vozovky, dilatačních spár a podobně. Práce budou koordinovány s pracemi na mimoúrovňovém křížení Prostějov - střed.
S omezením provozu je třeba počítat po
etapách tak, že provoz bude sveden vždy
do jednoho jízdního pruhu,“ objasnila
Rašková. Součástí opravy bude i vybudování protihlukového opatření. Záměrem
investora je zahájit práce na opravě estakády již v letošním roce. Jak náměstkyně
primátora ještě dodala, Ředitelství silnic
a dálnic plánuje také napojení silnice
II/366 na D46 u supermarketu Tesco
a její opravu. „Půjde o demolici mostu,
prodloužení připojovacího a odbočovacího pruhu, bude vybudována nová
okružní křižovatka, kdy jedna větev pove-

PROSTĚJOV Každoročně se společnosti FTL hradí z městské pokladny
takzvané prokazatelné ztráty v městské
hromadné dopravě. Ročně jde vždy o
zhruba dvacet milionů korun. Jenže letos to bude mnohem více, přesně o 690
000 korun. Magistrát totiž musí dopravní společnosti doplatit ztrátu za větší počet ujetých kilometrů autobusy městské
hromadné dopravy vzniklých uzavírkami dvou frekventovaných ulic.
Rada města Prostějova schválila minulé
úterý úhradu vícenákladů společnosti First
Transport Lines, které vzniknou provozem
MHD po objízdných trasách z důvodu
uzavírky ulice Plumlovská a uzavírky ulice
Šárka. „Jedná se o navýšení ujetých kilometrů oproti schváleným jízdním řádům, které
jsou v případě Plumlovské odhadnuty na
šest set dvacet tisíc korun. V letošním roce
totiž proběhne uzavírka této ulice, po které
je vedena většina linek městské hromadné
dopravy. Uzavřen bude vždy jeden jízdní
pruh, směr z města ven bude průjezdný. Výjimkou bude období od dvanáctého do pětadvacátého srpna, kdy bude ulice uzavřena
pro veškerý provoz. Pokud proběhne uzavírka v plánovaných termínech, najedou au-

tobusy MHD asi dvacet tisíc kilometrů více
než při normálních trasách. Přímé náklady
vypočtené v souladu s metodikou užívanou
Olomouckým krajem vzrostou o asi pět
set padesát tisíc korun,“ poskytl novinářům
přesná čísla František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.
Další uzavírka, která proběhne v letošním
roce, je naplánována do ulice Šárka v období
1. dubna až 4. srpna. „Zde jsou vícenáklady
odhadnuty asi na sedmdesát tisíc korun.
Podle zákona nemá ten, v jehož zájmu se
uzavírka koná, povinnost hradit subjektům
dotčeným uzavírkou případný ušlý zisk či
škody, způsobené uzavírkou. Tato skutečnost dostává dopravce, kterým objektivně
vznikají náklady navíc, do situace, kdy jsou
povinni dopravu objednanou kraji nebo
městy provozovat, ale v jiném rozsahu, než
je smluvně sjednán. V rámci Olomouckého kraje, který objednává příměstskou
dopravu, je záležitost vícenákladů řešena
uzavíráním zvláštních dodatků ke smlouvě
a úhradou těchto vícenákladů. Tento postup je aplikován i ze strany města v případě
MHD,“ doplnila Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.
(mik)

„Za více kilometrů zaplatíme dalších
690 tisíc korun,“ prozradil primátor
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PROSTĚJOV Prostějovský magistrát každoročně zhodnocuje své volné
finanční prostředky, které vkládá na termínované vklady u hodnověrných
bankovních ústavů. Na tom není nic podivného, dělo se tak už za primátora Pišťáka, děje se tak i dnes. Aktuálně však současné vedení radnice jednu
nabídku na „okocení“ peněz odmítlo...
Každým rokem magistrát u bankovních ústavů zhodnocuje desítky milionů korun, poté si připisuje zisk v řádu statisíců korun. Na tiskové konferenci rady města
ve středu primátor František Jura přiznal, že jednu z aktuálních nabídek konšelé
odmítli. „Nejmenovaná finanční společnost nám předložila nabídku na zhodnocení vkladu ve výši šesti a půl procenta. Dokonce za vklad chtěla ručit směnkou.
Jde o velice zajímavou nabídku. Jenže experti z naší finanční skupiny nás varovali,
že rizika jsou natolik velká, že bychom měli nabídku zamítnout. A to jsme také po
projednání učinili,“ uvedl František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova. „Všichni dobře víme, že klasické půjčky nebo velké úvěry dělají bankovní ústavy, které ze zákona disponují pojištěním vkladů. To uvedená společnost
nemá a my si nemůžeme dovolit vystavit veřejné peníze takovému riziku,“ dodal Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora.
(mik)

Projekt zpracovaný atelierem KOSA ze
Zlína řeší rozsáhlé území o výměře asi 9
hektarů s 54 bytovými domy, ve kterých
je celkem 784 bytů (počet obyvatel cca
1866 osob). Příprava dokumentace však
nebyla nikterak jednoduchá. „Návrh regenerace byl projednán na dvou veřejných
projednáních s občany lokality a na dvou
setkáních s předsedy bytových družstev
a společenství, načež připomínky byly zapracovány do jednotlivých studií. Koncept
řešení vycházel mimo jiné z vyhodnocení
ankety občanů, která obsahovala celkem
192 odpovědí,“ konstatoval primátor František Jura (ANO 2011). „A jednání s obyvateli
Mozartovy ani Moravské ulice skutečně nebyla lehká,“ připustil Jiří Rozehnal. „V jedné z
těchto lokalit došlo dokonce k osobním střetům lidí ze dvou vchodů panelového domu.
Jedni chtěli například dětské pískoviště u
vchodu, druzí zase pod okny... Spory pak na-

stávaly i při domluvě nad jinými stavebními
prvky. V průběhu zpracovávání projektu lidé
předložili své námitky i postřehy k projednávanému návrhu a některým jsme vyhověli,
například při zrušení lanové dráhy. Nakonec
se podařilo nějak skloubit dohromady požadavky občanů s možnostmi města,“ oddechl
si náměstek prostějovského primátora.
Předpokládané náklady na realizaci navržených úprav sídliště jsou odhadovány
na celkovou částku cca 85,8 mil. Kč bez
DPH a jsou rozděleny do navržených
čtyř etap. Zpřesňující informace k nákladům na realizaci budou známy až po dokončení kompletní projektové dokumentace
stejně jako rozdělení území do etap. Projekt
regenerace veřejných prostranství na sídlišti
Mozartova bude na webových stránkách
magistrátu k nahlédnutí až po schválení
Zastupitelstvem města Prostějova, které se
sejde 30. dubna.
(mik)

PROSTĚJOV Již předchozí vedení
radnice to slíbilo občanům Okružní
ulice. Poté, co Olomoucký kraj tam
nechal postavit novou zeď bývalého
areálu staré nemocnice, zhoršily se pro
všechny obyvatele Okružní ulice životní podmínky. Konkrétně je trápí přílišný hluk z dopravního provozu. Hluk se
totiž od rovné stěny zdi odráží směrem
k panelovým domům. Členové předchozí rady města tamním lidem slíbili
protihluková opatření a současné vedení magistrátu tento slib začíná plnit.

„Ve směru od rondelu v Brněnské ulici až
ke Kauflandu stojí nová zeď bývalé staré
nemocnice. Vhledem k tomu, že tato zeď
je plná, vlnění zvuku z dopravy se odráží
na opačnou stranu směrem k bytové zástavbě. Lidé ze čtyřposchoďového panelového domu si tak oprávněně na hluk
stěžují a my musíme jejich připomínky
samozřejmě řešit,“ sdělil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
„Na jednání rady jsme nyní schválili určitá opatření, která by měla hluk

v Okružní ulici eliminovat. U zmiňované zdi je úzký chodník, který stejně
nikdo nevyužívá. My tedy kus tohoto
chodníčku ještě ´sebereme´ a na zeď
usadíme speciální konstrukce s lamelami se speciálním tvarem, sklonem
a propustností zvuku. Lidově řečeno,
hluk z dopravy se nebude pak od zdi
odrážet na druhou stranu k panelovým
domům, ale nejvíce nahoru do výšky,“
popsal opatření Rozehnal s tím, že zmíněné opatření je již v rozpočtu města
pro tento rok.
(mik)

eliminován lamelami na zdi

Hluk v Okružní ulici bude

PROSTĚJOV Už brzy by měly být vyslyšeny všechny požadavky obyvatel Mozartovy a Moravské ulice v Prostějově a
celé sídlištní zástavby v těchto dvou lokalitách. Magistrát totiž připravuje rekonstrukce těchto sídlišť, přestože domluva
s jednotlivými skupinami občanů nebyla
vůbec jednoduchá...
„Součástí námi plánovaných investic do různých lokalit města jsou i revitalizace sídlišť,
které probíhají již několik let. A na řadě jsou
další. Vzhledem k tomu, že tyto stavební
investice stojí značné finanční prostředky,
musíme je plánovat tak, abychom veškeré
náklady byli schopni utáhnout. Nyní je v
přípravné fázi revitalizace sídlišť Mozartova
a Moravská a v radě města jsme odsouhlasili finanční prostředky na projekty těchto
akcí,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.

PROSTĚJOV Konšelé opakovaně
projednávali výsledky veřejné zakázky na služby v oblasti marketingu
a propagace pro statutární město Prostějov během let 2019 až 2020. Tato
oblast je dlouhodobě terčem kritiky
opozičních zastupitelů. Některým
z nich se totiž marketing a propagace
pro město v takovém měřítku zdají
zbytečné. Na středeční tiskové konferenci radní novinářům sdělili, že
po čtyřletých dobrých zkušenostech
s TK PLUS svěří propagaci města
znovu do rukou této společnosti.
„Během uplynulých měsíců jsme v rámci poptávkového řízení oslovili tři společnosti zabývající se touto oblastí. Poctivě
jsme zjišťovali, která z těchto firem může
pro Prostějov zajistit požadované služby.
Z oslovených subjektů se nakonec formou konkrétní nabídky ozvala pouze
společnost TK PLUS,“ prozradil František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova.
Vzhledem k faktu, že v řízení byla podána jediná nabídka, hodnoticí komise
neprovedla hodnocení nabídek a přešla
k posouzení splnění podmínek účasti
jediného účastníka zadávacího řízení.
„Komise posoudila splnění podmínek
způsobilosti a kvalifikace a konstatovala,
že účastník TK PLUS v rámci nabídky

tace města Prostějova prostřednictvím
plošné reklamy a v tištěných materiálech
na výše uvedených akcích i zajištění mediální prezentace města při konání výše
uvedených akcí v televizi, rozhlase, tisku
a sociálních sítích a webových stránkách
akcí a také na doprovodných akcích,“
osvětlil primátor Jura s tím, že zadávací
řízení je v režimu řízení na zakázku malého rozsahu formou otevřené výzvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 1,9 milionu korun bez DPH, přičemž
požadované období poskytování marketingových služeb činí od 1. dubna letošního roku do 31. března 2020. (mik)

9
4 akce místní úrovně (Amatérská tenisová liga, Aplaus – divadelní
přehlídka, Večer mistrů a medailistů / tenis, Tenisový ples)
9
3 akce regionální úrovně (Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, Čokoládová tretra, Sportovec Olomouckého kraje)
9
4 akce celostátní úrovně (série tenisových turnajů ČTS, Hledáme
nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu, MČR družstev v babytenisu,
Halové mistrovství ČR v tenisu – mladší žáci)
9
2 akce mezinárodní úrovně (MONETACzech Open – mezinárodní tenisový turnaj mužů, Zlatá tretra Ostrava – mezinárodní atletický mítink)

Nabídka propagace mìsta
od spoleènosti TK PLUS

prokázal splnění způsobilosti a kvalifikačních požadavků pro realizaci zakázky.
Posoudila také splnění podmínek a požadavků zadávací dokumentace,“ objasnil dále Jura.
TK PLUS bude zajišťovat zviditelnění
města v podobném rozsahu jako dosud. „Jde o služby propagace a reklamy
při vybraných sportovních, kulturních
a společenských akcích dodavatele, organizovaných v Prostějově, v Olomouckém kraji i v České republice. Mám tím
na mysli sportovní turnaje, poháry, mítinky, klubové soutěže, výstavy a kulturní
festivaly, dále půjde o zajištění prezen-
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vou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho
chcete dosáhnout. Vždy se ptejte, zda
se bavíte přímo s dodavatelem, nebo
se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od
uzavřených smluv. Dodavatel vlastní
licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí či přeprodává
nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může
chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa. Pokud mu ji udělíte,
vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu
pod hrozbou sankce. Když někdo
zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi
pravděpodobně lže. Úřady energie
neprodávají, nekontrolují faktury
podomním způsobem a podobně.
Stejné je to se zástupci distributorů,
kteří sice kontrolují měřidla, energii
ale neprodávají. Říká vám podomní
prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže.
Nekorektní prodejci se často za velké
dodavatele vydávají, a to osobně i po
telefonu,“ vyjímáme z varování a rad
zveřejněných na prostejov.eu.

Michal KADLEC

křižovatce u Vitany. Odbočovací a připojovací pruhy u Mechaniky budou upraveny.
V letošním roce plánuje ŘSD výběrové
řízení na dodavatele, vlastní práce předpokládá v letech 2020 a 2021. Práce proběhnou v etapách, provoz obou směrů bude
vždy sveden do jednoho pásu,“ shrnula
nejpodstatnější novinky Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně prostějovského primátora pro dopravu.
Dalším bodem jednání byl úsek estakády od Prostějova - střed po Prostějov - sever u supermarketu Tesco. Právě estakáda a její technický stav jsou
terčem kritiky nejen samých řidičů, ale
Na společném jednání zástupců Ředitel- i zdejších radních. „Zde bude provedeství silnic a dálnic a města Prostějova byly na oprava mostních konstrukcí, povrchu
dohodnuty termíny i rozsah zamýšlených
úprav. „Projednali jsme úpravu mimoúrovňového křížení dálnice Prostějov střed. Jedná se o dopravní uzel zahrnující
napojení ulice Kralické na D 46 u průmyslové zóny, mosty nad ulicí Kralickou a ulicí
Leteckou a dále na sjezd a napojení D46
u Mechaniky. Zde bude provedena demolice mostu, nový most bude rozšířen tak,
aby mohly být prodlouženy připojovací
a odbočovací pruhy, zhruba na délku 200
metrů. Při sjezdu ve směru od Olomouce
se uvažuje o napojení na ulici Kralickou,
které je situováno na mostě nad železniční
tratí a kde jsou nevyhovující rozhledové
poměry s přikázaným odbočením vpravo
do průmyslové zóny. Vozidla jedoucí do
města se budou muset otočit na okružní

OLOMOUC, PROSTĚJOV Náměstkyně primátora Prostějova Alena
Rašková se minulý týden setkala se
zástupci Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje. A jednat bylo skutečně o čem... Na programu byly totiž
podrobné diskuse o naplánovaných
rekonstrukcích nejen rozpadající se
dálniční estakády Haná, ale i nájezdů
či sjezdů z dálnice D46 směřujících do
Prostějova. Jak je z výsledků jednání
patrné, v příštích dvou až třech letech
připravuje ŘSD obří investice!
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PROSTĚJOV Když se na semaforu Srážka vymrštila jedno z vozidel až
přehlédne červená, o malér je hned na zeď nedávno zrekonstruovanépostaráno... Ve čtvrtek 21. března
ho domu!
po desáté hodině došlo
„ D v a at ř i v jedné z křižovatek procetiletý
stějovských ulic k dořidič aupravní nehodě dvou
tomobiosobních automobilů.
lu znač-

ky Audi jel Olomouckou ulicí ve
směru od centra města. V křižovatce
s V. Outraty a E. Valenty řízené semafory podle svých slov přehlédl signál
s červeným světlem ´Stůj´ a chtěl
rovně projet. Ve stejném čase však
do křižovatky z ulice E. Valenty do
ulice V. Outraty proti signálu se zeleným světlem
´Volno´
vjel
dvaatřicetiletý
řidič s vozidlem
značky Opel.
Došlo ke střetu
vozidel, kterým
byl Opel odmrštěn vlevo
mimo komunikaci, kde přejel
chodník
pro
chodce a zastavil o stěnu
domu.
Vozidlo Audi zastavilo na chodníku pro
chodce,“ popsal detailně tuto srážku
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc
korun na poškozených automobilech, dalších dvacet pak na fasádě
domu. „Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přestupek
řidiče Audi na místě vyřešili uložením
pokuty v příkazním řízení,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie. (mik)
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Prostějov (mik) – Také v letošním
roce mohou Prostějované počítat s širokým využitím služeb cyklobusů, které
už před lety zavedl magistrát. „V minulých letech byl od dubna do září o víkendech provozován na trase z Prostějova
do Protivanova a z Prostějova do Jedovnice cyklobus. Tato služba se setkala
s velmi kladným ohlasem cykloturistů
a byla v hojné míře využívána,“ uvedla
náměstkyně primátora Alena Rašková
(ČSSD). V letošním roce je uvažováno
s provozem cyklobusu na výše uvedených linkách od 1. května do 29. září.
„Vozík na přepravu kol je v majetku
města Prostějova a je dopravci na základě příslušné smlouvy zapůjčen, město
hradí náklady spojené s jeho opravami
a údržbou,“ doplnila Rašková.
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Olomouc (mik) – V soutěži o Zlatý
erb v rámci Olomouckého kraje soutěžilo osmnáct obcí a měst o to, kdo má
nejlepší internetové stránky a elektronickou službu. Nejlepší internetovou
prezentaci mají nakonec v Mohelnici,
statutární město Prostějov se umístilo
hned za ní na druhém místě. Třetí nakonec skončil Zábřeh na Moravě.

„Na chodbě našeho domu se často objevují mladí muži v oblecích a bílých
košilích. Vystupují naprosto slušně,
člověk na první pohled nemá důvod
jim nedůvěřovat. Ovšem pouze do té
doby, než je vpustíte dovnitř do bytu.
Já to udělala jen jednou a od té doby
jim už dveře neotvírám, rovnou volám policii,“ svěřila se bezmála osmdesátiletá důchodkyně. „Ti mladíci
po vás nejdříve vyžadují faktury, které chodí za spotřebovanou elektřinu
nebo plyn. Pak vytáhnou své papíry
a kalkulačku a sdělí vám, že mohou naale řeší i porušení prodejní otevírací
doby předzahrádek nebo stánkového prodeje. V tomto roce strážníci
přistihli například i osoby nabízející
při pochůzkovém prodeji parfémy
nebo vrtačky. Taková jednání se dějí
zejména na parkovištích před supermarkety,“ doplnil ještě Jan Nagy.
Podomní či pouliční prodej a samozřejmě i nabízení levnějších energií
v domácnostech se v Prostějově děje
i přesto, že za tyto přestupky vyměřuje správní orgán pořádné „pálky“. Ani
to však „šmejdy“ v mnoha případech
nedokáže odradit. „Správní orgán má
možnost za podomní a pochůzkový
prodej udělit přestupci pokutu až do
výše sto tisíc korun. Podle zákona
ale strážník městské policie nemůže
podomní a pochůzkový prodej řešit s přestupcem příkazem na místě.
Proto se všechny zaznamenané přestupky předávají příslušnému správnímu orgánu,“ objasnil velitel Městské policie Prostějov.
Také vedení magistrátu si je vědomo
nebezpečí v podobě jednání „šmejdů“
a vydalo na webových stránkách města varování i rady lidem, jak se v těchto případech chovat. „Nenechte se
nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za
levnější elektřinou či plynem by měla
začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciati-

PROSTĚJOV Předminulou neděli
17. března po dvacáté hodině došlo
v Brněnské ulici, konkrétně u křižovatky s ulicí Krokovou, k dopravní nehodě motocyklu značky Jawa
s chodkyní. Těžko v tuto chvíli předjímat, kdo za srážku se zdravotními následky může. Seniorka si totiž se svým
psem na vodítku chtěla zkrátit cestu
a ulici přecházela mimo vyznačený
přechod. Motorkář měl navíc zakrytý
výhled...
„Osmašedesátiletá žena se psem na
vodítku komunikaci přecházela
v místě nedaleko přechodu
pro chodce v době,
kdy tudy projížděl
osobní automobil
a motocykl. Podle
dosavadního šetření šestačtyřicetiletá
řidička automobilu jedoucího v pravém odbočovacím pruhu před chodkyní
ještě včas zastavila. To se však již nepodařilo dvacetiletému motocyklistovi. Ten
jel v levém odbočovacím pruhu a chodkyni skrytou za vozidlem jedoucím ve
vedlejším pruhu neviděl. Žena tak měla
vstoupit přímo do jízdy nic netušícímu
řidiči a ten již
střetu zabránit nedokázal,“ popsal nehodu František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě chodkyně utrpěla zranění, se kterým byla převe-

zena do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo. „Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun. Alkohol u řidiče i chodkyně policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek s tím, že po dobu
šetření okolností a odstraňování následků dopravní nehody byla komunikace
uzavřena a doprava byla odkloněna vedlejšími ulicemi. Omezení bylo ukončeno
před jednadvacátou hodinou. (mik)
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V letošním roce řešily hlídky již
pět takových případů. „Jednalo se
zejména o nabízení zboží. Pokud se
jedná o tyto případy, tak výrobky
strážníci odejmou, zadokumentují
a postoupí záležitost správnímu orgánu k dořešení,“ přidal Nagy.
Zajímalo nás, jak se strážníkům daří
tyto takzvané „šmejdy“ zadržet
a pohnat je k odpovědnosti za své
přestupky proti Tržnímu řádu města
Prostějova. „V mnoha případech podomní prodejce zastihneme ještě na
místě nebo v jeho okolí. Vždy záleží
na tom, kdy je nám věc oznámena. Po
půlhodině může být osoba nabízející
služby již na druhém konci města. Dá
se říci, že četnost případů zadržení
je podle kvalifikovaného odhadu sedmdesát procent. Pokud je nahlášen
pochůzkový prodej například na parkovišti u supermarketů, tak se pochopitelně dost často stává, že ještě před
příjezdem hlídky přestupce místo
opustí,“ prozradil šéf prostějovských
strážníků. „Tržní řád upravuje podomní, pochůzkový prodej a nabízení
služeb, upravuje tržní místa, umístění a provozní dobu předzahrádek
po dvaadvacáté hodině. Nejčastější
případy přestupků proti němu představuje skutečně nabízení levnější
energie. V průběhu roku strážníci
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bídnout daleko levnější energie a nutí
vás, ať změníte dodavatele. Když jsem
to odmítla s tím, že jsem se současným
dodavatelem spokojena a ušetřím
Michal
hodně peněz kvůli různým bonusům,
z těch úslužných mladíků se v tu ránu
KADLEC
stali hodně nepříjemní lidé a začali doBohaté zkušenosti s dealery energií
konce vyhrožovat. Když jsem později
má seniorka z Vrahovic. Ta Večernízavolala na městskou policii, sotva se
ku prozradila, že velice dobře oblečetito dealeři objevili na chodbě domu,
ní a slušně vypadající mladíci zvoní
všimla jsem si za pár minut, že je strážna její zvonek skoro každý měsíc.
níci honí po ulici, kde oba zadrželi,“
dodala důchodkyně.
FHONRYÅSRUXvHQÉY\KO½vHNPÈVWDSURVWÈMRYD
Ano, oznámení na tísňovou linku
156 kvůli podomnímu prodeji řeší
  
prostějovští strážníci stále častěji.

„Pokud je zaznamenán nebo nahlášen podomní nebo pochůzkový

prodej, tak hlídka městské policie
dotyčného prodejce poučí o platnosti Tržního řádu města Prostějo
va. Při nabízení levnějších energií
se jedná o porušení tržního řádu

v případě, kdy nabízí tyto služby komukoliv, náhodně, nikoliv na zákla
dě předběžné telefonické dohody.
Takových případů bylo v roce 2018
řešeno celkem šestnáct, kdy byl

jednou zjištěn i pachatel. V dalších
pěti případech se to nepodařilo, ne
nacházel se již v prostoru páchání,“





konstatuje Jan Nagy, ředitel Městské
!
Zdroj: Městská Policie Prostějov policie Prostějov.

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Řada občanů, bohužel především seniorů,
má s těmito otravnými lidmi bohaté zkušenosti. Bez jakýchkoliv skrupulí zazvoní u dveří bytu a po otevření se
dokáží mistrně vetřít do domácnosti. Podomní prodejci
vás bez uzardění přesvědčují, že jimi nabízený produkt
je ojedinělý, nejlevnější a nejkvalitnější snad na celém
světě, je naprosto zaručený a každý klient či potenciální zákazník ušetří tisíce korun ročně. Tito „šmejdi“ jsou
schopni nabídnout a prodat cokoliv, tedy od zboží až po
energie. Přestože podle Tržního řádu města Prostějova
je u nás taková činnost zakázána pod hrozbou vysokých
sankcí, děje se v Prostějově takřka denně. Jak se proti tomu bránit?



Centrum se stìhuje



Prostějov (red) - Dne 1. dubna tohoto
roku proběhne přestěhování stávajícího
informačního centra vedle radnice do
prostor RIC v zámku na Pernštýnském
náměstí. Rekonstrukce má být hotova 1.
července 2019, kdy dojde ke zpětnému
přestěhování stávajícího informačního
centra ze zámku zpět do zrekonstruovaných prostor vedle radnice. „Důvodem
oprav je snaha vedení města o zřízení
moderního informačního stánku odpovídajícího jedenadvacátho století. Město
jako člen společností Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu a Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude aktivnější v oblasti cestovního
ruchu. Snahou je přilákat do Prostějova
co nejvíce turistů, vždyť přece máme co
nabídnout,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova).

„Podomní dealery energií se nám často daří zadržet,“
konstatuje Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov

milujeme

[`*"'!&h01)",1/32'¡!,* +,01& %)3+í



RYCHLÝ
9(ÿ(R1Ì.



zpravodajství



18

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz

seriál? Já si něčím takovým prošla.
Hlavně neustálým neopodstatněným obviňováním.
Už při pohledu na sousedku, se kterou jsem se potkala třeba na chodbě,
mi hlavou problesklo, co zase bude...
Osobně se řadím mezi lidi, kteří jsou
doma jen zřídkakdy, často se chodí
de facto do něj pouze vyspat. Neustálé žabomyší války člověka vážně
jen unavují a hádat se se sousedkou
v důchodu, která nemá celý den nic
na práci, ani nemá význam. Někdy
neexistuje jiné východisko než se
prostě odstěhovat, i když taky to není
řešení. Důchodkyně se v klidu bude
moci koukat na Ordinaci v růžové
zahradě a já si v klidu v novém bytě
sednu, položím nohy na stůl a nebudu se zbytečně stresovat, kdo s čím
a jak na mě zase přijde. Upřímně už
teď lituji nové nájemníky, kteří se po
mně nastěhují, pokud budou zažívat
to stejné, co já. Kdo chce psa bít, hůl
si vždy najde – nebo ne? Otázkou
ale je, zda je odstěhování řešením
a zda se taky nabízí jiné...
Na jednu stranu se snažíte být se
sousedy zadobře, ale když to prostě
nejde, co s tím? Důležitý je osob-

ní prostor a nějaká úcta. Přece jen
proto, že je o několik let starší než
já, si určitě nenechám kde co líbit.
A v mém případě určitě ne řvaní na
moji osobu. Je potřeba počítat také
s tím, že pokud sousedce řeknete svůj
názor, co se vám nelíbí, že takhle
teda NE, určitě se jí to dotkne. Ať
chcete, nebo ne – zvlášť u starších lidí
– a můžete být slušní, jak chcete. Důležité je umět říct svůj názor, umět
říci ne a hlavně si nenechat šlapat po
hlavě. Respektovat hranice by se měl
naučit každý a možná by se to měla
naučit právě i vaše sousedka.

J

sme obklopeni internetem, informace na nás prší ze všech
možných stran, ale já se domnívám,
že stále je ještě radost otevřít knihu,
nasát vůni tisku a začíst se do řádků,
které zaujmou. Ano, kniha je dnes
„díky“ ceně vzácné zboží, ale čas
od času není špatné udělat si radost, těch radostí zase na světě
poslední dobou není tolik. A tak si
je dělejme, ideálně pak vzájemně, ať
je svět lepší.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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člověk nemá křídla a pokud má
jen omezené možnosti, jak se nad
svým rodným krajem proletět,
pak je tato kniha skvělým průvodcem. I já jako Prostějovan jsem již
pár chvil nad tímto svazkem strávil
a s lupou pátral, cože se to všechno
vlastně skrývá na zveřejněných obrázcích. Říkáte si možná, že dnes
stačí jít na googleearth a tam mám
také vše v detailu, ale kniha je prostě
kniha. Připravte se ovšem na cenu,
která překračuje šest stokorun, na
druhé straně již dnes vím, že může
být ideálním a také důstojným dárkem. Představitelům radnice skýtá
ideální pamětnický dárek pro partnerské návštěvy nejen z řad rodáků.
Potěšit můžete také rodinu, sběratele, historiky i další, kterým jsou tak
nějak knihy zaslíbené. Za sebe tedy
tuto knihu doporučuji všemi hlasy.
alší velmi zajímavý titul na
mne vykoukl zcela nedávno
v nově nastěhovaném knihkupectví
na prostějovském hlavním náměstí.

Název knihy je Můj rok a teď si musíte doplnit rok, který chcete. Ano,
jde o sérii knih, která se věnuje jednotlivým rokům, zatím zřejmě jen
minulého století. Ve výše zmíněném
knihkupectví aktuálně najdete roky
ukončené devítkou, ale pracovnice
vám ochotně objednají jakýkoliv
zatím vydaný letopočet. Já pochopitelně pátral po „svém“ roce 1969 a za
pouhé tři stokoruny jsem jej získal.
Nakladatelství Bizbooks a autorka
Alena Breuerová celkem na dvou
stech sedmi stranách přibližují aktuální rok z pohledu politiky, ekonomiky, kultury, sportu, naleznete
tam osobnosti domácí i zahraniční,
dozvíte se, kdo se narodil a kdo také
bohužel zemřel. Sám jsem byl překvapen, co všechno za události se
odehrálo ve světě i doma v roce,
kdy i já jsem spatřil světlo světa.
Samozřejmě o mnoha z nich jsem
věděl, ale je dobré si dát vše do ucelených souvislostí, mnohdy je člověk
až překvapen. Tuto knihu tedy doporučuji všem, kteří si chtějí osvěžit
historii svého roku narození. Kniha
je samozřejmě vhodným dárkem pro
jakéhokoliv jubilanta. Snad bude celý
projekt pokračovat a dostane se tak
na každého a na jeho rok narození.

Jsme èuòata? Ano, jsme!
Pomalu, ale jistě se chystáme na další akci Ukliďme si Česko. A tak mě napadlo jít se podívat do biokoridoru Hloučela, kde pravidelně dvakrát do roka
uklízíme přírodu od odpadků. Zajímalo mě, jak se Hloučela od podzimu,
kdy proběhl poslední úklid, změnila. A málem mě trefil šlak! Tolik odpadků,
harampádí, pneumatik a dalších věcí, které v přírodě nemají vůbec co pohledávat, jsem fakt v životě neviděla. A tak si říkám, jsme opravdu taková čuňata?
Odpovím si sama – ano, jsme!
Ludmila Balážová, Prostějov
-HvWÈzHWDG\MH
Při současné uzavírce Plumlovské ulice si teprve teď uvědomuji, jak dobré bylo v nedávné minulosti postavit severní obslužnou komunikaci. Bydlím
v ulici Josefa Lady a byl jsem jedním z mnoha, kteří před deseti lety podepsali petici proti budování této silnice. Báli jsme se všichni toto, že nám přímo
pod okny budou jezdit auta. Ale jak se postavila protihluková stěna, uklidnili jsme se i my největší vzbouřenci. A dnes? Právě nyní se ukazuje, že bez tohoto vnitřního obchvatu bychom si my řidiči už nedokázali představit normální plynulou dopravu v Prostějově. A obzvláště právě nyní, když je severní
obslužná komunikace dvakrát tak potřebná kvůli uzavírce Plumlovské ulice.
Jindřich Meidl, Prostějov

Dìkuji, Prostìjove!
Chtěla bych poděkovat všem organizátorům i členům ostravské historické společnosti za perfektní masopust, který byl k vidění v sobotu 2. března v Prostějově. Já sama jsem přijela až z Blanska, protože mám v Prostějově rodinu a ta mě
pozvala na náměstí. Něco takového jsem viděla teprve podruhé v životě, a že je
mi už let! Krásný zážitek, spousta milých lidí, dobré jídlo i pití a k tomu všemu
nálada, kterou bych u lidí viděla ráda mnohem častěji než jen párkrát za rok.
Takže ještě jednou – díky, Prostějove!
Jana Nevřivá, Blansko

.OHFE\ODSURNRÄN\
Tak tedy oné sousedce bych docela politicky nekorektně nevěřil ani slovo o odchytu hlodavců. Mám k tomu toto poznamenání - určitě nejde o krysy,
to jsou hlodavci dnes už velmi vzácní, téměř na úrovni chráněných živočichů. Zcela jistě půjde o potkany, ale ti jsou velmi obezřetní a do nějaké „klece“
nevlezou. Tady by mohl Večerník udělat malou osvětu. Aspoň pár slov k problému: Krysa má osrstěný ocas delší než tělo, kdežto její americký bratranec
má ocas kratší a olysalý. Také biotopy jsou různé. Takže jedna a jedna jsou dvě: klec byla pro kočky, basta!
Vladimír Vláčil, Bedihošť

T

nihy nahradil internet a sociální sítě, a pokud dneska někdo
řekne, že večer tráví s knihou, je na
něj pohlíženo jako na exota. Je také
pravda, že ceny knih dokážou pěkně
odradit, ovšem to je již problém ekonomiky a trhu a úrovně státu, který
zvýšením či snížením daně na knihy
může čtenářstvo buď podpořit, nebo
naopak odrovnat. Já dnes chci upozornit na pár titulů, na které jsem
poslední dobou narazil. Nechť si
úsudek laskavý čtenář udělá sám.
a první kniha potěší jistě
všechny patrioty. Jmenuje
se Prostějovsko z nebe, vydalo ji
nakladatelství Creative Bisuness
Studio a autory jsou Milan Paprčka
a Martina Grznárová. Na celkem
sto jedenácti stranách je z ptačí perspektivy představeno naše statutární
město Prostějov a dalších celkem
šestapadesát obcí regionu. Je zajímavé vidět některá místa, okolo
kterých dennodenně projíždíme,
optikou ptáků, protože pokud

K

Řekni mi, co čteš, já ti řeknu, jaký jsi. Tohle přísloví se používá
v obměnách desítky let. Čtení je jedním ze základních prvků,
kterými se člověk odlišuje od ostatních tvorů na zemi. Nejsem
si ovšem jist, zda si tohoto svého privilegia dostatečně vážíme,
protože mám pocit, že se čte čím dál méně...

DNES KAPKU LITERÁRNÌ...

Určitě to někteří z vás znají – hlavně
tedy ti, co bydlí v paneláku či nějaké
bytovce a jsou obklopeni spoustou
sousedů. V první řadě bych je rozdělila do několika skupin. Rodiny, senioři, takzvaní studenti aneb bydlení
ve známce punku, poté ti, co chodí
domů pouze přespat, a vy ani nevíte,
kdo že v tom bytě vlastně bydlí.
Dostali jste se někdy do situace utlačovaného? Že jste měli strach vůbec
doma s něčím pohnout, aby na vás
zase nezvonila ta otravná sousedka,
že děláte nepořádek a ona se v klidu nemůže dívat na svůj oblíbený

NG\ÿ VH YiP QHE\GOt GREíH

OTRAVNÍ SOUSEDÉ aneb

FEJETON NIKOLY FILIPENSKÉ

milujeme vecerník
á
publicistika
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seriál Večerníku

EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.

5

2

3

SNESITELNÉ

Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na vý-

WWW.VECERNIKPV.CZ

stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani
nesnažila atmosféru místa zpříjemnit.
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V RESTAURACI POD KAŠTANY?

+ODsRvDOLMsWeR]DŐí]eQí,kWerpMsPeQDväWívLOL
vPLQuOpPGíOe Zdroj: www.vecernikpv.cz

káva, klasické espresso, nás nikterak ré, i při nahlédnutí do kabinky jsme
nenadchla, možnost zvolit si velikost nic nepatřičného neviděli, byl tam
jsme nedostali.
k dispozici toaletní papír a bylo si do
čeho utřít ruce. Ale jednu kuriozitu na
onom místě přece jen najdete. A sice
.YDOLWD
na stěně pověšené zarámované koVHUYLVX
pie dvou dopisů, které vám objasní
O naše pohodlí se starala pohledná historii názvu piva Radegast...
mladá blond servírka a servis byl z její
6KUQXWÉ
strany tak příjemný, že mu nelze nic
vytknout. Snad jen tu kávu, pokud příFHONRYÙ
stroj umožňuje zvolit druh. Byla milá
GRMHP
a komunikativní, když jsme si na jídelním lístku všimli loga Pepinovy pizzy Původně jsme mířili do pivnice a poa vyzvídali, jak to vlastně je s oběma čítali s utopencem k večeři, místo
pizzeriemi. Dověděli jsme se všech- toho jsme vstoupili do nové pizzerie
no, co jsme potřebovali, nabídku a vydatně pojedli. Když jsme vyšli
pití i jídla jsme dostali také vždy, kdy ven, zarazilo nás, kolik je hodin
a jak nám čas uvnitř rychle uběhl.
jsme si o ni řekli.
Nevíme, co všechno se rekonstrukcí
v původní pivnici změnilo, ale interiér
0ÉVWR
je střízlivě jednoduchý, a co je hlavní,
ÖOHY\
kvalita i chuť pizzy jsou na vysoké
Vchází se k němu uprostřed místnosti, úrovni. Nápoje byly takové, jaké jsme
až tam půjdete, dávejte pozor na schod, očekávali. Příště vyzkoušíme hamkterý musíte zdolat. Místo úlevy je burgery a zatím nemáme důvod si
možné označit jako standardně dob- myslet, že výsledek bude jiný.

hvězdy

3,5

Pizzerií je v Prostějově celá řada a konkurence veliká. Tu
v Hradební ulici nepovažujeme za úplně novou, stalo se„pouze“to,žepopulárnípizzerie,kterájenatrhujižpěknouřadulet
a získala si svoji klientelu díky kvalitě, se přesunula na atraktivnější místo blíže středu města. Nám se v pizzerii líbilo a se
špenátovou pizzou jsme byli více než spokojeni. Ještě nesmíme zapomenout na to, že Pepinova pizza si získala svoji oblibu
i díky bezplatnému rozvozu, který si můžete i nadále objednat
na internetu nebo telefonem.

PIZZERIA HRADE%NÍ

JAKO PħTAĠTYìICÁTÝ PìIŠEL NA ìADU PODNIK S NÁZVEM

Tentokrát navštívíme podnik, který nese stejný název jako ulice, ve které se nachází. Přesněji by se mělo říci
zbytek ulice Hradební, jejíž domy padly k zemi koncem šedesátých let, kdy se buldozery zakously do židovských uliček v centru města, aby vytvořily místo pro velké projekty: obchodní dům Prior, tržnici, „Kasko“
a možná i něco dalšího a velkolepého, což však nikdy nevzniklo. Prostor vypadal desítky let více než nevábně, v posledních letech se částečně zaplnil novými domy, ale na upravenou pěší zónu s kašnami, kavárnami,
cukrárnami a malými pekařstvími, jak je známe ze sousedních zemí, Prostějov stále čeká...

k aperitivu ve formě piva. „Plzeň“
tuto úlohu splnila odpovědně. Zatím
pokročil čas natolik, že jsme mohli
zvažovat, co si vybereme k večeři.
Když kolem nás prošla servírka s obrovskou pizzou na dřevěném tácu,
která kolem šířila opojnou vůni, bylo
rozhodnuto. Bez diskuse byl přijat
návrh, že si dáme jednu velkou pizzu společně. Na druhém hodnotiteli
bylo, aby vybral, která to bude. Z užšího výběru, kdy neuspěla například
pizza Wolkerova báseň, ale ani pizza
SK Sigma, vyšla vítězně pizza špenátová exclusiv. Volba to byla dobrá.
Veliká a díky dřevěné podložce i dost
těžká, servírce jsme dokonce museli
s umístěním na stůl trochu pomoci.
Nápad rozdělit si velkou pizzu se
ukázal jako ideální, pokud přijdete
ve dvou a nechcete si odnést ještě
část porce domů v krabičce, jak se
stalo nám v La Putice a společnosti
u sousedního stolu, kam směřovala veliká pizza, která ovlivnila náš
výběr. Tato pizza byla opravdu povedená: měkký špenát, kousky kuřecího
masa, křupavý sýr a těsto v ideálním
množství ideálně upečené. Pizza
s uměřeným sortimentem náplně
dala vyniknout dobře ochucenému
listovému špenátu, který někdy bývá
tuhý. Tomu, kdo má rád špenát a nepotřebuje množství ingrediencí v ná-DNQ½P
plni, můžeme vřele doporučit.
A čím jsme pizzu zapíjeli? Kromě
FKXWQDOR
zmíněné Plzně jsme zkusili oba RaVenku se oteplilo, takže jsme se ne- degasty, zdály se nám dobře ošetřené
museli rozehřát panákem a přistou- i dobře pitelné, stejně jako plzeňská
pili jsme rovnou
dvanáctka. A to bychom nebyli my,
kdybychom si odpustili test rozlévaného vína. Pizzerie nabízí jak rozlévané,
tak lahvové víno z vinařství Lechovice.
Rozlévané víno se do pizzerie hodilo jak chutí, tak cenou. Dvojka za 35
korun je cena, kterou považujeme za
přátelskou. A abychom nezapomněli na poslední položku našeho účtu:

Tato změna nás překvapila a zeptali
jsme se na osud pizzerie v Dolní, kterou
jsme nedávno ohodnotili. Podnik dále
funguje, jen Pepinova pizza se odtud
přestěhovala. Potěšilo nás, že La Putica
dále slouží obyvatelům okolních domů,
protože nás tamní neobvyklý interiér
zaujal a docela se nám tam líbilo.
Tak a nyní k nabídce. Klasická, jakou
očekáváte v pizzerii. Základ tvoří velký
výběr tohoto italského pokrmu (přibližně pětadvacet druhů) dvou velikostí o průměru 32 a 45 cm. Kromě
toho můžete zvolit těstovinová jídla,
saláty, halušky a špecle, a abychom nezapomněli: burgery obřích velikostí.
Na velkou, ale opravdu velkou pizzu si
připravte 199 až 269 korun (nejčastěji
však 229), na menší o průměru 32 cm
129 až 189 korun. Burgery s oblohou
jsou za 149 až 169 korun.
Když jsme si porovnali nabídku v La
Putice a v Hradební, shledali jsme
v obou nabídkách podstatné rozdíly,
což nás potěšilo. Kdybychom aplikovali na obě pizzerie poučku slavného
filosofa: „Nevstoupíš dvakrát do stejné
řeky“, mohla by znít: „Nevstoupíš dvakrát do stejné pizzerie“.
Nabídka pití je trochu užší než v původní Hradební pivnici. Radegast
desítka a dvanáctka, Plzeň a černá jedenáctka z Krušovic.

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

RaS resumé

protože návštěvníka láká ke vstupu
jak označení restaurace, tak pivnice.
Řekli jsme si, že snad alespoň reklaZ ulice Hradební zůstalo nepříliš vábné ma na Radegast bude platit...
torzo, jediný podnik nabízející pocestnému občerstvení, označený jako piv2GH[WHULÅUX
nice, však prošel v minulosti výraznou
NLQWHULÅUX
rekonstrukcí a nevypadá špatně. Restituenti vybudovali v objektu docela O tom, že zvenčí vypadá podnik solidsolidní restauraci, ke které přidali ven- ně, jsme se už zmínili. Vstoupíte-li dovkovní krytou zahrádku na chodníku nitř, osloví vás poměrně velký prostor
a nabízeli nejen oblíbené polední menu, jednoduše a čistě zařízený. Nevíme, co
které jsme měli možnost několikrát všechno bylo oproti minulému staochutnat, ale i zajímavá piva. Po letech vu rekonstruováno, ale podnik vyprovozování této pivnice s názvem uli- padá skoro jako nový. Dlažba na podce, ve které se nachází, tedy Hradební, laze, masivní dřevěné stoly i židle
jsme zaznamenali v minulých měsících a hlavně krásný stylový dřevěný strop
podivné změny: omezení provozu, zru- s masivními trámy dávají interiéru styšení poledního menu a nakonec úplné lový vzhled bez jediného rušivého momentu. Hned u vchodu po pravé strauzavření podniku...
Jak jsme zjistili, stála za tím změna pro- ně se nachází výčepní pult s vitrínami,
vozovatele. Původní vlastník pivnici který tvoří večer výrazně osvětlený ostpronajal a nový nájemce ji začal měnit. rov. Stěny jsou čistě vymalovány a výKdyž jsme viděli, že se uvnitř svítí a vy- klenky vyzdobeny historickými fotopadá to, že návštěvník neodejde hlado- grafiemi ze života pivovaru. Na pravé
vý ani žíznivý, rozhodli jsme se zjistit, jak stěně můžete vidět falešná okna, zevnitř osvětlená, která potlačují dojem,
si tento podnik stojí dnes.
Pátrání na stránkách internetu nám to- že se nacházíte v uzavřeném prostoru.
tiž žádnou informaci neposkytlo. Strán&RSL]]HULH
ky buď konstatují, že resturace existuje,
nebo podává stručné neaktuální inforQDEÉ]É
mace a hlavní zdroj, webové stránky
podniku, je prázdný a sděluje vám struč- V tuto chvíli konečně můžeme odhalit,
co se v Hradební odehrálo, a můžeme
ně: „probíhá rekonstrukce“.
K návštěvě nás tedy nepřilákaly, nalá- podnik začít nazývat pravým jménem.
kala nás zvědavost a potřeba zjistit, co Abychom věci přišli na kloub, vyzpovíse vlastně uvnitř odehrává. A protože dali jsme sympatickou a komunikativní
na řadě byla návštěva hostince a tento servírku. Do Hradební se totiž přestěpodnik dlouho nesl v názvu označení hovala z Dolní ulice Pepinova pizza,
pivnice, neváhali jsme a do Hradební a proto opouštíme názvy pivnice,
se vypravili. Kam jdeme, jsme neměli restaurace nebo neutrální podnik
úplně jasno ani těsně před vstupem, a začínáme používat pojem pizzerie.
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pokračuje i na jaře roku 2019 zvesela dál. Dnes tak nabízí již
své pětačtyřicáté pokračování, které jsme mimo plánované střídání restauračních zařízení či hostinců věnovali podruhé v krátkém rozpětí pizzerii. A nutno přiznat, že tentokrát zcela naočekávaně.
I to však přináší degustační život...
Dva a čtvrt roku se věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální gastronomie.
Nejen mezi čtenáři už je známo, že celý monitoring je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ jak regionálním restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás,
kteří si raději zajdou spíše na pivo než třeba na večeři do luxusnějšího podniku. Mezitím pro vás čas od
času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské či zahradní restaurace
a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů. Premiérou pak byla silvestrovská sonda do
zahraničí a máme za sebou také první comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy.
Připomeňme si také, jaká je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci
roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc
roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby
pokračujeme až na výjimky v pravidelném rytmu ob jedno vydání, přičemž dnes celý seriál dostává
další ze svých bonusů.
I tentokrát máte příležitost vyhrát poukaz pro večeři ve dvou. Stačí se zapojit do naší čtenářské soutěže, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech čtyřiačtyřicet doposud
zveřejněných dílů.

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

letos slavíme jubileum...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

8

YñXGH...

17

-DNÇMVRXSUYRWQËRKODV\DGRMP\"

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz

+

převodovku. První problém však nastal, když
jsem dojela do cíle – tedy k Penny marketu
– a zjistila, že žádný stojan není volný a já nemám kolo kam vrátit. Vytáhla jsem tedy aplikaci, abych zjistila další nejbližší stanoviště.
Naštěstí to bylo u nové nemocnice, uznáte, že
to není zase o tolik dál. Otevřela jsem aplikaci, vrátila kolo do stojanu a klikla na ukončení
půjčení kola. V tom se mi celá aplikace zasekla, vypla a já nevěděla, zda je tedy kolo oficiál-
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Jelikož nás projekt sdílení kol velice zajímá, rozhodli jsme se jízdu na jednom takovém kole vyzkoušet.
Stanovišť Prostějov nabízí
více než dost a tak volba padla na to u hlavního nádraží.
Z jízdy jsem byla nadšená a systém mi taky
nepřišel špatný. Jednu
výtku bych ale měla...
Minulý týden, kdy počasí více než
přálo, jsem se rozhodla, že i já vyzkouším nový systém půjčování kol. Začít
jsem musela stáhnutím aplikace do telefonu,
která se jmenuje „nextbike“ a k dostání je jak
je v androidovém obchodě, tak i v iOSu. Po
nainstalování aplikace – přesněji řečeno já
mám Android, takže jsem appku stáhla na
Google Play – jsem se tedy pustila do registrace, která jako první vyžaduje vaše telefonní
číslo. Po zadání jsem obdržela SMS s registračním kódem, který jsem následně zadala.
Dále jsem vybrala město Prostějov, kde jsem
se přehledně mohla podívat na všechna stanoviště – a že jich není zrovna málo. V týdnu,
kdy jsem se rozhodla kolo půjčit, byla možnost jízdy po dobu třiceti minut zdarma. Nyní
už je to pouze patnáct minut.
Přišla jsem tedy ke kolu, na aplikaci naskenovala číslo jednoho z nich. Ovšem ejhle, kolo
už prý bylo zapůjčené. Vyšlo to asi až u třetího. Tak jsem naskenovala číslo, vytáhla kolo
ze stojanu, upravila výšku sedátka a v hlavě už
si chystala trasu k Penny marketu v Plumlovské ulici. Hned v prvních minutách jsem
s kolem byla sžitá. Nejenže se pěkně šlapalo,
kolo i krásně jelo a já měla možnost nastavit si
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

ně vrácené a půjčovné mi neběží dál. Nezbývalo mi než restartovat celý telefon a poté se
ujistit, jak to tedy dopadlo. Naštěstí vše bylo
v pořádku a ukončené.
Tuto službu bych rozhodně doporučila, ale
těm, co spravují aplikaci, bych vzkázala, že je
na tom třeba ještě zapracovat. Každopádně
vyzkoušet byste si to měli hlavně sami. Teď
už stačí jen vyčkat na pěkné počasí a vyjet na
výlet – třeba na přehradu!

Projekt Sdílení kol v Prostějově má za sebou již čtyřiadvacet dnů oficiálního provozu. Je pochopitelné,
že každý začátek nese s sebou porodní bolesti a nejinak je tomu i v případě nextbike. Večerník doposud
zaznamenal především dotazy na možnosti zapůjčky,
pokud nevlastníte tzv. chytrý telefon, o čemž informujeme na jiném místě této dvoustrany, ale donesly se k nám také stížnosti, co dělat, když nejde kolo
vrátit a na linku se nemůžete dovolat... Zajímalo nás
také, jaké má sama společnost prvotní ohlasy.
„Naše infolinka funguje od devíti do osmnácti hodin
a je tomu tak na základě dohody s magistrátem. Kdyby
město chtělo infolinku čtyřiadvacet hodin denně, tak
bychom se podle toho zařídili. Dotazů bylo na začátku
opravdu hodně, postupem času se ale jejich počet snížil.
Těch hovorů nyní v průměru evidujeme asi pět za den,
načež lidé nás mohou kontaktovat také přes Instagram,
e-mail a Facebook, které jsou sledované přes víkend,“
reaguje na výtku Lukáš Luňák, provozní ředitel nextbike Czech republic. Jak Večerníku prozradil, vyskytl už se
jeden případ, kdy se takto pomohlo konkrétní zákaznici.
„Takže kdyby byl nějaký problém, mohou se lidé obrátit
na nás i přes sociální sítě.“
První dny Sdílení kol v Prostějově si pochvaluje. „Ohlasy
jsou více než pozitivní, jak už z pohledu jízd, tak i výpůjček, a to podle toho, kolik jich bývá denně. Služba se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí, reagujeme na to, co
chtějí lidé. Vím, že bylo hodně dotazů na stanici u místního nádraží, kterou jsme minulý týden realizovali. Vyskytly se dotazy na další dvě, které bychom eventuálně rozšířili,“ prozradil Večerníku provozní ředitel Lukáš Luňák.
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padesát korun. Je to z toho důvodu,
že pro stroj musí dojet náš servisní
tým a vrátit ho zpět do stanice,“ informovala Ivana Vránová, marketingová
ředitelka společnosti nextbike Czech
republic, která zároveň upozornila na
fakt, že všechna kola, která jsou odložena mimo stanoviště, vidí zaměstnanci společnosti v systému. „Stejně
tak i víme, kdo ho měl naposledy vypůjčené,“ zdůraznila Vránová.
V této souvislosti se však nabízí
otázka, co dělat, pokud je stanice
plně obsazená? „V takovém případě
necháte kolo u stanice, postavíte ho na
stojánek a zamknete stlačením páčky.
Náš servisní tým se ale stará o to, aby
vždy volná místa ve stanici byla,“ zareagovala Vránová.
V současné době probíhají jednání
o umístění poslední, tedy desáté pevné stanice. Dle vyjádření zástupců
nextbike by pravděpodobně měla být
někde v průmyslové zóně. „Řešíme
rovněž rozšíření virtuálních stanic.
Uvažujeme o přidání stanice do Mostkovic, neboť jsme se v tomto ohledu
setkali s celou řadou návrhů,“ přislíbila
Ivana Vránová.
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Někteří z Prostějovanů zcela nepokrytě odhalili, co jsou zač... Po
startu projektu sdílených kol se
brzy objevila místa, kam určitě nepatří! Večerník zajímalo, co lidem
za pohození jízdního prostředku
hrozí a jakým způsobem je lze postihnout. Zástupci provozovatele
věří, že po úvodních excesech se
vše ustálí do kolejí, které jsou běžné ve více než dvou stovkách měst
po celém světě.
Celkem devět pevných a jedenáct virtuálních stanic mají lidé z Prostějova
k dispozici pro odložení sdílených
kol. Přesto mnozí z nich bicykly bezostyšně pohazovali na místech, která k tomu nesporně určena nejsou.
Svědčí o tom velké množství fotografií
z míst po celém Prostějově.
„Je třeba rozlišit kola mimo pevné či
virtuální stanice a doslovně odhozená kola. Pokud někdo zaparkuje kolo
mimo naši oficiální stanici, tak na to
uživatele upozorníme. Řada z nich
totiž neví, že udělali něco špatně.
V případě, že by se tento přečin opakoval, tak již pokutujeme. Účtujeme
si přitom servisní poplatek dvě stě

Lze snadno zjistit, kde kolo je i kdo ho tam nechal.
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Bikesharingový projekt v Prostějově je pochopitelně vítaný a jde
o výjimečnou službu poskytovanou
veřejnosti. Ale jaké, není to jen pro
mladší generaci? Nemá ta starší
smůlu, pokud nevlastní takzvaný
chytrý telefon, jehož prostřednictvím a potřebné aplikaci si může
zájemce sdílené kolo vypůjčit. Náměstkyně primátora Milada Sokolová však na dotaz Večerníku jasně
sdělila, že kolo si může vypůjčit
i ten, kdo chytrý telefon nevlastní!
„Můžete mi prosím říct, jakým způsobem bych si mohla jedno z těchto kol půjčit? Potřebuji se dostat
do města,“ oslovila Večerník před
prostějovskou nemocnicí zhruba
sedmdesátiletá dáma, která u stojanu s bledě modrými koly marně
hledala nějaký návod. Po vysvětlení,
že k odemčení kola a zaplacení poplatku za půjčení musí mít takzvaný chytrý telefon a použít mobilní
aplikaci, se jen ušklíbla a odcházela
zklamaně pryč. „Tak takový telefon
já tedy nemám a na stará kolena si
ho rozhodně kupovat nebudu jenom kvůli tomu, že se chci projet
na kole,“ opáčila seniorka. Podobný

názor měl i muž okolo šedesátky.
„Já auto nemám a docela rád bych
si kolo často půjčoval. Ale i kdybych ten moderní telefon měl, tak
bych ho stejně neuměl použít na
to, abych si kolo mohl půjčit. To na
těch kolech nemohla být třeba taky
nějaká kasička na dvacetikoruny?
Pro nás starší by to bylo ideální,“ poznamenal muž.
Sdílená kola si však můžete podle
vyjádření společnosti i náměstkyně
primátora půjčit bez potřebného
mobilního telefonu! „Výpůjčka kola
je možná i pro občany, kteří nevlastní
takzvaný chytrý telefon a datové připojení. Je tedy nutná registrace uživatele přes webové stránky společnosti,
kterou může za občana provést buď
jakákoliv důvěryhodná osoba, nebo
za poplatek padesát korun i přímo
zaměstnanec poskytovatele. Poté se
telefonní číslo klasického tlačítkového telefonu spáruje s účtem uživatele
a kolo je možné zapůjčit na základě
telefonátu na linku společnosti +420
581 652 047 a nahlášení čísla kola,
které je uvedeno na každém z nich.
Kolo pak bude odemknuto dálkově.
Navrácení kola je pak jednodušší,

stačí uzamknout kolo páčkou, která
je umístěna na zadním kole. Kolo je
tímto vráceno a jízda ukončena,“ popsala přesný způsob možného vypůjčení kola i pro seniory bez chytrého telefonu Milada Sokolová. Jak ještě dodala,
výpůjčka kola tímto způsobem je možná v době provozu linky, tedy v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hodin.
„Určitě nechceme nikoho diskriminovat, proto existuje i možnost
výpůjčky kola přes infolinku, poté
co uživatel provede registraci. Tento
princip půjčování přes chytrý telefon funguje firmě nextbike již ve
sedmadvaceti zemích světa, takže
jen navazujeme na tento zavedený
standard,“ potvrdila Ivana Vránová,
marketingová manažerka společnosti nextbike Czech republic. „Do
budoucna plánujeme další inovace,

zároveň ale vnímáme, že smlouvu
s městem Prostějov máme do konce
června, do té doby bychom službu
nezvládli rozšířit. V případě, že bude

naše spolupráce pokračovat, tak budeme o této něčem pdoobném uvažovat,“ přislíbila Vránová.
Veškeré detailní informace ovšem

poskytne provozovatel společnosti
nextbike na výše uvedeném čísle,
případně na e-mailu: servis@nextbikeczech.com.
(mik)
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Sdílené kolo si pùjèíte i bez „chytrého“ telefonu!
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y 30 MINUT - 15 KORUN
y 24 HODIN - 150 KORUN
y 1 MĚSÍC - 200 KORUN
y ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH
30 MINUT - 15 KORUN

STANDARDNÍ SAZBA
JÍZDNÉHO:

y Registrace je bezplatná. Před pronájmem prvního kola se však musí
ověřit platnost karty. Platnost karty
je ověřena vložením kreditu ve výši
50 Kč, který lze následně použít ve
všech typech jízdného.
y Můžete si pronajmout až čtyři
kola najednou pomocí jednoho
účtu. Speciální sazby a nabídky platí pouze pro první kolo, další jízdní
kola jsou účtována za standardní
sazbu.
y Během pilotního projektu v Prostějově až do 30. 6. 2019 platí speciální sazba jízdného prvních 15
minut výpůjčky zdarma (interval
mezi jízdami zdarma musí být více
jak 15 minut). Poté platí standardní
základní sazba jízdného.

Texty připravili: Martin Zaoral, Nikola Filipenská, Michal Kadlec

V Prostějově začátkem března odstartoval projekt Sdílených
kol. Po městě je nyní na devíti stálých a jedenácti virtuálních
stanovištích k dispozici rovná stovka jízdních kol, které si za
malý poplatek mohou lidé na určitou dobu zapůjčit. Na rychlé přemístění kamkoliv po Prostějově, na pořízení nákupu,
pro rychlejší dopravu k lékaři, na úřad či cestou na nádraží.
Pozoruhodný projekt s sebou přináší řadu výhod, ale i otázek
a počátečních porodních komplikací. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám aktuálně přináší následující tematickou dvoustranu, která
má za cíl nejen osvětu tét bohulibé myšlenky.
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nutná legislativní úprava. Dále jsem
opravdu konsternována situací, ve
které se ocitla organizace Česká pošta. Rozumím sice mnoha výhradám
občanů ke konkrétnímu fungování
České pošty zvláště v měnících se
podmínkách současné doby, nicméně se domnívám, že situace není zcela
jednoduchá. Česká pošta musí ze zákona zajišťovat takzvanou univerzální
službu, která podle všeho generuje
ztrátu. Ano, je třeba řádné kontroly
všech vynaložených prostředků, ale
pokud organizace státu nemůže fungovat pro občany bez elementárního dofinancování provozu takto
důležité infrastruktury státu,
je povinností státu takto učinit! Nechápu,
proč neslyším pana
ministra a vicepremiéra vlády
Jana Hamáčka,
že usilují o vyřešení tohoto
úkolu! To mi
hlava nebere!“
yy A co situace ohledně
místního nádraží v Prostějově?
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„Velmi oceňuji odpověď pana ministra Ťoka, která jasně vysvětluje další
možnosti postupu.
Na tomto místě bych chtěla apelovat na členy vedení města Prostějova, aby v případě zájmu zachování
budovy místního nádraží a jejího
dalšího využití pro občany připravili návrh, studii a projekt. Aktivně
a včas, tak jak to učinil Olomoucký
kraj v roce 2007.“
yy O co tehdy před dvanácti lety
šlo?
„Tehdy jsme připravili projekt využití zámku a parku v Čechách pod
Kosířem a stát souhlasil s převodem areálu do majetku
Olomouckého kraje.
Věřím, že občané ve
volných chvílích zámek a park navštěvují a jsou s touto
možností spokojeni.“
(pr)

zpravodajství
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Večerník navštívil provozovnu, kde
červená škodovka Hany Nacilerové
stála.. „Bez povolení majitelky vám
neřekneme nic. Ale vidíte, že už většinu vozidla máme očištěnu. Šlo to
celkem dobře dolů,“ odpověděl stroze
na dotaz Večerníku pracovník, který si
nepřál být jmenován.
Konkrétní dotazy jsme položili také
Policii ČR. Ovšem i od tiskového
mluvčího přišly jen velmi strohé odpovědi. „V této věci jsme zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Vzhledem
k probíhajícímu prověřování se v tuto

chvíli k případu podrobněji vyjadřovat
nebudeme,“ odepsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Hana Naiclerová stále míní, že vandalský čin je spojen s jakousi pomstou
radnice za to, že požaduje výsledky hospodaření některých městských společností. Na středeční tiskové konferenci
rady města se proti těmto výrokům
ostře ohradil primátor Prostějova František Jura. „Nejprve jsem výroky paní
zastupitelky Naiclerové nekomentoval,
protože bezprostředně po vandalském

činu jsem byl na řádné dovolené a za
magistrát se vyjádřil můj zástupce první
náměstek Jiří Pospíšil. Nyní ale považuji
za nutné, abych k celé záležitosti také
řekl několik slov,“ započal první muž
města. „Vandalismus a ničení majetku
jakéhokoliv občana, tedy nejen zastupitele, jednoznačně odsuzuji. Měl jsem
na radnici jednání s vedením městské
policie, a řediteli jsem uložil, aby v lokalitě, kde k činu došlo, prováděli strážníci
častější kontroly. Stejně tak jsem se potkal i s vedoucím Policie ČR, územního
odboru Prostějov a zajímal se o to, jak
probíhá vyšetřování ze strany státní po-

PROSTĚJOV Od pondělí 18. března je částečně uzavřena Plumlovská ulice v Prostějově.
Obavy, že uzavírka tolik frekventované ulice bude mít fatální následky na dopravní provoz ve městě, se vůbec nepotvrdily. Provoz je plynulý, severní obslužná komunikace, jako
hlavní objízdná trasa, je přeplněna vozidly jen v některých krátkých momentech během
dne.
„Během uplynulého týdne jsme od občanů, především z řad řidičů, nezaznamenali na magistrátu jedinou stížnost na průběh rekonstrukce Plumlovské ulice a s tím související uzavírkou. Já
sama jsem od pondělí do pátku několikrát celou lokalitu projížděla a musím říct, že i přes jediný
otevřený jízdní pruh je provoz po Plumlovské plynulý,“ zkonstatovala v sobotu odpoledne Alena Rašková, náměstkyně primátora, která je zodpovědná za dopravu v Prostějově. „Co se týká
objízdných tras, je zde navíc několik alternativ, kterých řidiči využívají rovnoměrně. Severní obslužná komunikace dokáže pohltit ten největší dopravní nápor, ale ani odtud nepřicházejí žádné
stížnosti,“ přidala.
Během uplynulých sedmi dní již bylo v Plumlovské ulici vidět čilý pracovní ruch. Stavbaři se ze
všeho nejdřív pustili do autobusových zastávek, kde provedli odstranění asfaltového povrchu
i s podložím ze všech zálivů pro autobusy. Další práce budou pokračovat tento týden. (mik)
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Foto: Michal Kadlec

problémů
Plumlovská bez

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Hana Naiclerová na
otázky Večerníku, kdy jsme se ptali
hodně podrobně na všechny okolnosti celého případu, do uzávěrky
vydání nezareagovala. Pro celostátní internetový server aktualne.cz
uvedla, že když k autu přišla, cítila
aceton a škodu vyčíslila na 300 000
korun. Jenže jak se vyjádřil pracovník myčky, šlo „pouze“ o vodou ředitelný Balakryl!

ze strany 3

zoru uvědomit, že v očích veřejnosti je
zastupitel vnímán jako veřejná osoba
a podobným vyjádřením věnují lidé
a samozřejmě i média zvýšenou pozornost. Zodpovědný občan by měl v prvé
řadě poskytnout maximální součinnost
policii, aby byl pachatel co nejdříve dopaden a teprve potom se pouštět do
svého subjektivního hodnocení. Osobně věřím, že viník vandalského činu
bude dopaden a potrestán,“ rozohnil se
František Jura. On sám se nechtěl pouštět do spekulací, zda magistrát podá na
Hanu Naiclerovou trestní oznámení
pro pomluvu.

„Po středeční tiskové konferenci vedení města Prostějova a následných článcích
v médiích se okamžitě rozvířila debata o rekonstrukci Společenského domu.
Několika diskutujícím se nezdá především cena, která se ve zprávách objevila. Rád bych ocenil především střízlivý přístup většiny uživatelů sociálních sítí,
kteří vzali vážně informaci, že zatím hovoříme pouze o odhadu ceny. Ten samozřejmě vytvořili odborníci, kteří se dané problematice mnoho let věnují, nikoliv politici. Rada města v této věci pouze vzala na vědomí jejich kvalifikovaný
názor. Přesnější vyčíslení nákladů budeme znát až po vypracování příslušného
projektu a výsledná cena, kterou bude třeba skutečně zaplatit, vzejde z výběrového řízení na dodavatele. O to více mě mrzí, že několik věčných kritiků zcela
pomíjí naši snahu řešit celou lokalitu koncepčně, ve shodě s odborníky a s přihlédnutím k připomínkám občanů. Vedení města Prostějova se danou věcí jen
od vynesení konečného rozsudku soudu v závěru ledna zabývalo čtyřikrát. To
může napovědět, že vše bereme velmi vážně a k řešení přistupujeme maximálně
zodpovědně. Považuji za chybu zaměřit se pouze na jedno číslo, o kterém jsme navíc na tiskové konferenci jasně řekli, že je pouze a jen odhadem. Přitom vyšla jasná
slova, že jde o ´prvotní odhadované náklady´! Vedení města chce o využití celé
lokality vést širokou debatu nejen na půdě zastupitelstva, ale i s odborníky a obyvateli Prostějova. Zadusit veřejnou diskusi ještě před jejím zahájením takto ostrými vyjádřeními a obviněními je nešťastné a celé věci vůbec nepomůže. Jakékoliv
spekulace o předražené zakázce zásadně odmítám. Zatím
žádná zakázka vůbec neexistuje, protože neexistuje projekt rekonstrukce a neproběhla soutěž na dodavatele.
Rekonstrukce objektu, který by měl sloužit
jako důstojné místo pro pořádání akcí určených obyvatelům a návštěvníkům Prostějova, ale i jeho okolí včetně parkovacích ploch
a tržnice, je během na dlouhou trať.
Nenechejme se proto otrávit ještě před startem!
František JURA

prohlášení primátora statutárního mìsta prostìjov
k situaci kolem plánované rekonstrukci

licie. Bylo mi odpovězeno samozřejmě
jen do té míry, do jaké může Policie ČR
sdělovat konkrétní věci. Na druhou stranu je potřeba říct, že vyjádření zastupitelky Naiclerové jsou hodně nešťastná.
Bez jakýchkoliv důkazů spekulovat
o pachateli, naznačovat, že nitky k tomuto vandalskému činu mohou vést
až na radnici nebo k někomu z vedení
městských společností, a že snad v Prostějově budou unášeny děti, jsou pro
mě naprosto nepřijatelná! Z pozice
primátora považuji taková vyjádření
za poškozování města Prostějova. Paní
Naiclerová by si měla podle mého ná-

Primátor jednal s policií, odmítá nařčení opozičnice
➢

PRAHA, PROSTĚJOV Senátorka za Prostějovsko, Kojetínsko
a Tovačovsko Jitka Chalánková
(na snímku) má za sebou další
týdny práce v horní komoře Parlamentu České republiky. Její práce
a výsledky jsou prostřednictvím
Večerníku pod častým drobnohledem. Také v závěru minulého týdne jsme se dětské lékařky zeptali,
čím se v současnosti zabývá, jaké
řeší aktuální problémy a co vůbec
dělá nejen pro své voliče, ale pro
všechny obyvatele regionu.
yy Paní senátorko, čím žijete v posledních týdnech?
„Práci v Senátu se maximálně snažím skloubit s aktivitami ve svém
voličském regionu. Radost mi dělá
možnost častých setkání s občany,
například minulé pondělí s Klubem
seniorů Kralice na Hané. Velmi aktivní lidé!“ (úsměv)
yy Setkáváte se i přímo se starosty
jednotlivých obcí?
„V posledních dvou týdnech jsem absolvovala jednání krajské organizace
Spolku pro obnovu venkova, obdobně také jednání se starosty našeho
regionu. Jsou obětaví a problematice
skutečně rozumí. O to obtížnější
je pak pochopit současnou úroveň
málo kompetentního fungování státu, především některých ministerstev.
Podněty zaznamenávám a předávám
k úvaze a k řešení na příslušná místa.“
yy O co se nejčastěji jedná?
„Starostové se nyní hodně zabývají
budoucností odpadového hospodářství, obávají se především hrozícího
dramatického zdražení v případě
ukládání odpadu na skládky. Zde je

Å1(ċ(äÌ6(352%/e0<ÿ(6.e32ä7<
Senátorka Jitka Chalánková  720,+/$9$
objíždí region a jedná se starosty  1(%(5(´
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Romantika a dobrá nálada ovládnou celý Prostějov. Nikdo si pomalu
ani nevšimne pracovních starostí, které naprosto přehluší touha po dobrodružství i nových láskách. Nikdo z nás se nebude moci kloudně soustředit na zásadní věci.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Obdržíte
pozvání na večeři od někoho, koho jste
dosud z duše nenáviděli. To se ale právě
nyní změní od podlahy, protože z toho
dotyčného se nakonec vyklube velice
milý a zábavný člověk. Držte se jej.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Romantické
chvilky plné něžností budou střídat hodiny, kdy si naprosto s ničím nebudete
vědět rady. Užírat se budete svým protějškem, který si z vás v mnohých případech tropí šoufky. Nezoufejte, bude líp.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vůbec se
nebraňte tomu, abyste většinu týdne
strávili ve společnosti svých kamarádů
nebo známých. Neseďte doma, vyjděte do ulic a konečně se zbavte ostychu.
Nedávný rozchod už přebolel.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nesmíte se
tento týden s nikým pohádat, protože
to už by vás opravdu ranila mrtvice!
Máte za sebou poměrně stresové
období, takže nyní se hoďte do klidu
a užívejte si třeba rodiny. Ta na vás čeká.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dostanete nápad,
za který byste mohli dostat dobře zaplaceno. Hlavně ho nikomu neprozrazujte
a svěřte se s ním pouze tomu člověku,
který by vás mohl odměnit. O víkendu
pozor na nečekanou návštěvu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Hlavně nezapomeňte na narozeniny blízké osoby, to by byl trapas jako hrom! V týdnu vás čeká povinná návštěva rodičů,
u kterých jste nebyli už hodně dlouho.
Vyslechnete si spoustu narážek.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nedávejte najevo svoji rozmrzelost, kterou nyní trpíte. Okolí vás potřebuje vidět usměvavé
a vtipné, tak se alespoň na nějaký čas
snažte o přetvářku. Nemá se to dělat,
ale pro vás to může být výhodné.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dejte si do
pořádku letní oblečení, ať za pár měsíců nespláčete nad výdělkem. Nastalé
jaro vás ale už teď láká do přírody, takže vyslyšte jeho volání. Určitě přijdete
na jiné myšlenky, než máte teď.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Zřejmě
se konečně znovu zamilujete, takže už
nebudete myslet na příšerné možnosti,
jak naložit se svým životem. Dotyčná
osoba se vám bude věnovat natolik, že
vás její přítomnost ihned upoutá.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nemáte sice ve zvyku kritizovat,
ovšem tentokrát vám ujedou nervy.
Pohádáte se s kolegou, který poslední dobou fláká veškerou práci a přiživuje se na té vaší. Dejte mu co proto!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Život
není peříčko, o čemž se přesvědčíte v následujících dnech. Rozčílí vás partner,
který se najednou bude chovat jako utržený ze řetězu. Hoďte mu na krk oprátku, aby se jeho hormony zklidnily.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.Na pracovišti
se vám začnou ztrácet různé věci a vy
dlouhou dobu nebudete vědět, kdo
vám je krade. V pátek ale konečně
pojmete podezření, které se nakonec
vyplní. Bude to pro vás obrovský šok.

nákupní servis
pro vás
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Naše
4'57/¦
Milé čtenářky a čtenáři,
máme před sebou poslední březnový týden,
ve kterém máte poslední šanci zajistit předplatné nejčtenějšího
regionálního periodika, PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, získat dárek
k předplatnému zdarma
a zařadit se do slosování
o hodnotné ceny, které
proběhne na přelomu
dubna a května!

9,90
(14 g)
Kdo by neznal pohádku Sůl nad zlato... Po jejím shlédnutí je i malému dítěti jasné, že nejen bez soli, ale bez mnoha dalšího koření
se prostě dobrý kuchař neobejde. Proto je tuze dobré vědět, že onu
pověstnou sůl nabízí všechny vybrané markety za shodnou cenu, ale
například pro mletý černý pepř se už vyplatí navštívit Penny market. Worcesterovou omáčku značky Vitana jsme objevili nejlevněji
v Albertu, známou přísadu do jídel Podravka pak kromě Albertu
a Penny marketu také v Bille, grilovací koření a tekuté koření maggi
mají obchoďáky za totožnou cenu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 20. března 2019
15,90
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Slosování všech abonentů proběhne na přelomu dubna a května
a zařazeni do něj budou všichni čtenáři, kteří byli či ještě budou do
31. března zaevidováni do seznamu předplatitelů a uhradili odpovídající částku za předplatné.
Slosování proběhne pod dohledem členů redakce a vylosována bude nejméně dvacítka předplatitelů, kteří získají hodnotnou cenu.
Dárky bude možné vyzvednout do 30. června 2019, na pozdější požadavky nebude brán zřetel a dárek nemusí být vydán.
Dárek není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel akce „dárek k předplatnému a slosování o hodnotné ceny“
si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním akce.
Při vyzvednutí dárku předplatitel uvede jméno, na které je předplatné zavedeno a uhrazenou platbu doloží příjmovým dokladem nebo
dokladem o zadání převodu platby.

Pro VELKÝ ÚSPĚCH s dárky od firmy Profitex v hodnotě 300 Kč jsme
stejný dárek zajistili minimálně pro dalších 200 předplatitelů.
Vyzvednout si jej můžete v redakci na adrese Vápenice 19, Prostějov.

DALŠÍ INFORMACE
NAJDETE V PØÍŠTÍM VYDÁNÍ
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Hospodářská komora se ostře vymezuje proti schválené podobě zákona o zpracování osobních údajů,
kdy poslanci odsouhlasili senátní
verzi normy – tedy plošnou výjimku ze sankcí pro všechny orgány veřejné moci a všechny veřejné subjekty. Naproti tomu podnikatelé se
za nedodržování ochrany osobních
údajů ukládané evropským nařízením GDPR žádného zvýhodnění
nedočkají.
Sankce by se neměly vztahovat např.
na školy, stanice technické kontroly,
Českou televizi, Český rozhlas, nebo
jakékoliv obce, státní úřady, které přitom s osobními údaji dnes a denně
pracují – a to v mnohem větší míře
než řada podnikatelů.
„Schválené znění tzv. adaptačního zákona k GDPR považujeme za flagrantní
příklad nerovného přístupu státu. Odůvodnění, že například centrální úřady
musí podléhat ochraně nebo že se sankce,
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a to i ty nejnižší, musí stejně platit z peněz daňových poplatníků, neobstojí. Zejména proto, že se podnikatelé, kteří velkou měrou financují chod tohoto státu,
žádných garantovaných úlev nedočkají,“
vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Podle Hospodářské komory se jedná o další z řady příkladů, kdy stát
podnikatele znevýhodňuje oproti
ostatním právním subjektům v České republice. Kontrolní orgány by
měly při udělování pokut postupovat selektivně. „Správný přístup
k sankcím za porušení GDPR by měl
stanovit obecný strop pro každé dílčí
porušení zákona. Orgán ukládající
pokutu by teprve při stanovení její
konkrétní výše měl přihlížet k okolnostem, zejména k míře společenské
nebezpečnosti, způsobené újmě, míře
subjektivního zavinění i finanční způsobilosti viníka,“ dodává Dlouhý.
Hospodářská komora dlouhodobě

usiluje o to, aby dozorový orgán –
Úřad pro ochranu osobních údajů
– při kontrolách podnikatelů postupoval zdrženlivě. Podle Komory by
úřad měl na možné pochybení při
zpracování osobních údajů zpočátku upozornit a dát podnikateli lhůtu
na nápravu.
Komora již dříve na základě svých
šetření upozornila, že za zavádění
opatření souvisejících s GDPR podnikatelé utratí celkem zhruba pětadvacet miliard korun, které mohli
investovat do svého rozvoje a technologií za účelem zvýšení produktivity ve výrobě či ve službách.
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. Setkání manažerů s představiteli
Statutárního města Prostějov

>ĞƚŶşēĂƐǀƌŽĐĞϮϬϭϵǌĂēŶĞƉůĂƟƚǀŶŽĐŝ
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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: Kostelec na Hané
E88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109.
Dne: 8. 4. 2019 od 7:30 do 12:30 hodin.
Obec: Ptenský Dvorek
Vypnutá oblast: celá ulice Smržická od přejezdu ČD Dne: 10. 4. 2019 od 09:30 do 11:30 hodin.
po konec obce včetně přilehlých ulic Trávníky, garáží, Vypnutá oblast: celá obec Ptenský Dvorek včetně chaskladu u nádraží, AgroAirVa s.r.o., RS plynu /mimo VO tových lokalit Seč, Bernovy (mimo Paseky) a za Romží.
firem Makovec a.s., Statek a.s., Bexim s.r.o./.
Obec: Stražisko - Růžov
Obec: Víceměřice
Dne: 10. 4. 2019 od 07:30 do 09:30 hodin.
Dne: 9. 4. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Růžov včetně chat nalevo od
Vypnutá oblast: část obce Víceměřice: ulice od č. 1 a 28 silnice na Ptenský Dvorek. Dále celá chatová lokalita Kopo konec obce s čísly 84 a 138 a dále oboustranně ulice paniny.
od č. 67 a 81 po konec obce směr Němčice s č. 109 a 60 . Obec: Vícov
Dále od č. 21 a 18 po č. 75 a 73 (včetně kaple). Dále od č. Dne: 10. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin.
88 a 29 po č. 106 a 10.
Vypnutá oblast: celá obec Vícov mimo areál ZD a FVE.
Obec: Lešany
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 10. 4. 2019 od 07:30 do 09:30 hodin.
Dne: 11. 4. 2019 od 07:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Lešany od č. p. 59, 60 a 10 Vypnutá oblast: část obce Němčice nad Hanou: č. p.
(obchodu) po konec obce směr Zděn vč. přilehlých ulic. 575 - 581 na ulici Nová.
Obec: Budětsko - Slavíkov
Obec: Určice
Dne: 10. 4. 2019 od 17:00 do 09:00 hodin.
Dne: 11. 4. 2019 od 07:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Slavíkov od č. 35 a 28 po č. 17 Vypnutá oblast: č. p.23, 53, 73, 280, 454, 456, 457, 459,
a 15 (vč. č. e. 2, 3, 9, 8, 1)
507.
Obec: Raková u Konice
Obec: Víceměřice
Dne: 10. 4. 2019 od 09:00 do 11:00 hodin.
Dne: 12. 4. 2019 od 07:30 do 09:30 hodin.
Vypnutá oblast: část obce od č. p 16, 62 a 2 po konec Vypnutá oblast: celá obec Víceměřice (včetně areálu
obce směr Rakůvka s č. 103, 80 a 84.
úpravny vod).
Obec: Raková u Konice
Obec: Pivín
Dne: 10. 4. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin.
Dne: 12. 4. 2019 od 12:30 do 14:30 hodin.
Vypnutá oblast: střed obce od č. p. 2, 31, 73 včetně MŠ Vypnutá oblast: oboustranně podél hlavní ulice od č. 88
po č. p. 112.
a 69 po č. 221 a 132 včetně samoobsluhy, kostela a hasičů.
Obec: Raková u Konice
Dále boční ulice končící č. 66 a 217, 127 a 34. Jednostranně
Dne: 10. 4. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin.
ulice za tratí od č. 138 po konec obce s č. 249 vč. nádraží.
Vypnutá oblast: od č. p. 106 a 95 po konec obce směr Ulice ke hřišti od č. 200 a 214 po č. 72. Ulice směrem k MŠ.
Krakovec a dále od č.p. 51 po 64.
Obec: Tvorovice
Obec: Lipová – Seč
Dne: 12 4. 2019 od 09:30 do 11:30 hodin.
Dne: 10 4. 2019 od 07:30 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Tvorovice. (mimo areálu
Vypnutá oblast: Seč chaty č. e: 81, 82, 83, 85, E86, 87, ZD).
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
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OD 25. DO 31. 3. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Aktivita Slunce
je velmi nízká a ve fotosféře se nachází jen drobné sluneční skvrny. Velice zajímavý pohled však poskytuje chromosférický dalekohled. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 do 20:30 hodin. Prohlédneme si načervenalý Mars a jako lahůdku se pokusíme vyhledat planetku Juno. Potom podnikneme cestu do světa
mlhovin, hvězd a galaxií. Večerní oblohu zdobí též přelety Mezinárodní vesmírné stani-ce (ISS). 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.

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

region

]SU½Y\]UHJLRQX

DQHEMVPH
VY½PL
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko XWRKR

RYCHLÝ
9(ÿ(RNÍK

VYROSTE V KRALICÍCH SPALOVNA?
O situaci v bývalém areálu firmy Spreso
se jednalo za zavøenými dveømi

KRALICE NA HANÉ Kralice na Hané jsou na nohou. Po městysi někdo rozšířil leták nazvaný „Spalovna odpadů v Kralicích na
Hané“. V dokumentu se tvrdí, že v bývalém areálu firmy Spreso
má vzniknout spalovna odpadů, která bude produkovat nebezpečné plyny a zhorší ovzduší v obci. Bude tomu skutečně tak?
původní
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Závod na likvidaci odpadu a tzv. pyrolýzní jednotka mají být dle anonymních
autorů letáku v obci bezprostředně
sousedící s Prostějovem vybudovány
ještě v tomto roce. „Jedná se o spalování
odpadových plastů, vysloužilých pneumatik, nemocničního odpadu, koksu
nebo kalu. Tato technologie zpracování
odpadu může produkovat toxické a zapáchající plyny,“ píše se v letáku, který
viní starostu obce a místní zastupitele
z toho, že přípravám uvedeného projektu napomáhají, aniž by o něm informovali veřejnost.

.DQDOL]DFHP½cVWDYHENRp
Laškov (mls) - Projekt nové kanalizace pro Laškov a její místní části Kandia a Dvorek získal stavební povolení.
Stoková síť bude propojená s nově
budovanou ČOV Laškov, která je navržena v jihovýchodní části obce. Dále
je plánováno propojení stokové sítě
obce Laškov a sousední obce Pěnčín.
Odpady z Pěnčína budou přivedeny
a čištěny na nové ČOV v Laškově.

8SUDYÉSÔHFKRG\
Němčice nad Hanou (mls) - Naštěstí to nebude jako třeba v Mostkovicích. Přechody pro chodce v ulicích
Dolní a Novosady v Němčicích nad
Hanou nebudou zrušeny, nicméně
musí doznat změn. Město si v této
souvislosti již nechalo zpracovat projektovou dokumentaci.

EXKLUZIVNĚ

„Proti spalovnì se postavím“

Starosta něco podobného zásadně
odmítá. „Není mi známo nic o tom,
že by v katastru našeho městyse měla
vzniknout spalovna odpadů. Pokud
8-TCNKEÊEJUGLKåRWUVKNKFQNKMXKFCEG
bych obdržel hodnověrnou informaci
GMQNQIKEMÆ \¾V÷åG RQ URQNGéPQUVK
o tomto záměru, budu mezi prvními,
5RTGUQ%Q\FGO¾LGwV÷NGVQUX\PKM
kteří se proti spalovně postaví,“ zarePQWV"
Foto: www.ef-group.cz
agoval exkluzivně pro Večerník Pavel
Kolář s tím, že text v letáku hraničí stupitelstva, které by se mělo konat
s šířením poplašné zprávy a je zřejmě někdy v příštím měsíci,“ odbyl nás
kralický starosta se žádostí, jak celé
součástí politického boje v obci.
jednání probíhalo a jaký z něj vyply9ÙVOHGHNVFKÕ]N\]ÕVWDOWDMQÙ nul výsledek.
O celé hojně probírané záležitosti
9\SDG½WRQDNRPSRVW½UQX
se jednalo uplynulou středu na pracovním setkání zastupitelů obce. Faktem je, že informace obsažené
„Šlo o neveřejnou schůzku, o jejím v letáku byly posléze zveřejněné i na
výsledku vás informovat nebudu. internetu. V průběhu uplynulého
Počkejte si na veřejné zasedání za- týdne z něj ovšem byly staženy. Co

0RGHUQÉVSRUWRYQÉKÔLvWÈ

se tedy ve skutečnosti chystá v Kralicích na Hané? Jisté je, že bývalý areál
firmy Spreso aktuálně vlastní finanční
skupina EFG, která stojí za projekty
na energetické zpracování odpadu.
V areálu aktuálně provádí likvidaci
ekologické zátěže většího rozsahu, na
které spolupracuje s Českou inspekcí
životního prostředí. Dle zveřejněných
informací je jejich záměrem výstavba
kompostárny. „Bude mít roční kapa-

citu na zpracování pět tisíc tun biologicky rozložitelných odpadů, které
již pod smlouvou získá přímo z Kralic
na Hané a okolních obcí. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouc již schválil její
provozní řád. Jedná se o zásadní krok
k zahájení provozu, který technicky
očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku,“ informovala na svých webových stránkách společnost EFG.

Hrubčice (mls) - Nové víceúčelové
sportovní hřiště vyrostlo na okraji
Hrubčic u silnice ve směru na Tovačov. Vzniklo na místě bývalého antukového hřiště a je součástí sportovního areálu. Plocha má rozměry 42,85
x 22,69 m a je určena k provozování
většiny míčových her. Najdeme tam
nalajnované hřiště pro házenou, košíkovou, tenis a volejbal, lze hrát i badminton či nohejbal. Povrch je umělý
a hřiště je ze všech stran oploceno pětimetrovým potem.

2V½]ÉU\EQÉN
Krumsín (mls) - Okolí rybníku Milíře v Krumsíně by mělo v dohledné
době prokouknout. Některé stromy
budou zachovány, jiné budou nahrazeny novými. Na potřebě úprav se
shodli tamní zastupitelé.

9REFÉFKSRYROE½FK1D+OLQtNXVHNiFt
EXGRXWHSUYHMHGQDWSUëLVKQt]G\SWiNŢ
zjistili jsme
SKŘÍPOV, HRUŠKA Ke společnému stolu by v měli zasednout
zvolení zastupitelé obou obcí, ve
kterých se předminulou sobotu
konaly mimořádné komunální
volby. Jejich výsledky budou známy v průběhu tohoto týdne.
Jak se Večerníku v závěru uplynulého týdne podařilo zjistit, ani v jedné
z vesnic ještě není znám termín konání ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva. „Nic nového není,
teprve se sejdeme na první schůzce,
pak uvidíme,“ potvrdil Večerníku
Miroslav Kadlec, jehož kandidátka
SNK „Petrova cechu“ získala ve volbách ve Skřípově většinu čtyř mandátů. Podobná situace, co se týče

povolebního vyjednávání, panuje
i v Hrušce. „Jednání máme naplánováno až na příští týden tak, abychom se mohli sejít všichni,“ informoval starosta obce David Barnet.
V obou obcích po loňských řádných
komunálních volbách rezignovala
trojice zvolených zastupitelů. Jejich
počet posléze klesl pod zákonnou
hranici. Někteří z místních mají
nyní obavu, aby se situace neopakovala. Především výsledky v Hrušce
mohou být pro nezainteresovaného člověka poněkud nepřehledné.
V sedmičlenném zastupitelstvu se
totiž objevili zástupci všech pěti
kandidátek! Z vítězství se těšilo
sdružení Hruška pro občany, avšak
z jednotlivců získal nejvíce preferenčních hlasů zmíněný Barnet.
(mls)
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NA VÁŠ NÁMÌT
NĚMČICE NAD HANOU Kácení
probíhá v těchto dnech v ulici Hliník
a jejím okolí na okraji Němčic nad
Hanou. Přestože vše se děje na základě odborného posudku, rozsah
zásahu některé z místních překvapil.
Na situaci Večerník upozornil jeden
ze čtenářů.
„Napište o revitalizaci zeleně v lokalitě
Hliník v Němčicích nad Hanou. Místo
ořezu stromů se kácejí takřka všechny
stromy i s hnízdy již hnízdících ptáků,“
vyzval nás prostřednictvím e-mailu pan 2Q P÷MVGTÚEJ RQM¾EGPÚEJ UVTQOGEJ
XWNKEK*NKPÊM\čUV¾XCLÊRQą¾FPÆRCąG\[
František, celé své jméno však neuvedl.
Foto: Martin Zaoral
Dle vedení města revitalizace zeleně
postupuje zcela v souladu s vyjádřením čil, které stromy se mají pokácet a které
odborníků. „Kácení probíhá na základě zachovat. Některé stromy již byly nebezarboristického posudku, jenž doporu- pečné, kdyby se z nich ulomily větve, byl

by z toho velký problém. Našly se i stromy, které byly pokáceny proto, že jejich
kořeny narušovaly statiku blízkých garáží,“ vysvětlil starosta Němčic nad Hanou
Jan Vrána, jenž se vyjádřil i k pozdějšímu
termínu kácení. „Kácet se smí v době vegetativního klidu, ta skončí až na začátku
dubna. Jsme rádi, že se nám vůbec podařilo někoho sehnat, firmy dnes mají práce
dost a zamluvit si někoho na dřívější termín se ukázalo jako nereálné. Co se týče
hnízdění ptáků, tak to vzhledem k rázu
počasí zcela vyloučit nemohu. Faktem
ovšem je, že nikdo z občanů se na mě
s tímto podnětem neobrátil,“ dodal Vrána s příslibem, že po kácení by měla na
řadu přijít i výsadba. „Planinu tam nenecháme. Nejdříve se však budeme muset
vypořádat s velkými pařezy, teprve pak
začneme uvažovat, co na jejich místa vysadíme.“
(mls)

.UDMSRPÕzHREFÉP

Olomoucký kraj (red) - Tři milióny
korun jsou letos připraveny v krajském rozpočtu na odstranění škod,
které obcím vzniknou při haváriích na
vodovodních a kanalizačních řadech.
Ze stejného balíku peněz je možné
čerpat i na stavbu protipovodňových
opatření. „Krajské peníze mohou
žadatelé získat v případě, že dojde
k poruše na vodovodu, a v důsledku
toho k omezení dodávek pitné vody.
Opravy vodohospodářské infrastruktury jsou velmi nákladné, proto chce
hejtmanství obcím s financováním
pomoci,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro životní prostředí Milan Klimeš.
Největším nepřítelem vodovodních
a kanalizačních sítí jsou povodně,
které dokážou z vody pitné udělat
nepoživatelnou a splaškové potrubí
ucpat bahnem. Kraj proto podpoří
i projekty, které mají ničivé následky
velké vody omezit. „Žádosti o podporu začne úřad přijímat 1. dubna. Dotace jsou určeny obcím nebo místním
částem do dvou tisíc obyvatel,“ dodal
Klimeš. Bližší informace k dotacím
najdou zájemci na www.olkraj.cz.

6NOHQtNYĚWätMDNÅ9iFODYiN´VHXæY.RVWHOFLVWDYt
Stavba má být hotová do konce roku

se kolem obřího projektu vznáší nost Eco Finance Group. Zajímalo
celá řada otázek, s nimiž se Večernk nás, zda vznikne stavba v rozsahu
prostřednictvím e-mailu obrátil na schváleného projektu, jakým způKOSTELEC NA HANÉ Přijde zástupce investora, kterým je společ- sobem bude skleník vytápěn, zda
vám skleník u Smržic velký? V dohledné době by měl získat svého
dvojnásob rozlehlého bratra. Už
loni na jaře odstartovaly přípravné práce na výstavbu objektu
o rozloze 5,1 hektaru. Po bezmála
roční pauze se v uplynulých dnech
stavba rozjela na plné obrátky. Dle
aktuálních informací by měla být
hotová do konce roku.
Co se týče výraznějšího světelného
smogu, toho se zřejmě obyvatelé
okolních obcí bát nemusí. Bude to
pravděpodobně díky systému zastí0CRQ\GOEÊEJWUKNPKEGOG\K-QUVGNEGOPC*CPÆC5OTåKEGOK
nění podobnému tomu, který funUGLKåKPVGP\KXP÷RTCEWLG
Foto: Martin Zaoral
guje u skleníku ve Smržicích. Přesto

zjistili jsme

nehrozí znečištění ovzduší, odkud
se bude brát voda na zalévání či jakým způsobem bude v místě řešena
nákladní doprava. Odpovědi jsme
se ovšem nedočkali, jednatel společnosti Marek Jedlička nám rovněž
nezvedal svůj mobilní telefon.
Reakci jsme nakonec získali od zástupkyně družstva Čerstvě utrženo,
které má provoz skleníků na starost.
„Ten nový v Kostelci na Hané dá lidem práci i možnost nákupu lokálně
vypěstované zeleniny. Dodržujeme
přísné zásady pěstování s použitím
pouze přirozené biologické ochrany. Opylení zajišťují čmeláci, proti
přirozeným škůdcům jsou ochranou
dravé ploštice či vosičky,“ ubezpečila
všechny Alena Pastrnková. (mls)
Exkluzivní rozhovor
s Alenou Pastrnkovou
najdete na straně 13

6CMVQ VQ X[RCF¾ WXPKVą XGNMQ
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Foto: www.cerstveutrzeno.cz

-DNVHSÈVWXMÉUDMÄDWD"
Rajčata jsou ve sklenících pěstována
hydroponicky, tedy ve speciálním kokosovém substrátu, a zavlažována pomocí
kapkové závlahy doplněné o výživu.
Po celou dobu pěstování jsou na farmě
dodržovány přísné hygienické podmín-

ky. Na konci životního cyklu rostliny se
její stonky vyvážejí spolu s komunálním
odpadem. Kokosový substrát s kořeny
se nadrtí a rozmělní po okolí farmy, je
výborným hnojivem.
Zdroj: www.cerstveutrzeno.cz

region
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jak see vítaaloo jaroo v urč
r iccícch....
rč

Martin ZAORAL

URČICE Uplynulou sobotu slunce svítilo s takovou radostí, že
i brambory ve sklepě začaly cítit jaro... Přivítat roční období plné
nadějí a plánů se rozhodli aktivní hasiči z Určic. Ve spolupráci
s obcí si k tomu přizvali také děti z místní mateřinky a základní
školy. Zaplněná sokolovna také sledovala pohádku O potrestané pýše, zatančila si na dětské diskotéce a zasoutěžila si o bohatou tombolu. U toho všeho byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

BYLI JSME
plnit. Jako první se na pódiu představili
U TOHO
ti nejmenší. Vystoupení dětí z místní
mateřinky bylo velmi bedlivě sledováno, mnoho z rodičů se proměnilo v kameramany a záznam z něj si odnášelo
nahraný do paměti mobilních telefonů.
Poté vystoupil sbor složený z dětí zdejší základní školy, který za doprovodu
klavíru zazpíval několik písní mimo
jiné i o tom, že „není nutno, aby bylo
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
přímo veselo“. Zaujmout dokázalo také
pro Večerník
vystoupení členů tanečního kroužku
FOTOGALERIE
Šárky Miklíkové, kteří se jednou týdklikni na
www.vecernikpv.cz
ně scházejí v tělocvičně místní školy.
Vstupné na akce pořádané určický- korun a další peníze po sobotě urči- Ti mladší si připravili scénu na téma
/CNÊVCPGéPÊEK\MTQWåMWi¾TM[/KMNÊMQXÆWM¾\CNKMVGTCMUNCXÊPCTQ\GPKP[U¾O/KEMG[/QWUG
(QVQ/CTVKP<CQTCN
mi hasiči je už řadu let dobrovolné, tě přibydou.
oslavy narozenin u Mickey Mouse, ti
jeho celoroční výtěžek pak putuje Stejně jako oblíbené podzimní Uspá- starší pak ukázali, jaká dobrodružství Po kratší pauze přišla řada na pohád- točil kolem prince Jaroslava, který byl sešlo více jak 170 cen. Rodiče, prana charitu. Letos se již organizáto- vání zvířátek i víkendové Vítání jara prožívá neohrožený agent 007 James ku v podání členů hasičského sboru pyšný a hrubý na své poddané. Babič- rodiče i jejich potomci tak z určické
rům podařilo vybrat zhruba 3 600 dokázalo určickou sokolovnu zcela za- Bond.
a jejich kamarádů. Příběh se tentokrát ka Dobromíra tak doporučila jeho ku- sokolovny do teplého podvečera
chaři, aby princi připravil páva peče- odcházeli s pocitem, že letošní jaro
ného na bylinkách. Po této pochoutce skutečně důstojně a s plnou parásaa
3x foto: Martin Zaoral
princ upadl do prokletí. Němý a zma- dou přivítali. Ve vzduchu přitom jistený následně bloudil po světě, než tě cítili příslib, že se v následujících
nalezl útočiště u ježibaby a ježidědka. dnech, týdnech a měsících mají skuTěm dlouho pokorně posluhoval, než tečně na co těšit…
jej vysvobodila opravdová láska… Určitě se přitom nemýlili. Všichni se
„Snažili jsme se zkoušet, jak to šlo, ale společně nepochybně opět setkají
nemocnost byla velká,“ zmínila se au- nejpozději poslední dubnový den na
torka pohádky Lenka Sosíková, která „Starém hřišti“ v Určicích, kde si pro
i tentokrát sama vystupovala v roli ba- ně SDH Určice společně se spolkem
bičky Dobromíry vyprávějící spletitý Domeček připraví oblíbené a hojpříběh. Ten se společně s vtipnými ně navštěvované pálení čarodějnic.
kostýmy divákům líbil a ocenili jej ná- To se ani letos neobejde bez příletu
8[UVQWRGPÊRQéGVPÆJQQUC\GPUVXC\FGLwÊOCVGąKPM[D[NQ 2÷XGEMÚUDQTUNQåGPÚ\Gå¾MčOÊUVPÊwMQN[\C\RÊXCNOKOQ 8RQJ¾FEG1RQVTGUVCPÆRÚwGPCUGDGPGLX÷VwÊRQ\QTPQUVRQWVCN
ležitým potleskem.
čarodějnic a zapálení ohně na obří
QUVąGUNGFQX¾PQEGNQWąCFQWdMCOGTCOCPčq\ąCFTQFKéč LKPÆRÊUGÿQVQOåGdPGPÊPWVPQCD[D[NQRąÊOQXGUGNQq VGPVQLGåKF÷FGMWP÷JQåRTKPE,CTQUNCXUNQWåKNLCMQRCEJQNGM
Vše uzavřela dětská diskotéka vatře. Návštěvníci se na závěr možná
a losování tomboly, ve které se dočkají i ohňostroje.

Akce pořádaná v režii místních hasičů zaplnila tamní sokolovnu

Zastavení na nebezpečné frekventované
silnici se inkriminovanému muži opravdu nezdálo. Proto se rozhodl vytáhnout
mobilní telefon a celou silniční kontrolu
si natáčet. K jeho překvapení až příliš

Vendula PROVAZOVÁ

PROSTĚJOVSKO Drzost některých
policistů překračuje v poslední době
hranice. Nedávno zveřejněné video
jednoho z řidičů oblétlo za poměrně
krátkou dobu internet a nasbíralo již
přes půl milionu zhlédnutí. Ukazuje
totiž opravdu podivnou silniční kontrolu. Policejní auto donutilo zastavit
řidiče na velmi frekventované dálnici
D46 poblíž prostějovského regionu.
Důvodem zastavení policistou v civilním oděvu byla rychlá jízda změřená
pomocí tachometru...
sebevědomě z auta vystoupil policista
v civilním oděvu. Po výzvě o předložení
dokladů si řidič úsměvně rýpl, kde má
zástupce státního orgánu alespoň reflexní vestu, když jej staví na frekventované
dálnici. Po krátkém nesmyslném dohadování a argumentech typu „to je moje
věc“, policista až trapně oznámil řidiči:
„Tak já jdu na druhou stranu ke spolujezdci.“
Důvodem k zastavení a následné silniční
kontrole bylo údajně překročení rychlosti. Což by nebylo nic neobvyklého,
kdyby však řidič neměl v autě takzvaný
antiradar. A tak následovala otázka, čím
jeho policista vlastně změřil, oprávněně
by rád měl důkaz o tom, že jel rychle. Na
to odpověděl policista: „Mám ve voze
tachometr, vy ho nemáte?“ Po chabých
argumentech a nervózních pohledech

do dokladů řidiče si hodně zvláštní zastánce předpisů uvědomil, že narazil na
chytrého a znalého řidiče, tudíž s tímto
přístupem neuspěje. Aby zachoval zbytek důstojnosti, nabídl, že jeho přestupek protentokrát vyřeší domluvou...
Situací se už začali zabývat pracovníci
odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského
kraje. Celé video můžete zhlédnout na
facebookové stránce Právní ochrana
řidičů a udělat si vlastní názor. I třeba
popřemýšlet nad tím, zda byste si nechali
dát pokutu za překročení rychlosti podle
tachometru. Spousta z nás má totiž před
složkami přirozený respekt a takový snímek z radaru by si nevyžádali, raději by
naopak pokutu zaplatili, aby si nedělali
ještě větší problémy. Jak se ukazuje, byla
by to chyba...

2QNKEKUVCXEKXKNW\CUVCXKNąKFKéGPCHTGMXGPVQXCPÆUKNPKEK&QMQPEGUKPGX\CNCPKTGHNGZPÊXGUVWFoto: www.facebook.com/pravniochranaridicu.cz
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KRALICE NA HANÉ Novou třídu,
kde se budou moci rodiče s dětmi
sejít i mimo oficiální provozní dobu,
získá mateřská školka v Kralicích na
Hané. Městys ji v projektu označil za
„třídu manuálních návyků“.
Určitě jste zaznamenali kampaně drtivé
většiny technických škol, které se snaží
přilákat studenty. Mnohé z nich si zároveň položily otázku: „Není už pozdě?“
Novou třídu manuálních návyků získá
i školka v Kralicích na Hané. Vznikne ze
současné uhelny.
Třída bude mít samostatný vstup a nebude provozně přičleněna k mateřské
školce. Ke stávající uhelně bude přistavěn jednopodlažní ocelový přístavek

sloužící jako sklad. Součástí stavby je
celková rekonstrukce střech na všech
budovách mateřské školy. „Bude prostorem, kde se budou moci setkat maminky s dětmi i mimo oficiální provozní dobu mateřské školky. Budou v ní
moci společně tvořit, například vyrábět
keramiku a podobně. Kdy se budou
chtít scházet, to necháme čistě na nich,“
vysvětlil starosta Kralic na Hané Pavel
Kolář.
Náklady na zřízení třídy a opravu střech
se předběžně odhadují na zhruba 3 miliony korun. „Koncem února jsme požádali o dotace. Budeme-li úspěšní, pak
by nová třída mohla vzniknout ještě
letos,“ plánuje kralický starosta. (mls)
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Místo uhelny bude mít

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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PROTIVANOV Hodně nevyspalý
se zřejmě vydal na cestu ze Žďárné
do Protivanova mladý šofér osobního vozidla, který za volantem
usnul a ztratil kontrolu nad autem.
To vyjelo ze silnice, zahučelo do
lesa a tam narazilo do stromu. Muže
z místa nehody přepravil vrtulník
letecké záchranky do nemocnice.
Ve středu 20. března v 16.30 hodin
došlo na silnici mezi Žďárnou a Protivanovem k havárii osobního automobilu Volkswagen Golf do stromu. „Podle tvrzení devětadvacetiletého řidiče
měl vlivem mikrospánku ztratit vládu
nad vozidlem a to následkem toho
vyjelo vlevo mimo komunikaci. Tam
čelně narazilo do vzrostlého stromu,
o který se zastavilo. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým
byl letecky transportován do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ uvedl Franti-

šek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 30 000 korun. „Al-

kohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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PIVÍN Děsivá tragédie, ze které nabíhá husí kůže.
Uplynulou sobotu 23. března těsně před polednem se
dvě dívky (18 a 14 let), jedna z Alojzova, druhá z Prostějova, rozhodly skoncovat se svými mladými životy.
Sepsaly dopis na rozloučenou a těsně za Pivínem se
společně objaly, načež položily hlavy na kolej. Strojvůdce vlaku i přes zapojení rychlobrzdy nedokázal
nechutnému masakru zabránit. Na místo neštěstí se
rychle sjely všechny složky integrovaného záchranného systému, přiletěl i vrtulník letecké záchranky.
Zbytečně, všechno marné. Obě děvčata utrpěla devastující zranění naprosto neslučitelná se životem! Příliš
mladým životem... Večerník zná identitu obou dívek
a máme k dispozici i jejich fotografie, ale vzhledem
k pietě k rodinám je nechceme a nebudeme v tuto chvíli zveřejňovat.
K sebevražednému činu došlo v kolejišti za Pivínem v blízkosti
tamního zemědělského družstva. Po našem příjezdu už byla na
místě policie včetně vyšetřovatelů kriminální služby, pracovníci
Drážní inspekce, hasiči a záchranáři. „Zavolali mě také, tak jsem
se dostavil. Jde o dvě mladé dívky, ani jedna není podle mě z Pivína. Podle všeho šlo o sebevraždu, dál bych to ale nechtěl vůbec komentovat. Je to obrovské neštěstí,“ řekl Večerníku přímo
na místě Kamil Štětař, starosta Pivína. „Nehoda se stala v 11:45
hodin v kolejišti v místech, kam nemá veřejnost přístup. Osobní
vlak jedoucí z Nezamyslic do Koutů nad Desnou se tam srazil se
dvěma osobami,“ potvrdil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Přítomní policisté se ale s Večerníkem moc bavit nechtěli.
„Obraťte se na tiskovou mluvčí, toto místo je uzavřené, probíhá

MICHAL KADLEC
NIKOLA FILIPENSKÁ

zde šetření,“ odbyl nás mladý strážce zákona. Získat nějaké
informace se podařilo alespoň od svědků, kteří se vyskytovali poblíž náspu kolejiště. „Slyšela jsem houkání vlaku, které
v těchto místech není obvyklé. Pak prudké brždění a poté se vlaková souprava asi po tři sta metrech zastavila úplně. Strojvůdce
vystoupil z kabiny lokomotivy a šel se podívat na dvě přejetá těla.
Okamžitě pak začal zvracet,“ svěřila se Večerníku žena z Pivína.
„Strojvůdce uvedl, že obě holky viděl ze vzdálenosti asi stovky
metrů. Zapnul ihned rychlobrzdu, ale takový vlak prostě nezastavíte na místě. Ty holky měly ležet s hlavami na kolejích a v objetí,“ přidal muž ve středním věku.
Večerník na místě získal také informaci, že u kolejiště se
nacházel dopis na rozloučenou, který obě dívky před svým
zoufalým činem sepsaly. „Jedna z mrtvých měla u sebe také
doklady, po totožnosti té druhé začali policisté hned pátrat,“
prozradil jeden ze zasahujících záchranářů.

Během sobotního odpoledne jsme se dozvěděli o identitě obou dívek. Jedna pochází z Alojzova, druhá žila
v Prostějově. První z nich měla mít údajně již několik
let deprese a byla v péči psychiatrů. Druhá měla teprve
čtrnáct roků a byla v péči pěstounů. Obě se údajně poznaly v rámci hospitalizaci svých potíží. Co ale vedlo obě
dívčiny k tak zoufalému činu, se zřejmě nikdy naplno
nedozvíme...
Sama policie k celému neštěstí nechce vydávat konkrétní informace. „Mohu jen potvrdit, že šlo o dvě mladé dívky a zemřely
přímo na místě. Vzhledem k rodinám nebudeme podávat další
informace,“ sdělila velmi stroze Marie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Doprava na trati mezi Nezamyslicemi a Pivínem byla obnovena po půl třetí odpoledne. Tragickou sebevraždou se
nyní zabývají kriminalisté a prošetřují veškeré okolnosti.

DvĚ Gívk\ se REMDO\ D uOeKO\ QD kROeMe

yy Vznikne stavba v rozsahu schváleného projektu?
„Dle projektové dokumentace je plocha skleníku o rozloze 5,1 ha.“
yy Jakým způsobem bude skleník
vytápěn?
„Teplo pro provoz zajistí vlastní kotel

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV K Velkým Němčicím,
Mutěnicím, Velkým Bílovicím
a Smržicím má již brzy přirůst také
skleník v Kostelci na Hané. Alena
Pastrnková ze sdružení Čerstvě
utrženo poskytla Večenríku exkluzivní rozhovor s aktuálními informacemi kolem investice, která
v městečku nedaleko od Prostějova
budí poměrně rozporuplné emoce.

➢ ze strany 11

na zemní plyn, který bude umístěn
v technickém zázemí skleníku.“
yy Nehrozí znečištění ovzduší?
„Lokální pěstování umožňuje minimalizaci emisí, kamionová doprava
naroste pouze v řádu jednotek za den.“
yy Odkud se bude brát voda na
zalévání?
„Projekt stavby počítá s jednou vrtanou
studní pro doplnění potřeby užitkové
vody. Voda na zalévání se využívá
v rámci uzavřeného cyklu závlahového
systému. Voda s živinami, která není
rostlinou v rámci kapkové závlahy
využita, se ze žlabů vrací, je čištěna
UV jednotkou a dále se promíchává
s čistou vodou. Bude se získávat mimo
jiné i jímáním ze střech.“
yy Bude skleník vybaven stejnou
technologií proti světelnému smogu jako ten u Smržic?

Od počátku provozu bude vybaven
stínicím systémem proti pronikání
světla do okolního prostoru. Stejná
technologie je použita i ve skleníku
ve Smržicích. Bezchybným provozem stínicího zařízení nenastane
vyzařování světla do okolního prostoru.“
yy Jakým způsobem bude v místě
řešena nákladní doprava?
„Tento provoz bude minimální.
Jedná se o jednotky nákladních
vozidel za den. V rámci infrastruktury bude využito odbočky z hlavní
cesty spojující Kostelec na Hané
s Prostějovem.“
yy Kdy plánujete, že bude stavba
dokončena a uvedena do provozu?
„Uvedení stavby do provozu se
předpokládá na konci roku 2019.“

UsQuO D QDrD]LO PrR ]rDQĚQpKR SŐLOeWĚO vrWuOQík Nejen v Pivíně vydýchávají strašlivou tragédii Å3URYR]Y]URVWHPLQLPiOQĚ´VOLEXMH$OHQD3DVWUQNRYi

Uplynulý čtvrtek 21. března po
deváté hodině ráno došlo ve firmě
v Olšanech u Prostějova k pracovnímu úrazu šestadvacetiletého muže.
Při manipulaci s lisem se muž postavil jednou nohou do prostoru lisu,
kterým následně došlo k jeho poranění. S tím byl převezen do prostějovské nemocnice. Alkohol u muže
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Následným šetřením pak vyloučili i cizí zavinění.

Lis jej zranil

Minulé úterý 19. března o půl sedmé ráno došlo na komunikaci v lesním prostoru mezi Malým Hradiskem a Oklukami ke střetu osobního
automobilu značky Škoda se srnou.
Ta třiačtyřicetiletému řidiči do cesty z pravé strany vběhla náhle, takže
muž střetu nedokázal zabránit. Ke
zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
51 000 korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Zraněná srna zůstala
na místě a převzal si ji hospodář
místního mysliveckého spolku.

Drahý střet se srnkou

Přes noc z neděle 17. na pondělí
18. března vnikl dosud nezjištěný
pachatel do nezajištěného objektu
bývalého zemědělského družstva
v obci na Konicku. V objektu se
vloupal do kůlny, ze které odcizil
dva nepojízdné historické motocykly typu Stadion S11 a Jawa 05,
takzvaný Pařez. Majitel motocyklů
způsobenou škodu předběžně vyčíslil na dvacet tisíc korun. 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.

Sebral i „Pařez“
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Herečka Eva Hacurová promluvila o svém angažmá
v Praze i o zkušenostech, které si odnesla z Prostějova
PRAHA, PROSTĚJOV Prostějovská rodačka Eva Hacurová (na
snímku) pracuje coby herečka
v pražském Divadle v Dlouhé. Její
první krůčky na prknech, co znamenají svět, přitom začínaly právě
na zdejší ochotnické scéně a dramaturgických kroužcích. Osdmalička
chodila do místní „zušky“ a anabázi
si připsala také v Divadlu Point. Do
Prostějova se vrátí 17. května, kdy
vystoupí v Městském divadle ve
hře Tajný deník Adriana Molea ve
věku 13 a ¾. Ale protože začátkem
března zvítězila v anketě portálu
I-divadlo.cz v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon, neváhali jsme se
s touto vycházející hvězdou spojit...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Tereza
MACHOVÁ
yy Nedávno jste v anketě portálu
I-divadlo.cz zvítězila v kategorii
Nejlepší ženský herecký výkon za
roli Élektry. Jaké pocity vás provázely, když jste se o tom dozvěděla?
„O vítězství v anketě jsem se
dozvěděla od kamarádů, kteří mi
psali blahopřání. Nejdřív jsem
netušila, k čemu mi gratulují. Měla
jsem samozřejmě radost a cením si
toho o to víc, že se jedná o anketu
diváckou. Je skvělé vědět, že lidem,
pro které hrajeme především, se moje
práce líbí a váží si jí.“
yy Postava Élektry je hlavní rolí ve
stejnojmenné hře. Vzpomenete si,
jak jste prožívala její premiéru?
„Asi týden před premiérou Élektry
jsem dostala Cenu divadelní kritiky
za Talent roku 2017. Měla jsem tudíž
pocit, že vítězství musím obhájit
a dostát pověsti. Byla jsem fakt hodně
vystrašená z přijetí antické tragédie
ať už širokou veřejností, nebo i obcí
kritickou. Po premiéře se mi ale
neskutečně ulevilo. Je to pro mě dost
náročné představení a i celý proces
hledání postavy byl těžký. A vlastně
jsem si Élektru nadělila téměř na den
přesně k pětadvacátým narozeninám.
Hezký dáreček!“ (úsměv)
yy Jak už jste sama zmínila, v roce
2017 jste zase získala Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent
roku. Pokud se nemýlím, je to první z vašich větších ocenění. Čím
jste si podle vás tuto cenu zasloužila?
„Dostala jsem v divadle příležitosti
hrát dobré role, ve kterých jsem
se mohla ukázat. Navíc Divadlo
v Dlouhé je pravidelně nominováno
a i vítězí v nejrůznějších anketách
jako divadlo roku. Takže jsou
členové souboru dost vidět. Také je
rozdíl být v angažmá v Praze nebo
v oblastním divadle. Divadelní kritici do některých malých měst, byť
se skvělým souborem, většinou
nezavítají, takže na herce tam není
tolik vidět. A je to škoda.“
yy Divadlo v Dlouhé v anketě
portálu I-divadlo.cz zvítězilo nyní
podruhé v řadě v kategorii Nejoblíbenější divadlo roku. Má také více
než dvacetiletou tradici. Jak se vám
podařilo v tak mladém věku dostat
do souboru tohoto prestižního divadla?
„Hana
Burešová,
kmenová
režisérka divadla, a její manžel
Štěpán Otčenášek byli jedni z mých
profesorů na DAMU. Na začátku
čtvrtého ročníku mi Hanka nabídla
‚hostovačku‘. Vždycky je dobré
nejdřív vidět, jak nově příchozí herec
zapadne mezi ostatní, jak se chová při
zkoušení i v kolektivu a jestli pro něj

do budoucna bude práce. Všechno
do sebe zřejmě zaklaplo, a tak jsem
hned po DAMU nastoupila do
angažmá.“
yy Jen v současnosti hrajete ve
více než deseti divadelních hrách.
Ke které z postav, jež ztvárňujete,
máte nejblíže a proč?
„Ty preference se přesouvají s každou
další postavou, která přijde. Mám
ráda kněžnu v Lucerně. Je to citlivý,
bolavý člověk toužící po klidu v sobě
i okolí. Hledá opravdovost, vytrhnutí
ze všednosti bytí. Mám ráda Élektru.
Její smysl pro pravdu, spravedlnost,
její vášnivou povahu, pravdomluvnost. A všechny další. Je nutné každou ztvárňovanou postavu milovat.“
yy Pocházíte z Prostějova. Proč
jste se nakonec rozhodla působit
v pražském Divadle v Dlouhé a nezvolila některé z bližších moravských divadel?
„Protože v Praze je mnohem víc divadel a obecně možností v mé profesi.
Dále je fakt, že divadla si vybírají herce, nikoli naopak. A já dostala nabídku
v Praze, takže bylo jasno. Navíc jsem
měla dlouholetý vztah s Pražákem
a neuměla jsem si představit, že ten
život, který jsem několik let budovala,
opustím a začnu něco budovat jinde
a znovu. A v neposlední řadě: Divadlo v Dlouhé bylo opravdu mým
snem. Takže jsem měla obrovské
štěstí, kterého si moc vážím.“
yy V některých divadlech mívají herci při premiérách určité
zvyklosti. Funguje to i v Divadle
v Dlouhé, případně o jaké rituály
se jedná?
„My jsme zlomvazkové divadlo.
Obcházíme se jeden po druhém,
dáváme si tematické maličkosti

a dodáváme sílu
i odvahu. Pak se většinou před
premiérou všichni svoláme, poslechneme si motivační řeč režiséra.
Jsme pospolité divadlo, a to je to
nejcennější, že ten čas trávíme spolu.“
yy Sama jste jistě viděla mnoho
dramat. Jaké vás nejvíce zaujalo
a proč?
„Já se většinou nechávám strhnout
hereckýmy výkony. Samozřejmě
soudím podle textu, hudby,
režijního výkladu, ale herci vévodí.
Je to profesní deformace. Moc se
mi líbila Nora Terezy Dočkalové
v Divadle pod Palmovkou. Prior
Tomáše Havlínka v představení
Andělé v Americe v Městských divadlech pražských. Karel Dobrý ve
Dnu opričníka v pražském Studiu
Hrdinů. Miloslav König jako Macbeth v představení Macbeth – Too
much blood v Divadle Na Zábradlí.
Honza Vondráček nebo Martin Matejka v Klímově Lidské tragikomedii,
kterou hrajeme u nás v Dlouhé.“
yy Má vaše herectví nějaké limity?
To znamená, existuje něco, co byste na jevišti neudělala?
„Nějaké hranice mám, záleží
na tom, co si žádá role. Když je
to opodstatněné, nemám s tím
problém. Třeba ve filmu jsem vystoupila z komfortní zóny a šla jsem i do
nahoty. (pousměje se) Ale vše v rámci
totální důvěry se štábem a dopředu
jsem věděla, do čeho jdu i že bez
určitých scén se film zkrátka neobejde. Byla to velká zkouška pro moje
sebevědomí a pohodlí. Ale dost mi
to pomohlo ve vnímání sebe sama
a vyrovnání se se svým tělem.“
yy Kdy jste se rozhodla, že se stanete herečkou a co vás k tomu vedlo?
„Asi v šesté třídě jsme byli se
školou v prostějovském diva-

dle na představení Divadla Point
Čajzni škváru, Olivere. Nadchlo
mě, jak všichni ti lidé s nadšením
a zapálením vypráví příběh, jak
spolupracují a společnými silami se
snaží divákům něco předat. Zamilovala jsem se do ducha a atmosféry
divadla. Proto jsem začala chodit
do dramaťáku k Haničce Kotyzové
(dnes Šprynarové - pozn.red.) a ta mě
naučila, co je to divadlo, v čem tkví
jeho úskalí i krása, poodhalila mi
jeho taje a zároveň mě připravila na
přijímačky na konzervatoř. Jí patří
obrovské díky a zásluha za moje první
divadelní krůčky.“
yy Plánujete zasáhnout i do jiné
kulturní sféry než do té herecké?
„Odjakživa miluju zpěv. Zpívala
jsem s kapelami i jazzovým bigbandem. Divadlo v Dlouhé je extrémně
hudební divadlo, takže i tady si
hodně zazpívám, zahraju na akordeon, klavír, basovou kytaru. Dokonce
jsem se kvůli divadlu naučila hrát
na tenor saxofon. Ráda si rozšiřuju
obzory. V příštím roce bych navíc
měla začít vyučovat herectví na
jedné z pražských divadelních škol.
Takže mě možná čeká i pedagogická
činnost.“
yy Zahrála jste si dokonce i v současném oblíbeném českém seriálu
Most! a hraje v něm dokonce i váš
kolega z Divadla v Dlouhé Michal
Isteník. Jak jste se k roli dostali?
Existovala nějaká spolupráce mezi
divadlem a tvůrci seriálu?
„Michal se s režisérem Honzou Prušinovským znal už
z předchozích projektů
a pozval jej do Dlouhé
na představení, ve

kterém hraju i já. Pak mě Honza oslovil na malou roli v Mostě. Měla jsem
štěstí.“
yy Co říkáte na samotný seriál?
„Most! se stal kultovní záležitostí.
Myslím, že ta sociální sonda je
přesná, je dobře, že se lidem seriál
líbí, a fakt je, že něco takového na
našich obrazovkách chybělo. Mělo
by se dělat víc poctivých, řemeslných
a hlavně o něčem vypovídajících
seriálů.“
yy V polovině května vás uvidíme
na prknech prostějovského Městského divadla ve hře Tajný deník
Adriana Molea ve věku 13 a ¾.
Jakou roli v ní ztvárníte?
„V Tajném deníku hraju matku
hlavní postavy Pauline Moleovou.
Je krásné, že můj třináctiletý syn
Adrian je ve skutečnosti stejný
ročník jako mí rodiče. (smích)
Je to super komedie plná dobře
otextovaných osmdesátkových
‚pecek‘. Hraje se, zpívá a směje. Kamkoli jsme zatím přijeli, byli diváci
nadšení. Ten humor je inteligentní,
navíc je to knižní bestseller a mnoho
lidí ho zná z mládí. Určitě doporučuju
lidem, kteří se chtějí uvolnit a zrelaxovat.“
yy Když po čase zavítáte do Prostějova, zajdete na nějaké představení do místního divadla?
„Zřídkakdy,
protože
většinou
jezdím domů na svátky a o letních
prázdninách, kdy se v divadle nehraje.
Naposledy jsem v Prostějově viděla
představení Tichý Tarzan brněnského
divadla Husa na provázku. Naprosto
úžasný výkon Ivany Hloužkové, která

V Tajném deníku hraju matku hlavní
postavy Pauline Moleovou. Je krásné,
že můj třináctiletý syn Adrian je ve
skutečnosti stejný ročník jako mí rodiče...

„Samozřejmě
se jednalo o z dnešní perspektivy - bezstarostná léta.
Několikrát týdně jsem do
´zušky´ docházela a milovala jsem to. S láskou vzpomínám
i na hudební nauku, na sbor. Jediné
stresující vzpomínky mám na
besídky, ale k tomu ten stres tak
nějak přirozeně patří. Asi nejvíc
vzpomínám na představení Deset malých miss na motivy Deseti
malých černoušků, které jsme dělaly
s Haničkou Šprynarovou. Neměly
jsme v partě žádného chlapa, tak jsme
si vystačily samy. Každá z nás reprezentovala jednu zemi,
jak už to bývá na soutěžích
krásy a v předlohách Agathy Christie, postupně
jsme se zbavovaly
konkurence. Bylo to,
v mých vzpomínkách,
skvělé představení.“
yy O Divadle Point
jste již mluvila. Co
se vám při vyslovení
tohoto názvu vybaví, působila jste tam?
„Do Pointu jsem podle mě nikdy moc nezapadla. Nebyl na
to ani čas, divadlu jsem se začala
věnovat dost pozdě a v patnácti
jsem odešla do Brna. Takže ty vazby se nestihly vybudovat. Hrála
jsem malou roli v Panu Posledovi,
příteli študáků. Samozřejmě jsem
tam chodila a sledovala dění,
viděla jsem většinu toho, co
kluci Aleš Procházka nebo
Mirek Ondra dělali.
V paměti mi dost
uvíznul Strakonický
dudák
nebo
dřívější Studna
světců.“

Foto: internet

hraje starého fotografa Miroslava
Tichého. Fakt dlouho jsem nepoznala, že to hraje žena! Krásná inscenace.“
yy Navštěvovala jste prostějovskou ZUŠ?
„Ano, od dětství. Začala jsem
s akordeonem u učitele Smutného,
postupně jsem přešla na keyboard.
Chodila jsem na zpěv k paní učitelce
Ambróšové, na tanec k Pavlínce
Jahodové a do dramaťáku k Haničče
Šprynarové, Janě Turčanové, Mirku
Ondrovi a Kubovi Krejčímu. Bylo to
krásný!
yy Jak na tato léta vzpomínáte? Vybavíte si třeba nějaké představení,
které vám něčím utkvělo v hlavě
a díky čemu?

vizitka
EVA HACUROVÁ
✓ narodila se 20. března 1993 v Prostějově
✓ studovala konzervatoř v Brně
a DAMU v Praze
✓ momentálně pracuje v pražském
Divadle v Dlouhé a Studiu Hrdinů
✓ hraje v představeních Romeo, Julie a tma,
Lucerna, Oblomov nebo Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾,
který 17. května uvidíte v Městském divadle v Prostějově
✓ v roce 2017 získala Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent roku
✓ začátkem března letošního roku zvítězila v anketě portálu I-divadlo.cz
v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon
zajímavost: hudebně je velmi nadaná, když hraje na akordeon,
klavír, basovou kytaru i tenor saxofon
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JAK SPRÁVNħ UMÝT AUTO...
Ač se to nezdá, tak umýt dobře auto je vážně věda. Nestačí najet do automyčky a hotovo. Kolikrát ty kartáče laku více ublíží, protože v nich
je zachycená špína z předchozích aut. A teď si představte, že před vámi
v myčce byl nějaký blázen s Jeepem, který právě lítal po poli. Teď ty
drobné částice máte na autě vy. Na první pohled: mokré auto – čisté
auto. Proto se nejlépe prodávají auta v dešti.
Každý milovník vlastního autíčka by nikdy dobrovolně do myčky nevjel.
Někteří ani v krajní nouzi. Navíc se rozmohl trend bezkontaktních myček, kde si za pár korun své auto spláchnete vodou. A pak jsou fajnšmekři,
kteří jinde než u sebe doma auto neumyjí. Jak za starých časů s kyblíkem
drhne auto ručně, navíc pak leští a voskuje. Ovšem výsledek poté stojí
opravdu za to. Zde je několik rad a tipů, čemu se při čištění auta vyhnout:
vnitřní prahy dveří nebo víko kufru.
Jen tak na oko
No potom se majitel diví, že mu auto
na jaře „začíná kvést“. Tedy objevují
Spousta lidí, kteří přijedou do bez- se první rezavé pukliny v laku.
kontaktní myčky, tak své auto spláchne za dvacet korun a jede pryč. Jenže
2QWåÊX¾PÊJQWD[
ve výsledku jako kdyby v té myčce
auto ani nebylo. Bláto a nečistoty se Houba, ač si každý myslí, že svému
usazují na méně viditelných místech, miláčku dopřeje to nejlepší, že ho
například podběhy, víčko od nádrže, vezme ručně houbou a nějakým
čisticím prostředkem, tak je na
omylu. Stejně jako kartáče v myčce, houba chytá různé částečky
prachu a smetí. A vy pak tímhle vesele kroužíte po autě a jste na sebe
pyšní, jak dopřáváte svému autu.
Ovšem přesně za tím pak stojí ty
škaredé kruhové škrábance, které
vidíte na slunci. Nejlepší je žínka
z mikrovlákna.

19032210319

19032210315

iRCVPÆéKUVKEÊ
RTQUVąGFM[
„Hele, Jar. To bude na auto stačit.“
Opovažte se! Čisticí prostředky,
které používáme do koupelny nebo
v kuchyni, jsou pro auto až příliš agresivní. Lepší je si připlatit a koupit si
šampon na auto, který svou šetrností
laku neublíží.

,GFGP
MDGNÊMXQF[

Vždy si připravte dva kyblíky. Jeden se
špinavou vodou, kde budete máchat
žínku od největších nečistot, a druhou
s čistou vodou a šamponem. Co si budeme povídat, špinavou vodou v kýblu toho moc neumyjeme.

iRGTM[
Doporučujeme před každým ručním
mytím sundat všechny šperky z rukou, ale nejen to. Například i bundu
nebo mikinu, kde je zip, popřípadě
raději kalhoty bez cvočků. Mohlo by
vám to způsobit opravdu nechtěnou
škodu v podobě škrábanců.

8QUMWLVG
XQUMWLVG

kojení pak přijedete z myčky domů, kde na
to zasvítí sluníčko, a vy zjistíte, že vaše auto
je vlastně pořád špinavé. A hůř, nejde to nijak utřít. A tak berete hadr ze starého trička
a začnete tu káru leštit. Hrůza a noční můra.
Nejlepší je pořídit si ručník z mikrovlákna
a hned poté, co vyjedete z myčky, setřít důkladně všechnu vodu z celého auta. Pozor,
nezapomínejte i na vnitřek auta.

1UQDPÊRQJNGF
Doporučujem speciální kosmetické přípravky a věnovat svému autu tu největší
péči, kterou dokážete. Je jasné, že nejste
žádný profesionál, ale dneska na internetu najdete stovky návodů, lidé jsou také
zběhlí v čistění aut. Navíc není to žádná
věda, ale musí to bavit. Ostatně důkladné
čištění pouze exteriéru trvá nějakých 6 až 7
hodin. Jenže potom si spokojeně sednete
a podíváte se na tu blyštící nádheru.

Není to zrovna jednoduchá práce. Je to
práce i na několik hodin, nejlépe na celý
den. Jsou také důležité kvalitní přípravky, aby vašemu autu dodaly co nejlepší
péči na co nejdelší dobu. Také vosky na
bezkontaktních myčkách jsou spíše na
efekt, než aby dosáhly kýženého efektu.
Ruční voskování je záruka ochrany laku
a perfektního lesku. A také vám potom
vytvoří úsměv na tváři, když prší a vy
koukáte, jak se tvoří malé oddělené kapičky po celém povrchu vašeho auta.

d6QWUEJPGq
Neuschne. Ani vítr vám nepomůže.
Leda byste auto koupali v destilované
vodě. Což je samozřejmě nesmysl.
Kapky zůstanou po mytí vždy, pokud
si nedáte práci a auto nevysušíte. Spo-

19032210314

Jaro venku pomalu dává najevo svůj příchod. Příroda zelená
a kvést začínají nejen jarní zástupci lužních lesů, parků a zahrádek,
ale po zimě velmi rychle i naši plechoví miláčci. Ovšem koho více
potěší první teplé paprsky jarního
slunce než auto-moto nadšence?
Po nezanedbatelném servisu jak
po vzhledové, tak po motorové
stránce je radost s naleštěnou
károu nebo motorkou vyjet z garáže napříč světem. Není totiž nic
lepšího než cítit ten jarní svěží vítr
ve tváři. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
pro vás připravil druhý díl tematické strany zaměřené na oblast
auto-moto. A abyste se se svým
miláčkem nemuseli stydět ukázat
světu, poradíme vám, jak se o něj
správně postarat a odtajníme tipy
i triky na jeho údržbu, díky které
lze předejít velké spoustě pozdějších oprav.
Texty připravila:
Vendula Provazová
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vzpomínky / nabídka realit a nemovitostí
Není zapomenut ten,
jenž nás miloval, rád pracoval a rád
se smál. Ještě dlouho chtěl s námi být,
však přetrhla se mu života nit
a musel odejít.

Ruku Ti již nemůžeme dát.
Můžeme jen vzpomínat.
3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Dne 30. března 2019
uplyne 25 let, co nás
navždy opustil
pan Zdeněk ŠPULÍŘ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Vzpomíná manželka
Libuše a syn Zdeněk s rodinou.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

Dnes, tj. 25. března 2019
vzpomínáme 10. smutné
výročí úmrtí
pana JUDr. Pavla KRÁTKÉHO
z Mostkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 29. března 2019
uplyne 4. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Josef POŘÍZKA
z Otínovsi.
S láskou vzpomínají manželka
Drahoslava, synové Martin
a Zdeněk s rodinami.

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

Dnes, tj. 25. března 2019
by se dožil 80 roků
pan Miloš FREHAR
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje rodina
Freharova a Kučerova.

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhre
reality.c
cz
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Kdo v srdci žije, neumírá..

Dnes, tj. 25. března 2019
si připomínáme smutné 4. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Václav KAŇÁK
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

Odešla tiše, jako když hvězda
padá, jen slzy a bolest zanechala.
Neplačte nade mnou, moji milí,
nechte mě spát, i bez slz
je možné vzpomínat.

Dne 23. března 2019
uplynulo 17. výročí, kdy z plného
života musela odejít
paní Jiřina SOTORNÍKOVÁ
z Prostějova.
Vzpomíná rodina.

Dne 26. března 2019
vzpomeneme 6. smutné
výročí úmrtí
pana Ladislava HUDEČKA.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka Jarmila
a děti Ladislav, Martin
a Šárka s rodinami.

Dne 28. března 2019
si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana Karla NASADILA
z Otonovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Radoslav s rodinou.

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

Dne 29. března 2019
uplyne 15 let od úmrtí
pana Jaroslava BOSÁKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 30. března 2019
vzpomeneme 4. výročí od úmrtí
naší milované maminky a dcery,
paní Renáty KRIVČÍKOVÉ
z Kobeřic.
S láskou stále vzpomínají děti
Lukáš a Barbora, rodiče, bratr
Luboš s rodinou, rodina
Vychodilova a kamarádka
Renča.

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

VOLEJTE: 739 322 895

Dne 21. března 2019
by se dožil 80 roků
pan Miroslav MARŠÁLEK
ze Štětovic.
Vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Miroslava a Monika
s rodinami a vnučky Kateřina
a Adéla s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Dnes, tj. 25. března 2019
je tomu 10 let od úmrtí
pana Jaroslava FALTÝNKA
a 26. dubna 2019
by se dožil 92 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Faltýnkova a Lachova.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji doktoru Hoferkovi a usměvavé
anestezioložce za kvalitně provedenou
reoperaci kolene s úspěšným výsledkem,
sestrám ortopedického oddělení za kvalitní pooperační péči a rehabilitačnímu
oddělení za úspěšnou rehabilitaci, která
velmi pomohla k úspěšnému uzdravování. Za to děkuje Rábek František.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
pohřební službě Makový za důstojné
rozloučení s mým manželem

2. %ìEZNA
V 10:00 HODIN

Dne 24. března 2019
by se dožila 73 let moje
manželka, naše maminka,
babička a prababička,
paní Pavla DOSEDĚLOVÁ
z Prostějova.
Vzpomíná celá rodina.

www.jhreality.cz

Poslední rozlouèení
Pondělí 25. března 2019
Vlasta Malíčková 1939 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 26. března 2019
Bronislava Synková 1931 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 29. března 2019
Ivo Kořínek 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Poslední rozlouèení
Pátek 29. března 2019
Ladislav Čech 1946 Čelechovice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 30. března 2019
Jindřiška Vodičková 1923 Čechy pod Kosířem 14.00 kostel Čechy pod Kosířem

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Malík 1956
Prostějov Pondělí 25. března 2019
Karel Neoral 1942 Otaslavice
Antonie Chytilová 1946
Vranovice – Kelčice Středa 27. března 2019
Františka Fridrichová 1931 Prostějov 13.15 Obřadní VtĖ3URVWČMRY

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

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

Pohřební služba Pavel Makový

Jaroslava Hacurová 1926
Seloutky Josef Franc 1928
Jan Vláčil 1952
Kostelec na Hané Vojtěch Kocourek 1928
Miloslav Dostál 1946
Zdětín Zuzana Vörösová 1991
Jiřina Vrátníková 1949
Lešany
Ladislav Stara 1958
Protivanov

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

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

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

Hrochov
Rozstání
Slatinky

3URGHM URGLQQpKR GRPX 0\VOHMRYLFH 9 GRPČ VH
Y VRXþDVQRVWLQDFKi]tE\WDUHVWDXUDFH%XGRYD]NRODXGRYiQDYURFH]SĤYRGQtVWDYE\]E\O\MHQ]iNODG\%\WGRVWDYČQYURFHYSRGNURYtREMHNWXP
GYDYHONpSRNRMHNXFK\ĖNRXSHOQDV:&DãDWQD[
JDUiåNXUWQDYROHMEDOGČWVNpKĜLãWČ]DKUDGD%XGRYXMH
PRåQRY\XåtWQDNRPELQDFLSURYR]XUHVWDXUDFHDE\GOHQt
SRSĜtSDGČMHQQDE\GOHQtMDNRSURVWRUQêURGLQQêGĤPDå
QHERUHNUHDþQtREMHNW
&HQD.þ
7HO 
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

REALITY

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

panem Milanem NĚMCEM
z Prostějova
a za procítěná slova pí
Komárkové v době našeho
hlubokého zármutku.
Manželka a děti.

Kompletní nabídku najdete na:

Pronajmu byt 2+1 blízko centra. Jen solventnímu zájemci. Informace na tel.:
777 039 874 po 18 hod.

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Stanislav Jelínek 1943 Kostelec na Hané
Zdeňka Pernicová 1946
Čechovice
Milan Němec 1936
Prostějov
Veronika Umbraunová 1929 Seloutky
Ladislav Řezníček 1951
Olšany u Prostějova
Zdeněk Šilhánek 1946
Prostějov
František Říha 1958
Praha
Miroslav Vedmoch 1929
Prostějov
František Hrubý 1935
Olšany u Prostějova

.RMHWmQRNU3ÏHURY3URGHMSRO\IXQNþQtKRREMHNWXV IXQJXMtFtUHVWDXUDFt
D NRPSOHWQtP]i]HPtPVHVDORQNHP YþHWQČY\EDYHQt 9QLWĜQtXåLWQi
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BYTY – PRODEJ:
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXONN
.´
NN.´D.´NNVWHUDVRX .´
3Y2ORPRXFNgXO29
.´
BYTY – PRONÁJEM:
3Y©LªNRYRQgP
.´PÁVmFLQNDVR FFD
NN3Y©HUDQRYVNgXO
.´PÁVmFLQNDVR FFD
NN2ORPRXF-DQVNkKRXO
.´PÁVmFLQNDVR 
3YGU+RUgND
.´PÁVmFY´LQNDVD
PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO .´PÁVmF
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF

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

INZERCE
V PÁTEK

3OXPORYVNgSÏHKUDGDRNU3URVWÁMRY3URGHMGĜHYČQpFKDW\V YHONRX
YHUDQGRX9\WiSČQRNUEHPD NDPQ\QDWXKiSDOLYDYUWDQiVWXGQDHO
9=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGDP2 &HQD.´
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UZÁVħRKA
Dne 29. března 2019
uplyne 20 let, co nás opustil
pan Ludovít KILIÁN.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Věra
a synové s rodinami.

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNi524m2 &HQDGRKRGRX

352 . /, (17<+/('È0(

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

Dík za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 25. března 2019
vzpomínáme 1. smutné
výročí úmrtí
paní Marie MATOUŠKOVÉ
z Nezamyslic, dříve Dřevnovic.
Stále vzpomíná a nezapomene
celá rodina.

%URGHNX .RQLFHRNU3URVWÁMRY3URGHME\WXY 29]YSĜt]HPtP2
YOSO\QRYpÒ7SR]HPHN]DGRPHP3(1%±(
&HQD.´

Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká cihla 54m2 po rek..þLQN
'DOLERUND
.þLQN
2+kk Olomoucká cihla 44m2 po rek. .þLQN
'DOLERUND78m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká cihla 100m2 ul. .þYþLQN
3+kk Plumlovská 70m2 po rek.
.þLQN
3+kk Olomoucká cihla 60m2, po rek. .þLQN
1ČPþLFH
NþLQN
=DKUDGD3RONRYLFH 1432m2
.þ
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX
*DUiå6tGO6YRUQRVWL
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ALESPOŇ 3 ŘÁDKY

AKÈNÍ
NABÍDKA
- REALITY
SEZNÁMENÍ
Svobodný, bezdětný, hodný, milý
a krásný mladý muž, 22 let, hledá
velmi pohlednou a svůdnou ženu
k procházkám do parku s pejskem.
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PLQLP½OQÈ
[Ô½GNRYRXLQ]HUFL
RGÔ½GNÕYÙvH
a ]ÉVN½WHVORXSFRYRX
LQ]HUFLZDARMA.

KOUPÍM rodinný dům v PV nebo okolí. 737 530 368
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
Koupím byt 1+1, cihla. Přízemí nebo
první patro. Okolo 40 m. Po úplné nebo
částečné rekonstrukci. Tel.: 605 778 684
Volat od 11:00 do 13:00 nebo 17:00 do
18:00.
Koupím
garáž
Tel.: 776 56 12 14

v

Prostějově.

Pronajmu garáž za Mechanikou. Pěkná,
suchá, s montážní jámou. Cena 800 Kč/
měsíc. Tel.: +420 776 740 608.
Pronajmu malou prodejnu, kancelář. V
přízemí v centru Pv. Za 4 000 Kč včetně
inkasa. Tel.: 602 745 131
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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KOUPÍM

SLUŽBY

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

PRODÁM

21

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
ZD Moravan Domamyslice
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Sad Mostkovice
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prodej jablek
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKonzumní i do kvasu
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte (pro maloodběratele i velkoodběratele)
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 602 510 465
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
AKČNÍ NABÍDKA!
Vykupujeme starý nábytek do roku 1965, Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic nabízí
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, sta- k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms
ré vzduchovky i nefunkční, starou pračku 500 Kč. Nabídka platí do vyprodání záJETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé sob. Doprava zajištěna. Tel.: 582 388 101
pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
Prodám komabajn klas, 2m lišta,
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme MASSEY
FERGLISON
630-S.
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté Tel.: 605 749 552
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré Prodám Citroen C3, 1.1, 44KW, palivo
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní benzín. Rok výroby 2/2004 (2.majitel),
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky stk do 23.3.2020, najeto 190 000 km, aiči pozůstalosti. Info René Simon, tel.: rbag řidiče + spolujezdec, palubní počí736 127 661, simonrene@seznam.cz
tač, centrální zamykání, 5-dveřový, barvy
modrá, cena 45 000 Kč. Dohoda možná,
Sběratel koupí staré rybářské navyjáky. Viz mobil 737 502 528.
foto. Tel.: 704 268 219

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

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

Kácení stromů, prořezy dřevin, sekání trávy. www.seceni-kaceni.cz
Tel.: 605 86 41 40

Prodám jádra vlašských ořechů ze sklizně r. 2018 za 180 Kč/kg. Informace na
tel.č.: 604 669 685

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

190214110185

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

řádková inzerce / nabídka pracovních míst

FINANCE
SEZNÁMENÍ

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

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

UZÁVħRKA
INZERCE V PÁTEK
2. %ìEZNA V 10:00 HODIN

POZOR
=0ă1$
ÿ$68

Když Vám banka nepůjčí - půjčka na cokoliv
pro zaměstnance, OSVČ, důchodce, ženy na
MD. Rychlé jednání, jednoduché dokladování, peníze vyplaceny do 24 hodin na účet od
podpisu smlouvy. Volejte 605 948 676.
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

19032110320

OZNÁMENÍ

16011421482

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

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

INZERUJTE
V JEDNÉ Z NAŠICH RUBRIK
AUTO-MOTO, ZVÍØATA,
TØETÍ
PRÁCI HLEDÁ
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám důchodkyni do začínající sběrny Nabízíme přivýdělek pro aktivní důchodce
oprav oděvů v Prostějově. Tel.: 608 331 141 nebo maminky na MD, brigádně v dopoledních hodinách práce pokojské na hotelu
Firma Montáže inženýrských sítí Protiva- v Prostějově. Tel.: 777 005 488
nov přijme elektrikáře. Nástup možný ih- Čerpací stanice Shell Prostějov nabízí praned. Kontakt: 733 526 284
covní místo na pozici obsluha čerpací stanice

NEPROPÁSNħTE SVOJI ŠANCI...

– pokladní . Jedná se o zástup za mateřskou
Přijmu do trvalého pracovního poměru na dovolenou s nástupem během června 2019.
provoznu ve Vřesovicích u Pv vyučeného Osobní kontakt po telefonické domluvě
stolaře. Bližší informace na tel.: 608 86 35 32. 582 333 901, 727 896 113 p. Ježková

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice
19030620229

Přijmeme pracovníky na úklidové práce. Možnost HPP nebo i brigádně.
Tel.: 777 099 406

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

Plat (Kè)

Dělníci prádelny a čistírny
14 000-16 000 Kč
Fyzioterapeut/ka
26 500-30 000 Kč
Obsluha CNC obráběcích strojů 19 000-22 000 Kč
Operátor/kapultucentrálníostrahy 11 700 Kč
Pracovníci v chovu drůbeže
15 800 Kč
Skladníci/řidiči VZV s praxí
19 500 Kč
Směnoví kontroloři
17 500-27 000 Kč
Vrátní
10 713 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
pružná prac. doba
třísměnný
noční
dvousměnný
dvousměnný
nepřetržitý
nepřetržitý

střední odborné
vyšší odborné
základní+praktická
základní+praktická
základní+praktická
střední odborné
ÚSO s maturitou
základní+praktická

VítSpáčil.Prádelnyačistírny,Prostějov
REHAFYZ, Prostějov
Strojírny Prostějov, Prostějov
SIDA, Prostějov
MK Agency, Přemyslovice
GLOBAL RECYCLING, Klenovice
LINAPLAST., Kralice na Hané
SIDA, Vrbátky

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
120 Kč/hod. turnusový
střední odborné
Petra Juříčková, Prostějov
Pracovníci přímé
obslužné péče
100 Kč/hod. jednosměnný základní+praktická
Domov pro seniory Soběsuky
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

19032110312

19032110313

19032210322

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

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Také dvanácté 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 28. 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

23

v\]veGivDW
ŠŘDsWQí MPeQRvDQí sL PRKRu svp vëKr\ MDkR uæ WrDGLÿQĚ
v reGDkFL VeÿerQíku, SRkuG sSeFLiOQĚ QeQí urÿeQR MLQDk

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


URT¾XP÷

X[JT¾NC

Máchova ulice
Karel JANĚK, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci..
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Michal Suchánek
Marcela BURGROVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ŠKOLNÍ
Alena PLUHÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 5, 3,1
František JEDLIČKA, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19031560280

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Dekorace dárky a kvalitní zrnková káva v Uprkově ulici
Milena ŠAFROVÁ, Štětovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDGRKRGQXWê]iMH]G

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19030160224

19030810236

PŘIJĎTE NA DIVADELNÍ .... V NĚMČICÍCH

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þSURYVWXSQDDNFL
1H]DSRPHĖWHXYpVWWHOHIRQQtNRQWDNW

Výherce získá '9ċ96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDDNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili v loňských
komunálních volbách nově zvoleného zastupitele,
který hned vstoupil do Rady statutárního města
Prostějov...

19021560194

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

18120761370

BOUŘE, NAPŘED, FOTON, TEPLO, TORZO, BALOT, ETICI, PILKA,
PAMIR, MRVIT, ÚDAJE, VÝMYK, RAMBO, LAPKA, FACKA, OSIVO,
OBRAT, PIRÁT, ŠAVLE, ODPOR, ELITA, BALLAS, VILAŘ, STUPA,
EFEKT

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 DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\
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zveme vás ...

TIP9HîHUQtku

MUZEUM KOČÁRŮ ZAHAJUJE SEZÓNU

KDY: SOBOTA 30. BØEZNA, 7:30 HODIN
KDE: OBCE NA PROSTÌJOVSKU
Muzeum kočárů slavnostně zahajuje
letošní turistickou sezónu tuto sobotu
tradičním putováním historickým cestovním kočárem po pamětihodných
místech Olomouckého kraje. Jako
tradičně bude jeho ředitel Václav Obr
s početnou osádkou projíždět různými
obcemi Prostějovska.
U příležitosti zahájení sezóny vyšle Muzeum kočárů do ulic historický kočár, na
který se můžete přijít podívat. „Poveze
urozenou společnost v čele s váženým
cechmistrem kočárnickým a doprovodem celkem jedenácti účinkujících. Na
vlastní oči spatříte postavy dávné historie,
lokaje, podkoní, muzikanty, templářského
mnicha, medvědáře a jízdní hlídku prv-

ního hulánského regimentu pro ochranu
všech cestujících,“ prozradil ředitel muzea
Václav Obr.
Kromě toho, že kočár poveze množství osob a zavazadel, bude naložený
i dárky, které na místě zastavení budou
rozdávány dětem. A kde všude kočár
zastaví? „Každý rok jezdíme jinou trasu,“
uvedl Obr. Letos vše odstartuje v 7:30 hodin v Čechách pod Kosířem, v 8:45 hodin
už zavítá do Pěnčína, v 9:30 do Přemyslovic, aby v 10:15 hodin dorazil do Štarnova.
Přesně v 11:00 hodin je očekáván v Konici, kde si udělá delší přestávku a bude navíc
přichystán další doprovodný program.
„Cestou pojedeme přes příkré kopce,
proto ti, kteří budou v těchto místech stát,

navíc uvidí, jak používáme speciální brzdy
zvané šuby,“ láká známý nadšenec nejen
historie.
Od 12:45 hodin bude kočár stát
v Budětsku a o hodinu později v Kandii.
Ve 14:15 hodin jej uvidíte v Laškově, za
další hodinu v Drahanovicích, v 16:00
hodin ve Slatinicích, v 17:30 ve Slatinkách
a v 18:30 hodin se vrátí zpět do Čech pod
Kosířem. V každé obci se přitom budou
tradičně klást velikonoční věnce a bude
připraveno nejedno překvapení.
Nenechte si tedy ujet tento cestovní kočár
a s ním i kouzlo dávné doby! „Přijďte se
pokochat jedinečnou ukázkou toho, jak
to vypadalo za dob našich předků,“ zve
všechny Václav Obr.

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 25. března
14:00 PAT A MAT:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
český animovaný film
17:30 CAPTAIN MARVEL
akční sci-fi USA
20:00 PRASE
iránská komedie
úterý 26. března
14:00 PAT A MAT:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
dobrodružný sci-fi USA
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
středa 27. března
15:00 SKLENĚNÝ POKOJ
české drama
17:30 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
francouzská komedie
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
čtvrtek 28. března
17:30 ZRANĚNÁ SRDCE
romantické drama USA
20:00 MY
americký horor
pátek 29. března
15:00 DUMBO 3D
rodinné fantasy USA
17:30 ZRANĚNÁ SRDCE
20:00 ARCTIC LEDOVÉ PEKLO
islandské drama
sobota 30. března
15:00 DUMBO
17:30 MANŽELSKÉ ETUDY:
NOVÁ GENERACE
životopisný dokument ČR
20:00 MY
neděle 31. března
10:30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
rodinný film USA
15:00 DUMBO
17:30 PAŠERÁK
americké drama
20:00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 26. března
9:00 a 10:15 O KOCOURU
MIKEŠOVI
duhové dívánky ČR
středa 27. března
14:00 CHATA NA PRODEJ
česká komedie
sobota 30. března
15:00 FIK A MÍK
pásmo pohádek ČR

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 27. března
19:00 YASMINA REZA: ART
Slavná francouzská komedie, v níž tři se hádají, ale vy se budete rozhodně smát!
Hrají: Zdeněk Žák, Karel Heřmánek, Josef
Carda
Režie: Karel Heřmánek
(Divadlo bez zábradlí Praha)
sobota 30. března
13:30 TANEC... TANEC
krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance s postupem na celostátní přehlídku do Kutné Hory

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 26. března
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
desátý ročník oblíbené výtvarné dílny, tentokrát zaměřené na jarní dekorace
středa 27. března
16:00 AUDIOSTOP
Po čase je opět připraven oblíbený Audiostop, zábavná soutěž o ceny pod vedením
Zuzany Knejpové
čtvrtek 28. března
17:00 EXPEDICE KYRGYZSTÁN
Cestovatelské povídání Martina Tomka
a jeho přátel o třináctidenní výpravě čtyř členů oddílu Vysokohorské turistiky Spartaku
Přerov do hornatého Kyrgyzstánu. Těšit se
můžete na promítání fotografií a videí z průzkumu jezera Ala-Kul, z národního parku
Ala-Archa i z výstupu na Pik Uchityel.
do 30. dubna
ODRAZY VE SKLE
Výstava amatérské fotografky a básnířky
Elly El (Jarmily Kocmanové). Na svých
fotografiích, které doplňuje básněmi, zachycuje přírodu, architekturu, města, vesničky, nejrůznější detaily, opuštěná místa
a zchátralé objekty.(Galerie na Půdě)
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.

0X]HXPDJDOHULH
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
OBRAZY ŽIVOTA ALŽBĚTY ZELENÉ
výstava ke stému výročí narození prostějovské malířky Alžběty Zelené představuje
výběr z jejího rozsáhlého díla, zejména ze
soukromých sbírek
Kulturní klub
do 21. dubna
TVORBA
Malíř, grafik a designér, prostějovský rodák
Školní 4, Prostějov
Evžen Hanzalík žije a tvoří v Praze. Pro
pátek 29. března
svou výstavu si připravil kolekci obrazů
18:00 TANEČNÍ VEČER
a plastik s expresívními figurálními motivy,
NEJEN PRO SENIORY
které dle autorova názoru nejlépe vyjadřují
hrají manželé Vyroubalovi.
myšlenku a pocit, kterého chce dosáhnout.
Většina děl vzniká metodou klasické tzv.
6SROHÄHQVNÙGÕP
automatické malby známé zejména z tvorKomenského 6, Prostějov
by surrealistů. Je to metoda spontánní
pátek 29. března
malby s neznámým cílem, to znamená,
19:00 DAGMAR PECKOVÁ,
že autor při malbě pracuje s pocitem a koHRADIŠŤAN,
nečný smysl a název, jenž vyjadřuje “co tím
SPIRITUÁL KVINTET
chce říci“ vzniká v průběhu vývoje malby.
koncert populární zpěvačky a známých Sochy, ale i některé obrazy však vznikají
hudebních seskupení
standardní metodou skicy a realizace.

DUHA

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.

=½PHN3URVWÈMRY

BRUSLENÍ

do 31. března
BARVY PODZIMU
výstava Jana Čížka

=½PHN.RQLFH
do 5. dubna
TAK TROCHU JINAK
výstava fotografií Lubomíra Čížka

=8h9$PEURVH
Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský - Karolína
Kůrková

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 30. března
14:00 a 16:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
loutkové divadlo

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

1½URGQÉGÕP
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 28. března
EXPEDIČNÍ KAMERA
kulturní film
(přednáškový sál)

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

3ċ('3/$71e
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akce v regionu...

VEŘEJNOSTI

Pátek

29.3.

8.30 - 9.30

Divadlo v Němčicích
Město Němčice nad Hanou zve na divadelní představení
s Michaelou Dolinovou, Sandrou Pogodovou a Václavem Tobrmanem Už zase
miluju!, které se uskuteční 29. března od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek
probíhá v městské knihovně a v kulturním středisku v Němčicích nad Hanou.

Divadelní sukničkář v Jesenci
Ve středu 27. března od 19:00 hodin proběhne v kulturním domě v Jesenci k vidění divadelní komedie Zamilovaný sukničkář. Ve hře se představí Lukáš Vaculík,
Adéla Gondíková, Martin Zounar, Mahulena Bočanová a další.

Hanácká ambasáda otevírá
Všichni příznivci hanáckých řemeslníků jsou zváni ke slavnostnímu zahájení sezóny 2019
s podtitulem „Bez hósli a bez cimbála hanácke si zapějem“. Akce se koná tuto sobotu 30.
března od 13:00 hodin v prostorách zámeckého parku Čechy pod Kosířem. Otevřeno
bude každý další víkend od 13:00 do 17:00 hodin. Na Hanácké ambasádě bude probíhat
nejen stálá prodejní výstava držitelů „Hanáckyho stavovského glétó“, ale i řemeslné dílničky pro děti i dospělé, hanácké písničky a plkačky a další tematické akce.

Zahájení lázeňské sezóny
Tak jako každý rok i tento bude ve Slatinicích v sobotu 30. března od 12:00 hodin
zahájena další lázeňská sezóna. Čeká na vás bohatý kulturní program se zábavou pro
děti i dospělé. Těšit se můžete na příjezd čtyřspřeží Muzea historických kočárů Václava
Obra doprovázené hulány, jarmark, občerstvení, ukázky řemesel a další program.

KRASOBRUSLENÍ:
Sobota 30. a neděle 31. března
7:00 Velká cena města Prostějova
44. ročník tradičních závodů (Víceúčelová
hala-zimní stadion, 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).

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
*v pondělí 25. března od 14:00 hodin je
Raisova 1159, Prostějov
na
programu
„KNIŽNÍ KLUB“
*ve čtvrtek 28. března od 17:00 hodin
*ve středu 27. března od 16:00 hodin se
se koná tvořivá dílna „JARNÍ VĚNEC“
uskuteční „AUDIOSTOP“
*ve čtvrtek 28. března od 9:00 hodin proEkocentrum Iris
běhne „VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“
Husovo nám.67, Prostějov
*v pondělí 25. března od 16:00 hodin se
CENTRUM PRO RODINU
koná „KERAMIKA“
*ve středu 27. března od 17:00 hodin je na
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
programu „LÉČIVÁ MOC BYLINEK“ * každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
RÙZNÉ...
*v úterý 26. března od 18:00 hodin se
uskuteční beseda „JAK VYCHOVAT V úterý 26. března od 14:00 hodin pořáÚSPĚŠNÉ DĚTI aneb tresty a odměny dá Akademie seniorů na tradičním místě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov „STARÉ
ve výchově“
KUCHAŘKY – POCHOPITELNĚ
<<< www.vecernikpv.cz
KNIŽNĚ“.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
BURZA CHOVATELŮ exotického
ptactva, králíků, zakrslých králíčků,
morčat, holubů a drůbeže se koná
v neděli 31.3.2019 od 7:00 do 10:00 hodin
v chovatelském areálu u vlakového
nádraží Vyškov.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPISOVATELKA
ANNA BOLAVÁ
PØILÁKALA
FANYNKY

SPORT

KULTURA

18111511284

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

SPOLEČNOST
Dorostenci SK RG doma vybojovali
extraligový bronz, stejné medaile
SŐevzaly také dosSĚlé výbĚry ÅA´ i ÅB´

Naleznete
uvnitř

HRADY
A ZÁMKY

ƔƔ S přicházejícím jarem jsme pro
vás připravili tematický servis lákající k návštěvám památek
dvoustrana 28-29

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Číslo 12•Ročník 23

Pondělí 25. března 2019

BARMAN
SHOW

ƔƔ Druhý ročník mezinárodní soutěže nabídl velice zajímavé koktejly
a nejchutnější byl „Jirkův polibek“
strana 32
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Stále více oblíbenìjší projekt
Spisovatelé do knihoven
dorazil také do Prostìjova
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PROSTĚJOV Finálový den českého korfbalu 2019 zorganizoval na konci aktuální sezóny
oddíl SK RG Prostějov v hale RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici. A nutno říct, že se pořadatelství vrcholného národního turnaje ujal opět na jedničku ke všeobecné spokojenosti.
Tři nejsledovanější soutěže ČR v tomto smíšeném kolektivním míčovém sportu tak poznaly
své vítěze i medailisty, přičemž pro domácí výběry ergéčka nastala doba bronzová. Cennými TVRDÉ
kovy této hodnoty byly v rámci slavnostního vyhlášení výsledků dekorovány prostějovské DERBY
týmy dospělých A i B a dorostenců. Hned dvojnásobný mistrovský triumf oslavili korfbalisté ƔƔ Čtvrtfinálová série extraligy
Českých Budějovic.
volejbalistek s Přerovem je pro VK

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 47

JEDNOU %2+80,/.25é.
2é0+1
ƔƔ Odchovanec prostějovského
hokeje Antonín Honejsek prodloužil smlouvu ve Zlíně na příští sezonu. Sedmadvacetiletý útočník se
upsal do 30. dubna 2020.
ƔƔ Nově postavený komunitní
dům v Sušilově ulici je pořád prázdný. Místo nových nájemníků se tam
pohybují stavební dělníci. Kolaudace stavby je stále v nedohlednu, ale
zájemců o bydlení o něco málo přibylo. „Vyprodáno“ však stále není!
ƔƔ VK Prostějov opět předváděl
školákům volejbal, tentokrát na ZŠ
v ulici E. Valenty, kam za zdejšími
čtvrťáky dorazila z vékáčka hned
trojice klubových vyslanců: manažer
Peter Goga, hlavní trenérka přípravky Barbora Korhoňová a hráčka „A“-týmu žen Tereza Baláková. Reportážnajdete na www.vecernikpv.cz!
ƔƔ Prostějovští radní schválili návrh
opozičního hnutí Svoboda přímé
demokracie-Tomio Okamura a ve
Vrahovicích se díky tomu těší na
nové dětské hřiště.
Čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Další prostějovský rodák s bruslemi na nohou Ondřej Vitásek figuroval v první nominaci kouče Miloše
Říhy pro kemp před mistrovstvím
světa na Slovensku, nicméně ze zdravotních důvodů se musel omluvit.

er

mnohá desetiletí. Už to ani nepočítám,“ usmívá se Bohumil Korčák,
který je členem Českého svazu hádankářů a křížovkářů už od roku 1985.
„Vymyslet těžkou hádanku je někdy
složité, někdy naopak jednoduché. Je
to prostě o okamžitém nápadu a fantazii, ke kterým stačí pouhé jedno
slovo. A k němu vytvořím zápletku.
Co se týká křížovek, tady vše vychází
z tajenky. Pak už to jde všechno samo.
Dělám to všechno rád a při různých
soutěžích a pohárech ještě raději sleduji, jak si hádankáři nad mými rébu-

boje na zelených trávnících aneb

➢

Prostějov nečekaně těžkou partií
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - CYKLISTIKA
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PROSTĚJOV Náš dlouholetý kolega, geniální křížovkář a hádankář
Bohumil Korčák oslaví ve středu
27. března nádherné kulaté narozeniny. V plné svěžesti a pohodě dosáhl na pověstných sedm křížků! Muž,
který dlouhá léta připravuje pro
čtenáře Večerníku křížovky, kvízy
a hádanky, bude navíc v květnu vyznamenán prestižním oceněním.
Takže blahopřejeme hned dvakrát!
Pro myšlenku ke své práci nemá nikdy
daleko, je skutečným křížovkářským
guru. „Touto zálibou se zabývám už

Foto: Marek Sonnevend

MarekSonnevend

sy lámou hlavy,“ usmál se. Od středy
sedmdesátník se již nyní může těšit
na další brzkou oslavu. „V polovině
května tohoto roku na Mistrovství republiky jednotlivců v řešení křížovek
a hádanek v Kolíně obdržím z rukou
předsedy Českého svazu hádankářů
a křížovkářů nejvyšší svazové ocenění
Zlatý otazník,“ prozradil oslavenec Bohumil Korčák.
Celý kolektiv PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku mu tímto blahopřeje hned
dvakrát! Hodně zdraví, štěstí a pohody, pane kolego!
(mik)

KAM ZA F

PROSTĚJOV Právě tuto sobotu
30. března se v prostorách Víceúčelové haly-zimního stadionu
uskuteční již 44. ročník Velké
ceny města Prostějova v krasobruslení. Regionální svátek tohoto olympijského sportu bude
jednou z posledních soutěžních akcí aktuální sezóny a součástí
závodů kategorie ČKS bude rovněž Přebor Olomouckého kraje.
Organizátoři i zdejší sportovci se budou snažit navázat na předešlé vydařené ročníky. Například loni se na Hané představilo na sto
třicet dětí a mládežníků, o rok dříve dokonce ještě o pět desítek
více, což znamenalo zdaleka nejvyšší počet za poslední období.
Na ledě se pravidelně objevují nejen vyslanci ze střední Moravy,
ale i z Karviné, Hodonína, Břeclavi, Pardubic či vzdálené Plzně.
A daří se i domácím zástupcům. Třeba loni zvítězil Ota Vystavěl
mezi mladšími žáky „A“ a na stupně vítězů jej coby třetí ve svých
kategoriích doprovodily ještě Nikola Frömlová mezi nováčky
staršími dívkami a Lenka Velská v žačkách „B“. Kousek od medailového zisku pak skončily Nela Kolářová s Denisovu Kubovou
mezi mladšími žačkami, Dominika Palánková mezi nováčky i Nicol Lugrová v žačkách „B“. Všechny se zdárně vměstnaly alespoň
do elitní pětice.
(jim)

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 18. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 30.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 31.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 31.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL KLENOVICE N. H.
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 30.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 31.3. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně
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VHW
VHW
VHW

25:18
17:25
25:18

5R]KRGÿt Kubinec a
'LYiNĥ 450.

6HVWDYD3URVWčMRYD

2

Toufarová 16, Bezhandolska 11, Horká
7, Kojdová 27, Rutarová 4, M. ZatVHW
23:25
loukalová 4, libero Weidenthalerová.
VHW
16:14
6WĝtGDO\ Polášková, Nová 6, Kozmík 1,
6WDYVpULH 2:1
'YRĜiþNRYi
Slezák. þDV 2:09 hodiny.
7UHQpĝL Lubomír Petráš

D/XNiã0LþHN

/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



Foto: Marek Sonnevend
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CHANCE LIGA

1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR

7$%8/.$32.2/(
ý%XGČMRYLFH 
Jihlava
19
Hradec Králové 19
Varnsdorf
19
Ústí n. L.
19
Pardubice
19
Brno
19
Vítkovice
19
Vlašim
19
Sokolov
19
7ĜLQHF

Znojmo
19
3URVWčMRY

Mas Táborsko 19
Chrudim
19
äLåNRY



12
11
9
10
8
8
7
5
6

5

4
4


  
4 3 30:14
4 4 26:10
7 3 18:11
2 7 26:24
7 4 33:20
5 6 36:24
5 7 20:30
7 7 24:26
3 10 19:26
  
5 9 28:27
  
5 10 23:31
3 12 23:37
  


40
37
34
32
31
29
26
22
21

20

17
15
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NROR

Dolany - Kralice na Hané
0:0 PK: 3:4

5R]KRGÿt âWČWND ± *UHþPDO 3RVStãLO åOXWp
NDUW\+UXEê-tãD±.URERW'LYiNĥ
100.
6HVWDYD .UDOLF +XĖND ± 1ČPþtN .URERW
+ODþtN %ODKRXãHN ± 'UDþND  9LQFRXUHN 
3URNRS 0D]RXFK 6NDOQtN  7URQHþHN 
3HWUåHOD ±1HþDV&LEXOND
+UDMtFtWUHQpĝL-DQ1HþDVD/XNiã.URERW

Å%UDQNiĝQiVSRGUæHO´
/XNiã.URERWKUDMtFtNRXþ.UDOLF
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  /RV6NRSDOtN9DYUDþ%Ĝt]D3ODQê
0HGORYãWHUQEHUN3.
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1 Jeseník
16
2 Lutín
15
3 Všechovice 16
 ).0HGORY

5 Mohelnice
16
 )&äHODWRYLFH 
 68/.2=iEĜHK
 âWHUQEHUN

 2SDWRYLFH

10 Velké Losiny 16
11 Kralice na Hané 16
12 Litovel
16
 )&'RODQ\

 ýHUQRYtU

15 +).2ORPRXF% 16

12 0
11 0
11 0
 
9 0
 
 
 
 
6 0
7 0
6 0
 
 
5 0

4 41:26 35 1
4 39:24 33 0
5 37:23 33 2
   
7 37:29 29 1
   
   
   
   
10 33:25 19 0
9 28:41 19 4
10 12:29 17 3
   
   
11 15:42 13 2

+QčYRWtQ RGVWRXSLO  EĝH]QD ]H VRXWčæH
YäHFKQ\GRVDæHQpYëVOHGN\VHDQXOXMt

TENIS
å(1<
0LDPL²:7$7RXU
'YRXKUD²NROR6WUêFRYi9RQGURXãRYi
3:6, 2:6; Muchová – Hibinová (Japonsko) 6:3,
6:3. NROR.YLWRYi  ±6DNNDULRYi ěHFNR 
0XFKRYi±.HUEHURYi 1ČPHFNR 
   .DUROtQD 3OtãNRYi ý5  ±
0DUWLþRYi &KRUY NROR Kvitová
±9HNLþRYi &KRUY 
08å,
/LOOH,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR Pavlásek – De Schepper
)UDQFLH      NROR Pavlásek –
*DUFLD/RSH] âSDQČOVNR NROR
3DYOiVHN±2IQHU 5DNRXVNR 

Svitavy - Olomoucko

96:93pp
(24:24 36:46 62:63 82:82)

5R]KRGÿt+UXãD.DSDĖD9RãDKOtN'LYiFL 843.
E 43/29:53/31. E 5:5. 7+ 29/23:22/16.
'RVNRN\ 45:39. $VLVWHQFH 31:24. )DXO\ 19:24.
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD Palyza Lukáš 22, Douglas Javonte 20, Dunans Thomas 17, Norwa Michal
*RJD$GDP0LNXOLþ-RVLS9iĖD)UDQWLãHN
3HONR-XUH6HKQDO/XNiã'HGHN-LĜt.OHSiþ
Erik 0, Sychra Lukáš.
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN

Å%\ORWRSčNQpXWNiQt
GDORVHQDQčMGtYDW´




NRXþ3URVWČMRYD3(75129271é

VWUDQD

1DGVWDYERYiVNXSLQD$NROR

Olomoucko - Ústí n/L 94:74
více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\NROD$
6YLWDY\  1\PEXUN     
1HMYtFHERGĥ7HSOê0DUNRD$LNHQSR-
%RKDþtN  +UXEDQ  3 3XPSUOD D 'DYLV SR
%HQGD 'čÿtQ%UQR 
 1HMYtFHERGĥâLãND-HåHN$XWUH\
*HLJHU6WHJEDXHU)DUVNê 2SDYD
3DUGXELFH      1HMYtFH
ERGĥ%XMQRFK=EUiQHNDâLĜLQDSR.OHþND
.RKRXWâYUGOtN0F*DXJKH\D:LOOLDPV
SR 2VWUDYD.ROtQ  
1HMYtFHERGĥ%DåDQW6WDQRMHYLþ3%RKDþtN
%RJJV7KRPSVRQýtå3XULIR\
1RYRWQê +UDGHF.UiORYp86.3UDKD
 1HMYtFHERGĥ Canda 20, LoãRQVNê6HGPiN6WDPHQNRYLþ$SSOHE\
6WHYDQRYLþ9XNRVDYOMHYLþ

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$
Nymburk 31 31 0 2979:2285
Svitavy
31 21 10 2595:2436
2ORPRXFNR   
Pardubice 31 17 14 2595:2470
'ČþtQ
  
Ústí n/L
31 16 15 2493:2584
2SDYD
  
Brno
31 10 21 2253:2477

100
67

54

51

32

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$
9. USK Praha 30 12
10. Kolín
30 12
 2VWUDYD
 
12. Hradec Králové30 6

18 2333:2420
18 2553:2717

24 2406:2705

6HPLILQ½OHSOD\RII
]iSDV\

Ġ. BudĨMovice - Vsetín 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
%UDQN\  .DUDEiþHN = 'ROHåDO %DEND   ýHU
mák. Diváci: 6421. 6WDYVpULH 3:0.

Kladno - Jihlava
5:1
(1:0, 2:1, 2:0)

%UDQN\ 10. Melka (Vampola), 34. Melka (J. Strnad,
/DNRV -iJU 3OHNDQHF1DVK .HKDU 0DFKDþ
Zikmund), 48. Plekanec (TS) – 31. Bezúch (Jiránek) 'L
YiFL 5200. 6WDYVpULH 2:1.

]iSDV\

'DOätYëVOHGN\NROD$
2SDYD6YLWDY\  1HM
YtFHERGĥ2SDYD1\PEXUN 
 1HMYtFHERGĥ=EUiQHN.YDSLO.RXĜLO
*QLDGHN:ULJKW.Ĝtå%HQGDD-%RKD
þtNSR9\RUDO 3DUGXELFH%UQR 
 1HMYtFHERGĥ3DYORYLþâYUGOtN
.RKRXW)DUVNê*HLJHU1HK\ED ÓVWtQDG
/DEHP'čÿtQSRSURGO 
 1HMYtFHERGĥ Pecka 18, Wisseh 16, Martin
6YHMFDU3+RXãNDâLãND$XWUH\
Landa a Carlson po 11.
'DOätYëVOHGN\NROD$
86. 3UDKD  .ROtQ     
1HMYtFH ERGĥ 9XNRVDYOMHYLþ  6WHYDQRYLþ 
$SSOHE\D0DUHãSRâWČUED7KRPSVRQ
3XULIR\0DFKDþýtå +UDGHF.UiORYp
 2VWUDYD      1HMYtFH
ERGĥ 6WDPHQNRYLþ  /RãRQVNê  &DQGD 
6HGPiN23HWHUND6WDQRMHYLþ%RKDþtN
$OOH\QD=DKDULMHYLþSR%DUKDP

1.
2.

4.

6.

8.

25:23
25:14

40
40

20

.$03ĜÌã7Č
Nadstavba A1
MQNQDąG\PCJQFKP
·UVÊPCF.CDGO$TPQ&÷éÊP1RCXC2CTFWDK
EG5XKVCX[Nymburk - Olomoucko.
MQNQDąG\PCJQFKP
0[ODWTM  ·UVÊ PCF .CDGO Olomoucko 2CTFWDKEG   5XKVCX[  &÷éÊP  
$-1RCXC$TPQ  
Nadstavba A2
MQNQDąG\PCJQFKP
0*1UVTCXC-QNÊP  *TCFGE-T¾NQXÆ
75-2TCJC
MQNQDąG\PCJQFKP
75-2TCJC0*1UVTCXC-QNÊP*TCFGE-T¾
NQXÆ  

Ġ. BudĨMovice - Vsetín 3:4
(2:2, 1:2, 0:0)

%UDQN\%UDGOH\ .DUDEiþHN3êFKD %UDGOH\ =
'ROHåDO .DUDEiþHN   .DUDEiþHN %UDGOH\ 0 -DQ
GXV  ±  %ĜH]LQD - 'UWLQD   -RQiN 0LNXã  
+U\FLRZ 6ORYiþHN 3LWXOH   5RE .DUDILiW  'LYiFL
6421. 6WDYVpULH 3:1.

Kladno - Jihlava
5:3
(1:2, 1:1, 3:0)

%UDQN\ 3. Jelínek (Zikmund, Lakos), 28. Melka
6YHGOXQG-6WUQDG =LNPXQG -iJU-ětKD 
/DNRV -6WUQDG0DFKDþ 9DPSROD 3OHNDQHF-
6WUQDG ±$=HPDQ -+ROê 3HNU $QGČO 
Pekr (Klíma). 'LYiFL 5200. 6WDYVpULH 3:1.

]iSDV\

Jihlava - Kladno
2:4
(1:2, 0:1, 1:1)

%UDQN\+DUNDEXV ýDFKRWVNê 6NRĜHSD 3HNU 
±0HOND .XEtN9DPSROD -6WUQDG -ětKD 
Nash (Plekanec, Vampola), 47. Jágr (Plekanec). Diváci:
5644. .RQHÿQëVWDYVpULH 1:4.

Vsetín - Ġ. BudĨMovice 0:2
(0:0, 0:2, 0:0)

%UDQN\  %UDGOH\ %DEND   %HUiQHN 'DQþLãLQ 
'LYiFL 4120. .RQHÿQëVWDYVpULH 1:4.

HÁZENÁ
/,*$08åĤ.2/2

PUostĨMov - BUno B

36:44

více v hlavním kupónu

Kostelec n.H. - Kuíim
30:25
více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\NROD0DORPČĜLFH%,YDQþLFH
2ORPRXF90H]LĜtþtQHKOiãHQR7-
D.Cerekev - Juliánov 27:22, Telnice - Bohunice
21:28.
1(Ó3/1É7$%8/.$32.2/(

1 Bohunice
16 13 0
2 Telnice
16 12 0
 ,YDQþLFH
  
 6RNRO90H]LĜtþt   
 6..XĜLP
  
 .RVWHOHFQ++.  
 2ORPRXF   
 3URVWčMRY
  
9 Juliánov
16 3 2
10 TJ D.Cerekev
15 4 0
0DORPČĜLFH%   
12 SKKP Brno B
16 3 0

.$03ĜÌã7Č

3 501 : 405 26
4 530 : 426 24
  
  
  
  
  
  
11 382 : 445 8
11 332 : 400 8
 
13 437 : 561 6

NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
2ORPRXF ² .RVWHOHF  , %RKXQLFH ²
3URVWčMRY QHGčOH , Brno B – D. Cerekev
 90H]LĜtþt±7HOQLFH,YDQþLFH±.XĜLP
-XOLiQRY±0DORPČĜLFH% QHGČOH

3HUVRQ-HKOiĜRYi0ČUNRYi
Vander Meer 5, Shapaval 9, L. ZatORXNDORYiOLEHUR9DĖNRYi6WĜtGDO\
Zajícová, Svobodová 3, Kohoutová.
7UHQpĝL5DGLP9OþHN
a Michal Derych.

VHW
25:23
6WDYVpULH1:1.

5R]KRGÿtKostka a Vachutka.
þDV 1:24 hodiny. 'LYiNĥ 300.

Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa,
Plak, Chirichella, Egonu, libero Sansonna. 6WĝtGDO\ Enright, Vasilantonaki, Zannoni.
7UHQpĝL Massimo Barbolini
a Davide Baraldi

6HVWDYD3ĝHURYD

Ä1iãVODEêYêNRQQHPRKO
QDWDNYêERUQČKUDMtFtKR
VRXSHĜHVWDþLW³ /XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

VWUDQD

L. Zatloukalová, Person 7, ShapaYDO  0ČUNRYi  6YRERGRYi
 -HKOiĜRYi  OLEHUR 9DĖNRYi
6WĜtGDO\ 9DQGHU 0HHU  =DMtFRYi
Kohoutová 3.
7UHQpĝL5DGLP9OþHN
a Michal Derych.

/,*$08åĤ-0.2/2

.RVWHOHFQD+DQp².XĝLP

%40/25:36/18. 7URMN\9:9.7+22/17:17/11. 'RVNRN\47:32.
$VLVWHQFH22:20.)DXO\18:21.

74



VHW
VHW

6HVWDYD3ĝHURYD

0

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

%.2ORPRXFNR6OXQHWDÓVWtQDG/DEHP

94

3

6HVWDYD3ĝHURYD

Ä&HQtPVLWRKRåHSR]UDQČQt+HO\+RUNp
VHFHOêWêPVHPNQXOD]DERMRYDO³

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.

14.
15.


Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky

2QUNGFPÊOKUVTQXUMÆ\¾RCU[QFGJT¾N[X\¾
X÷TWOKPWNÆJQVÚFPGéV[ąKEGNM[5-2TQU
V÷LQX,WPKQTMCXPGF÷NKQDTCNCXGPMW
QDQF[(TÚFGM/ÊUVGMRQO÷TGOCUXčL
JTCEÊTQéPÊMVCM\CMQPéKNCXÊV÷\P÷6QVÆåUG
RQXGFNQ K FQTQUVGPEčO MVGąÊ MCPQP¾FQW
FQOC RTQVK -CTXKPÆ FCNK CNGURQÿ VTQEJW
\CRQOGPQWVPCRąGFEJQ\ÊRTQJT[5NG\CP[
\FQNCNK8čDGEPGLNÆRGUKXGFNKONCFwÊ
å¾EKUX÷ąGPEKVTGPÆTC5OGLMCNCRQTC\KNK6ąK
PGEFQOCKXGPMW C CUXQWPCF
UVCXDQXQWUMWRKPWFQM¾\CNKX[JT¾V5VCTwÊ
å¾EKPCQRCM1EGN¾ąčOXQDQWFXQWRąÊRC
FGEJRQFNGJNKCUKEGC

Juniorka
)UÙGHN0ÉVWHNs3URVWÈMRY
 
$TCPM[ 2TQUV÷LQXC ,CPGéGM 2QNGFPC 
<GOCP 2QMQTPÚ 2QNGFPC  1 6KEJÚ
,CPGéGM 
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC -ąWRMC t èGTPÚ
<GOCP 2QMQTPÚ (QLV ,KąÊéGM *NCFKw t
16KEJÚ/KMGwiCHT¾PGM-WDC2QNGF
PC6CTwKPUMÚ2ÊEJCN,6KEJÚ/T¾\GM
,CPGéGM6TGPÆT,CTQUNCX$GEM
%GNMQXÆRQąCFÊ6GEJPKMC$TPQ
$QUMQXKEG2TQUV÷LQX7JGT
UMÚ $TQF   (TÚFGM/ÊUVGM  
èGTPÊXNEK1TNQX¾-CTXKP¾
0QXÚ,KéÊP
%GNMQX¾RQąCFÊLUQWCMVW¾NPÊMPGF÷NK
tRQ\PTGF
'RURVW
3URVWÈMRYs.DUYLQ½
 
$TCPM[ 2TQUV÷LQXC 6QO¾PGM iKRC
MKP iKRCMKP /CEJCNÊM -CwRCT/CEJC
NÊM $GPGw6QO¾PGM iKRCMKP (KNÊRGM 
5QXLCMiKRCMKP(KNÊRGM <CVNQWMCN 5QN
F¾P (KNÊRGM -CwRCT <CVNQWMCN 
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC iRWPCT t 5QN
F¾P *QNWD $GPGw *TWDCP <CVNQW
MCN 2QNET t 6¾DQT -WFN¾éGM (KNÊRGM
iKRCMKP 6QO¾PGM /CEJCNÊM -CwRCT
/KwMQXUMÚ5QXLCM
6TGPÆT/KEJCN,CPGéGM
%GNMQXÆRQąCFÊ1TNQX¾1RCXC
6ąKPGE$2TQUV÷LQX
*QFQPÊP8CNCwUMÆ/G\KąÊéÊ
-CTXKP¾$ąGENCXèGTPÊXNEK
4QåPQXR40QXÚ,KéÊP
6WDUvÉz½FL
3URVWÈMRYs7ÔLQHF

$TCPM[ 2TQUV÷LQXC 6QO¾PGM /KwMQX
UMÚ 6QO¾PGM
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC èGTPÚ ,GNÊPGM t
*TWDCP iKNJ¾PGM /QLåÊwGM 0÷OGE
iCPFGTC /KwMQXUMÚ ä¾M 6QO¾PGM
iKPFNGT *QNWD *Q\OCP # -QWVPÚ 8
-QWVPÚ
6TGPÆT/KEJCN,CPGéGM
7ÔLQHFs3URVWÈMRY

$TCPM[ 2TQUV÷LQXC /KwMQXUMÚ 8
-QWVPÚ ä¾M 6QO¾PGM 
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC $KUMWR -TQWRC
t *TWDCP iKNJ¾PGM /QLåÊwGM 0÷OGE
iCPFGTC /KwMQXUMÚ ä¾M 6QO¾PGM
iKPFNGT*QNWD,CP*Q\OCP#-QWVPÚ
8-QWVPÚ 6TGPÆT/KEJCN,CPGéGM
%GNMQXÆRQąCFÊ6ąKPGEiWORGTM
8ÊVMQXKEG1TNQX¾7PKéQX
1RCXC*CXÊąQX2TQUV÷LQX
(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQX
0ODGvÉz½FL
3URVWÈMRYs7ÔLQHF

$TCPM[2TQUV÷LQXC4CKU 6/CTGM iRK
é¾M *GLEOCP  4CKU *GLEOCP  /CV÷LMC
&(KCNC /WFTNC -WOUV¾V i2CN¾PGM
5GUVCXC2TQUV÷LQXCiVQWTCéti2CN¾
PGM8QT¾éiRKé¾M-QPéKEMÚ*Q\OCP
8TDC/CV÷LMC/WFTNC6/CTGM&(KC
NC*GLEOCP4CKU-WOUV¾V62CN¾PGM
6TGPÆT(KNKR5OGLMCN
7ÔLQHFs3URVWÈMRY

5GUVCXC2TQUV÷LQXCiVQWTCéti2CN¾
PGM8QT¾éiRKé¾M-QPéKEMÚ*Q\OCP
8TDC/CV÷LMC/WFTNC6/CTGM&(KC
NC*GLEOCP4CKU-WOUV¾V62CN¾PGM
6TGPÆT(KNKR5OGLMCN
%GNMQXÆ RQąCFÊ  2TQUV÷LQX  
1RCXC   iWORGTM   7PKéQX
2ąGTQX6ąKPGE(TÚFGM
/ÊUVGM1TNQX¾8ÊVMQXKEG
*CXÊąQX
MQO

30

25



5R]KRGÿt'DODMNDDâRKDM
9\ORXÿHQt 1:2. 6HGPLÿN\ 4/2:5/3.
'LYiFL 150.

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
Mayer, Navrátil – V. Prášil, Hochvald, Popelka 1, Smékal 9, Dostál
 3RGKUi]VNê  ětþDĜ / 9DU
halík 10, Nevrla 2, M. Grepl 3/1,
3DOLþND 7UHQpU'DYLGâHYþtN
1HMYtFHEUDQHN.XĝLPL Kudla 6/1,
1DYUiWLOýHUPiN(OEOD0LNHO
%UDQNRYëVOHG0:1, 3:1, 3:3, 6:3,
7:6, 8:9, 9:13, 11:13, 12:15, 15:16,
17:19, 21:19, 22:21, 24:21, 25:24,
26:25, 30:25.

Foto: Marek Sonnevend

Ä.OtþRYiE\ODQDãHWêPRYRVW³


NRVWHOHFNêNRXþ'DYLGâ(9ýË.

VWUDQD
/,*$08åĤ-0.2/2

3URVWčMRY6..3%UQRÅ%´

36



44

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
+UXEê=0LFND±90LFND-*UH
SO7)ODMVDU+DFXUD5)ODMVDU
ýHORYVNê%HþLþND-)ODMVDU
0LNXOND-XUD.RVLQD-XUHþND
7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

5R]KRGÿt Krobothová a Smékal.
9\ORXÿHQt 3:1. þ. 59. V. Micka.
6HGPLÿN\ 6/5:4/4. 'LYiFL 80.

1HMYtFH EUDQHN %UQD % Stein
.XþHUD&DEiND%XUJHW
3HWURYLþ
%UDQNRYëVOHG1:0, 1:3, 4:4, 4:7,
7:10, 10:11, 11:13, 14:13, 14:15,
17:16, 17:19, 19:24, 21:26, 24:26,
26:28, 26:31, 28:34, 31:35, 32:38,
34:39, 34:44, 36:44.

Foto: Marek Sonnevend

Ä.DUW\MDVQČUR]GDQpXåSĜHGHP³


7RPiãý(51Ëý(.WUHQpU3URVWČMRYD

VWUDQD

VOLEJBAL
UNIQA EXTRALIGA

¤WYUWILQ½OHSOD\RII
]iSDV

PíeUov - PUostĨMov

9/,=(0,675<Ė628%2785(&.29(5686,7É/,(

3:0

více v hlavním kupónu

'DOät YëVOHGN\  ÿWYUWÀQiOH 2VWUDYD
 2ORPRXF      1HMYtFH
ERGĥ 'LDWNRYi  )DOWtQRYi  =HPD
QRYi D 1HþDVRYi SR   2UYRãRYi 
Michalíková 11, Kossányiová a Strušková
po 8. 6WDYVpULH .3%UQR/LEHUHF
  1HMYtFHERGĥ
Skibová 23, Pavlíková a Meidlová po 12
3LãWČOiNRYi0LNãtNRYiâXVWURYi
13. 6WDY VpULH   9. %UQR  2O\PS
3UDKD  1HMYtFHERGĥ S.
-DQHþNRYi6YRERGQtNRYi%RXORYi
.RPiUNRYi6WDĖNRYiD.DOKRXVR
vá po 8. 6WDYVpULH 1:1.
]iSDV

PUostĨMov - PíeUov

3:2

více v hlavním kupónu

'DOätYëVOHGN\ÿWYUWÀQiOH 2ORPRXF
2VWUDYD  1HMYtFHERGĥ
Kossányiová 11, Trnková a Strušková
SR   0DNDXVNDLWHRYi  1HþDVRYi 
Zemanová 4. .RQHÿQë VWDY VpULH 3:0
2O\PS3UDKD9.%UQR 
   1HMYtFH ERGĥ Kalhousová
 3XUFKDUWRYi D âLPiĖRYi SR   6
-DQHþNRYi  6YRERGQtNRYi  %RX
lová 14. 6WDY VpULH   /LEHUHF  .3
%UQR  1HMYtFHERGĥ
3LãWČOiNRYiâXVWURYi0LNãtNRYi
- Meidlová 11, Pavlíková a Skibová po 9.
.RQHÿQëVWDYVpULH 3:0.

www.

vecernikpv.cz

&KDPSLRQV/HDJXHæHQ
²YëVOHGN\ÿWYUWILQiOH
$OOLDQ] 6WXWWJDUW 1ČPHFNR  ± *RUJRQ
]ROD 1RYDUD ,WiOLH     
-20) a Gorgonzola Novara – Allianz
Stuttgart 3:2 (14, 22, -16, -18, 14), DynaPR 0RVNYD 5XVNR  ± 9DNLIEDQN ,VWDQ
bul (Turecko) 3:2 (-20, 23, 23, -21, 13)
D9DNLIEDQN,VWDQEXO±'\QDPR0RVNYD
     6DYLQR 6FDQGLFFL ,Wi
OLH ±)HQHUEDKFH,VWDQEXO 7XUHFNR 
 D)HQHUEDKFH,VWDQEXO
– Savino Scandicci 3:2 (-19, -26, 22, 17,
  ,PRFR &RQHJOLDQR ,WiOLH  ± (F]D
FLEDVL ,VWDQEXO 7XUHFNR    
  D (F]DFLEDVL ,VWDQEXO ± ,PRFR &R
QHJOLDQR        ]ODWê
set 10:15.
&KDPSLRQV/HDJXHæHQ²SUR
JUDP VHPLILQiOH  Dæ  GXEQD  
DæGXEQD 9DNLIEDQN,VWDQEXO±*RU
JRQ]ROD1RYDUD,PRFR&R
-81,25.<9.6.21þ,/<
9(;75$/,=(326/('1Ì

([WUDOLJDMXQLRUHNþ5
²YëVOHGN\QDGVWDYERYpVNXSLQ\
& 3URVWčMRY 
9.3URVWČMRY±3ĜHURY  
ýHVNp%XGČMRYLFH±âSDQLHONDěHS\
     3ĜHURY ± âSDQLHOND
ěHS\      9. 3URVWČMRY ±
ýHVNp %XGČMRYLFH     
ýHVNp%XGČMRYLFH±3ĜHURY 
 9.3URVWČMRY±âSDQLHONDěHS\
 3RĜDGt3ĜHURY
  ýHVNp %XGČMRYLFH   âSDQLHOND
ěHS\9.3URVWČMRY
([WUDOLJDMXQLRUHNþ5²FHONR
Yp SRĝDGt QDGVWDYERYp ÿiVWL 1. LibeUHF%UQR2O\PS3UDKD
âWHUQEHUN)UêGHN0tVWHN
3O]HĖ SUYQtFKãHVWSRVWRXSLORGR]i
YČUHþQpKR WXUQDMH )LQDO 6L[   3ĜHURY
  2VWUDYD   9\VRþLQD  
âSDQLHOND ěHS\   ýHVNp %XGČMRYL
ce 8, 9.3URVWčMRY (poslední dva
WêP\SDGDMtGREDUiåH 
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Svým výrazným projevem diváky zaujala
BYLI JSME
U TOHO

SBOR NOTA BENE PìISPħL
UNICEF NA POMOC DħTEM
Výtěžek z koncertu činí 25 000 korun!
PROSTĚJOV Uplynulou středu se prostorami Městského divadla v Prostějově nesly líbezný
zpěv zdejšího pěveckého sboru Nota Bene, dětského seskupení ZUŠ Vladimíra Ambrose a tóny klavíru, který rozezníval prostějovský klavírista Daniel Jun. Společně vystoupili na koncertu, jehož výtěžek poputuje organizaci UNICEF a následně dětem žijícím v chudobě a nebezpečných podmínkách. Dohromady jim darují rovných pětadvacet tisíc korun!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
V první jarní den pobíhal po celé České
republice řetěz charitativních koncertů
spojovaný myšlenkou pomoci dětem
vyrůstajícím v chudobě a nebezpečných
podmínkách v různých částech světa.
Do této akce se zapojilo 182 pěveckých
sborů a mezi nimi i ženský pěvecký
sbor Nota Bene Prostějov, který koncert
uspořádal v Městském divadle.
„Loni v květnu jsme dostaly e-mail s nabídkou zúčastnit se projektu Dobrý start
do života organizace UNICEF. Chvíli
jsme ji nechaly uležet a až letos v lednu
jsme se rozhodly, že se do něj zapojíme.
Protože však pro nás bylo obtížné vymyslet a nacvičit za dva měsíce tak pestrý

program, jak bychom si představovaly,
požádaly jsme také dva hosty, aby s námi
vystoupili. Jsou jimi dětský pěvecký sbor
ZUŠ Vladimíra Ambrose a prostějovský
klavírista Daniel Jun,“ uvedla na začátek
sbormistryně Nota Bene Anna Králová.
Koncert zahájil sbor Nota Bene. Pro
tuto příležitost si vybral své oblíbené
písně, ale současně i takové, které se
tematicky k akci hodily. „Zazpíváme
vám čtyři písně od skupiny Hradišťan:
Modlitbu za vodu, Lásku, O zrození,
Člověka a zemi. Právě tyto aspekty, tedy
voda, láska, zrození a symbióza člověka
a země, jsou pro chudé země to nejdůležitější,“ doplnila Králová. Následně
zazpíval sérii upravených lidových
písní a autorských kousků určených
dětským sborům dětský pěvecký
sbor místní ZUŠ, načež z rukou Daniela Juna vyvstal Fryderyk Chopin,
George Gershwin a Ennio Morricone. A na závěr se propojily dětské
i dospělé hlasy obou sborů v písni

Modlitba Ondřeje Brzobohatého.
Na hudebníky se přišlo podívat
přes dvě stovky lidí. Díky nim se tak
vybralo celkem 25 000 korun, které
budou použity na kampaň Dobrý
start do života organizace UNICEF.
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FOTOGALERIE
klikni na
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Jejím cílem je zvýšit počet vyškolených
zdravotníků, šířit osvětu v oblasti péče
o novorozence, a tím zabránit jejich
zbytečným úmrtím. A to v oblastech
po celém světě, zejména pak v subsaharské Africe. „Velmi si ceníme toho,
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že na koncert zavítalo tolik lidí, mezi
nimi i naši podporovatelé, zástupci
města, sponzoři a novináři. Na dobrou
věc jsme díky nim vybrali dohromady
pětadvacet tisíc korun, z toho 23 300
na vstupném, 1 600 na dobrovolném

jaký byl konceertt proo uniceef...

příspěvku do pokladny a stovku jsme
dodaly za sbor, abychom mohli darovat celkovou částku,“ usmála se Ivana
Dušková, členka výkonného výboru
sboru. „Za tyto peníze si třeba zrovna
v Africe mohou pořídit spoustu věcí.“
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PROSTĚJOV V Městském divadle v Prostějově uvidíte ve středu
27. března od 19:00 hodin herce
z pražského Divadla Bez zábradlí.
Konkrétně se na jevišti objeví Karel
Heřmánek, Josef Carda a Zdeněk

PROSTĚJOV Městská knihovna Prostějov se zapojila do projektu Spisovatelé do knihoven, v rámci
něhož ji pravidelně navštěvují známí čeští autoři
a autorky. Tentokrát se tam se svými knihami Do
tmyaKednuukázalaspisovatelkaAnnaBolavá.Besedy se nezúčastnilo mnoho lidí, přesto podle slov

1903140291

Do prostĚjovskéKo divadla

PROSTĚJOV Předminulou neděli se ve Společenském domě konal jeden z koncertů v rámci Mína
tour, o čemž Večerník informoval
v minulém čísle a celpu reportáž
přinesl na svých webovkách. Zmíněny byly i negativní názory dvou
maminek, což se pochopitelně nelíbilo manažerce Dominiky Míny
Elischerové, která do redakce zaslala své vyjádření.
„Mína navštívila Kasko. Ale rozhodně
drzá nebyla. Netvrdím to pouze já, jakožto její manažerka, ale připojují se ke
mně spousty rodičů a jejich děti účast-

nící se vyprodaného koncertu. Tito rodiče zároveň kvitují s nadšením fakt, že
Mína jakožto populární influencerka
nejen zpívá, ale také šíří osvětu na téma
kyberšikana a upozorňuje děti na úskalí sociálních sítí, s čímž má zkušenosti.
Kromě toho nejde nepoukázat na to,
že rodiče mají na koncerty vstup zdarma, aby mohli svoje děti doprovázet.
Přestože Mína tráví stovky kilometrů
na cestách, a následně má hodinové
vystoupení, nikdy neodejde do té
doby, než se podepíše anebo vyfotí
s posledním fanouškem. Informace
o její drzosti pramení pouze z toho,

že se odmítla podepsat přednostně
lidem, kteří nechtěli čekat, respektive
někteří rodiče se snažili předběhnout
frontu a dostat svoje děti k podpisu
bez čekání,“ míní Simona Votyová,
manažerka youtuberky. „Na sociálních sítích má Mína stovky kladných
ohlasů na tento koncert, ke kterému
se přidávají např. jmenovitě i tito rodiče: Eva Kleinerová, Pavla Zatloukalová, Ladislav Hájek a mnoho dalších,“ napsala nám Votyová. „Mína je
šestnáctiletá slečna, která má za sebou
nejen těžkou nemoc, kdy se několik
let potýkala s leukémií, ale také plno

práce. Účinkovala v několika muzikálech v hlavních rolích, ve filmech, seriálech, v divadle. Váží si jí i herečtí kolegové. Důkazem je i dokument, který
o ní natáčela Česká televize. Mína na
svých koncertech nejen zazpívá, ale
se svými fanoušky komunikuje, fotí se
s nimi a podepisuje až do té doby, než
odejde ten poslední. Každý profesionální hudebník vám jistě potvrdí, jaká
to je zátěž plus několikahodinová cesta z Prahy na Moravu a zpět. Přesto se
na své fanoušky usmívá a nedává na
sobě znát únavu,“ doplnila manažerka.
(nif)

zavítají +eŐmánek, åák a Carda Anna Bolavá přilákala do knihovny zaryté fanynky
Žák. V komedii zvané Art tyto tři
přátele málem rozdělí odlišný názor na drahý obraz, který si jeden
z nich pořídil. Přijďte se podívat,
jak to celé dopadne!
Více čtěte na www.vecernikpv.cz

ředitele knihovny Aleše Procházky „jich tam bylo
více než na většině besed s jinými jejími kolegy“. Jak
bylo totiž zřejmé z usměvavých tváří a přehršle dotazů a poznámek k tvorbě a její osobě, v knihovně
seděly převážně Bolavé „zaryté fanynky“.
A jaké další zajímavé akce v knihovně proběhnou?

Ve středu 27. března již od 16:00 hodin si budete moci
zahrát oblíbený Audiostop, na němž poznáváte ukázky a známé hlášky z filmů natočených podle knižních
předloh. Nakonec ve čtvrtek 28. března v 17:00 hodin
uzavře měsíc cestovatelské povídání Martina Tomka
a jeho přátel o výpravě do Kyrgyzstánu.
(tem)

ProbĚKlo krajské kolo :olkrova ProstĚjova Pivinští ochotníci předvedli Princeznu ze mlejna
PROSTĚJOV Od čtvrtka 21. do
soboty 23. března proběhlo v Kulturním klubu Duha Krajské kolo
přehlídky uměleckého přednesu
s postupem na Wolkrův Prostějov
2019 a také Krajské kolo divadel
poezie i Krajská postupová přehlídka studentských divadelních
souborů Mladá scéna 2019.

FOTOGALERIE
klikni na
BYLI JSME
U TOHO
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
Posláním přehlídky bylo podpořit
zájem pedagogů, studentů a širší
veřejnosti o literaturu a její tvůrčí
interpretaci, iniciovat a obohacovat
další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie.
Na celostátní přehlídku mohou lektoři krajských přehlídek nominovat
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šest nejinspirativnějších vystoupení
bez ohledu na věkové kategorie. „Ve
čtvrtek a pátek jsme běželi uměleckým přednesem, v sobotu byly dvě
přehlídky. Z recitátorů se nahlásilo
dvacet devět v první kategorii a osmnáct ve druhé kategorii. Z organizačního hlediska jsem spokojená.
Co se týče výkonů – každý preferuje

něco jiného, smýšlíme odlišně – ano,
měla jsem tam svoje typy, které se
mi líbily, někteří z nich byli nominovaní, někteří ne,“ shrnula třídenní
básnické klání Martina Drmolová,
organizátorka Wolkrova Prostějova
s tím, že výsledky budou až dnes, tj.
v pondělí 25. března. Večerník vám
je tak přinese až v příštím čísle.

PROSTĚJOV Jak Večerník předeslal v minulém vydání, předminulou sobotu se v obecním
domě v Pivíně uskutečnila premiéra dětského divadelního
představení Princezna ze mlejna.
Tuto pohádku navštívily dobré
tři stovky lidí, přičemž známá
pohádka přilákala nejen děti, ale
i dospělé. Představení vzniklo
„v dílně“ Honzy Nedbala a Hanky
a Zdeňka Svozilových.

Nikola FILIPENSKÁ
„Švarný náš zachránče, udatný. Já
i moje sestra Vodněna ti děkujeme, že
jsi nás vysvobodil. Za odměnu si vyber jednu z nás, kterou si pak vezmeš
za ženu,“ zazněla v Pivíně jedna z hlášek Princezny ze mlejna, kdy čert
a vodník chtěli přelstít Jindřicha.
Všechny role byly obsazeny dětmi
účinkujícími v krásných a propracovaných kostýmech. „Zkoušeli jsme
půl roku tohle divadelní představení,

každou neděli jsme se s dětmi setkali a zkoušeli. K rozdělení rolí došlo
na první čtené zkoušce, pak už nenastala žádná změna. Děti do toho
daly vše, zvlášť poslední dva týdny.
Byly úplně jiné než před třemi nebo
čtyřmi měsíci, jakmile viděly kostýmy, kulisy a rekvizity, jejich elán
byl vyšší a vyšší, což pro nás představovalo hnací motor,“ řekl Večerníku
Jan Nedbal, hlavní zprostředkovatel
představení.
„Divadlo jsme financovali tak, že
nám obec Pivín poskytla peníze na
propagaci, tedy na plakáty a letáčky,
zdarma nám umožnila každou neděli zkoušet v sále, ve kterém se dnes
nacházíme. Co se týče kostýmů, kulis a všeho okolo, tak to šlo z divadelních peněz vydělaných předchozími
odehranými divadly. Pro divadelní
účely jsme založili účet, kam všechny
peníze ukládáme,“ prozradila Hana
Svozilová. „Občerstvení nám zajistili
hlavně obyvatelé Pivína, Petra Ježko-

vá upekla cukroví, Jan Vrána zajistil
bečku piva, starosta Kamil Štětař nachystal občerstvení. Chtěli bychom
jim poděkovat, ale také členům kulturního výboru, prostě úplně všem,
co se podíleli a pomáhali. Těm patří
velký dík, bez nich bychom to nezvládli,“ doplnil Zdeněk Svozil.
„Nejen za malováním kulis, ale i ušitím kostýmů stojí spousta ochotných pomocníků, něco se nedalo
sehnat a muselo se to došít, všechno
bylo nákladné, domníváme se, že to
bylo opravdu na úrovni. Bych byl
rád, kdyby dnešní vystoupení třeba
ostatní pivínské děti namotivovalo,
navnadilo. A až za nějaký čas budeme chtít nacvičit další divadelní kousek, tak nám řady zájemců doplní,”
přidal ještě Nedbal.
Divadlo v dětském obsazení se
nejen Večerníku líbilo a vy všichni ostatní jej budete mít možnost
zhlédnout ještě ve Vrchoslavicích,
Tištíně a Tvorovicích.

19031910295
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téma Večerníku

Test a text připravila Aneta Křížová

Hrady a zámky jsou součástí naší historie, kulturního dědictví. Po
dlouhé zimní přestávce se otevírají jejich brány a všichni správci
se snaží pro návštěvníky organizovat nejrůznější akce, lákají na
novinky a zajímavosti. A než se i vy sami stanete účastníky turistické sezóny, připravil pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník následující tematickou dvoustranu. Můžete si tak ověřit v testu, jaké máte
v této oblasti znalosti a pokud vás toto téma zajímá, jistě si navíc
rádi přečtete o tom, kde straší, s jakou bájí je konkrétní místo spojeno, opředeno tajemstvím, slávou či utrpením... Nechybí pochopitelně ani tipy od našich partnerů, kam nejen s prvním jarním
sluníčkem, ale třeba i o letní dovolené vyrazit.

a) Karel IV
b) Jan Lucemburský
c) Přemysl Otakar II.

2. Kdo byl zøizovatelem hradu a pevnosti
Špilberk?

c) Šternberk
a) Křivoklát
b) Pražský hrad
c) Loket

7. Nejvìtší historický
hradní komplex
5. Jaký je ruhý nejvìt- na svìtì je...
ší hradní a zámecký
a) Budínský hrad
komplex v Èeské
b) Pražský hrad
republice?
c) Edinburský hrad

a) v okrese Buchlovice
b) v okrese Blansko
c) v okrese Břeclav

najdeme...

a) Bezděz
3. Které stavbì se
1. Na kterém
pøezdívá novogotický b) Český Krumlov
nedalekém hradì
c) Karlštejn
údajnì straší èerný windsorský zámek?
a)
Lednice
rytíø a vystupuje bílá
6. V zahradì kterého
b) Hluboká
paní z obrazu?
èeského hradu zaèali
c) Červená Lhota
a) Houska
4. Nádherný barokní jako první v Evropì
b) Bouzov
pìstovat tulipány?
zámek Køtiny
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EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

no a tiebreak – hlavně jeho úplný závěr – už byl o štěstí. Které se přiklonilo
na naši stranu.“
ƔƔPo vydařeném úvodu se zkraje
druhé sady zranila Helena Horká.
Nakolik složité bylo zvládnout to
pro Večerník
bez ní?
„V první chvíli vás něco takového samozřejmě zaskočí a říkáte si, jak tohle
asi dopadne... Ale postupně jsme se
Marek
s tím nějak popraly a hlavně Lucka
SONNEVEND
Nová, která musela místo Hely zaskočit na účku, to zvládla skvěle. Šlo
ƔƔ Jak byste dramatické střetnutí o podobnou situaci, jako když se nám
okomentovala?
ještě před play-off zranila Terka Slaví„Oba týmy do toho daly úplně všech- ková. V takových těžkých chvílích si

PROSTĚJOV Svůj dosud nejlepší výkon ve službách VK si
Petra Kojdová (na snímku) schovala do nejtěžší i maximálně
potřebné chvíle. Prostějovské volejbalistky se během třetího
čtvrtfinále s Přerovem náhle ocitly bez zraněné lídryně Heleny
Horké, a tak na sebe zodpovědnost vzala pětadvacetiletá
smečařka. Viditelně šla do boje na plné pecky, dobře
přihrávala, účinně podávala, důrazně útočila, často skórovala.
Aby domácí družstvo s klíčovou pomocí jejích sedmadvaceti
bodů ubouchalo nesmírně důležité vítězství 3:2.
musíte vzájemně pomoct a zvládnout
je týmově.“
ƔƔ Což jste tentokrát dokázaly.
Semkl se celý mančaft za kritické
situace?
„My jsme hrály na krev hned od začátku, první set byl z naší strany velice
dobrý. Pak ale přišlo to Helčino zranění a soupeřky vycítily šanci, že by nás
bez ní mohly podruhé za sebou porazit. Mám radost, že jsme nic nevzdaly,
naopak bojovaly, nedaly Přerovu nic
zadarmo a nakonec utkání vítězně
zvládly.“
ƔƔ Vy osobně jste to vzala za daných okolností hodně na sebe, že?
„Snažila jsem se samozřejmě hrát co
nejlíp a holky vyhecovat. Podle mě je
play-off o tom, že kdo víc bojuje a hraje týmově, ten většinou vede.“

ÅBe] Hely Msme nic
nev]daly, naopak
]aboMovaly a nakonec
to ]vlidly´
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ƔƔ Co říct k tiebreaku včetně pěti
neproměněných mečbolů od stavu
14:9?
„Poslední krok bývá nejtěžší, což jsme
nechtěně potvrdily. S každým dalším
odvráceným mečbolem rostla naše
nervozita i nejistota, ale díkybohu
jsme to nakonec těsně zvládly. Byly to
však velké nervy.“
ƔƔ Dá se od čtvrtého duelu série
v Přerově očekávat další nesmírně
náročná bitva?
„Určitě ano. Soupeř bude mít výhodu
domácího prostředí ve své menší hale,
kde nás minule přehrál. My musíme
bojovat stejně jako dneska, znovu do
toho jít na krev, nebát se. A věřím, že
máme na to ve středu v Přerově vyhrát, abychom postupově ukončily
tohle těžké čtvrtfinále.“

Svěřenkyně trenérské dvojice Solange Soares + Pavel Parobek totiž
v domácím prostředí hal Národního sportovního centra Prostějov
a Sportcentra DDM prohrály všechny tři své duely, čímž v grupě
o 9. až 12. místo logicky obsadily i do třetice nejnižší pozici.
Tentokrát podlehly na úvod v hanáckém derby Přerovu 0:3,
když v koncovce prvního setu neproměnily setbol. Poté hladce nestačily na České Budějovice 0:3, sobotně večerní mač byl

3:2

Po vyrovnaném úvodu (z 3:1 na 4:4)
domácím hodně pomohla vydařená
šňůra při podání Rutarové, kdy celkově dobrou hrou odskočily čtyřmi
body za sebou na 8:4 a posléze až na

Marek SONNEVEND

„Za nás se dá tento zápas vystihnout jediným slovem: škoda. Měli jsme obrovskou šanci dostat sérii k nám s vedením 2:1 na zápasy, ale nevyužili ji. Mrzí mě třetí set, který byl z naší strany hrozně špatný, jakoby holky po zranění Hely Horké
dostaly do hlav, že by vlastně měly vyhrát a lekly se toho. Čtvrtou sadu jsme pak
přes zbytečný výpadek i některá divná rozhodnutí sudích urvali. A tiebreak? Ten
rozhodlo víc našich chyb, oboustranně pracovaly nervy. Po vyrovnání ze 14:9 na
14:14 je fakt strašná škoda, že jsme si potom úplný závěr zbytečně pokazili sami.“

=$=1÷/2NA

12:7. Hostující plejerky se tím však 6:9, 8:13, 12:19). Tento set tudíž panenechaly deprimovat, rovněž přitla- třil suverénně Přerovu – 17:25 a 1:1.
čily servisem Shapaval a velice rych- Klíčová otázka za daného vývoje
le vyrovnaly - 14:14. Vše vypadalo i stavu věcí zněla: zvednou se favoritSTAV SÉRIE: 2:1 otevřeně, leč za stavu 15:15 účinně ky bez zraněné největší opory a pozapodávala M. Zatloukalová, celý radí si s Novou na univerzálu? Že by
jak se utkání vyvíjelo...
tým VK zabral v obraně a úspěšnými to mohlo jít, ukázal začátek třetího
Bodový vývoj – první set: 1:1, 3:1, 4:4, protiútoky pláchl do rozhodujícího dějství. Oslabené družstvo vékáčka
8:4, 10:5, 12:7, 12:9, 13:12, 14:14, 15:15,
20:15, 22:16, 24:17, 25:18. Druhý set: trháku - 20:15. Zbytek vstupní sady se semklo a díky úniku z 3:2 na 7:2,
vzápětí i kontru ze 7:5 na 12:5 udá0:5, 3:5, 6:6, 6:9, 8:10, 8:13, 11:14, 11:16, byl pak jednoznačný – 25:18 a 1:0.
12:19, 14:20, 14:23, 15:24, 17:25. Třetí Zkraje druhé části zasáhly prostějov- valo tón. Převaha třetího celku dlouset: 2:0, 3:2, 7:2, 7:5, 12:5, 14:8, 16:8, ský tábor dvě nepříjemné rány. Nej- hodobé části vycházela z dobrého
16:11, 19:11, 22:12, 22:14, 23:16, 25:18. prve mu vůbec nevyšel start vinou příjmu, na liberu se parádně chytila
Čtvrtý set: 2:1, 2:3, 4:3, 4:7, 6:7, 6:9,
8:10, 8:13, 10:14, 10:16, 11:18, 13:18, obvyklého výpadku na přihrávce - 0:5. Polášková, výborně zabrala smečařka
14:20, 21:20, 21:22, 23:22, 23:25. Pátý A jakmile se už zvedal (3:5), zvrtla Kojdová a přidaly se všechny ostatní
set: 0:1, 2:1, 2:3, 5:3, 5:5, 7:5, 9:6, 12:7, si kotník kapitánka Horká. Bez své spoluhráčky. Chybující Zubřice vů14:9, 14:14, 16:14.
ústřední palebné síly její parťačky lo- bec nestíhaly (16:8, 22:12), přibrzPROSTĚJOV V ohromné pětise- gicky znejistěly, naopak zlepšující se dit nápor dokázaly teprve v závěru
tové drama se změnilo třetí utkání soupeřky šly výrazně nahoru (z 6:6 na - 23:16. Což ale nemohlo stačit na
čtvrtfinálové série UNIQA extraligy žen ČR 2018/19 mezi volejbalistkami Prostějova a nedalekého
7,6.29&(
Přerova. Duel plný zvratů ovlivnil
zdravotní výpadek tahounky VK
Horké v nástupu do druhé sady,
Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov
ale její kolegyně to nakonec zvlád- „Není potřeba nic dlouze komentovat. Je to play-off, my máme druhý bod v sérii
ly i bez ní. Sice s pořádně odřený- a potřebujeme ještě jeden, abychom postoupili. Cením si toho, že po zranění
ma ušima, neboť na sklonku roz- Hely Horké se celý tým semkl, zabojoval a přes mnoho problémů nakonec vydhodujícího tiebreaku neproměnily řel důležité vítězství. Nám sice největší opora chyběla, zatímco Přerov se může
pět mečbolů za sebou! Ten šestý spolehnout na výbornou Vendy Měrkovou, ale zvládli jsme to. Skvěle to na sebe
však vzápětí už ano a nejtěsnějším vzala Peťa Kojdová, přidaly se všechny další holky. A jakkoliv nás teď venku čeká
poměrem tak šly do zápasového náročná práce, půjdeme naplno do toho, ve středu si pojedeme pro postup.“
vedení 2:1.
Radim VLÈEK – Volejbal Pøerov

VK PV
VO PŘ

zlikvidování celého obřího manka –
25:18 a 2:1.
Dramatický mač jako na houpačce
pokračoval též ve čtvrtém dílu. Vlčkovy svěřenkyně brzy udeřily čtyřmi
získanými výměnami v řadě (ze 4:3
na 4:7) a od tohoto okamžiku měly
navrch ony. Přesnější přihrávkou,
jistější mezihrou, úspěšnější defenzivou. Víc prosazovat se jala Měrková,
která tím podpořila často skórující
Svobodovou, a hostující soubor utíkal pořád markantněji (8:13, 11:18).
Za stavu 14:20 ale přišel pekelný
zvrat. Prostějovanky zařadily vyšší
kvalitativní stupeň, aby sérií sedmi
bodů samy šly do vedení 21:20! Ovšem vypjatou koncovku těsně neustály – 23:25 a 2:2.
Rozseknout gradující bitvu tak musel tiebreak. Ten sice otevřela trochu
lépe přerovská děvčata, leč od skóre
2:3 vzaly dění na palubovce pevně
do své moci Petrášovy ovečky. Komplexním volejbalem založeným na
maximální bojovnosti otočily na 5:3,
a byť protivnice okamžitě srovnaly
(5:5), následně je zásluhou stupňovaného výkonu dostaly blizoučko
porážce. Jenže ani náskok 14:9 nebyl
rozhodující, neb Zubřice zázračným
zmrtvýchvstáním zrušily pět mečbolů v jednom sledu - 14:14! Vzápětí ale
samy vyrobily dvě nevynucené hrubky, které definitivně poslaly nervydrásající mač ve prospěch obhájkyň
mistrovského titulu – 16:14 a 3:2!!
Statistky z utkání, ostatní výsledky
a další program UNIQA extraligy
najdete na straně 26

Druhý výron v kotníku během poměrně krátké doby postihl volejbalistku VK Prostějov. Tentokrát kapitánku Helenu
Horkou zkraje druhého setu sobotního čtvrtfinále extraligy
číslo tři proti Zubřicím. Ostřílená univerzálka si i trochu poplakala, ale nikoliv vinou bolesti, nýbrž kvůli bezmoci, že nemůže
na hřišti pomoct svým bojujícím parťačkám. Ty i pro ni nakonec vydřely důležité vítězství.

Zraněná Helena Horká
trochu slzela

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

PìEDPLATNÉ LEVNħJI
STRANA 10

kromě druhé sady naprosto jednoznačný. Naopak v zápasové
derniéře prostějovské holky zabojovaly, proti Španielce Řepy
v neděli po poledni dvakrát vyrovnaly setovou ztrátu. Stejně
však následně padly 2:3.
Nyní mají juniorky vékáčka před sebou kvalifikaci o příští ročník extraligy, podrobnosti přineseme v příštím čísle.
(son)
Výsledky najdete na straně 26

þtvrtIinále  bez zranĚné +orké to bylo na inIarkt,
ale semknuté bojovnice VK to doma tĚsnĚ urvaly

PROSTĚJOV Závěrečný turnaj nadstavbové části extraligy
juniorek ČR 2018/19 ve spodní skupině 3C už nemohl nic
změnit na tom, že mladé volejbalistky VK Prostějov skončí
v tomto ročníku elitní tuzemské soutěže na poslední dvanácté příčce a budou muset o záchranu bojovat v baráži.
Oba neradostné fakty navíc byly ze strany Hanaček opět
výsledkově potvrzeny.

Prostějov (son) - Dlouhých deset
let působily prostějovské volejbalistky nepřetržitě v Champions League
coby nejvyšším klubovém poháru
Evropy. Během aktuální sezóny už
do něj sice nepatří, ale přesto pojďme aspoň pro zajímavost krátce nahlédnout, jak letošní ročník téhle top
soutěže vrcholí.
Ze šesti základních skupin postoupilo do play-off osm nejlepších týmů,
které už se střetly ve čtvrtfinále.
A byly to po kvalitativní stránce tradičně špičkové i nesmírně zajímavé
boje, načež čtyřčlennou smetánku
vyvolených semifinalistů vytvořili
vesměs samí dobří známí VK ze vzájemných soubojů minulých let.
Výsledky najdete na straně 26

V Lize mistryò souboj
Turecko versus Itálie

Prostějov (son) - Během posledních tří let se volejbalové sestry Michaela a Lucie Zatloukalovy utkaly
proti sobě už v mnoha soutěžních
zápasech, tudíž se z jejich střetávání
stala pro veřejnost postupem času
běžnější událost. Rozhodně však ne
pro jejich rodiče. „Aby na sebe holky
narazily ve čtvrtfinále extraligy? To
si po pravdě vůbec nepřejeme, spíš
nás ta představa straší. Snad to vyjde
tak, že Prostějov a Přerov budou mít
v play-off jiné soupeře,“ říkala maminka Zatloukalová ještě před koncem nadstavbové části, zatímco tatínek Zatloukal souhlasně přikyvoval.
Jenže co čert nechtěl, jejich ratolesti
další vzájemné soupeření stejně neminulo. A tak obě nahrávačky – třiadvacetiletá Míša i o dva roky mladší
Lucka – vedou své hanácké týmy
z pozice prvních nahrávaček do nelítostných ligových bitev o průnik
mezi elitní kvarteto ČR. „Jediné pozitivum je, že se s manželem nemusíme rozdělovat a jdeme pokaždé oba
společně na stejné utkání. Ale jinak?
Hrůza! Strašně moc fandíme i přejeme oběma, přesto však víme, že po
skončení série bude jedna šťastná
a druhá smutná. Holt se s tím musíme zase poprat,“ povzdechla si paní
Zatloukalová s dovětkem, že osud
takhle jejich rodinu zkouší v poměrně krátké době už potřetí (loňské
čtvrtfinále UNIQA extraligy a letošní semifinále Českého poháru).

6HVWHUVNÙVRXERM
rozpolcuje rodièe
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Juniorky VK skončily v extralize poslední

mknutí kolektivu v kritickém okamžiku.
Současně ho však mrzela jiná věc. „Když
už kvalitním volejbalem dospějeme k vedení 14:9 v tiebreaku a pěti mečbolům,
měli bychom to v pohodě dorazit. A ne
začít zmatkovat, zbytečně se bát, málem
o zápas ještě přijít. Naštěstí jsme úplný závěr přece jen zlomili,“ oddechl si.
Čtvrté pokračování dramatické čtvrtfinálové série propukne ve středu 27.
března od 18:00 hodin u Zubřic. „Jsme
si vědomi toho, že teď znovu jedeme na
horkou palubovku Přerova, kde to bude
velice těžké. Potřebujeme v domácím
prostředí soupeře ustát přihrávku aspoň
tak jako dnes, k tomu ubránit v rámci možností Vendy Měrkovou a sami se prosazovat útokem. Každopádně půjdeme za tím
a chceme už ve středu postoupit,“ ujistil
Petráš.
Kdyby se to nepovedlo, přišel by na
řadu soudný a definitivně rozhodující
zápas číslo pět. V sobotu 30. března od
15:00 hodin opět v hale Sportcentra
DDM. Dojde hanácká řežba až takhle
daleko, nebo favoritky ukončí drama již
uprostřed týdne venku?

BYLI JSME
U TOHO

milujeme vecerník
á
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aneb názor
Heleny Horké
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Věřte nebo ne, ale prostějovské volejbalistky teprve ve
středu v Přerově prohrály
poprvé za celou dvanáctiletou historii klubu čtvrtfinálové střetnutí UNIQA
extraligy žen ČR! Až dosud
totiž porážku v úvodním
kole play-off nejvyšší národní soutěže nikdy neutrpěly.

1

BOJOVNOST I NERVY

Pokud si vzpomenete na zápasy žen VK Prostějov v zahajovacím dějství vyřazovací
části UNIQA extraligy za minulých deset let, byla to v podstatě pokaždé spíš selanka.
Hanačky drtivou většinu čtvrtfinálových střetnutí vyhrávaly 3:0 a zpravidla vůbec
nedošlo na vyrovnané koncovky setů, které jasné favoritky ztrácely jen výjimečně.
O případné porážce v téhle fázi play-off nemohla být absolutně žádná řeč, taková
představa se vzhledem k suverenitě tuzemských hegemonek blížila science fiction.
Teď však má současné družstvo trenérů Lubomíra Petráše a Lukáše Mičeka úplně
jinou roli, dřívější dominance je s obměněným kádrem logicky pryč. Místo ní nastoupila na scénu dramatická vyrovnanost, a to hned od úsvitu letošních k.o. bitev.
Po pravdě je čtvrtfinále mezi prostějovskými a přerovskými volejbalistkami ještě
mnohem rovnocennější, než by si favorizovaný tábor přál i než odborná veřejnost
očekávala. Může za to několik různých důvodů.
Asi nejvíc ze všech ten, že třetí celek dlouhodobé soutěže nepokračuje v herním
zlepšování, které naznačil v první polovině nadstavby. Od té doby se vrátil k příliš
kolísavé výkonnosti plné propadů, což následně umocnilo zranění libera Terezy
Slavíkové. Plus čerstvě přibyl druhý zdravotní výpadek největší opory na účku,
kapitánky Heleny Horké. No, a když se tyhle trable momentálně postavily proti
nebezpečným progresivním Zubřicím, vznikla vyrovnaná série bez větší převahy
jednoho ze soupeřů.
Tím víc nyní rozhodují faktory, jež za takového vývoje vystupují do popředí. To
znamená bojovnost, morálka, týmová soudržnost, umění zkrotit vlastní psychiku
i přemoct nervy pod rostoucím tlakem. Je dobře, že naše holky v těchto atributech
dokážou s vyhecovanými konkurentkami zápolit. Aby však odešly z těžké konfrontace úspěšně i nakonec, k tomu potřebují ještě jeden triumf – třetí postupový.
Až s ním v kapse bude možné si dílčím způsobem oddechnout.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Středeční druhý zápas série v Přerově odehrály soupeřky výborně a my špatně, proto
dopadl tak, jak dopadl. Tuhle porážku přitom musím vzít hodně na sebe. Vůbec se
mi totiž nedařilo, moc jsem kazila a nebyla v pohodě, to utkání mi celkově vůbec nesedlo. Ani nevím proč, prostě jsem se necítila dobře. Tím větší motivaci jsem měla svůj
nepovedený výkon v sobotu odčinit, s holkama jsme si všechny společně řekly, že do
třetího čtvrtfinále prostě musíme jít na krev. Což ze začátku vycházelo, první set jsme
zvládly kvalitně. Pak bohužel přišlo to moje zranění, špatně jsem došlápla a zvrtla
si kotník. Tím pádem jsem pak většinu utkání neviděla kvůli vyšetření nohy. Každopádně to byl velký nervák, já se na halu vrátila ke konci čtvrtého setu. A co můžu
říct, tak holky v těžké situaci parádně zabojovaly, s trochou potřebného štěstí zápas
urvaly. Což je pro celou sérii moc důležité, protože kdyby tady dnes Přerov zvítězil,
měl by příště doma postupový mečbol. Teď ho máme naopak my a tvrdě půjdeme za
jeho využitím. Věřím, že podruhé za sebou venku tak špatně nezahrajeme a ve středu
sérii ukončíme.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Jestliže celou sezónu byl zdravotní stav
prostějovských volejbalistek velice dobrý, teď během extraligového play- off –
tedy v nejméně vhodnou dobu – udeřily
nepříjemné komplikace. V první řadě
se Hanačky musely už více než dva týdny obejít bez libera Terezy Slavíkové,
která do čtvrtfinále proti Přerovu zatím
nemohla naskočit kvůli stále bolavé
noze z olomouckého výronu v kotníku.
„Slavča pořád není v pořádku, proto jsme
na daný post v sobotu zařadili vedle Anet
Weidenthalerové i Lucku Poláškovou,“
vysvětlil kouč žen VK Lubomír Petráš.
Navíc právě ve třetím duelu play-off utrpěla stejné zranění i kapitánka a největší
tahounka družstva Helena Horká. Naštěstí v jejím případě by následky zvrtnutí
neměly být příliš vážné. „Ze začátku to
vypadalo hůř, než jak se cítím teď. Vyšetření žádné poškození neukázalo a myslím, že noha by mohla být brzo dobrá,“
řekla Večerníku Horká krátce po skončení sobotního dramatu. Určitě tak existuje
šance, že by ona i Terka Slavíková mohly
zasáhnout už do nadcházejícího utkání
číslo čtyři 27. března večer v Přerově.

Horká i Slavíková
laborují s kotníkem

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Sobotní klíčová bitva pochopitelně patřila zejména
skvělé Petře Kojdové, ale té se předtím ve středu vůbec
nedařilo. Proto si naše ocenění za celý uplynulý týden
víc zaslouží stabilní bulharská blokařka. Ta druhý duel
čtvrtfinálové série v Přerově zvládla navzdory týmovému trápení velice dobře, když byla nejvíc bodující
hráčkou hostí (11) především díky sedmi vítězným blokům i celkové užitečnosti +11.
Na osobně kvalitní výkon pak navázala
i doma během třetího mače play-off, neboť
Zubřice pomohla udolat dalšími 11 body
(7 útoků při super úspěšnosti 88 procent +
4 bloky) s celkovou užitečností +8.

Veronika BEZHANDOLSKA

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

volejbal

Třetí čtvrtfinálový díl v hale Sportcentra
DDM byl o tom, kdo získá první postupový mečbol. Zpočátku k téhle metě směřovalo lépe vékáčko, jež ovládlo vstupní
sadu 25:18. „Sice jsme po dobrém začátku
ztratili v polovině setu pětibodové vedení,
ale jinak měl náš výkon kvalitu,“ potvrdil
Petráš.
Tradiční výpadek zkraje druhé části (0:5)
pak jeho svěřenkyně zdárně překonávaly
(4:6), než dostaly drsnou ránu do vazu
v podobě zranění kapitánky Heleny Horké. Bez níž hladce projely dějství číslo dva
17:25. „Jakmile náhle vypadne taková
opora a ústřední bodová tahounka, je to
vždycky složité. My jsme se bez Hely nějakou dobu na hřišti hledali,“ viděl slovenský

SOBOTA:
ÚNIK Z HROZÍCÍ PREKÉRKY

nevěděl, co a jak bránit. Na druhou stranu
rezervy jsou vždycky, proto oslavme ve
zbytku dneška tohle krásné vítězství a od
zítřka pojďme zase pořádně makat. Série
zdaleka nekončí, potřebujeme tři výhry.
Každopádně mám radost, že náš tým
prokázal svůj morál a kvalitu. Prostějov
jsme porazili po šesti nebo sedmi letech,
navíc 3:0. Teď potřebujeme tuhle výhodu
přenést do dalších utkání, hlavně v nich zopakovat tento dobrý výkon. Což znamená
pořád dodržovat taktiku, v ničem včetně
zodpovědné defenzivy nepolevit. A pořád
jít naplno zápas od zápasu,“ nabádal přerovský lodivod Radim Vlček.
klikni na

FOTOGALERIE

kormidelník VK v tu chvíli tvrdou realitu.
Od třetího setu ale celý prostějovský mančaft obdivuhodně zabral. „Důležité bylo, že
svou nelehkou roli na účku zvládla Lucka
Nová. Vzhledem k tomu, že univerzál coby
smečařka momentálně vůbec netrénuje,
zahrála na daném postu slušně a umožnila,
aby tým zase začal herně fungovat,“ ocenil
Petráš vynucený záskok.
Vyšel i druhý na liberu, kde stále není plně
zdravá Tereza Slavíková a její mladou alternaci Anetu Weidenthalerovou v sobotu
brzy vystřídala zkušenější Lucie Polášková.
„Na to, že s námi Poly trénuje pouze jednou týdně, si počínala výborně. Přihrávku
neměla vyloženě špatnou a především nás
podržela obranou v poli,“ pochválil.
Na zdravotní trable Petráš nežehral. „Sice
nyní máme smůlu na zranění, ale takový
je sport, podobné situace zkrátka přináší.
Nesmíme se na nic ohlížet ani vymlouvat,
naopak je potřeba brát všechno jako fakt
a prostě se s tím nějak poprat, vyrovnat.“
Přesně to Prostějovanky udělaly. „Skvěle
to na sebe vzala Peťa Kojdová, přidaly se
všechny ostatní a holky společně makaly,
maximálně bojovaly,“ těšilo Petráše se-
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STAV SÉRIE: 1:1

3:0

Do stavu 3:8 to bylo pro hostující tým
výborné, koncentrovaným nástupem
přehrával domácí družstvo ve všem.
Potom však domácí hráčky zatlačily podáním, skvěle bránily (bloky
i pole), opakovaně zvládaly bodovat
z protiútoků a drtivým úsekem 9:1
včetně série šesti výměn za sebou oto-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PŘEROV Do nelehké situace se
dostaly prostějovské volejbalistky.
Vůbec totiž nezvládly čtvrtfinálový duel číslo dva v sérii 1. kola
play-off UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 na palubovce Přerova,
kde je hanácké konkurentky výtečným výkonem zaslouženě porazily
ve třech setech. Zápasově tím vyrovnaly na 1:1 a krajský střet tak je
do dalšího pokračování nečekaně
otevřený.

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

VO PŘ
VK PV

a včetně mnoha vlastních chyb předváděly skutečně velmi nevydařený
part (6:0, 9:1, 14:5). A jakmile už se
zdálo, že se přece jen zvedají, přišel
nový propad (z 15:9 na 19:9). Ve

„Do utkání jsme dobře vstoupili, ale od jednoho postavení přestali zvládat
ostré podání domácích, příjem nám úplně odešel. Hrozně často jsme neměli přihráno vůbec, nebo tři metry i dál od sítě, což se muselo řešit nahrávkou
bagrem. Přerovu se pak samozřejmě mnohem líp bránilo, zatímco my jsme se
útokem z těžších pozic nedokázali prosazovat. Hlavně diagonální hráčky nezvládaly zakončením bodovat, někdy jsme dělali na hřišti až naivní věci včetně
mnoha vlastních chyb. A sedmnáct vítězných bloků soupeře hovoří samo za
sebe. Náš slabý výkon nemohl na tak výborně hrajícího protivníka stačit, ale je
to play-off. Musíme jít dál a dát všechno do příštího zápasu.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Vyhraný zápas se hodnotí vždycky dobře, jsem šťastný. Hráli jsme jako ti vlci,
o kterých jsem mluvil po prvním utkání série a což jsem holkám zdůrazňoval
v šatně. Hrozně moc jsme chtěli, nebáli se a zvítězili podle mého názoru zaslouženě. Všechno ale z naší strany nebylo výborné, například jsme nedokázali
v klidu dohrát jasně rozjetý třetí set. Tam jsme začali být ke konci zbytečně
opatrní, což proti takovému soupeři nesmíme. Ale úplný závěr tým zvládl, za
což jsem samozřejmě velice rád.“

Radim VLÈEK - Volejbal Pøerov
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čily na 12:9. Vékáčko se náhle potýkalo jak se špatnou přihrávkou, tak logicky i s neúspěšnou ofenzivou, a náskok
soupeřek ještě víc vzrostl (16:11). Až
pak se prostějovské plejerky z hlubokého útlumu vzpamatovaly, aby pronikavým zkvalitněním výkonu rychle
vyrovnaly na 18:18. Rozhodovala
dramatická koncovka a v ní o kousek
víc entuziasmu na straně Vlčkova souboru – 25:23 a 1:0.
Ten navíc skvěle vtrhnul do druhé
části. Doslova rozstřílel mizerný příjem VK maximálně agresivním servisem, od čehož se odvíjelo vše ostatní.
Zubřice naprosto dominovaly, Petrášovy svěřenkyně se vůbec nechytaly
zbytku jednoznačné sady tak nebylo
co řešit – 25:14a 2:0.
Ani začátek třetího dějství na herním
obrazu pranic nezměnil, rozjeté Měrková a spol. pořád měly suverénně
navrch. Teprve za hrozivého stavu 7:1
konečně nastal kýžený obrat. Dámy
v modrých dresech se chytily během
dvou povedených postavení, kdy jim
rázem vycházelo podání i veškeré
další součásti volejbalového projevu
(8:10). Leč značné trápení Prostějovanek dokládá, že vzápětí znovu
totálně vypadly z role a nechaly protivnice okamžitě kontrovat na 15:12
pětibodovou šňůrou. Nevyrovnanost
produkce hostujícího mančaftu demonstrovalo též následné zhoupnutí
vrcholně rozkolísaného průběhu (ze
17:16 na 20:16). Úřadující mistryně
republiky potom v mači nezachránilo ani šest získaných míčů v řadě na
20:22, neboť bryskně ztratily hned
příští čtyři - 24:22. Aby euforicky bojující domácí děvčata proměnila druhý mečbol – 25:23 a 3:0.
Statistky z utkání a ostatní výsledky
najdete na straně 26

Foto: Marek Sonnevend

skvĚlým výkonem dokonale zaskoÿily Iavoritky

þtvrtIinále  neÿekaná zápletka, =ubŐice doma

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Nejprve však přišlo kousnutí do hodně kyselého jablka, neboť soupeřky ve své malé
hale zvládly mnohem lépe druhý vzájemný mač poměrem 3:0 (23, 14, 23). A k tomuhle výpadku nemohl prostějovský
kouč říct v podstatě nic pozitivního. „Měli
jsme velice špatnou přihrávku, následně
se nám nedařilo skoro vůbec prosazovat
útokem. A neubránili jsme Vendy Měrkovou, která měla fazónu a často skládala
zakončení na zem. K tomu se přidala naše
nejistá mezihra s řadou chyb, celkově to na
výborně hrající Přerov nemohlo stačit,“ objektivně shrnul Lubomír Petráš.
Přesto jeho svěřenkyně – kromě hladce
ztracené druhé sady – měly průběžné šance na zdárné ovlivnění duelu. Opakovaně
je však zahodily. Například v zahajovacím

STØEDA:
ŠOK NA PÙDÌ ZUBØIC

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

dějství otočily z 16:11 na 20:21, ovšem nezvládly koncovku (25:23). Nebo ve třetí
části dokázaly hned dvakrát provést razantní obrat (ze 7:1 na 8:10, z 20:16 na 20:22),
načež tyhle kvalitní pasáže okamžitě následovaly obří herní propady. A viditelně
vyhecované i euforicky makající Zubřice
triumfovaly 3:0. „Měli jsme příliš velké
výkyvy a doplatili na ně. Soupeř byl dnes
prostě lepší,“ uznal Petráš sice sympaticky,
leč smutně.
Věšet hlavu ale odmítal, totéž důrazně
požadoval od celého kolektivu vékáčka.
„Musíme se z téhle porážky oklepat i poučit a jít dál, čeká nás třetí zápas série doma.
Je potřeba zvednout hlavy, jít do toho naplno, nebát se. Umíme hrát kvalitní volejbal a věřím, že ho v sobotu ve vlastní hale
předvedeme. Holkám věřím, společně to
zvládneme. Podstatné bude prodat, na co
herně máme, maximálně chtít a ze všech sil
bojovat. Prostě jít tvrdě za postupem, byť
se čtvrtfinále prodloužilo,“ burcoval Petráš.
Jeho trenérský protějšek logicky oplýval
momentální spokojeností, nicméně nehodlal podlehnout žádné přehnané euforii. „Tentokrát jsme potvrdili, že máme pět
kvalitních tvrdých útočnic a soupeř někdy

PROSTĚJOV Hladký postup do semifinále UNIQA extraligy ČR
jako v minulých letech? Zapomeňte! Letos se volejbalistky VK
Prostějov musí v úvodním kole play-off nejvyšší tuzemské soutěže setsakramentsky ohánět, čtvrtfinálová série proti Přerovu
je tvrdým i naprosto vyrovnaným bojem až na krev. Papírové
favoritky jej statečně podstupují a navzdory všemožným problémům dospěly k zápasovému vedení 2:1, které vydřely silou vůle.

do Přerova, ale rvaly se a teď mají samy postupový mečbol

VOLEJBALISTKY
ZAŽEHNALY VELKOU HROZBU!
Prostějovské ženy mohly ve čtvrtfinále prohrávat 1:2 a jet

milujeme

a) renesančním
b) barokním
c) gotickém

a) Litomyšl
b) Pernštejn
c) Loket

Existuje mnoho míst opředených různými záhadami,
ať už to jsou hrady, zámky,
skály, propasti, jeskyně, kostely, různé historické stavby
či třeba hřbitovy. A nutno
dodat, že vzbuzují zvědavost
a podněcují lidskou fantazii.
Na těchto místech prý lze
opravdu slyšet a mnohdy i vidět zvláštní věci. Poodhalíme
tajemství některých z nich...
Kdo se bojí, nesmí do lesa. A to
platí třeba i o zřícenině hradu
Střekov, který je dominantou
města Ústí nad Labem. Tam lze

prý často slyšet srdceryvný nářek dívky, nejedná se o průvan
ani krásnou Meluzínu, nýbrž
o utrápenou dceru hradního
pána. Její duch se údajně sápe
po tmavém útesu za účelem
spatřit milého, avšak již jen také
jeho ducha, který umřel v hradní hladomorně.
Na Kokořínsku zase najdeme
hrad Houska, kde se má nacházet brána do pekla. Pod jeho
kaplí byly prý pohřbeny věci
a kostry „nelidí“. Údajně tam
existovala brána do paralelního
světa, jehož obyvatelé byli zmí-
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a) Veveří
b) Boskovice
c) Helfštýn

10. Na kterém hradì mìl
podle povìsti ïábel vykopat
VWXGQXSURORXSHçLYpKR
rytíøe Friduše?

9. V jakém pùvodním
slohu byl postaven hrad
Šternberk?

8. Kde se nachází lustr
vyrobený pùvodnì pro
Formanùv film Amadeus?

3ĆLSUDYLWSR]RUuPĎæHWH]DêËW

nění „nelidé“, tedy bytosti člověku zcela odlišné. Na hradě jsou v noci slyšet
strašidelné zvuky a hlasy.
Monumentální hradní komplex nedalekého Helfštýna má nejen nejdelší
hradební zdi, ale také svého ducha
jménem Ganelun. Protože jej milovala dcera vládce Kuna z Helfštýna, byl
jako chudý panoš vyhnán do tmavé
noci. Kráčel jako bezduchý, až vyčerpán únavou a hladem klesl na zem. V
tom se před ním zjevil veliký černý ko-

ZNALOSTNÍ TEST?

a zámky

vecerník
á

19032110309

44

cour, který mu lidským hlasem slíbil
pomoc, ale výměnou za prvorozené
dítě. A tak se stalo, s pomocí tajemných sil panoš získal ruku své milé. Narodil se jim syn, ale v den dvanáctých
narozenin byl nalezen mrtvý, jen sirný
zápach zůstal... Zsinalá matka klesla
s výkřikem mrtvá k zemi a Ganelun
si roztříštil hlavu o zeď. Hrad osiřel
a duše Ganeluna tam prý dodnes
bloudí. Další brána pekelná a brána
do jiných světů se prý ukrývá v roz-

29

valinách hradu Trosky. Údajně se
tam nachází šest set metrů hluboká
puklina na jižním svahu skály, kde
Karel IV. hrad nechal vystavět. Toto
místo znali již Keltové v mladší době
bronzové. Je tam však prý ještě další
vstup do jiných světů, ten je údajně
za zasypaným jezírkem.
K dalším tajemným místům patří například Bouzov, Kašperk, Pernštejn,
Bítov, Kostomlaty, Zvíkov a v neposlední řadě Jindřichův Hradec.

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Správné odpovědi:
b, c, b, b, b, b, b, a,
c, c

servis pro ženy

Foto
a video

1. krok - líèení

STĔEL<

jubileum...
á
milujeme vecerník
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tu našla a vše mohlo odstartovat. Jako
první jsme tentokrát začali kosmetikou
a líčením. Paní Libuše se líčí, ale na
kosmetice nikdy nebyla, takže si ji velice užívala a pochvalovala. Poté přišel
na řadu výběr slušivých brýlí, posléze
o pár bloků dál došlo na výběr oblečení. Naše březnová vítězka téměř nenosí
šaty, přitom je doslova „šatová“, navíc si
je ke své postavě může víc než dovolit,
a skutečně - před zrcadlem doslova a do
písmene zářila. Vrchol proměny patřil
změně účesu. Fotoaparát a kamera jistily potřebnou tečku. Nutno dodat, že
paní Libuše byla po celé odpoledne ve
svém živlu.

S pøíchodem jara jsme vše peèlivì zmonitorRYDOLWXGÉzFRQHQDMGHWH]GHVWDÄÉQDYvWÉYLW
internetové stránky www.vecernikpv.cz.
Èeká tam na vás obsáhlá fotogalerie a video
z PROMÌNY IMAGE pro mìsíc bøezen roku 2019 a najdete
tam také všechny pøedchozí díly.

Psala se středa 13. března a my jsme měli
plno práce s jarním dílem seriálu PROMĚNA IMAGE. Práce ale není adekvátní výraz, pro celý náš tým je to především
velká výzva probíhající v naprosto uvolněné a přátelské atmosféře. Tentokrát
se zábavným přesahem. Nejenže naše
vítězka nevěděla, jak s ní bude naloženo,
jelikož před ní byla zahalena zrcadla, obdobné to bylo i pro celý tým. Fotografii
vítězky jsem totiž výjimečně neposlala
nikomu z našich partnerů předem, vše se
tedy tvořilo až v onen den D. Tomu navíc
předcházelo trošku divoké ranní setkání...
Libuše Havlíčková totiž nedopatřením
čekala jinde, než měla, ale nakonec ces-

Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
Premiéru PROMĚNA IMAGE jste na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku mohli najít v dubnu 2015. Od té
doby jsme až doposud změnili jedenačtyřicítku žen plus čtyři
chlapíky, přičemž dva díly patřily kompletnímu páru. Tou poslední šťastnou byla vítězka pro měsíc březen.
V celkovém součtu třiačtyřicátý díl stále více oblíbeného seriálu, který probíhá již pátým rokem v režii nejčtenějšího regionálního periodika, byl na programu předminulou středu.
Ještě než se ale pustíme do změny další zástupkyně něžného
pohlaví, zopakujme si, že v jedinečném klání s profesionálním týmem vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek,
odborníka na brýle a také kameramana i fotografa měníme
vzhled žen či mužů. Snažíme se však nejen o jinou image, ale
hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. Hlavním záměrem je splnit vaše přání a dělat vám radost.
Jsme tak nesmírně rádi, že se tento projekt těší stále větší popularitě a zaujal dokonce v Praze, Ostravě, Olomouci, Vyškově,
vědí o něm v Bouzově a v listopadu loňského roku k nám neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského okresu Nitra. Letos až
doposud přála karta dívkám z krajského města. Po delší době
však zde máme opět vítězku z Prostějova. A jak probíhala proměna březnové vítězky?To se dozvíte na následujících řádcích.

Texty
připravila

PØED...
PO...

Samotný závěr patřil jako vždy odhalení zrcadla a tudíž i nové image paní Libuše. Následovalo společné focení našeho týmu, které se tentokrát Radek Wagner a Hana Ondrejová se z důvodu pracovního vytížení nemohli zúčastnit, takže snímek obsahuje o dvě důležité postavy méně. Fotografování a natáčení
probíhaly v prostorách nádherné prostějovské secesní perly. Libuše Havlíčková si velice užívala jak natáčení, přehlídku v šatech, tak i pózování. Všichni si
přitom užili spoustu legrace.

5. krok – odhalení a fotografování

Přesně na dvanáctou hodinu jsme se dostavili do Vlassalonu představujícího pomyslnou třešničku na dortu ke
změně účesu a barvy. Majitelka Andrea Furiaková netušila, jak březnová vítězka vypadá, ani jaké má vlasy, takže
jsme na místě daly hlavy dohromady a začaly tvořit. Přestože paní Libuše nevěděla, co ji čeká, ani na minutku
neznervózněla, věděla totiž, že je v dobrých rukou. Jakmile byl účes vymyšlen, mohlo vše začít. „Vlasy jsou pevné
a od hlavy šedivé, stávající barva působí vzhledem k typu paní Libuše poměrně tvrdě, takže ji určitě změníme.
Střih upravím do vzdušného a módního pojetí,“ naplánovala si kadeřnice. „Zadní část jsem nakonec razantněji
zkrátila, jeden bok byl více vystříhán, druhý bok jsem zanechala delší přes ucho. Co se barvy týče, tak jsem
prosvětlila přední partie do rezavo-měděného odstínu. U hlavy jsem použila tmavší odstín a konečky lehce tónovala do červena. Styling je ležérní, módní
a hlavně na úpravu úplně jednoduchý, stačí profouknout do boku a lehce přes kartáč uhladit,“ podívala se na své počínání Andrea Furiaková.

4. krok... barvení, støíhání, styling

Po výběru slušivých brýlí zamířil celý tým do Plumlovské ulice, kde sídlí prodejna RV FASHION, naše místo k výběru módních kousků. „Vzhledem k tomu, že začíná jaro a nastává sezóna svateb, zaměřili jsme proměnu paní Libuše na matku svatby,“
objasnil strategii majitel prodejny a známý stylista René Volek. „Všechny modely, které jsme vybrali, se vyznačují elegancí
a střihovou nenásilností. Barevnost je ve znamení jarní veselosti až po klasickou černo-bílou elegantní kombinaci. Střihy jsou
rafinované, takže skryjí případné nedostatky postavy,“ popsal.
Paní Libuši evidentně slušely všechny střihy šatů, a to i pouzdrové šaty, které jsou pro některé dámy nenositelné. „Výběr na
naší prodejně těchto modelů je velký, neboť se zaměřujeme na tuto klientelu. Dámě opravdu vyloženě seděly květy a veselé
barvy, zejména v růžových šatech byla okouzlující,“ zakončil popis outfitů René Volek.

3. krok – volba obleèení

březnový díl Proměny majitel optiky.

Po příjemném kosmetickém hýčkání a jedinečném líčení jsme se přemístili do Optiky Wagner na náměstí E. Husserla
(bývalé Trio). Vyšlapali jsme pár schodů, kde na nás již čekal usměvavý tým v čele s majitelem Radkem Wagnerem
a „milionem“ nádherných brýlí. „Paní Libuši sluší výrazné i decentní brýle, zvolili jsme tedy barvy jak výraznější, tak
jemnější. Vybrali jsme opět brýle z nové kolekce Etnia Barcelona. Je vidět, že trendy se ubírají směrem, kdy kov v kombinaci s plastem dominuje, snaží se zaujmout spíše tvarem. Ten je patrný u všech výrobců, a proto se v ulicích můžeme
těšit na kolemjdoucí se superelegantními brýlemi, evokujícími okázalá motýlí křídla nebo kočičí oči,“ okomentoval

NURNsYROEDEUÙOÉ

Kosmetické hýčkání a líčení proběhlo tradičně ve Studiu H Hany Ondrejové v ulici Rejskova, ale tentokrát hned na úvod.
„Paní Libuše má normální pleť, kterou si udržuje sama doma. Proměnu jsem zahájila úpravou obočí v přirozeně tvarovaném vzhledu. Následovalo povrchové čištění pleti a také hloubkové čištění a exfoliace. Do pleti jsem ultrazvukem zapracovala hydratační a vyživující sérum, pak vyživující masku a krém,“ prozradila první část péče Hana Ondrejová. „U líčení
jsem jako první nanesla minerálním make-up, odstín namíchaný k barvě její pleti, tedy světlejší. Péči jsem věnovala líčení
očí. Na celé víčko jsem použila základní podkladový světlý stín v béžovém odstínu a do vnějších koutků oka jsem nanesla
pro rozjasnění bílý stín,“ pokračovala v popisu svého díla. „Oči jsem vystínovala v hnědých tónech, u vnitřního koutku oka
světlejší, u vnějšího koutku oka tmavší hnědý. Obočí bylo zvýrazněno jemně tužkou. Pak jsem nanesla na horní víčko tenkou černou linku a na řasy černou řasenku.
Tvářenku jsem použila v hnědém tónu, vzhledem k barvám líčení. Rtěnku jsem použila středně tmavou, hnědo-bordó. Konec představovalo zafixování minerálním
pudrem,“ dodala kosmetička. „ Paní Libuši líčení velice slušelo, získala mladší a pěstěnější vzhled,“ neskrývala spokojenost Hana Ondrejová.

Hokejový klub LHK JesƚƎĄďŝWƌŽƐƚĢũŽǀͲƚĞĂŵ
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A tím pádem by
měl být pevnou
součástí
našich řad pro
nadcházející
roky,“ potvrdil Vykoukal.
Žádné další konkrétní informace o případných
dohodách s jinými hráči nebo svém
osobním pokračování
u Jestřábů zatím kouč
a sportovní manažer
v jedné osobě neprozradil. „Jednáme, víc ukážou
příští dny a týdny,“ odtušil
Jiří Vykoukal s úsměvem.
Podle našich zdrojů by ale
současný realizační tým
měl zůstat beze změn pohromadě.

3HWU.UHMêË

„Petr je hodně šikovný a má před sebou slibnou budoucnost, ale ještě
se potřebuje mezi dospělými trochu
otrkat, nabrat zkušenosti i vyhrát,“ vysvětloval pak hlavní trenér ptačí letky
Jiří Vykoukal odeslání Krejčího do
Opavy krátce před startem Chance
ligy.
Ve druholigové soutěži si talentovaný
bek počínal výborně. Za Slezan absolvoval 30 utkání, v nichž nasbíral 22 kanadských bodů (6 gólů + 16 asistencí)
a tím se stal z daného statistického
hlediska nejlepším obráncem týmu.
„Proto jsme se rozhodli Petra v závěru sezóny povolat zpět k nám a šanci
dostal jak na konci základní části, tak
v play-off proti Vsetínu. A odváděl
velice dobré výkony,“ pochválil Vykoukal.
Od tohoto konstatování už logicky
zbýval jen krůček k navázání dlouhodobé spolupráce mezi elhákáčkem a Krejčím. „Nabídli jsme mu
čtyřletou smlouvu, kterou podepsal.

#44

„Smlouvy na další sezóny se smí řešit až od 1. května a já měl
podepsáno pouze na tenhle ročník. Ale jestli o mě bude mít
Prostějov zájem, tak bych tady rád pokračoval. Pokud mě tu
rádi uvidí i fanoušci, moc mě to těší.“
(son)

2PRzQÅPVHWUY½QÉY/+.

„Teď si dávám klasický odpočinek doma u televize. Čeká
mě taky pár návštěv u rodiny a kamarádů, které jsem celý
rok moc neviděl. A pak už se začnu připravovat na novou
sezónu.“
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PROSTĚJOV Jasně nejproduktivnějším hokejistou LHK Jestřábi v letošním play-off Chance ligy mužů ČR byl
útočník Marek Račuk (na snímku). Během sedmi čtvrtfinálových bitev se Vsetínem nastřílel 4 góly a přidal 5
asistencí, ale nejen to. Navíc se snažil na ledě neustále něco vymýšlet svým typickým způsobem, tedy puk na
hokejce a hlava nahoře. V součtu se základní částí nasbíral dohromady 65 bodů (18 + 47) a nebýt nepříjemného zdravotního výpadku, mohl přispět ještě víc. Tak jako tak každopádně platí, že coby jedna ze žhavých posil
prostějovských hokejistů z loňského léta jednoznačně obstál. A nedlouho po skončení ročníku k němu poskytl
prostřednictvím klubového webu několik svých krátkých postřehů.
padesát procent. Že se zrovna mně dařilo i bodově, to bylo
2ÄWYUWILQ½OHSURWL9+.52%(
určitě dobré pro mou psychiku. Škoda jen, že to nepomohlo k postupu do semifinále.“
„Série byla vyrovnaná, což ukázalo i to, že se hrála na sedm
2]GUDYRWQÉFKSUREOÅPHFK
zápasů. Do rozhodujícího sedmého jsme šli stejně jako do
předchozích dvou, kdy měl Vsetín postupový mečbol. Prostě jsme museli vyhrát, ale na třetí pokus už to nevyšlo.“
„Bohužel jsem si během základní části zranil rameno, které
mě pak i po návratu do sestavy trápilo. Před play-off to sice
2KHUQÉP]OHSvHQÉYSOD\RII
vypadalo, že už je v pořádku, ale ve druhém utkání začalo
opět bolet a všechny další zápasy jsem dohrával pod injek„Po posledním utkání základní části proti Porubě jsme si cemi.“
s klukama sedli v kabině a trochu si ujasnili některé věci.
&HONRYÈRVH]ÏQÈ
Hlavně jsme si vyříkali, jak by se mělo play-off hrát. Za mě
to byl jeden z důležitých faktorů, proč jsme pak ve čtvrtfinále
předváděli hokej, který se musel divákům líbit.“
„Za sebe ji zhodnotím stručně: neúspěch, protože cíl před
začátkem soutěže bylo semifinále. Jinak ale musím říct, že
2VYÅSURGXNFLYHY\ÔD]RYDFÉI½]L
mě zdejší tým mile potěšil. Přišel jsem jako nový a překvapilo mě, jak hodně dobrá parta tu byla. Za mě jedna z nej„V play-off do toho každý dává ne sto procent, ale spíš sto lepších, co jsem zatím zažil.“
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„Play-off bylo z naší
strany fantastické, tým
se semknul a strašně mě
překvapil.“

Výrok:

/CTGM4CÊWMő0GURNPKNKLUOGE¬NRQUVQWRKVFQUGOKHKP NG

Základní část: 1655 (6. místo)
Play-off: 3636
Resumé: Krásný důkaz, jak lední
hokej v Prostějově jakožto hokejovém městě (ne)táhne. Dlouhodobý
průměr fanoušků v hledišti jen trochu přesahující půldruhé tisícovky se
během atraktivních čtvrtfinálových
spektáklů více než zdvojnásobil na téměř čtyři tisíce!
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Základní část: 55,20 procenta
(3. místo)
Play-off: 46,30 procenta
Resumé: V průběhu dlouhodobé
části patřila družina LHK na buly
do naprosté špičky, jenže po čas vyřazovacích bojů narazila kosa na kámen. A hráči Valašského hokejového
klubu prokázali v tomto směru lepší
připravenost i koncentraci na klíčové
zápasy.

Úspìšnost
YKD]RY½QÉ
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2x foto: internet

Úplně prvním na fanoušky žhavě sledovaném seznamu je mladý zadák Petr
Krejčí. Narodil se 2. července 1999,
takže mu teprve v létě bude dvacet let.
Měří 184 centimetrů, váží 80 kilogramů a má levé držení hole. S LHK jej
pojí úzký vztah, neboť je oddílovým
odchovancem. Jako mladší dorostenec
však odešel do Olomouce, odtamtud
zamířil do Chomutova a následně do
Komety Brno, kde se podílel na zisku
titulu juniorských mistrů republiky.
Loni v létě se vrátil domů do Prostějova, aby zkusil zabojovat o místo v prvoligovém áčku mužů.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Soutěžní ročník
2018/2019 už sice hokejovým
Jestřábům skončil vyřazením ve
čtvrtfinále Chance ligy, ale ani
nadcházející zápasově „okurkové“
období nezůstane bez určité dávky vzrušení. Na řadu totiž přichází
tvorba hráčského kádru na příští
sezónu 2019/2020 a s tím spojené
postupné oznamování plejerů, s nimiž vedení prostějovského klubu
podepsalo smlouvu. Přes všechny
možné spekulace jistota je zatím
pouze jedna.
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Od postupu do první ligy v roce
2014 nevyhráli muži Prostějova ani jednu sérii play-off.
Tahle nulová bilance obsahuje
čtvrtfinále 2016 (Slavia Praha
0:4 na zápasy), předkolo 2017
(Přerov 1:3), čtvrtfinále 2018
(Kladno 2:4) a čtvrtfinále 2019
(Vsetín 3:4).
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Jarní proměna image a dámu změnily šaty, účes
PROMÌNY
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Co naopak Hanákům v play-off nevyšlo vůbec, to byly čtvrtfinálové
kraje. Nejprve promrhali zahajovací
mač Na Lapači, kde nepředvedli skoro nic nebezpečného a podlehli 0:3.
A na závěr vinou vlastních hrubek
nezvládli rozhodující sedmý špíl 2:6.

hSDWQÙ]DÄ½WHN
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Jakmile se Jestřábi dostali v sérii proti
VHK na samu hranu vyřazení, začali
předvádět svůj nejkomplexnější hokej za celou sezónu. Proto dokázali
zápasově vyrovnat z 1:3 na 3:3, navíc
poměrně přesvědčivými výsledky 4:2
venku a zejména 5:1 doma.
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Mezi hokejovými mantinely

www.lhkjestrabi.cz

najdete nás také na www.vecernikpv.cz

Valaši vedli nad elhákáčkem 3:1 na
utkání a pátý duel hráli doma. Vynikající Marek Račuk však ani pod
velkým tlakem možného vypadnutí
vůbec nezmatkoval, což předvedl
v 18. minutě tohoto střetu. Ve středním pásmu převzal puk od Davida
Dvořáčka, pohotově využil vzniklé
mezery mezi vsetínskými obránci,
rychle vjel před brankáře Šelepněva,
dlouhou kličkou do bekhendu si ho
elegantně položil a v pohodě zavěsil
do prázdné klece. Možná nejhezčí
gól celé série.

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

„Pokud se mám ohlédnout za celým čtvrtfinále se Vsetínem, tak musím v první řadě říct,
že opravdu stálo za to. Když se totiž jakákoliv série play-off protáhne na maximální počet
sedmi utkání, má to grády, dramatičnost i diváckou atraktivitu, tedy všechno potřebné.
Úvodní zápas venku nám však nevyšel, tam nás lepší soupeř zaslouženě porazil. Ale od
druhého střetnutí 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 koncovce 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 semknuli, 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 museli se smířit s těsným vypadnutím.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Nejlepší prostějovský hráč v play-off Chance ligy mužů ČR
2018/2019? Jednoznačně šestadvacetiletý forvard, a to zdaleka
nejen kvůli tomu, že se stal suverénně nejproduktivnějším plejerem LHK během čtvrtfinálové série proti Vsetínu. Kromě
osobní bilance 9 kanadských bodů (4 góly + 5 asistencí) v 7 odehraných zápasech navíc řídil celou ofenzivu
týmu, jako obvykle parťáky uvolňoval mazanými
přihrávkami do řady vyložených šancí a ještě k tomu
sám střílel o poznání častěji než v základní části.
Také se víc vracel dozadu k plnění obranných úkolů.

MAREK RAÈUK

Základní část: 79,82 procenta
(13. místo)
Play-off: 83,33 procenta
Resumé: Jakékoliv vyloučení na straně
LHK způsobilo během základní porce
zápasů akutní hrozbu, protože v oslabení patřilo družstvo k prvoligové spo-

8EU½QÈQ½
RVODEHQÉ

Základní část: 7,00 (14. místo)
Play-off: 12,29
Resumé: Právě tenhle statistický údaj
nejlépe dokládá proměnu přístupu celé
jestřábí party mezi dvěma samostatnými
fázemi Chance ligy. V základní části byli
opeřenci v blokaci ran skoro nejhorší,
v play-off naopak vyskočili díky obětavosti až na pomyslný vrchol.

Prùmìr
]EORNRYDQÙFKVWÔHO

Základní část: 31,52 (11. místo)
Play-off: 38,59
Resumé: Další důkaz, že si Hanáci s bráněním hlavu dlouhodobě příliš nelámali. A v sérii play-off jim ani zvýšená snaha
hrabat dozadu k lepším cifrám v dané
statistice nepomohla, byť spousta pokusů VHK byla spíše propagačních z málo
nebezpečných pozic.

QDYODVWQÉEU½QX

Ročník 2012: Složení účastníků
oznámí klub později
Ačkoliv je čtvrtek 4. dubna školním
dnem, prostějovská první třída, respektive ročník 2012 a mladší, se zabaví

Petr KOMÁREK

PROSTĚJOV Mládežnické turnaje na
zimním stadionu v Prostějově, to není
jen prestižní mezinárodní a tradiční
SIDA Cup, o kterém Večerník informoval v minulém vydání. Zápasy
o zisk medailí a pohárů připravil SK
Prostějov 1913 také speciálně pro
ročníky 2007, 2008 a 2012. Detailní
informace jsou zatím známé pouze
ke druhému jmenovanému, u zbývajících dvou se ještě budou nezbytné
záležitosti zařizovat a dolaďovat.

domácím turnajem. Zápolit se bude
vzhledem k věku hokejistů v minihokeji, a to jak co se týče družstev
A, tak i družstev B. S kým se však
Prostějov popasuje, se zatím neví. Jednotliví účastníci napínavé události jsou
aktuálně v jednání a klub je oznámí
později.
Ročník 2008: Mladší žáci zkraje dubna okusí jednodenní domácí turnaj
Turnaj na domácím stadionu čeká
prostějovské hokejisty z ročníku
2008, tedy pátou třídu neboli
mladší žáky. Popasují se v něm
s Havlíčkových Brodem, Trnavou
a Kolínem. Všechny zápasy odehrají
během jednoho dne, a sice pátku 5.
dubna. Prostějovské klání je určené
pro hráče narozené roku 2008, startovat na něm mohou i mladší. Čtyři
celky se spolu utkají ve skupině systémem každý s každým na klasickou
délku hřiště. První duel se rozeběhne
v pátečních deset hodin dopoledne.
Domácí Prostějov poměří síly
s Bruslaři z Havlíčkova Brodu.
Následně se střetnou kolínští Kozlové
a Gladiátoři z Trnavy, Havlíčkův Brod
s Kolínem, Prostějov s Trnavou, Trnava s Havlíčkovým Brodem a Kolín
s Prostějovem. Vyhlášení výsledků by
mělo proběhnout v 17:30 hodin.

Ročník 2007: Tři soupeři jsou jistí,
další dva otevření
Poslední z trojlístku turnajů bude
určený hokejistům z ročníku 2007,
případně mladším. Na prostějovském
zimním stadionu se bude konat ve
dvou dnech, v sobotu 6. a v neděli 7.
dubna, tedy bezprostředně po sportovní akci ročníku 2008. Za jistou lze
označit účast Šumperka, Havlíčkova
Brodu a Kroměříže. Kdo obsadí zbylá dvě místa, se rozhodne v příštích
dnech.

KFCNwÊFQO¾EÊVWTPCLG

Základní část: 33,32 (3. místo)
Play-off: 29,25
Resumé: Útočné pojetí souboru okolo
Divíška, Nouzy, Račuka, Žálčíka a spol.
se promítlo i do střelecké aktivity, která
patřila v soutěži k nejvyšším. Pevnější

Prùmìr støel
QDEU½QXVRXSHÔH

Základní část: 11,3 (2. místo)
Play-off: 21,3
Resumé: Od úvodního do posledního dějství Chance ligy patřilo hanácké
hejno k nejslušnějším celkům druhé
nejvyšší soutěže ČR. Či také možná
k nejméně tvrdým? Každopádně ve vyhecovaném čtvrtfinále s VHK ROBE
šla trestanost Vykoukalových svěřenců
rapidně nahoru, což se vzhledem k rivalitě vůči Valachům dalo předpokládat.

Prùmìr
WUHVWQÙFKPLQXW

dině. V play-off úspěšnost ubráněných vsetínská defenziva ji sice částečně otupřesilovek protivníka o něco vzrostla, pila, leč nešlo o rozhodující důvod vyřaleč nijak pronikavě. Suma sumárum zení.
slabina.
Prùmìr støel

2TQRTQUV÷LQXUMÆJQMGLKUV[KLGLKEJHCPQWw

Nejen SIDA CupJQMGLQXÚ2TQUV÷LQXEJ[UV¾

Základní část: 67 procent (4. místo)
Play-off: 0 procent
Resumé: Do nájezdového rozstřelu
dospělo celkem 6 duelů jestřábí letky
v základní části, hned čtyřikrát dokázali
borci elhákáčka tuhle dovednostní loterii ovládnout. Což je mezi prvoligovými

Úspìšnost
VDPRVWDWQÙFKQ½MH]GÕ

Základní část: 3,05 (9. místo)
Play-off: 3,29
Resumé: Směrem dozadu to bylo mnohem horší, obrannou činnost celého kluby řadilo k nejlepším. V play-off však
mančaftu sráželo dolů jak obecné upřed- bohužel své jediné samostatné nájezdy
nostňování útočných choutek, tak velké prohráli.
množství individuálních chyb. Právě na
9\XzLWÉ
tohle Prostějované doplatili i v prohraSÔHVLORYÙFKKHU
ných duelech k.o. bojů.
Základní
část:
17,22
procenta
*ÏO\
(6. místo)
vstøelené první
Play-off: 35,71 procenta
Základní část: 28 (9. místo)
Resumé: Oproti minulé sezóně zaPlay-off: 3.
znamenali prostějovští hokejisté právě
Resumé: Ptačí dravci měli vzácně vyrov- v úspěšnosti početních výhod nejcitelnanou bilanci v tom, jestli během svých nější propad. Týkalo se to ovšem pouze
střetnutí první trefu dali, nebo dostali. dlouhodobých šedesáti kol, neboť ve
V dlouhodobé soutěži to bylo přesně půl vyřazovacích řežbách šla jejich přesilovna půl (28:28), ve čtvrtfinále proti Vsetí- ková efektivita prudce nahoru až k astronu pak těsně ve prospěch soupeře (3:4). nomické hodnotě.

Prùmìr
LQNDVRYDQÙFKEUDQHN

Základní část: 3,54 (3. místo)
Play-off: 3,00
Resumé: Hanáci měli sestavu nabušenou mnoha skvělými útočníky a opravdu se stali jedním z ofenzivně nejschopnějších mužstev soutěže. V dlouhodobé
fázi je předčili pouze Jihlava a Vsetín, ani
ve vyřazovacích bojích jejich produktivita příliš neklesla.

Prùmìr
QDVWÔÉOHQÙFKJÏOÕ

PROSTĚJOV Z číselných údajů se dá v současném moderním sportu leccos zajímavého i důležitého vyčíst.
Lední hokej není žádnou výjimkou, a tak se pojďme
podívat, jak na tom Jestřábi statisticky byli z týmového
hlediska během základní části Chance ligy v porovnání
s následným play-off.

2TQUV÷LQXwVÊ,GUVą¾DKVCMQDUCFKNKMQPGéPÆUGFOÆOÊUVQ%JCPEGNKI[

starali, kdo má běžně čas v jeden den na
kadeřníka, kosmetičku, výběr oblečení
a brýlí, a ještě se nechat zvěčnit na fotkách? Myslím, že málokdo. Tady jsem
si to nádherně užila, zkusila jsem si něco
nového, navíc vypadám mladší a cítím se
neuvěřitelně dobře! Přihlaste se taky!“

„Jarní PROMĚNA IMAGE od Večerníku byla plná dobré nálady, úsměvů a nejednou jsme se i z plna hrdla
zasmáli. Strávili jsme všichni velice
příjemný den, navíc jsme paní Libuši
udělali novým vzhledem velkou radost.
To je to nejkrásnější na tomto projektu,
dělat vám radost, vykouzlit úsměv na
rtech a dodat i kousek sebevědomí, což

se stalo. Naše práce tak dostála svému
účelu. Děkuji moc všem, kteří se na této
proměně podíleli. Udělejte radost sobě
nebo někomu ze svého okolí a zúčastněte se našeho dubnového kola. Těším
se na další z vás!“
Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

PROJEKTU PROMħNY

KOMENTÁì PATRONKY

ƔƔPaní Libuše, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Cítím se tak o deset let mladší.
(smích) Nové vlasy, líčení, brýle
a nádherné oblečení ze mě udělaly někoho jiného. Jsem nadšená,
moc spokojená a vděčná všem,
co se o mě tolik starali. Mám díky
všem tolik energie, že bych šla
nejradši hned někam na ples!“
ƔƔCo vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Velice se mi líbily šaty, v nich
jsem tak nějak úplně zářila. Bylo
to i tím, že na ně nejsem zvyklá,
tak jsem si připadala šmrncovně. (úsměv) Úplně nadšená jsem
byla z kosmetiky, na které jsem
nikdy nebyla. Paní kosmetička
se o mě výborně starala a i líčení
bylo krásné. A také z nové barvy
a střihu i brýle, co jsem si zkoušela, jsem na sobě nikdy neměla.
Všechno bylo vážně parádní.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Dcera mě nadmíru chválila a říkala, že se zkusí přihlásit taky.
Manžel si moji novou vizáž také
pochvaloval a i v práci a kamarádkám jsem se líbila. Budu ve své
proměně určitě pokračovat. Člověk má totiž ze sebe hned větší
radost.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Dámy, bylo to vážně perfektní!
Za rok bych šla klidně znovu.
Všichni se o mě od rána výborně

perfektní!“

PĔESILOVK< I =%LOKOVA1 ÅBylo to prostĚ

otázky pro ženu,
co se změnila...

i líčení k nepoznání
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VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 POHLED DO TÝMOVÝCH STATISTIK LHK:

17111671343

JESTŘÁB PODLE

letos milujeme
slavíme vecerník
á

Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komplexní ošetření
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně
hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
což je účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
hloubkové čištění, prodlužování řas,
líčení, kosmetické čištění a masáž,
v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“vprvnímpatřevedleněkdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.
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společnost

WOLKER bude mít další

dememoriální desku
PROSTĚJOV Jiřímu Wolkerovi
vzdají radní a umělci čest další
dememoriální deskou, kterou
tentokrát umístí na Pernštýnské
náměstí. Její odhalení proběhne
tento pátek 29. března v 16:30
hodin. Celá akce bude navíc doplněna o kulturní vložku v podání ředitele místní knihovny Aleše
Procházky a hudební formace
Saxány ze ZUŠ Vladimíra Ambrose.
V rámci Projektu Wolker proběhly
v řadě již tři akce. V únoru loňského
roku byla v Městské knihovně Prostějov odhalena unikátní dememoriální deska věnovaná neznámému
čtenáři, kterou zhotovil umělec Jiří
Karásek. V půlce března pak následovala výstava autorských plakátů
Luďka Bartáka v kině Metro 70 nazvaná Re-reinkarnace Wolker. Vše
pak vyvrcholilo koncem března,
když byla odhalena neformální plastika prostějovského básníka Jiřího
Wolkera sedícího na lavičce na hlavním náměstí, jejímž autorem je opět
Miloš Karásek. Tento pátek bude
Projekt Wolker zakončen umístě-

ním druhé dememoriální desky na
Pernštýnském náměstí číslo 4.
Dememoriální desku autor Miloš
Karásek nazval Wolker vs. Wolker.
„Dememoriální desky vycházejí ze
zvykové formy memoriálních tabulí,
ale jejich podstatou je textově - výtvarný nonsens. S precizní absurditou naformulovaný text je podpořen
plastikou, jež má sama paradoxní
charakter. Svou koncepcí deska naprosto vybočuje z běžné produkce,
atakujíc svou zdánlivou nesmyslností divákovo podvědomí a spouštějící
asociační myšlení. Všední prostředí
tak dostává sváteční rozměr díky
instalovanému uměleckému artefaktu,“ vysvětlil smysl desek Karásek.
Akce proběhne pod osobní záštitou
primátora Prostějova Františka Jury
v den 119. výročí narození Jiřího
Wolkera. Při této příležitosti přednese ředitel prostějovské Městské
knihovny lyrizovaný projev, a to za
doprovodu hudební formace Saxány ze ZUŠ Vladimíra Ambrose. Po
ukončení oficiální části bude následovat neoficiální sklenička vína
v Cocktail Café.
(tem)

V nedĚli startují tance

s ÿajem nebo ÿaj s tancem
PROSTĚJOV Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem města Prostějova a Národním domem pro vás připravili nedělní odpolední v restauraci Národního domu. Ty první jsou na programu už 31. března!
„Další termíny jsou sedmého a čtrnáctého dubna, poslední se konají pátého
května, začátek je vždy v šestnáct hodin. Ten, kdo tančí a kdo zpívá, ten se
nudou neuzívá,“ přidaly pozvání předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová a náměstkyně primátora Alena Rašková.
Tančit, zpívat i poslouchat můžete s kapelou Romantica band Romana
´Pytlíka´ Doležela.
(red)

Vítězství do Litovle, dorazili také z Prešova
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek se v přednáškovém sále
Národního domu konalo další galapředstavení barmanů.
Druhý ročník mezinárodní koktejlové soutěže juniorů pod
názvem HANÁCKÁ BARMAN SHOW 2019 přilákal dvacítku
mladých barmanů a barmanek z Moravy a také východního
Slovenska. Slavnostního zahájení se chopila ředitelka pořádající Střední odborné školy Prostějov Mária Zámostná a náměstek prostějovské primátorky Jan Krchňavý. „Vyhraje ten
nejlepší, ten, co předvede skutečné barmanské mistrovství,“
uvedl. A triumf nakonec uzmul student Střední odborné školy
z Litovle Jiří Blažíček a jeho koktej „Jirkův polibek“.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
Nervozita a stres soutěžících, na pomyslném druhém břehu natěšení diváci. Pódiu vévodily tři stoly, u kterých
se pod přísným dohledem a kontrolou
průběžně střídali vlastní aktéři. Koktejlům se meze nekladly a i skleničky byly
různého designového provedení, zato
čistota a lesk použitého nádobí byly
striktním požadavkem. Studenti se
ukázali nadmíru šikovní a drinky jim
šly krásně od ruky. Na prvním místě
skončil již výše zmíněný Jiří Blažíček ze
Střední odborné školy Litovel, druhé
místo obsadil Jakub Říha ze stejné školy a na třetím místě stanula Ivona Silná
ze Střední školy hotelové, průmyslové
a zdravotnické v Uherském Hradišti. Speciální cena čekala na další dva
soutěžící, a to Anežku Felnerovou ze
Střední odborné školy Prostějov a Víta
Dvořáčka z Obchodní akademie a hotelové školy Třebíč.

„Tohle je již druhý ročník soutěže,
nad kterým převzala záštitu Rada
města Prostějova a Olomoucký
kraj. Soutěž děláme pro žáky hotelových a gastronomických škol.
Myslím si, že proběhla ke všeobecné spokojenosti a líbila se,“ konstatovala pro Večerník ředitelka Mária
Zámostná.
Na Hanáckou barmanskou show se
přišla podívat i náměstkyně primátora pro kulturu a životní prostředí
Milada Sokolová. „Samozřejmě, že
se mi na této akci moc líbilo, protože mám velmi ráda míchané nápoje,
jsem milovník drinků v jakékoliv
podobě a ráda zkouším nové věci,“
usmála se při dotazu Večerníku a přiznala, že ochutnala hned tři koktejly.
„Byly bohužel bez mé oblíbené smetany. Osobně totiž zůstávám věrná
Piña Coladě s množstvím smetany
a ananasu, což je pro mě bezkonkurenční lahůdka. Kávový likér
mě moc neoslovil, ale dva další mi
chutnaly. Byly ovocné a lehké hodící se aktuálně na nadcházející sezónu. Sice nevyhrál nikdo místní, ale
aspoň jsme dostali nějaké ocenění,“
uvedla Milada Sokolová.
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Dodejme, že domácí barvy hájila
hned pětice studentů Střední odborné školy Prostějov, vedle oceněné
Felnerové ještě Kateřina Janíčková,
Tereza Malíková, Ilona Aujeská a Silvie Sochorová. Dále byli za pultíkem

tři zástupci SOŠ Litovel, po jednom
ze SŠGS Přerov, SOŠOS Olomouc
a SŠ gastronomie a farmářství Jeseník. Nejvzdálenějšími účastnicemi
byla dvě děvčata ze SOŠ gastronómie a služeb Prešov.

Jarní „aprílová“ 9HOLNRQRêQË
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K jaru tradičně patří apríl, který někteří milují a využívají k „potrápení“ svých blízkých, jiní jej nenávidí, protože
jsou každoročně napáleni a zesměšněni. A právě na toto téma se nová soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zaměří
tentokrát, protože každý za svůj život nějakou tu „legrácku“ zažil. Pokud tedy najdete chuť a trošku i odvahy,
podělte se se svými aprílovými zážitky prostřednictvím Večerníku se širokou veřejností a soutěžte o hodnotné ceny!
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EXGRXWYRĆLW
 PDWHĆLQN\
PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s Rodinným centrem Lodička a studentkou olomoucké
vysoké školy Nikol Srostlíkovou chystá Velikonoční hledání
kraslic. Druhý ročník akce se
uskuteční 10. dubna ve Smetanových sadech v Prostějově.
Sladká čokoládová vajíčka, zajíčci
i 170 polystyrenových vajec tří
velikostí již organizátoři zajistili.
Teď nastává další fáze, umělecká. „Oslovili jsme opět mateřské
školky s návrhem, aby jejich děti
ručně namalovaly polystyrenová
vajíčka, která dodáme. Vajíčka
následně vysbíráme a umístíme je ve vyhrazeném prostoru
ve Smetanových sadech. K těm
malovaným přidáme čokoládové
dobroty, vajíčka, zajíčky a podobně,“ uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
Milada Sokolová.
Děti budou následně vajíčka, a to
jak ta malovaná, tak čokoládová,
hledat. Ta, která najdou, si také
odnesou. „Mezi školky, které se
už přihlásily, patří mateřinky z ulic
Rumunská, Moravská a Šárka
s pracovišti Žešov, Dvořákova i Libušinka,“ dodala Sokolová.
Akce se bude konat pod záštitou
Zdravého města Prostějov. (red)

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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Bývalý obránce obleče
dres veteránského nároďáku
dnes proti Izraeli

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Poté co čeští hokejoví veteráni absolvovali uplynulou sobotu na kladenském ledě první duel proti Izraeli (10:5), čeká je dnes, tj. v pondělí 25. března, odveta v Brně.
A u toho bude i zástupce Prostějova! Ve výběru národního týmu se totiž objevil obránce
Marek Černošek.
Dnes dvaačtyřicetiletý bývalý zadák Olomouce, Karlových Varů, Plzně, Litvínova, Havířova, Vítkovic, pražské Sparty
či Kladna naskočí do druhého utkání s exotickým soupeřem po boku takových hvězd, jakými bezesporu jsou Marcel Kučera, Bedřich Ščerban, Pavel Zubíček, David Moravec, Filip Turek, Oldřich Válek, Petr Hubáček, Jakub Koreis, Marek Vorel
a další. To vše pod taktovkou legendárních koučů – Jana „Gusty“ Havla a Milana Nového!
„Jsem velmi rád, že se mi dostalo pozvání na tuto akci. Je to již ´bohužel´ sraz veteránské reprezantace, ale vzhledem ke
svému věku a výkonnosti mohu poděkovat, že si na mě vzpoměli,“ neskrýval potěšení Marek Černošek. „Už jen skutečnost,
že se potkám s kamarády, se kterými jsem hrával a zažiju znovu ten krásný pocit reprezentovat Českou republiku je pro mě
radost,“ dodal exkluzivně pro Večerník někdejší devítinásobný člen národního týmu, který je také dvojnásobným extraligovým šampionem z let 2006 a 2007 v dresu Sparty Prahy.

Foto: internet
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HokeMisté opĨt poíidaMí ples
PROSTĚJOV Ze Společenského
plesu hokejového SK Prostějov
1913 se začíná stávat příjemná
tradice. Jeho druhý ročník se bude
konat v sobotu 27. dubna od 19:00
hodin v prostorách prostějovského Národního domu.
V restauraci secesní památky v centru Prostějova bude účastníkům
hokejového plesu hrát
živá hudba. Obstará
ji kapela Romantica.
V kavárně se bude
podávat občerstvení
ve formě zeleninového baru a grilovaných
kýt, dole ve vinárně to
bude žít hudební produkcí DJ Pawlla. Bohatý rumový a koktejlový
bar dodá společnost
Catering Servis s. r.
o., nebude chybět ani
tombola.
Celý výtěžek z plesu
použijí hokejisté k financování sportovní
přípravy mladých prostějovských hráčů.

SONDA

JIìÍHO
MOþNÉHO

Vstupenky na 2. společenský ples SK
Prostějov 1913 si je možné do konce
března zarezervovat na e-mailové
adrese hokej@skprostejov1913.cz.
Prodej proběhne první týden v dubnu v klubové zasedací místnosti na
zimním stadionu.
(kom)

MAJSTRŠTYK:

)ED CUP 1  baráæ o ~ÿast v elitní skupinĚ
þESKÁ REPUBLIKA vs KANADA dát vlajky
sobota  a nedĚle 1 dubna
PROSTęJOV
centrální dvorec NTC MORAVA areál =a Kosteleckou ulicí
PROSTĚJOV Bez dvou nejlepších tenistek nastoupí český výběr
do fedcupové baráže proti Kanadě. Utkání se uskuteční v Prostějově 20. a 21. dubna. Hrát se bude
v Národním tenisovém centru
Morava na antukovém centrkurtu se zatahovací střechou. Chybět
budou Petra Kvitová i Karolína
Plíšková.
„Obě hráčky se kapitánovi Petru Pálovi dopředu osobně omluvily. Kapitán jejich rozhodnutí v nabité sezóně
a před přechodem na antukovou část
respektuje. Je v kontaktu s ostatními
hráčkami, které přicházejí v úvahu,“
potvrdil absence Karel Tejkal, mluvčí
českého fedcupového týmu.

Nominaci kapitán oznámí deset dnů
před losem. Jedničkou nejspíše bude
42. hráčka světa a deblová jednička
Kateřina Siniaková, která tvoří ve
čtyřhře pár s Do týmu by se mohly
dostat ještě Markéta Vondroušová
a Kristýna Plíšková, na premiéru
čekají Karolína Muchová či Marie
Bouzková.
Nejlepší domácí tenistky bojují o udržení svého postavení v elitní desítce
světového žebříčku WTA a právě
v průběhu fedcupového týdne se budou připravovat na další část sezóny,
která vyvrcholí na Roland Garros. „Na
antukové turnaje se potřebuji připravit
co nejlépe. Stále to není můj oblíbený
povrch a přechod z tvrdých povrchů

na antuku je náročný,“ vysvětlila svoji
absenci Plíšková, která se předloni
v Paříži dostala až do semifinále.
V dějišti utkání se již vše připravuje na zápas. V průběhu minulého týdne do Prostějova přijeli na
kontrolu zástupci Mezinárodní
tenisové federace ITF a byli maximálně spokojeni. „Pochvalovali
si provázanost celého areálu. Hotel,
zázemí pro hráče i funkcionáře, regenerace na jednom místě. To se jim
líbilo. A navíc jako velkou výhodu
ocenili zatahovací středu pro případ
špatného počasí,“ komentoval inspekci ITF Tomáš Cibulec, šéf projektu z pořádající společnosti Česká
sportovní.
(lv)

SMUTNÝ POHLED NA VÝSLEDEK

FOTBALOVÁ OPONA SE ZVEDÁ

PLAY-OFF BEZ ZÁPLETKY

Již zítra se v Praze představí pětinásobní mistři
světa ve fotbale Brazilci. Mělo by jít o velký sportovní svátek a odpovídá tomu i rychlé vyprodání
všech vstupenek, přeci jen s tak kvalitním soupeřem, navíc doma, se česká reprezentace neutkává každý den. Hosté nakonec nebudou moci
dorazit v nejsilnějším složení, i tak se ale jistě
bude při jejich hře nač koukat. Bohužel od té
české nelze mít asi příliš vysoká očekávání. Pro
fanoušky víceméně půjde o druhý velký bonbónek v pár dnech, ten první ale nakonec příliš nezachutnal. Zahrát si ve Wembley proti kolébce
fotbalu je asi snem každého malého hráče, realita
ale nakonec nemusí být tak krásná, i když se vám
přání podaří zrealizovat. Některé obdržené góly
byly pravda smolné a na druhé straně zůstalo
několik nadějných situací nevyužitých, tristními
výsledky se ale staly nejvyšší prohra národního
týmu od rozdělení federace a ne zcela radostné
vyhlídky do nadcházejících bitev s Bulharskem,
Černou Horou a Kosovem. Chybět na mistrovství Evropy, kam postupuje téměř každý druhý,
by nepotěšilo.

Celostátní fotbalové soutěže za přítomnosti prostějovského eskáčka otevřely svou jarní část již
před několika týdny, o právě skončeném víkendu
se přidaly i Kralice v krajském přeboru. Hlavní
část regionálních mužstev však odstartuje do ostrých bojů tohoto kalendářního roku až tuto sobotu a neděli, kdy se rozběhnou bitvy v I.A i I.B
třídě a také v okresním přeboru, brzy nato se
přidají i ženy ve své divizi a účastníci III. třídy
OFS Prostějov. Opět se bude nač těšit a proč
právě tyto soutěže sledovat. V divizi E se zcela na dně pohybují Ústí, Přerov i Šumperk a ve
vzduchu visí sestup i tří týmů z krajského přeboru. Otázkou tak bude nejen pouť Kralic zatím
poklidným středem, ale i bitvy Konice, Lipové,
Čechovic či Plumlova na čele I.A třídy, zápolení
Pivína, Klenovic i Jesence v nejvyšších patrech
I.B třídy a snahy Otaslavic, Němčic, Hané Prostějov i Smržic posunout se do klidnějších pater
nejnižší krajské soutěže. Na okrese jsou pak jen
v pár bodech celky Horního Štěpánova, Vrchoslavic a Držovic, jejich souboje také slibují velké
drama.

Už bez účasti prostějovských Jestřábů pokračovalo v uplynulých dvou týdnech druhé kolo
play-off první hokejové ligy a na rozdíl od čtvrtfinálových bitev se žádné velké drama nekonalo.
České Budějovice ve Vsetíně a Kladno proti Jihlavě od úvodu jasně ukázaly, kdo bude mít blíže
baráži, a přes jedno ztracené utkání si vcelku
v klidu dokráčely do dvanáctizápasového střetnutí o dvě postupová místa do extraligy. Oba vyzyvatelé Pardubic a Chomutova v elitní domácí
soutěži už dlouhé roky absentují a zdá se, že letos
konečně by se mohli vytouženého comebacku
dočkat, naopak obhájci současných pozic mají za
sebou minimálně psychicky náročnou sezónu.
Pardubice pravda již zhruba od Vánoc věděly,
co je stejně jako loni čeká, to Chomutov ještě až
téměř do konce sváděl bitvu s Karlovými Vary,
aby druhého Černého Petra přenechal právě jim.
Euforie, vítězná série a sebedůvěra by měly být
minimálně na počátku plusovými body Rytířů
a Motoru. A pro zpestření obou soutěží by zcela
jistě bylo pozitivní, kdyby se jejich účastníci alespoň částečně obměnili.

Doba bronzová! Korfbalové týmy
SK RG Prostějov ozdobily právě
skončenou sezónu 2018-2019 cennými kovy této hodnoty, kterými
byly uplynulou sobotu v rámci slavnostního vyhlášení dekorovány týmy
dospělých „A“ i „B“ a dorostenců.
DEBAKL:
Jinak se ani porážka volejbalistek Prostějova ve druhém utkání čtvrtfinálové série UNIQA extraligy na palubovce Přerova nazvat nedá. Svěřenky
kouče Petráše vyhořely u hanáckých
rivalek hladce 0:3 a o postup musí
nečekaně hodně bojovat.
ĠÍSLO:

0

Úpadek mužského tenisu nadále
pokračuje. Už hodně dlouho se
nestalo, aby na hojně obsazeném
podniku ATP Tour nebyl v pavouku ani jeden chlap. Až v roce
2019... A žádnou omluvou nemůže být Berdychovo zdraví či Veselého svatba.
VÝROK:

ÅNAŠÍ AMBICÍ JE
PìEDEVŠÍM
NASTOUPIT
KE KAþDÉMU
ZÁPASU.´
Trenér rezervy čechovických fotbalistů EVŽEN KUČERA nemá při
nedostatku hráčů ani odvahu mluvit
o záchraně Okresního přeboru...
KOMETA:

MOJMÍR CHYTIL

Foto: Josef Popelka

Při absenci Davida Píchala v „devatenáctce“ byl jediným odchovancem prostějovského fotbalu, který má v aktuální přestávce reprezentační povinnosti.
V dresu výběru do dvaceti let odehrál
hráč Sigmy Olomouc jako střídající
záložník proti Itálii dvanáct minut.

fotbal / tenis

milujeme vecerník
á
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takové minisoustředění v domácích
podmínkách, spíše na utužení kolektivu. V té době jsme měli čtyři tréninky. Bohužel se nám zranil náš klíčový
hráč kapitán Jakub Špaček, když hrál
sálovku. Má přetrhané veškeré vazy
v kotníku, což samozřejmě předpokládá dlouhodobé léčení. Prognóza
je taková, že by mohl naskočit snad do
druhé poloviny jara.“
3. „Kádr zůstal prakticky ve stejném
složení, pouze se nám vrátil z Němčic
gólman Nosek. Museli jsme jej stáhnout
zpět, protože naši brankáři jsou buď zraněni či pracovně vytíženi. Nemá smysl,
abychom do brány stavěli hráče z pole,
chceme hrát v soutěži důstojnou roli.
Nosek má zkušeností na rozdávání, když
mohl chytat I.B třídu, může v pohodě
chytat také okres.“
4. „Chceme, aby na jaře kluky hlavně
fotbal bavil, aby se nikomu nic vážného nestalo, v koutku duše věříme
v umístění v lepší polovině tabulky.
Kdyby se nám podařilo zopakovat
čtvrté či páté místo, byl by to úspěch.
Špaček je pro nás klíčový hráč, co do
počtu branek, které vstřelil, i přehledu na hřišti, dokázal balón podržet,
rozdat. Vzhledem k tomuto oslabení
budeme rádi, když se nám podaří polovinu tabulky udržet.“

s plumlovským béčkem 3:1,generálku
odehráli v Nedvězí.
3. „Nejvýraznější změnou v kádru je
odchod již zmíněného Boška, který
nám utekl do Vyškova, to je jednoznačné oslabení. Na téže pozici s námi začal
trénovat Jiří Drčka z Kostelce, jeví se tam
celkem dobře. Celou sezónu nám bude
chybět Viktor Studený, který je profesionální voják a musí si plnit své povinnosti. Vrátit by se nám měl záložník či
obránce Martin Šobr, který byl na půl
roku v Čechovicích, toho bychom rádi
uvítaliznovu v kádru. Na tentýž post
jsme získali rovněž Romana Káňu, který
má zkušenosti z Karviné, hrál naposled
v Čechách, kde sloužil jako voják, nyní
se přestěhoval sem na Hanou. Zásadní
otázkou je, jak se nám podaří nahradit
Boška.“
4. „Jarní sezónu ještě odehrajeme
v Krumsíně, ve Vícově bude stadion
slavnostně otevřen až na výročí sto
let Sokola začátkem června. Před
sezónou byl cíl do pátého místa, teď
je opravdu těžko cokoli odhadovat.
Mohli bychom určitě dohrát v klidném středu tabulky.“
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řili s trenéry i hráči, na základě toho
jsme zvažovali úplně všechny možnosti, které se nám nabízely,“ sdělil
exkluzivně Večerníku František Jura,
předseda 1.SK Prostějov.
Přestože bylo na stole i možné odvolání trenéra, k takovému kroku
prozatím nedošlo. „Zdůrazňuji, že
v tuto chvíli, neznamená to samozřejmě, že za dva týdny to nemůže
být jinak,“ dodal Jura. Vzešlo tedy
z porad a analýz vůbec nějaké řešení? „Prozatím jsme se rozhodli rozšířit realizační tým jak z interních,
tak externích zdrojů. Další opatření
zvážíme podle dalšího vývoje,“ prozradil předseda klubu.

Oldřich Machala tedy pokračuje
ve funkci hlavního trenéra a připravuje tým na zcela zásadní utkání na
Zbrojovce tuto neděli. V uplynulém
týdnu se pravda s mnoha hráči nepotkal. „Měli jsme sice běžný trénin-

kový program od středy do pátku,
ale hodně hráčů nemohlo trénovat
vůbec nebo aspoň dvoufázově. Je
to řada drobných zdravotních problémů, které by měly být do příštího týdne v pořádku, ale nechceme
riskovat,“ osvětlil Machala potíže
v týmu, které nakonec logicky vedly ke zrušení přípravného utkání.
„Třinec chtěl hrát dopoledne, čemuž
jsme vyhověli a naplánovali zápas
na jedenáctou hodinu. Jenže jsme
nakonec zjistili, že bychom k utkání
nastoupili s třinácti hráči, což je za
prvé těžko možné, za druhé bychom
v tomto počtu riskovali další zranění,
což si nemůžeme dovolit,“ vysvět-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

lil peripetie s přípravným utkáním
hlavní trenér.
To, že celý týden netrénoval Polák, je v podstatě to nejmenší,
protože ten kvůli karetnímu trestu stejně nenastoupí, stejně jako
ještě druhý zápas distancovaný
Sus. Po jednozápasové stopce bude
k dispozici Koudelka a bude nejvyšší
čas, aby se upamatoval na své skvělé
výkony z minulého jara a počátku
podzimu. Při předpokládané taktice
na Zbrojovce bude jeho brejkových
schopností zajisté třeba. A co na
Zbrojovku chystá Machala? „Teprve
v pondělí uvidím, jak jsou na tom
hráči zdravotně a kdo bude schopen
do zápasu zasáhnout. Podle toho samozřejmě přizpůsobíme tréninkový
plán,“ chystal se v neděli zkušený
kouč.
Jestli jej v neděli od 18:00 hodin
podrží v Brně hráči, teprve uvidíme.
Chtělo by to ovšem spíše mávnutí
kouzelným proutkem, aby všichni
potvrdili kvality, které bezesporu
mají. Jinak se všichni dostanou do situace, kdy v každém zápase už půjde
o všechno. A začne to už v tom příštím domácím proti Znojmu...

Již tolik utkání v řadě nepoznali fotbalisté Prostějova, co
to je ve Fortuna:Národní lize
vítězství. Připsali si již dokonce sedm proher za sebou! Těm
předcházely tři remízy a vše odstartovala porážka v Sokolově.
Poslední triumf se datuje z 15.
září 2018 proti Ústí nad Labem (1:0), o kterém rozhodla
branka Fládra v nastaveném
čase. Od té doby nastala série 0-3-8 při vysoce záporném
skóre 4:22, přičemž hned
v osmi zápasech vyšli fotbalisté
eskáčka střelecky naprázdno.

v létě poměrně dost. Skončili ti
hráči, kterým vypršel kontrakt,
mezi nimi brankář Melichárek
či záložník Lutonský, který
obléká dres Prostějova. Jedničkou mezi tyčemi se tak stal
v Prostějově dobře známý Pavel
Halouska, který své nesporné
kvality předvedl v jarní sestupové
sezóně před dvěma lety. Výměna
jmen proběhla s třetiligovou Líšní,
odkud si Zbrojovka stáhla výborného střelce Jakuba Přichystala, opačným směrem na hostování poslala
Dana Jambora.
Přes všechny proklamace Zbrojovce
úvod jara bůhvíjak nevyšel. V Chrudimi sice urvala tři body, brzy však
prohrávala, gólem do šatny vyrovnala a teprve dvě minuty před koncem
strhla díky Štepanovskému vítězství
na svoji stranu. Doma pak znemožnila Viktorku Žižkov 6:0 a dobře
rozehraný měla i prestižní duel na
Střeleckém ostrově, jenže domácí
Budějovice výsledek v druhém po-

ločase otočily a Zbrojovka odjela
domů s prázdnou.
V tomto utkání nastoupila ve složení
Halouska – Sukup (83. Zikl), Krejčí,
Šural, Eismann – Štepanovský (60.
Přichystal), Bariš, Růsek, Šumbera –
Škoda, Magera (76. Vintr).
Je nabíledni, že v domácím prostředí
bude chtít Brno sbírat body potřebné ke stíhací jízdě za vedoucí trojicí.
Eskáčko tak nebude mít v neděli co
ztratit, musí ale konečně využít šance, do nichž se určitě během zápasu
dostane.
(tok)

vs.

PROSTĚJOV Možná mohou
mít někteří fanoušci prostějovského eskáčka, kteří nejsou přímo na zápase, dojem, že se příliš
viny za neúspěch týmu svaluje
na rozhodčí. Že tomu tak v některých případech skutečně je,
dokazuje výrok Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR, která hodnotila zápasy předminulého víkendu v profesionálních
soutěžích.
Do hledáčku komise se dostal
i zápas svěřenců trenéra Oldřicha
Machaly pod královéhradeckými
Lízátky. Konkrétně první branka,
která v prvním poločase otevřela
skóre utkání po dvanácti minutách
hry. Brankář Le Giang se tehdy ve
vápně srazil s Plašilem a Vlkanova
pohodlně skóroval. Prostějovská
lavička okamžitě reklamovala faul
na brankáře.
A měla pravdu. A nejen to. Hlavní
sudí Tomáš Klíma a asistent Jakub
Mojžíš chybovali, když ve 12. minutě uznali první gól domácích.
Ten neměl platit kvůli ofsajdu
a faulu na prostějovského brankáře. Tudíž hned dva prohřešky
obou zainteresovaných sudích,
a gól přesto platil!
Na vítězství domácích Votroků by
to pravděpodobně nic nezměnilo,
ale každý ví, že první, navíc poměrně
rychlá branka dokáže značně ovlivnit další průběh utkání. Dá se předpokládat, že ani v neděli na Zbrojovce nebudou rozhodčí tak či tak zcela
neomylní. „Zvlášť po utkání s Českými Budějovicemi upozorňujeme
hráče, aby hráli v šestnáctce jednoduše a nezavdali podnět pro odpískání pokutového kopu. Apelujeme
na čistotu hry, jenže pak přijde podobná situace jako v Hradci Králové,
a je zase všechno jinak,“ povzdechl si
trenér Oldřich Machala.
(tok)

jenže co je to platné...

CHYBOVALI,

MIAMI, PROSTĚJOV Český tenista Tomáš Berdych se několik hodin před utkáním prvního kola
proti Australanovi Bernardu Tomicovi odhlásil
z turnaje série Masters v Miami. Třiatřicetiletý finalista turnaje z roku 2010 má problémy se zády, kvůli
nimž loni půl roku nehrál.
„Má záda nejsou ve stoprocentním stavu a musím být
opatrný. Potřebuji čas, abych se zotavil a byl zase silný,“
vysvětlil své odstoupení prostřednictvím sociálních sítí
nejlepší český tenista.
Dvojnásobný daviscupový vítěz Berdych hrál naposledy před dvěma týdny na turnaji v Indian Wells, kde vypadl v prvním kole se Španělem Felicianem Lópezem.
V hlavní soutěži se tak na prestižním podniku ATP nepředstavil ani jeden český hráč.
Jiří Veselý se věnuje čerstvě narozené dceři, Lukáš Rosol
vypadl hned na úvod kvalifikace s Francouzem Tsongou.
Svého vyslance tak měl prostějovský tenis pouze na turnaji kategorie challenger, kde Adam Pavlásek uhrál dvě
výhry.
(lv)

MIAMI, PROSTĚJOV Na elitním turnaji v Miami zůstává stále
v soutěži Petra Kvitová, přestože tento podnik nemá ve velké oblibě.
Tenistku na Floridě trápí dusno a velké vlhko, i proto tam postoupila
maximálně mezi nejlepší osmičku. Letos je již v osmifinále a má šanci postoupit na pozici světové jedničky.
„Na něco takového nemyslím. Vím, jak jsou pro mě všechny zápasy v Miami náročné, soustředím se vždy na nejbližší utkání,“ uvedla Kvitová, která potřebuje postoupit minimálně do finále, aby usedla na světový trůn.
Zatím ve třetím kole přetlačila Chorvatku Vekičovou ve třech setech.
Rozhodující byla úvodní hra poslední sady, v níž česká tenistka získala
brejk a vedení udržela. „Ale bylo to opravdu hodně těžké,“ oddechla si
dlouholetá hráčka prostějovského TK Agrofert.
Do turnaje vstoupila dobře také Karolína Plíšková, její duel třetího dějství s francouzkou Cornetovou se hrál až po uzávěrce tohoto vydání. Hned první duel
naopak prohrála Barbora Strýcová. V českém derby nestačila na Markétu Vondroušovou, která má v posledních týdnech dobrou formu. Tu prokázala také
Karolína Muchová. Úspěšně zvládla kvalifikaci, vyhrála 1. kolo a nestačila až ve
třech setech na bývalou světovou jedničku Kerberovou z Německa. Díky tomu
poprvé v kariéře postoupila do první světové stovky. „Splnil se mi jeden ze snů.
Ale už mám další,“ usmála se po průniku mezi elitu Muchová.
(lv)
Výsledky najdete na straně 26

stopku v Miami ve hře o světový trůn

PRAHA, PROSTĚJOV Na
turnaji WTA Tour J&T Banka
Prague Open se s domácími
fanoušky rozloučí Lucie Šafářová. V deblu bude startovat se
svojí dlouholetou americkou
parťačkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Divokou kartu se navíc pokusí využít také
ve dvouhře.
„Je to osud, že se rozloučím v Praze. Jsem ráda, že Bethanie přijala
moje pozvání a bude na rozlučce
po mém boku,“ prohlásila Šafářová, která se před turnajem v Praze
možná objeví v kvalifikaci turnaje
ve Stuttgartu. „Abych se rozehrála,“ usmála se.
Pátý ročník klání pod taktovkou
Černoškovy agentury Česká
sportovní se uskuteční s dotací
250 000 dolarů od 29. dubna do
4. května. Titul nebude obhajovat Petra Kvitová, jelikož na akci
této kategorie může startovat
jen jedna hráčka světové desítky
a letos jí bude aktuální sedmička
Karolína Plíšková. „Mezi přihlášenými ale nechybí další naše
hráčky Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová nebo Barbora
Strýcová. Už předchozí ročníky
ukázaly, že mezi příznivci je právě
o naše tenistky největší zájem,“
prozradila ředitelka J&T Banka
Prague Open Petra Černošková.
Konkurencí pro tuzemské tenistky budou například světová
dvanáctka Anastasija Sevastovová z Lotyšska či dvacátá hráčka
žebříčku Švýcarka Belinda Bencicová, která prokazuje výbornou formu. Mezi přihlášenými
jsou také světová osmnáctka
Wang Čchiang z Číny, semifinalistka Australian Open Danielle Collinsová z USA a bývalá
světová devítka Andrea Petko-

vicová z Německa. Rumunka
Mihaela Buzarnescuová plánuje
obhajovat loňskou finálovou
účast a přijet by měla i jediná
zahraniční vítězka turnaje od
jeho povýšení na okruhu WTA
Němka Mona Barthelová.
„Čeká nás velký sportovní svátek,“ poznamenala Černošková.
Vstup na turnaj bude od kvalifikace do semifinále opět
zdarma. Jen na sobotní finále
se z kapacitních důvodů stejně jako v předchozích letech
budou prodávat vstupenky za
200 a 300 korun. Předprodej
bude zahájen 27. března. (lv)

Záda vystavila Berdychovi Kvitová je v Miami stále Pražské loučení Šafářové s domácími fanoušky

PROSTĚJOV Prestižní šlágr podzimu, znásobený premiérovým
přímým televizním přenosem,
je dávno pryč. Do historických
análů je pevně zapsán senzační
výsledek 2:1, kdy na Magerův gól
z penalty dokázal po změně stran
oplatit stejnou mincí Koudelka.
V nastavení pak Žikol z přímého
kopu rozhodl o zisku tří bodů.
Teď budou oba týmy hrát na Srbské o naději. Každý o jinou.
Zbrojovka se totiž před startem jarní
sezóny nevzdávala postupových ambicí. Přestože podzim dopadl z jejího pohledu dost mizerně. „V létě přišlo hodně nových hráčů a ze začátku
byla vidět nesehranost. Teď jsme
udělali velký pokrok v plnění a chápání toho, co po nás trenér požaduje,“ vysvětlil na předsezónní tiskové
konferenci pomalý druholigový rozjezd kapitán týmu Lukáš Magera.
V zimním období se Zbrojovka
soustředila především na stabilizaci
kádru, nově příchozích bylo totiž

Na Zbrojovku vyráží eskáčko v neděli Rozhodčí v Hradci Králové

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Po třetím jarním neúspěchu v řadě
byla trenérova židle povážlivě vratká. Přiznejme si otevřeně, že v žádném jiném klubu by trenér po takové šňůře bez vítězství, táhnoucí
se od 15. září, kdy tým porazil Ústí
nad Labem, svůj post neustál. „Situace nás samozřejmě nemůže nechat
chladnou. V první řadě jsme hovo-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Poněkud výjimečný týden prožili po neúspěchu v Hradci Králové fotbalisté 1.SK Prostějov. Všechny bez
výjimky, hráče i trenéry, čekaly zásadní pohovory, navíc se
objevilo tolik drobných zranění, že původně plánované přípravné utkání s Třincem vedení klubu raději zrušili. Nastává
týden příprav na prestižní duel na Zbrojovce. Ten se odehraje tuto neděli od 18:00 hodin. Eskáčko kleslo v tabulce
Fortuna:Národní ligy na třináctou příčku, od sestupových
pozic má už jen tříbodový polštář...

TJ Tištín

Zdenìk OULEHLA st.,
1. „Měli jsme trochu herní výkyvy, těch
osmnáct bodů je lepší výsledek, než
kterého jsme dosáhli v minulém ročníku. Hráli jsme sedm zápasů doma, měli
jsme mít jedenadvacet bodů, to by byla
spokojenost. Škoda těch tří bodů, měli
bychom tak plus a mínus body na nule.
Jsme sice ve středu tabulky, ale stačí pár
zakopnutí a můžeme být opět v sestupovém pásmu. Takže hodnocení podzimu je tak na padesát procent, některé
zápasy nám vyšly, ale je to samozřejmě
zohledněno tím, jak se sejdou kluci.“
2. „V Tištíně se otevřela opravená sokolovna, takže jsme tam začali chodit
do posilovny, je tam také sál, v němž
se dá něco natrénovat. Zimní příprava
byla tak na sedmdesát procent, nebyla
ideální. O víkendu jsme měli generálku s Lutopecnami.“
3. „Čekali jsmepředevším, až se trochu

1. „Na podzim jsme nebyli spokojeni s morálkou hráčů a docházkou na
tréninky a na zápasy. Někdy jsme jen
s obtížemi skládali mančaft. Byly třeba zápasy, kdy jsem sám musel hrát...
Představovali jsme si, že budeme v tabulce trochu výš, ale bohužel to odráží
zmíněnou realitu a úsilí hráčů.“
2. „Zimní příprava probíhala standardně ve sportovní hale, docházka
na tréninky byla obdobná jako na
podzim. Zakončena byla soustředěním ve Starém Hrozenkově, dojelo
tam asi pět šest mužů, jinak tam byly
mládežnické kategorie.“
3. „Posily nemáme žádné, naopak dva
hráči chtějí ještě před startem sezóny
odejít. Jejich jména ještě nebudu prozrazovat.“

Haná Nezamyslice

Vlastimil MICHLÍÈEK,

1. „Podzimní část byla z našeho pohledu takovým okresním standardem,
lepší výkony se střídaly s horšími. Byť
některé výsledky byly docela hrozivé,
odehráli jsme se všemi soupeři vyrovnané partie. Jediný soupeř, který nás
vyloženě přehrával, byly Vrchoslavice.“
2. „Moc tréninků nebylo, je to stejné
jako všude. Bohužel se nám v prvním
přípravném utkání hned do páté minuty zranili dva hráči, a sice brankář
David Rašner a Petr Zbořil, kteří už
zřejmě v průběhu jara nenastoupí.“
3. „Dotahujeme přestup jednoho hráče,
doufáme, že to dopadne. Jedná se o útočníka, byl s námi v přípravě a vypadá dobře. Posila do útoku by nám měla prospět.“
4. „Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky.“

Sokol Brodek u Prostìjova

Michal JELÍNEK,

uzdraví kádr. Z Němčic k nám přišel na
přestup záložník Michal Hamala.“
4. „Chceme se udržet v klidném středovém pásmu, uhrát si povinné body
doma a snad by to mělo vyjít. Kádr
zůstal v podstatě stejný, soupeři příliš
neposílili, tak uvidíme.“
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Nezamyslice – Brodek u Konice (20.4., 16.00)
Vrahovice – Skalka (20.4., 16.00)
Brodek u Prostějova – Vícov

17. kolo,
nedìle 21. dubna, 16.00 hodin:

Brodek u Konice – Výšovice
Èechovice „B“ – Tištín
Nezamyslice – Určice „B“
'UzRYLFHs9UDKRYLFH
Skalka – Horní Štěpánov (hřiště Pivín)
Vícov – Vrchoslavice (14.4., 15.30)
Dobromilice – Brodek u Prostějova (14.4., 15.30).

16. kolo,
sobota 13. dubna, 15.30 hodin:

Brodek u Prostějova – Čechovice „B“ (6.4., 15.30)
Urèice „B“ – Brodek u Konice (6.4., 15.30)
Vrahovice – Vícov (6.4., 15.30)
+RUQÉhWÈS½QRYs'UzRYLFH
Výšovice – Skalka
Tištín – Nezamyslice
Vrchoslavice – Dobromilice.

15. kolo,
nedìle 7. dubna, 15.30 hodin:

Držovice – Výšovice
Èechovice „B“ – Vrchoslavice
Nezamyslice – Brodek u Prostějova
Brodek u Konice – Skalka
Dobromilice – Vrahovice (31.3., 15:00)
Urèice „B“ – Tištín (31.3., 15:00)
Vícov – Horní Štěpánov (31.3., 15:00)

14. kolo,
sobota 30. bøezna, 15:00 hodin:
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_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
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_:_

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

Dobromilice – Čechovice „B“ (4.5., 16.30)
Brodek u Konice – Vrahovice (4.5., 16.30)
Skalka – Tištín (4.5., 16.30)
Horní Štìpánov – Vrchoslavice
Držovice – Určice „B“
Vícov – Nezamyslice
Výšovice – Brodek u Prostějova

20. kolo,
nedìle 5. kvìtna, 16.30 hodin:

Brodek u Prostějova – Skalka
Èechovice „B“ – Brodek u Konice
Nezamyslice – Dobromilice
Urèice „B“ – Vícov
Tištín – Držovice
9UFKRVODYLFHs9ÙvRYLFH
Vrahovice – Horní Štěpánov

19. kolo,
støeda 1. kvìtna, 16.30 hodin:

Brodek u Konice – Horní Štěpánov
'UzRYLFHs%URGHNX3URVWÈMRYD
Čechovice „B“ – Nezamyslice
Skalka – Vrchoslavice
Výšovice – Vrahovice (28.4., 16.00)
Vícov – Tištín (28.4., 16.00)
Dobromilice – Určice „B“ (28.4., 16.00)

18. kolo,
sobota 27. dubna, 16.00 hodin:

Urèice „B“ – Èechovice „B“
Horní Štěpánov – Výšovice
Tištín – Dobromilice
Vrchoslavice – Držovice.
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21. kolo,
nedìle 12. kvìtna, 16.30 hodin:
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24. kolo,
sobota 1. èervna, 17.00 hodin:

Brodek u Konice – Tištín
Brodek u Prostìjova – Urèice „B“
Horní Štěpánov – Dobromilice
6NDONDs'UzRYLFH
Vrahovice – Čechovice „B“
Vrchoslavice – Nezamyslice (16.6., 17.00)
Výšovice – Vícov (16.6., 17.00).

26. kolo,
sobota 15. èervna, 17.00 hodin:

Čechovice „B“ – Horní Štěpánov (8.6., 17.00)
%URGHNX.RQLFHs'UzRYLFH 
Nezamyslice – Vrahovice (8.6., 17.00)
Vícov – Skalka
Vrchoslavice – Určice „B“
Tištín – Brodek u Prostìjova
Dobromilice – Výšovice.

25. kolo,
nedìle 9. èervna, 17.00 hodin:

Brodek u Konice – Brodek u Prostějova
'UzRYLFHs9ÉFRY
Skalka – Dobromilice
Vrahovice – Urèice „B“
Horní Štěpánov – Nezamyslice (2.6., 17.00)
9ÙvRYLFHs¤HFKRYLFHc%p 
Vrchoslavice – Tištín (2.6., 17.00).

Aktuální zpravodajství po celou
jarní část také na www.vecernikpv.cz

Čechovice „B“ – Skalka (25.5., 17.00)
1H]DP\VOLFHs9ÙvRYLFH 
Dobromilice – Držovice
Urèice „B“ – Horní Štìpánov
Brodek u Prostějova – Vrchoslavice
Vícov – Brodek u Konice
Tištín – Vrahovice.

23. kolo,
nedìle 26. kvìtna, 17.00 hodin:

Brodek u Konice – Vrchoslavice
'UzRYLFHs¤HFKRYLFHc%p
Skalka – Nezamyslice
Vrahovice – Brodek u Prostìjova
Horní Štěpánov – Tištín (19.5., 17.00)
Vícov – Dobromilice (19.5., 17.00)
Výšovice – Určice „B“ (19.5., 17.00).

22. kolo,
sobota 18. kvìtna, 17.00 hodin:

Nezamyslice – Držovice (11.5., 16.30)
Èechovice „B“ – Vícov (11.5., 16.30)
Určice „B“ – Skalka
Brodek u Prostìjova – Horní Štìpánov
Tištín – Výšovice
Dobromilice – Brodek u Konice
Vrchoslavice – Vrahovice.
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4. „Jarní část chceme odehrát se kde jste nás právě zastihli. Před chvílí
ctí, abychom nesestoupili a nebyla jsme vylezli ze sauny a měli luxusní
večeři, takže spokojenost. (smích)
ostuda.“
Něco jsme potrénovali, ale účast byla
slabší, ani jsme nestihli žádné příKarel VLACH,
pravné utkání.“
Sokol Urèice „B“
3. „Opustil nás levý záložník Baterdene,
1. „Třetí místo od konce v tabulce není odešel do Prahy, po několika letech se
adekvátní kvalitám, které máme. Tomu vrátil Broňa Kypr.“
jsme přizpůsobili zimní přípravu.“
4. „Samozřejmě bychom chtěli
2. „Tvrdě se připravujeme dvakrát udržet druhou třídu, je to pořád
týdně už od poloviny ledna venku, lepší než se plácat v trojce. Budeme
do tělocvičny vůbec nechodíme. Sta- se snažit to za každou cenu uhrát,
bilně chodí dvanáct až třináct kluků ale na hřišti. Začínáme s Držovicena trénink, což je potěšitelné. S Piví- mi, což je jistě těžký los, na druhou
nem jsme hráli v přípravě 4:4, ovšem stranu jsme byli jedním ze dvou
s kombinovanou sestavou, ale na týmů, které porazily Horní Štěpáokresní soutěž jsme podali nadstan- nov, takže stát se může cokoliv...“
dardní výkon. Absolvovali jsme čtyřdenní soustředění v Jaroměřicích,
(YzHQ.8¤(5$
které bylo velice intenzivní. V tomto
Sokol Èechovice „B“
týdnu dvakrát dotrénujeme a čeká
nás Tištín. Rádi bychom měli sezó- 1. „Podzimní sezónu vzhledem k ponu pořešenou hned zpočátku, takže stavení v tabulce samozřejmě pozitivně
budeme chtít od začátku sbírat body hodnotit nelze. Pozitivní byl fakt, že
doma i venku. Příprava je zužitkova- jsme dokázali dát vůbec dohromady
mužstvo tak, abychom byli schopni
ná a jsem s ní spokojen.“
odehrát každý zápas...“
3. „Kádr zůstal stejný.“
4. „Očekávání je takové, že bychom 2. „Situace není úplně jednoduchá,
určitě neměli mít potíže s nějakou kdyby se nemuselo platit za zrušení
záchranou soutěže. Jak jsem říkal, co zápasu, tak bychom asi vůbec nenanejrychleji se chceme posunout výš stoupili! Budeme rádi, že odehrajeme jarní sezónu tak, abychom zvládli
směrem ke středu tabulky.“
všechny zápasy. Situace v kádru je katastrofální, mladí dnes nechtějí hrát
Michal DUDÍK,
fotbal, nemají snahu hrát za rezervu
).9ÙvRYLFH
Čechovic, raději jdou do jiných klu1. „Na podzim bylo prostě všechno špat- bů, kde třeba hrají prim v áčku.“
ně, výkony, zranění. Hlavní záležitostí 3. „Nepodařilo se nám udržet mladé
teď bude stabilizovat kádr, protože nás hráče, kteří vyšli z dorostu. Dvě třetiny
opustili nějací kmenoví hráči, nadále je s fotbalem skončili úplně, starší hráči buzraněný Kristián Koukal, což je pro nás dou také pomalu končit.“
největší ztráta. Musíme pracovat s tím, 4. „Budeme moc rádi, když jarní
co máme.“
sezónu odehrajeme. Naší ambicí je
2. „Zimní přípravu jsme zakončili především nastoupit ke každému
krátkým soustředěním na Baldovci, zápasu.“

TRENÉRŮ

Los jarní èásti OKRESNÍHO PØEBORU - II. tøídy OFS Prostìjov 2018/2019

1. „Podzimní výkony byly jako na houpačce. Doma se nám dařilo, ale venku
to bylo špatné. První poločasy jsme
vždycky zaspávali a až jsme prohrávali
o dva góly, tak jsme začali hrát. Jinak
s umístěním jsme spokojení a i hra
se ke konci podzimu zlepšila, sestava
se ustálila a celkem to šlapalo. Hodně
pomohla pomoc od Lukáše Mráčka,
který mi šel v průběhu sezóny pomoci
s trénováním.“
2. „Zimní přípravu hodnotit nechci,
protože skoro žádná nebyla. Sliby hráčů o trénování dvakrát týdně přišly
vniveč, polovina tréninků se zrušila,
tak se scházíme pouze jednou týdně.
Naposledy v sobotu jsme absolvovali
alespoň jeden přípravný zápas s Pivínem.“
3. „Přišel k nám z Klenovic Richard Prokop a někteří kluci skončili jak ze zdravotních důvodů, nebo se jim prostě už
nechce...“
Miroslav KRUTOVSKÝ,
4. „Hlavním cílem v jarní části je doSokol Vícov
hrát soutěž a pak se uvidí co dál. Pro
mě to je poslední jaro, takže se zachrá- 1. „Začátek sezóny jsme neměli až tak výsledkově vydařený, svou roli hrálo zranění
nit a předat to někomu jinému...“
Boška, který k nám přišel, chyběly nám
jeho góly. Během dalších dvou kol přišla
Michal ROCHLA,
další dvě zranění, takže ze základu vypadli
FC Dobromilice
v podstatě tři hráči, a to bylo znát. Výsled1. „Podzimní část sezóny nám vyšla tak, ky se pak lepšily, závěr podzimu jsme měli
jak nám vyšla... Některé zápasy byly hor- v podstatě dobrý. Na čtvrtý tým máme
ší, některé lepší, čemuž konečně odpoví- ztrátu nějaké dva body, na druhou stranu
dá také postavení v tabulce. Další utkání nemáme ani tak daleko ke dnu tabulky,
jsme možná mírně podcenili.“
je to hodně vyrovnané. Z toho vyplývá
2. „Přes zimní pauzu jsme měli více- průměrná spokojenost. Nebýt zranění,
méně klid, začali jsme trénovat někdy mohli jsme mít o tři až pět bodů víc a byli
koncem února dvakrát týdně. Přes bychom v klidnějších vodách.
zimu jsme chodili jednou týdně do 2. „V zimě jsme trénovali standardně
haly, ale to jsme si chodili vyloženě dvakrát týdně, hráli jsme dva přípravjen zahrát fotbálek. Absolvovali jsme né zápasy. V Otinovsi jsme vyhráli 6:2,

FK Skalka 2011

Roman PINKAVA,

4. „Chceme udělat na jaře co nejvíce bodů, abychom byli v klidných
vodách tabulky a podařilo se nám
vyhnout záchranářským povinnostem, bodové rozestupy nejsou
nijak výrazné. Rádi bychom soutěž
v Brodku udrželi.“

připravil Petr KOZÁK
texty: Tomáš KALÁB, Petr KOZÁK
Foto: archív Večerníku

původní zpravodajství pro Večerník

ESKÁÈKO LÉÈÍ ŠRÁMY, pøíprava s Tøincem zrušena ÈÁST OKRESNÍHO PØEBORU
Kouč Machala prozatím zůstává, přinesou zlepšení pohovory?
aneb OKRESNÍ PŘEBOR OČIMA
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O VÍKENDU ODSTARTUJE JARNÍ

2:1 PP
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Veèerníku:
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podle respondentů neměl vyskytovat
skoro nikdo...
Téměř luxusní pozici mají po podzimní části tři týmy, z nichž ten dlouhodobě vedoucí nakonec skončil až
třetí. Naprosto vyrovnanými výkony
po celých třináct kol se zaslouženě
v čele s dvoubodovým náskokem
zabydlel Horní Štěpánov, jehož postupové ambice jsme vzhledem k nekomunikaci jeho představitelů nemohli ověřit. Každopádně o rychlém

návratu do krajské nejnižší soutěže
sní na opačné straně okresu ve Vrchoslavicích, kterým se několik zápasů
úplně nepovedlo, a na postup budou
útočit z pozice druhého týmu s dvoubodovým odstupem na lídra.
Pouze o skóre horší jsou třetí Držovice, které do soutěže vstoupily opět jako nováček, byť s touto
úrovní mají své zkušenosti. Dobrá
parta okolo Jindřicha Skácela sestavila konkurenceschopný a divácky atraktivní kádr, prezentující se
sympatickým technickým fotbalem,
někdy převyšujícím úroveň okresního přeboru. Právě Držovičtí jasně
deklarují, že chtějí především bavit
diváky fotbalem a postupové ambice nejsou prioritní. Kdo ví, podle pořekadla to zpravidla bývá ten třetí,
kdo se nakonec směje.
Za touto trojicí zeje obrovská devítibodová propast. Týmy mezi čtvrtým a desátým místem jsou seřazeny
s bodovými odstupy, přičemž v tomto

Zmátoří se rezerva Čechovic?
A komu dál hrozí padák?

úseku tabulky je rozdíl pouhých tří
bodů, tedy jednoho vítězství. Nejlépe
na tom jsou čtvrté Vrahovice, které
ještě úplně nehodily do žita postupovou flintu, byť jedenáct bodů ztráty
asi bude nad jejich síly. V závěsu se
drží Brodek u Konice, pro nějž je
účast v první pětici velmi lichotivá.
Pouze s bodovým odstupem následuje tým ze Skalky, na nováčka je
dvacet nasbíraných bodů jistě solidní
počinek. Totéž úplně nemusí platit
pro Dobromilice, které na tom mohou být díky zdravotní absenci špílmachra Špačka v jarních odvetách
o něco hůře.
Druhou polovinu tabulky začíná s devatenácti body Vícov, který na podzim
rovněž těžil z výkonů rozdílového

KOMENTÁØ

1. „Tak to už jsem zapomněl. (smích)
To už je tak dávno, že mě to snad ani
nezajímá. Poslední dvě podzimní kola
byla špatná, jinak na ´staronováčka´
dobré. Začali jsme sezónu dobře, poté
naše opory odjely. Překonali jsme to
určitou bojovností, mužstvo se semklo. Poté, co se posily vrátily, už nenavázaly na své předchozí výkony, byť byly
třeba lepší než hráči, kteří je nahradili.
Prostě měsíc netrénovali a už se do
formy nedostali. Hrajeme naši technickou hru, proto jsme třeba prohráli
se Skalkou, to jsou pořízci, kteří nám
nedovolili hrát naši hru, my jsme je
technicky nepřekonali.“
2. „Mužstvo je hodně různorodé,
a sice od bývalého ligového hokejisty přes zakladatele klubu, studenty, zahraniční pracovníky, přesto
to jsou inteligentní kluci, kteří se
mají rádi a je tam dobrá parta. To
je výhoda, protože nemáme problém s docházkou na tréninky. Měli
jsme zhruba čtyřdenní soustředění
v Baldovci, kde jsme se proběhli.
(pousměje se) Teď trénujeme dvakrát týdně, hráli jsme dvě přípravná utkání, generálku nám soupeř
odřekl, což mě mrzí. Jde o to, aby
to klukům chutnalo a aby to chutnalo i mně. Máme starostu Sokola
Jardu Studeného, který také dřív
hrával fotbal, předsedu oddílu Ejema, s nímž se vždy chlapsky dohodnu, duší oddílu je Marek Valenta,
a všichni si navzájem vyhovujeme.
Mile mě to překvapilo. Potrénu-

Sokol Vrchoslavice 1946

1. „S podzimní sezónou jsem přes
umístění na druhém místě spokojen
nebyl. Některé zápasy jsme si prohráli
sami. Mrzely mě některé individuální
výkony.“
2. „Zimní příprava byla u nás trochu problematičtější, začali jsme
ji sedmadvacátého ledna a o měsíc později jsem šel na operaci
s kolenem. Minulý týden jsem se
teprve vrátil, ale kluci samozřejmě něco odtrénovali. Zastupoval
mě syn jak na trénincích, tak při
přípravných zápasech, poslední
v Troubkách. Vsázeli jsme na moderní styl přípravy, krátké sprinty, což se projevilo třeba právě
v Troubkách, kde jsme byli u všeho rychlejší. Vyhráli jsme tam 9:2,
což samozřejmě nemá potřebnou
vypovídající hodnotu jako v případě všech přípravných zápasů.
Pokud budeme podávat kolektivní trpělivý výkon s přihrávkami,
neměli bychom mít problémy.“
3. „Posílili jsme o útočníka Lišku, který
měl na podzim vydařenou střeleckou
sezónu. Hodně branek dávali záložníci, kvalitního útočníka jsme potřebovali. Na Tomáši Hradilovi to celé také
nemohlo stát.“
4. „Chceme postoupit, klubové
vedení by se rádo po roce vrátilo
zpět do krajské soutěže. Je o nás
slyšet, že hrajeme poměrně kvalitní fotbal, takže si myslím, že
v okresní soutěži je nás škoda.“
(úsměv)

Jindøich SKÁCEL,

Postupové ambice má první duo,
větší zájem je o střed tabulky
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Jiskra Brodek u Konice VS.FK Skalka 2011
Souboj dvou sousedů v tabulce. Mírným favoritem je
domácí Jiskra, která na domácím hřišti body příliš nerozdává, zatímco Skalce se venku příliš nedaří.
7-6RNRO'UzRYLFHVS.).9ÙvRYLFH
Typický souboj vysokého favorita s outsiderem, který může
jen příjemně překvapit. Držovice ale na vlastním hřišti
uplatňují svou technickou hru, na niž se těžko hledá recept.
Sokol Èechovice B VS.Sokol Vrchoslavice 1946
Vrchoslavice jasně deklarov- aly postupové ambice a přiživit je
mohou hned na hřišti beznadějně poslední rezervy Čechovic. Podle
papírových předpokladů by si měli hosté s chutí zatrénovat.
Haná Nezamyslice VS.Sokol Brodek u Pv
Další souboj sousedů v tabulce, domácí ovšem na Brodek
ztrácejí čtyři body. Ten má venku vcelku úspěšnou bilanci a
bude hodně záležet na tom, v jaké sestavě se obě mužstva sejdou. Rozhodnou penalty.
Sokol Vícov VS.TJ Horní Štìpánov
Horní Štěpánov je po zimní přestávce trochu neznámá, domácí,
hrající stále v krumsínském azylu, se budou vyrovnávat s odchodem
střelce Boška. Hosté také nevyznávají bůhvíjak technický fotbal,
proto by terén neměl být ani pro ně překážkou.
FC Dobromilice VS.Sokol Vrahovice
Utkání slibuje vyrovnaný souboj, Dobromilice nejsou zvyklé doma
ztrácet body, ani Vrahovice se ovšem z venku nevracívají s prázdnou.
Domácí bude trápit zranění Špačka, zatímco hosté posílili.
Sokol Urèice B VS.TJ Tištín
Papírovým favoritem je zde sice hostující Tištín, ale domácí
udělali maximum pro zlepšení své nelichotivé pozice po podzimu. Jejich nesporný entuziasmus by měl přinést kýžené ovoce.
Byť až po penalrtách.

DQHE9HêHUQËNSĆHGSRYËG¿

útočníka Boška. Jak se tým vyrovná
s jeho odchodem, bude hlavní starostí
trenéra Krutovského, který s týmem
hodlá pozice kolem středu tabulky
udržet až do červnového otevření
rekonstruovaného domácího hřiště.
Tištín s Brodkem u Prostějova, vládnoucí osmnácti body, budou už hledět
hlavně pod sebe, jestli se týmy ze dna
tabulky příliš nepřibližují. Mohlo by
to totiž znamenat potenciální záchranářské potíže, a to si v obou klubech
nechtějí připustit. Zatím mají čtyřbodový náskok na Nezamyslice, které na
podzim spíše srážela volnější morálka
některých hráčů.
O bod méně má rezerva Určic, jejíž
trenér Vlach naprosto jasně deklaroval nutnost záchrany v soutěži,

1. „Podzim pro nás nezačal úplně
dobře, ztratili jsme hodně bodů.
Ve druhé polovině se to už začalo lámat na naši stranu. Udělali jsme nějakých patnáct bodů v řadě, konec zase
nebyl dobrý, kdy jsme prohráli poslední zápas s Vícovem. Figurujeme
na čtvrtém místě s poměrně velkou
ztrátou na první místo, ale myslím si,
že to je pořád ještě hratelné na nějaké
lepší umístění.“
2. „Přes zimu jsme trénovali venku
i v tělocvičně dvakrát týdně. Měli
jsme odehrát tři přátelská utkání,
nakonec se odehrálo pouze jedno,

Sokol Vrahovice

David KRATOCHVÍL,

jeme, posedíme, každý si řekne
svoje zkazky a rozejdeme se domů.
Okresní soutěž je pro nás vyhovující, i když vím, že úroveň fotbalu jde
celkově hodně dolů.“
3. „Hráči z Ukrajiny tady nejsou, nevím, jak je to s jejich povoleními, ale
prostě s nimi nepočítám. Náhradou
přišel jeden urostlý hráč. Zajímavostí
je, že v létě by mně měli přijít dva Brazilci. Šest jich jde pracovat do jednoho
z prostějovských podniků, a jak znám
Brazilce, aspoň dva budou určitě fotbalisté. Mohlo by to být zajímavé oživení. Máme dobré hřiště, které nám
umožňuje hrát technický fotbal.“
4. „Chceme hrát nadále technickou
hru, zahrát si fotbal s ambicemi
vyhrát, ale s tím, že nemyslíme na
žádné postupy. Chceme pěstovat
sportovní ctižádost, budeme chtít
vyhrávat, ale tím, že budeme lepší.
Určitě do toho nebudeme jiným
způsobem vstupovat.“

a jak se dá usuzovat z jeho slov, přes
zimní pauzu pro to v klubu nedaleko Prostějova dělali maximum.
Špatně na tom jsou Výšovice, kterým by na podzim zřejmě vyrostl
i pověstný trpaslík. Tým okolo hrajícího trenéra Dudíka bude muset
aktivovat především morálně-volní
rezervy, aby se ze svízelné situace
pokusil dostat. Na Určice ztrácí dva
body, na poslední „béčko“ Čechovic má pětibodový náskok. A právě
rezerva Čechovic bude velmi pravděpodobně prvním sestupujícím.
Klub postihl výpadek lidských zdrojů a rezerva tak bude zřejmě ráda,
když nastoupí ke každému mistrovskému zápasu. To je také její jediné
jarní předsevzetí.

1. „Podzimní část sezóny hodnotím
pozitivně, kluky chválím. Sázel jsem
zpočátku spíše na mládí, které mě ale
trochu zklamalo, jejich výkony začaly
být nevyrovnané. V tabulce jsme tam,
kde jsme, a jsme za to rádi.“
2. „Zimní přípravu jsme absolvovali v místních podmínkách, chodili
jsme běhat, měli jsme k dispozici
umělý povrch na multifunkčním
hřišti, na regeneraci saunu. Odehráli jsme dva přípravné zápasy,
v Držovicích jsme prohráli, ale mě
zajímal spíše výkon v prvním poločase. Další utkání bylo s Jaroměřicemi, vyhráli jsme 7:4, to byl takový
fotbal bez zábran. Generálka na sezónu byla s Jesencem.“
3. „Změny v kádru se žádné neudály,
musíme si vystačit s tím, co máme.
Chtělo by se říci, že jsme mužstvo
omladili, ale musíme stále sázet na
stáří. Uvítali bychom doplnění kádru
o jednoho obránce a jednoho útočníka, ale nemáme kde. Skloubit práci,
rodinu a zájmy je někdy těžké.“

Jiskra Brodek u Konice

Patrik MÜLLER,

generálka je s Biskupicemi.“
3. „Po půlroční pauze se vrátil můj
bratr Martin, přivedli jsme Davida Šatného, který hrál I.A třídu na Vysočině,
z hostování v Dubu nad Moravou se
vrátil útočník Pavel Farný.“
4. „Chceme vyhrát co nejvíc zápasů,
byť si nejsem jistý, jestli jsou postupové ambice letos vůbec reálné.
Důležité je zahrát si fotbal, aby nás
to bavilo, při velkém tlaku na hráče
to pak může dopadnout podobně,
jako třeba v minulém ročníku.“

1. Jak hodnotíte podzimní èást? S èím jste byli spokojeni
a co u vás zpùsobilo nejvìtší zklamání?
2. Jak u vás probíhala zimní pøíprava?
-DNÅ]PÈQ\SUREÈKO\YKU½ÄVNÅPN½GUXÄLUHDOL]DÄQÉPWÙPX"
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Miroslav PANÁÈEK,

PROSTĚJOVSKO Jak s odstupem vnímají své působení v podzimní části
ročníku 2018/2019? Co se událo nového v průběhu dlouhé zimní přestávky? A s jakými předsevzetími vstoupí tento víkend do jarních odvetných zápasů? Večerník pro vás připravil anketu mezi třinácti účastníky okresního
přeboru, v níchž každý trenér odpovídal na čtyři tematické okruhy. Čtrnáctý kouč z Horního Štěpánova ve výčtu chybí, neboť vedení oddílu se dobrovolně a nám z neznámých důvodů rozhodlo již před několika lety s médii
nekomunikovat. Tento zákaz pak přikázalo svým trenérům bez výjimky
dodržovat.

PROGNÓZA NA 14. KOLO

Poslední březnový víkend, v němž
se přechází na letní čas, začínají na
Prostějovsku boje v nejvyšší regionální soutěž - Okresním přeboru – II.
třídy. Jak ukázal minulý ročník, nic
není předem rozhodnuto, i podzimní
favorit může nakonec přijít zkrátka.
Anketa mezi jednotlivými trenéry
naznačila, že přehuštěn by měl být
střed tabulky, o nějž je eminentní zájem. O postup se v podstatě přihlásily
pouze dva celky, no a na chvostu by se

milujeme

MUŽI Z LAVIČEK

fotbal extra - 11. díl

PROSTĚJOV Už tuto sobotu
a neděli opět ožijí fotbalové areály sedmi účastníků
nejvyšší okresní soutěže, kde
je na programu úvodní jarní
kapitola druhé poloviny sezóny Přeboru OFS Prostějov-II.
třídy. Je tedy ten správný čas,
abychom nakoukli do kuchyní
týmů, které už netrpělivě
přešlapují v předsíni svých
svatostánků. S jakými plány
hodlají absolvovat třináct
odvet? Kdo pomýšlí na pohár okresního přeborníka
a postupové oslavy? A kdo
bude mít záchranářské trable?
To vše vám odtajní jedneáctý
díl seriálu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku FOTBAL EXTRA,
který monitoruje dění na
zelených trávnících.
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milujeme vecerník
á

0:0
Tuto sobotu 30. března hrají
Kralice od 15:00 hodin doma
s Lutínem, který doma prohrál
s Jeseníkem. „Očekávám velice
těžké utkání s nádechem derby.
Budeme hrát na našem menším
hřišti, což bude více vyhovovat
stylu, který chceme hrát, fotbal po
zemi, žádné nákopy. Očekávám
lepší utkání s větším nasazením

a určitě budeme zase chtít urvat
nějaký ten bod. Vzhledem k tomu,
že Prostějov hraje v Brně až v neděli v podvečer, doufám i ve slušnou návštěvu,“ zve na zápas všechny fanoušky kralického fotbalu
jejich trenér Lukáš Krobot. (tok)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 26
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Fotbalové Kralice smutní,

Kralice si udržovaly optickou převahu, z přímého kopu také nastřelily
břevno. Zkušený Mazouch vypálil
hodně zdálky, brankář se natahoval
marně. „Bod je pro nás hodně dobrý, řekli jsme si před zápasem, že
chceme hrát s čistým kontem, což
se splnilo. Brankář nás podržel. Penalty byly loterií, jako vždy. Hned
první domácí Huňka chytil, naši
proměnili vše, jejich poslední penaltu rovněž Huňka pokryl, takže
sérii nebylo třeba dohrávat,“ vrátil
se ve vzpomínkách k penaltovému
rozstřelu Krobot.
Kralice si vytkly cílem jara odehrát co nejvíce zápasů s nulou, aby
neinkasovaly zbytečné branky.
V podzim byly v tomto parametru
jedni z nejhorších. „Defenziva je
prioritou, pokud skončí zápas bez
branek, tak to bereme, vstřelený gól
je bonus pro nás,“ potvrdil trenér.

KRALICE NA HANÉ Předminulý pátek 15. března v pouhých šestapadesáti letech neočekávaně zemřel dlouholetý fotbalový činovník a někdejší předseda FC
Kralice na Hané Václav Répal. Od mládí byl členem tamějšího fotbalového klubu
a později se hned ve dvou různých obdobích stal jeho předsedou, celkově vydržel
v čele oddílu více než deset let.
Václav Répal se mimo jiné zasloužil o nové zatravnění a zvelebení kralického fotbalového areálu, především jeho zásluhou se podařil postup kralických fotbalistů
v letech 1992 až 1995 z okresního až do krajského přeboru, který následovníci
tehdejších hrdinů hrají dodnes. Vzpomínají příznivci kopané, přátelé a fotbalisté.
Čest jeho památce.
(jim)

pøedseda
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Los jarní èásti Clean4you krajského pøeboru OLOMOUCKÉHO KFS 2018/2019

PROSTĚJOV Stejně jako velký fotbal se z dlouhého zimního
spánku probouzí také malá kopaná, jejíž okresní soutěže ČUS
Prostějovska 2018/19 už brzy zahájí svou jarní část. A do druhé
poloviny této sezóny vstoupí s jednou personální novinkou.
Týká se druholigového týmu FC Bílý Balet Prostějov, který na podzim jako nováček v podstatě ani nevstoupil do soutěže a připisoval
si jen samé kontumační porážky. Proto byl během zimní přestávky
vyloučen a místo něj do 2. okresní ligy mužů zařazen kolektiv TJ
Ohrozim. Sice bude oficiálně veden mimo soutěž, ale jeho výsledky
v odvetné fázi se započítají do tabulky.
Úvod jara obstará 6. dubna celkově páté kolo aktuálního ročníku 1.
okresní ligy mužů, která zůstává beze změny. Mistrovský titul z loňska obhajuje mančaft SK Chaloupka Prostějov, jenž vede i současné
pořadí, ale pouze těsně o skóre před hegemonem předchozích let SK
Tomek Dobrochov. Na tandem největších favoritů pak s tříbodovou
ztrátou dotírají momentálně třetí Orli Otinoves.
O týden později – tedy v sobotu 13. dubna – otevře svůj odvetný
program rovněž výše zmíněná nižší soutěž. Obě ligy řídí Výkonný
výbor malé kopané při České unii sportu Prostějovska. Na konci zápasových bojů turnajovým způsobem sestoupí dva poslední celky
prvoligového pelotonu, které nahradí dva nejlepší druholigové kluby.
V příštím čísle přineseme stávající tabulky obou soutěží i kompletní
rozlosování jarní části.
(kopa, son)

podstatnou změnou

jaro s jednou

odstartuje okresní

SOBOTU náhle odešel jejich

První dubnovou

0$/.23$1

PROSTĚJOV Úspěšně vstoupily do bojů krajského přeboru
Kralice na Hané, jediný zástupce prostějovského regionu
v této vrcholné krajské soutěži.
Na velkém hřišti v Dolanech se
sice musely vyrovnávat s plochou, na niž nejsou příliš zvyklé, ale domácím dokázali kraličtí
fotbalisté efektivně vzdorovat.
Bezbranková remíza potěšila,
bonusem byl bod navíc z penaltové loterie.
Utkání bylo od úvodního hvizdu
hodně bojovné, na jeho průběhu
se podepsalo místní velké hřiště.
Především v prvním poločase se

FC D
FC KNH 3:4 PEN

hrálo mezi šestnáctkami, bylo k vidění hodně soubojů a zbytečné
ztráty. „Musím přiznat, že z naší
strany to byl někdy trochu chaos, na velké hřiště nejsme úplně
zvyklí,“ přiznal trenér Lukáš Krobot.
Dolany měly pouze jedinou tečovanou střelu, kterou Huňka chytil,
jinak dominovaly spíše Kralice.
Druhý poločas začali hosté tlakem,
měli standardní situaci, kdy domácí
zeď už stála ve vápně. „Rozhodčí
podle našeho názoru neodpískal
domácím čistou ruku, hodnotil
ji jako nastřelenou. Měli jsme náznaky šancí, ale nedotáhli jsme je
do konce. Domácí si vypracovali
šance ze situací na hranici ofsajdu,
jedna skončila břevnem, v druhém
případě minul domácí hráč hlavičkou prázdnou bránu,“ komentoval
Krobot průběh zápasu.

Posila Tomáš Mazouch trefil břevno

?Q<=J?TU<QÑCMPQK@I<GOµ>C

Kralice vezou z Dolan

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
16. kolo, sobota 30. března: Želatovice Konice –
Mohelnice (neděle 31.3., 9.00, Vachutka), Slavonín
– Nezamyslice / Němčice nad Hanou (11.45, Šafařík), Olšany – Čechovice (9.00, Šteier).

SpSM – U13 JIH:
16. kolo: 1.SK Prostějov – FŠ Třebíč (sobota
30.3., 14.00).
SpSM – U12 JIH:
16. kolo: 1.SK Prostějov – FŠ Třebíč (sobota 30.3.,
14.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
16. kolo, sobota 30. března: Želatovice Konice –
Mohelnice (neděle 31.3., 10.45, Vachutka), Slavonín
– Nezamyslice / Němčice nad Hanou (10.00, Šafařík),
Olšany – Čechovice (10.30, Šteier).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
24. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (sobota 30.3., 11.45, Ol
KFS – Hubený, Ol KFS).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
16. kolo: Konice – Mohelnice (sobota 30.3., 10.00,
Rosskohl), Určice – Čechovice (neděle 31.3., 10.00,
Winkler).
MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
24. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (sobota 30.3., 10.00,
Hubený – Ol KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“ – mladší:
18. kolo: Vsetín – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 30.3.,
12.30, Křepský – Šamaj, Kulička).

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“ – starší:
18. kolo: Vsetín – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 30.3.,
10.15, Kulička – Křepský, Šamaj).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – MLADŠÍ:
18. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (neděle 31.3., 12.30,
Kostelník – Šimoník, Ogrodník).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – STARŠÍ:
18. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (neděle 31.3., 10.15,
Ogrodník – Kostelník, Šimoník).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
14. kolo, sobota 30. března, 15.00 hodin: Držovice
– Výšovice, Čechovice „B“ – Vrchoslavice, Nezamyslice – Brodek u Prostějova, Brodek u Konice – Skalka,
Dobromilice – Vrahovice (neděle 31.3., 15.00), Určice
„B“ – Tištín (neděle 31.3., 15.00), Vícov – Horní Štěpánov (neděle 31.3., 15.00, hřiště Krumsín).

LION SPORT 1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
16. kolo:Jesenec – Olešnice u Bouzova (sobota 30.3.,
15.00, Dokoupil – Stloukal, OFS), Šternberk „B“ –
Smržice (neděle 31.3., 15.00, Horák – Vachutka, Winkler).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
16. kolo, sobota 30. března, 15.00 hodin: Otaslavice – Újezdec (Čampišová – I. Antoníček, Lizna),
Haná Prostějov – Radslavice (Vachutka – Winkler,
OFS), Klenovice na Hané – Němčice nad Hanou
(Borůvka – Sedláček, Valouch), Pivín – Mostkovice
(neděle 31.3., 15.00, Petrásek – Lizna, Chládek).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 31. března, 15.00 hodin: Určice – Slavonín (sobota 30.3., 15.00, P. Pospíšil
– Grečmal, Šerý), Kostelec na Hané – Lipník nad
Bečvou (P. Brázdil ml. – Slota, P. Brázdil st.), Čechovice – Plumlov (Foral – Aberle, Šrejma), Beňov
– Lipová (Molík – Straka, Šebesta), Protivanov –
Bělotín (Halenka – Šafařík, Janus).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
16. kolo, neděle 31. března, 15.00 hodin: Bohuňovice – Konice (Bašný – Majer, Spurný).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
18. kolo, sobota 30. března, 15.00 hodin:Kralice na
Hané – Lutín (Kouřílek – Kološ, Halenka).

FORTUNA MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
20. kolo: Zbrojovka Brno - 1. SK Prostějov (neděle
31.3., 18.00).

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

fotbal extra - 10. díl

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

&QJT¾XCPÆMQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
-QPKEGt$QJFÊMQX/CNGVÊPt.GwVKPC0¾O÷wċPC*CPÆt6TQWDGNKEG
$÷NMQXKEGt*NWDQéM[ĄGV÷\¾TPCt%JX¾NMQXKEG4CRQVÊPt$QJWÿQXKEG
 *CÿQXKEGt2CUGMC PGF÷NG 

MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
.GwVKPC t 0¾O÷wċ PC *CPÆ $÷NMQXKEG t /CNGVÊP 4CRQVÊP t 2CUGMC
ĄGV÷\¾TPCt$QJFÊMQX%JX¾NMQXKEGt$QJWÿQXKEG*CÿQXKEGt6TQWDGNKEG
PGF÷NG -QPKEGt*NWDQéM[ PGF÷NG 

MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
*NWDQéM[ t 4CRQVÊP $QJFÊMQX t %JX¾NMQXKEG /CNGVÊP t *CÿQXKEG
0¾O÷wċPC*CPÆt$÷NMQXKEG2CUGMCtĄGV÷\¾TPC PGF÷NG 
$QJWÿQXKEG t .GwVKPC PGF÷NG    6TQWDGNKEG t -QPKEG
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
.GwVKPC t $÷NMQXKEG 4CRQVÊP t 6TQWDGNKEG ĄGV÷\¾TPC t *NWDQéM[
%JX¾NMQXKEG t 2CUGMC *CÿQXKEG t 0¾O÷wċ PC *CPÆ PGF÷NG 
 $QJWÿQXKEGt$QJFÊMQX PGF÷NG -QPKEGt/CNGVÊP
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
*NWDQéM[ t %JX¾NMQXKEG /CNGVÊP t 4CRQVÊP $÷NMQXKEG t *CÿQXKEG
$QJFÊMQXt.GwVKPC0¾O÷wċPC*CPÆt-QPKEG2CUGMCt$QJWÿQXKEG
PGF÷NG 6TQWDGNKEGtĄGV÷\¾TPC PGF÷NG 

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
4CRQVÊPt0¾O÷wċPC*CPÆ$QJFÊMQXt2CUGMCĄGV÷\¾TPCt/CNGVÊP
%JX¾NMQXKEG t 6TQWDGNKEG *CÿQXKEG t .GwVKPC PGF÷NG   
$QJWÿQXKEG t *NWDQéM[ PGF÷NG    -QPKEG t $÷NMQXKEG
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
*NWDQéM[ t $QJFÊMQX /CNGVÊP t %JX¾NMQXKEG $÷NMQXKEG t 4CRQVÊP
0¾O÷wċPC*CPÆtĄGV÷\¾TPC6TQWDGNKEGt$QJWÿQXKEG PGF÷NG
  2CUGMC t .GwVKPC PGF÷NG    *CÿQXKEG t -QPKEG
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
.GwVKPC t -QPKEG 4CRQVÊP t *CÿQXKEG $QJFÊMQX t 6TQWDGNKEG
ĄGV÷\¾TPCt$÷NMQXKEG%JX¾NMQXKEGt0¾O÷wċPC*CPÆ$QJWÿQXKEGt
/CNGVÊP PGF÷NG 2CUGMCt*NWDQéM[ PGF÷NG 

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
$÷NMQXKEG t %JX¾NMQXKEG *NWDQéM[ t .GwVKPC /CNGVÊP t $QJFÊMQX
0¾O÷wċPC*CPÆt$QJWÿQXKEG*CÿQXKEGtĄGV÷\¾TPC PGF÷NG
 6TQWDGNKEGt2CUGMC PGF÷NG -QPKEGt4CRQVÊP
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
.GwVKPC t 4CRQVÊP $QJFÊMQX t 0¾O÷wċ PC *CPÆ 2CUGMC t /CNGVÊP
*NWDQéM[t6TQWDGNKEGĄGV÷\¾TPCt-QPKEG%JX¾NMQXKEGt*CÿQXKEG
$QJWÿQXKEGt$÷NMQXKEG PGF÷NG 

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
$÷NMQXKEG t $QJFÊMQX /CNGVÊP t *NWDQéM[ 4CRQVÊP t ĄGV÷\¾TPC
0¾O÷wċPC*CPÆt2CUGMC*CÿQXKEGt$QJWÿQXKEG PGF÷NG 
6TQWDGNKEG t .GwVKPC PGF÷NG    -QPKEG t %JX¾NMQXKEG
PGF÷NG 

MQNQPGF÷NGDąG\PCJQFKP
$QJFÊMQX t *CÿQXKEG UQDQVC    *NWDQéM[ t 0¾O÷wċ PC
*CPÆ UQDQVC %JX¾NMQXKEGt4CRQVÊP UQDQVC 
.GwVKPC t ĄGV÷\¾TPC 6TQWDGNKEG t /CNGVÊP $QJWÿQXKEG t -QPKEG
2CUGMCt$÷NMQXKEG

Los jarní èásti ALEA sportswear I.A tøídy
OLOMOUCKÉHO KFS - skupina „A“ 2018/2019

servis připravil

PROSTĚJOV A je to tady! Už jen dny a hodiny odpočítávají takřka všichni
fotbaloví přívrženci nižších výkonnostních soutěží. Nějaký ten čas zimního
spánku navíc mají ještě hráči a trenéři tzv. pralesa, tedy nejspodnějšího patra
dvou grup okresní „trojky“. A prostor na přípravu mají také ženy z divizí. Jinak
se již ale jde do boje. O nadcházejícím víkendu odstartují jak skupiny I.A s I.B
třídou Olomouckého KFS, tak i II. třída alias Přebor Okresního fotbalového
svazu Prostějov.
Dnešní díl seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku FOTBAL EXTRA, který
tradičně každý půlrok monitoruje dění na zelených trávnících v uplynulé podzimní či jarní části sezóny, je tak zaměřen výhradně na to, co
nás všechny čeká. Hned na několika stranách vám přinášíme losy jarní
části sezóny 2018-2019 a to rovnou všech soutěží. Zprávy z klubů vám
přineseme v dalším pokračování, neboť ve většině oddílů nejsou ještě
ani uzavřené soupisky. „Týmy je ladí většinou až v týdnu před prvním mistrákem,“ osvětlil nám jeden ze sekretářů.
Pokud ale otočíte list, najdete další, v pořadí jedenáctý díl seriálu FOTBAL
EXTRA, který je zaměřen na týmy nejvyšší okresní soutěže II. třídy. Dvanácté
pokračování bude zaměřeno na jarní start, třináctka se podívá na zoubek
účastníkem III. třídy OFS Prostějov, čtrnáctka bude patřit fotbalistkám
v Moravskoslezské divizi žen.
Ať se vám fotbalové zápasy ve druhé polovině sezóny líbí!
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&QJT¾XCPÆMQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
5NCXQPÊPt-QLGVÊP.KRPÊMPCF$GéXQWt7TéKEG%JQOQWVQX
t -QUVGNGE PC *CPÆ 2NWONQX t &WD PCF /QTCXQW
$÷NQVÊP t èGEJQXKEG $TQFGM W 2ąGTQXC t $GÿQX PGF÷NG
 .KRQX¾t2TQVKXCPQX PGF÷NG 

MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
.KRPÊM PCF $GéXQW t $GÿQX UQDQVC    7TéKEG t
-QLGVÊP UQDQVC $÷NQVÊPt%JQOQWVQX UQDQVC
   -QUVGNGE PC *CPÆ t 2NWONQX 5NCXQPÊP
t 2TQVKXCPQX .KRQX¾ t &WD PCF /QTCXQW $TQFGM
W2ąGTQXCtèGEJQXKEG

MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
-QLGVÊP t -QUVGNGE PC *CPÆ %JQOQWVQX t .KRQX¾
2NWONQXt$÷NQVÊP&WDPCF/QTCXQWt$TQFGMW2ąGTQXC
èGEJQXKEG t 5NCXQPÊP PGF÷NG    $GÿQX t
7TéKEG PGF÷NG    2TQVKXCPQX t .KRPÊM PCF
$GéXQW PGF÷NG 

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
-QLGVÊPt$GÿQX UQDQVC .KRPÊMPCF$GéXQW
tèGEJQXKEG UQDQVC 7TéKEGt2TQVKXCPQX
UQDQVC    -QUVGNGE PC *CPÆ t $÷NQVÊP
5NCXQPÊPt&WDPCF/QTCXQW.KRQX¾t2NWONQX$TQFGM
W2ąGTQXCt%JQOQWVQX

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
%JQOQWVQX t 5NCXQPÊP $÷NQVÊP t .KRQX¾ 2NWONQX
t $TQFGM W 2ąGTQXC &WD PCF /QTCXQW t .KRPÊM PCF
$GéXQW 2TQVKXCPQX t -QLGVÊP PGF÷NG   
èGEJQXKEGt7TéKEG PGF÷NG -QUVGNGEPC
*CPÆt$GÿQX PGF÷NG 

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
5NCXQPÊP t 2NWONQX -QLGVÊP t èGEJQXKEG .KRPÊM PCF
$GéXQW t %JQOQWVQX 7TéKEG t &WD PCF /QTCXQW
-QUVGNGEPC*CPÆt.KRQX¾ PGF÷NG $GÿQX
t 2TQVKXCPQX PGF÷NG    $TQFGM W 2ąGTQXC t
$÷NQVÊP PGF÷NG 

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
%JQOQWVQXt7TéKEG$÷NQVÊPt5NCXQPÊP2NWONQXt.KRPÊM
PCF $GéXQW &WD PCF /QTCXQW t -QLGVÊP 2TQVKXCPQX
t -QUVGNGE PC *CPÆ PGF÷NG    èGEJQXKEG t
$GÿQX PGF÷NG .KRQX¾t$TQFGMW2ąGTQXC
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
5NCXQPÊPt.KRQX¾.KRPÊMPCF$GéXQWt$÷NQVÊP7TéKEGt
2NWONQX-QLGVÊPt%JQOQWVQX$GÿQXt&WDPCF/QTCXQW
PGF÷NG    -QUVGNGE PC *CPÆ t $TQFGM
W2ąGTQXC PGF÷NG 2TQVKXCPQXtèGEJQXKEG
PGF÷NG 

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
$÷NQVÊP t 7TéKEG &WD PCF /QTCXQW t 2TQVKXCPQX
%JQOQWVQX t $GÿQX 2NWONQX t -QLGVÊP .KRQX¾ t
.KRPÊM PCF $GéXQW PGF÷NG    èGEJQXKEG
t -QUVGNGE PC *CPÆ PGF÷NG    $TQFGM
W2ąGTQXCt5NCXQPÊP PGF÷NG 

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
.KRPÊMPCF$GéXQWt$TQFGMW2ąGTQXC UQDQVC 
-QLGVÊPt$÷NQVÊP UQDQVC -QUVGNGEPC*CPÆt
5NCXQPÊP$GÿQXt2NWONQX2TQVKXCPQXt%JQOQWVQX
èGEJQXKEGt&WDPCF/QTCXQW7TéKEGt.KRQX¾

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
/QTCXUMÚ$GTQWPtiVGTPDGTMd$q UQDQVC 
5NCVKPKEG t &QNQRNC\[ 8GNM¾ $[UVąKEG t ,GUGPGE
-QåWwCP[ t 1NGwPKEG W $QW\QXC 0QXÆ 5CF[ d$q t
<XQNG  .QwVKEGt6ąGwVKPC5OTåKEGXQNPQ

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
·LG\FGEt6TQWDM[ UQDQVC *CP¾2TQUV÷LQX
t-NGPQXKEGPC*CPÆ UQDQVC 1VCUNCXKEG
t ·UVÊ d$q UQDQVC    4CFUNCXKEG t 2KXÊP
-QXCNQXKEG t /QUVMQXKEG 6QXCéQX t äGNCVQXKEG d$q
,G\GTPKEGt0÷OéKEGPCF*CPQW  
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
/QUVMQXKEGt·LG\FGE UQDQVC -NGPQXKEG
PC*CPÆt1VCUNCXKEG UQDQVC äGNCVQXKEG
d$q t ,G\GTPKEG ·UVÊ d$q t 6QXCéQX   6TQWDM[ t
4CFUNCXKEG 2KXÊP t *CP¾ 2TQUV÷LQX 0÷OéKEG PCF
*CPQWt-QXCNQXKEG
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
1VCUNCXKEGt2KXÊP UQDQVC ·LG\FGEt0÷OéKEG
PCF*CPQW UQDQVC 6QXCéQXt-NGPQXKEGPC
*CPÆ4CFUNCXKEGt/QUVMQXKEG·UVÊd$qtäGNCVQXKEGd$q
 -QXCNQXKEGt,G\GTPKEG*CP¾2TQUV÷LQXt6TQWDM[

MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
6ąGwVKPC t 0QXÆ 5CF[ d$q 1NGwPKEG W $QW\QXC
t .QwVKEG   <XQNG t &QNQRNC\[ ,GUGPGE t
iVGTPDGTM d$q /QTCXUMÚ $GTQWP XQNPQ 5OTåKEG
t5NCVKPKEG PGF÷NG -QåWwCP[t8GNM¾
$[UVąKEG PGF÷NG 
&QJT¾XCPÆMQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
5OTåKEG t &QNQRNC\[ 1NGwPKEG W $QW\QXC t
iVGTPDGTM d$q <XQNG t ,GUGPGE 8GNM¾ $[UVąKEG t
6ąGwVKPC0QXÆ5CF[d$qt/QTCXUMÚ$GTQWP PGF÷NG
   -QåWwCP[ t 5NCVKPKEG PGF÷NG 
 .QwVKEGXQNPQ

&QJT¾XCPÆMQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
/QUVMQXKEGt-NGPQXKEGPC*CPÆ UQDQVC 
6TQWDM[t2KXÊP UQDQVC ·LG\FGEt*CP¾
2TQUV÷LQX UQDQVC    0÷OéKEG PCF *CPQW
t ·UVÊ d$q 4CFUNCXKEG t äGNCVQXKEG d$q -QXCNQXKEG t
1VCUNCXKEG,G\GTPKEGt6QXCéQX  

MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
.QwVKEG t <XQNG UQDQVC    /QTCXUMÚ
$GTQWP t 5OTåKEG UQDQVC    5NCVKPKEG
t 1NGwPKEG W $QW\QXC iVGTPDGTM d$q t 6ąGwVKPC
&QNQRNC\[ t ,GUGPGE 8GNM¾ $[UVąKEG XQNPQ 0QXÆ
5CF[d$qt-QåWwCP[  

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
.QwVKEG t iVGTPDGTM d$q UQDQVC   
/QTCXUMÚ $GTQWP t <XQNG UQDQVC   
5NCVKPKEG t ,GUGPGE 8GNM¾ $[UVąKEG t 1NGwPKEG
W $QW\QXC -QåWwCP[ XQNPQ &QNQRNC\[ t 6ąGwVKPC
0QXÆ5CF[d$qt5OTåKEG  
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
6ąGwVKPCt-QåWwCP[1NGwPKEGW$QW\QXCt/QTCXUMÚ
$GTQWP  <XQNGt5NCVKPKEG,GUGPGEt.QwVKEG
0QXÆ 5CF[ d$q XQNPQ 5OTåKEG t 8GNM¾ $[UVąKEG
iVGTPDGTMd$qt&QNQRNC\[ PGF÷NG 

MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
1VCUNCXKEG t /QUVMQXKEG -NGPQXKEG PC *CPÆ t
äGNCVQXKEGd$q*CP¾2TQUV÷LQXt0÷OéKEGPCF*CPQW
·LG\FGE t -QXCNQXKEG 6QXCéQX t 6TQWDM[ PGF÷NG 
 ·UVÊd$qt2KXÊP PGF÷NG 4CFUNCXKEG
t,G\GTPKEG PGF÷NG 
MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
/QUVMQXKEGt6QXCéQX UQDQVC 6TQWDM[t·UVÊ
d$q UQDQVC äGNCVQXKEGd$qt·LG\FGE-QXCNQXKEG
t4CFUNCXKEG2KXÊPt-NGPQXKEGPC*CPÆ,G\GTPKEGt*CP¾
2TQUV÷LQX  0÷OéKEGPCF*CPQWt1VCUNCXKEG

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
-NGPQXKEG PC *CPÆ t ·UVÊ d$q UQDQVC   
/QUVMQXKEG t *CP¾ 2TQUV÷LQX UQDQVC   
äGNCVQXKEGd$qt-QXCNQXKEG6TQWDM[t1VCUNCXKEG2KXÊP
t 6QXCéQX ,G\GTPKEG t ·LG\FGE   0÷OéKEG PCF
*CPQWt4CFUNCXKEG

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
/QTCXUMÚ$GTQWPt.QwVKEG UQDQVC 
-QåWwCP[t,GUGPGE5NCVKPKEGt6ąGwVKPC8GNM¾
$[UVąKEG t &QNQRNC\[ 0QXÆ 5CF[ d$q t iVGTPDGTM
d$q   <XQNG XQNPQ 5OTåKEG t 1NGwPKEG
W$QW\QXC
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
<XQNGt-QåWwCP[ UQDQVC 6ąGwVKPCt
5OTåKEG UQDQVC 1NGwPKEGW$QW\QXC
XQNPQ iVGTPDGTM d$q t 8GNM¾ $[UVąKEG &QNQRNC\[
t /QTCXUMÚ $GTQWP .QwVKEG t 5NCVKPKEG ,GUGPGE t
0QXÆ5CF[d$q

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
·LG\FGE t -NGPQXKEG PC *CPÆ UQDQVC   
1VCUNCXKEGtäGNCVQXKEGd$q UQDQVC *CP¾
2TQUV÷LQXt6QXCéQX UQDQVC -QXCNQXKEG
t2KXÊP4CFUNCXKEGt·UVÊd$q,G\GTPKEGt6TQWDM[  
0÷OéKEGPCF*CPQWt/QUVMQXKEG
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
·UVÊ d$q t *CP¾ 2TQUV÷LQX UQDQVC   
/QUVMQXKEGt,G\GTPKEG UQDQVC äGNCVQXKEG
d$q t 0÷OéKEG PCF *CPQW -NGPQXKEG PC *CPÆ t
4CFUNCXKEG6QXCéQXt1VCUNCXKEG6TQWDM[t-QXCNQXKEG
2KXÊPt·LG\FGE

MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
6ąGwVKPCXQNPQ1NGwPKEGW$QW\QXCt0QXÆ5CF[d$q
 <XQNGt8GNM¾$[UVąKEG,GUGPGEt/QTCXUMÚ
$GTQWP iVGTPDGTM d$q t 5NCVKPKEG PGF÷NG 
  &QNQRNC\[ t .QwVKEG PGF÷NG   
5OTåKEGt-QåWwCP[ PGF÷NG 

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
<XQNG t 5OTåKEG UQDQVC   6ąGwVKPCt
1NGwPKEGW$QW\QXC UQDQVC iVGTPDGTM
d$qt-QåWwCP[&QNQRNC\[t0QXÆ5CF[d$q.QwVKEG
t 8GNM¾ $[UVąKEG 5NCVKPKEG t /QTCXUMÚ $GTQWP
,GUGPGEXQNPQ

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
/QTCXUMÚ$GTQWPt6ąGwVKPC1NGwPKEGW$QW\QXCt
<XQNGiVGTPDGTMd$qXQNPQ5OTåKEGt,GUGPGE0QXÆ
5CF[ d$q t .QwVKEG PGF÷NG    -QåWwCP[
t &QNQRNC\[ PGF÷NG    8GNM¾ $[UVąKEG t
5NCVKPKEG PGF÷NG 

MQNQUQDQVCDąG\PCJQFKP
6ąGwVKPCt<XQNG/QTCXUMÚ$GTQWPt8GNM¾$[UVąKEG
,GUGPGE t 1NGwPKEG W $QW\QXC &QNQRNC\[ XQNPQ
iVGTPDGTM d$q t 5OTåKEG PGF÷NG   
.QwVKEGt-QåWwCP[ PGF÷NG 5NCVKPKEGt
0QXÆ5CF[d$q PGF÷NG 

Los jarní èásti Lion sport
I.B tøídy OLOMOUCKÉHO KFS
- skupina „B“ 2018/2019

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
1VCUNCXKEG t *CP¾ 2TQUV÷LQX UQDQVC   
-NGPQXKEG PC *CPÆ t -QXCNQXKEG UQDQVC   
äGNCVQXKEG d$q t /QUVMQXKEG·UVÊd$qt·LG\FGE  
6QXCéQX t 4CFUNCXKEG 6TQWDM[ t 0÷OéKEG PCF *CPQW
2KXÊPt,G\GTPKEG

MQNQPGF÷NGDąG\PCJQFKP
1VCUNCXKEG t ·LG\FGE UQDQVC    *CP¾
2TQUV÷LQXt4CFUNCXKEG UQDQVC -NGPQXKEG
PC*CPÆt0÷OéKEGPCF*CPQW UQDQVC 
äGNCVQXKEG d$q t 6TQWDM[ ·UVÊ d$q t ,G\GTPKEG  
6QXCéQXt-QXCNQXKEG2KXÊPt/QUVMQXKEG
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
/QUVMQXKEG t 6TQWDM[ UQDQVC    ·LG\FGE t
6QXCéQX UQDQVC    -QXCNQXKEG t ·UVÊ d$q *CP¾
2TQUV÷LQX t äGNCVQXKEG d$q 4CFUNCXKEG t 1VCUNCXKEG
,G\GTPKEG t -NGPQXKEG PC *CPÆ   0÷OéKEG PCF
*CPQWt2KXÊP

MQNQPGF÷NGDąG\PCJQFKP
&WD PCF /QTCXQW t %JQOQWVQX UQDQVC   
-QLGVÊPt$TQFGMW2ąGTQXC UQDQVC 7TéKEG
t5NCXQPÊP UQDQVC -QUVGNGEPC*CPÆt
.KRPÊM PCF $GéXQW èGEJQXKEG t 2NWONQX $GÿQX t
.KRQX¾2TQVKXCPQXt$÷NQVÊP

MQNQUQDQVCFWDPCJQFKP
$÷NQVÊPt$GÿQX&WDPCF/QTCXQWt-QUVGNGEPC*CPÆ
%JQOQWVQXtèGEJQXKEG5NCXQPÊPt.KRPÊMPCF$GéXQW
2NWONQXt2TQVKXCPQX.KRQX¾t-QLGVÊP PGF÷NG
 $TQFGMW2ąGTQXCt7TéKEG PGF÷NG 

Los jarní èásti Smoos
I.B tøídy OLOMOUCKÉHO KFS
- skupina „A“ 2018/2019

Los jarní èásti FGP studio
I.A tøídy OLOMOUCKÉHO KFS
- skupina „B“ 2018/2019

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
8NMQwt$TWOQX/WV÷PKEGt/QUVMQXKEG UQDQVC
   &TåQXKEG t <NÊP 7JGTUMÚ $TQF t
$ąG\PKEG UQDQVC *QNGwQXUMÆJQNM[
XQNPQ

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
$TWOQX t /WV÷PKEG UQDQVC   
/QUVMQXKEG t &TåQXKEG <NÊP t 7JGTUMÚ $TQF
$ąG\PKEGt*QNGwQXUMÆJQNM[ UQDQVC 
8NMQwXQNPQ

www.
vecernikpv.cz

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
*XQ\Ft$TQFGMW-QPKEGd$q UQDQVC <F÷VÊPt2ąGO[UNQXKEG
UQDQVC èGEJ[RQF-QUÊąGOt-NCFM[1VKPQXGUXQNPQ
2NWONQXd$qt-QUVGNGEPC*CPÆd$q JąKwV÷-TWOUÊP 2TQVKXCPQXd$q
t2VGPÊ
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
-QUVGNGEPC*CPÆd$qt*XQ\F UQDQVC 2NWONQXd$qt
èGEJ[RQF-QUÊąGO JąKwV÷-TWOUÊP $TQFGMW-QPKEGd$qt<F÷VÊP
2ąGO[UNQXKEGt2TQVKXCPQXd$q2VGPÊXQNPQ1VKPQXGUt-NCFM[
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
*XQ\Ft2NWONQXd$q UQDQVC <F÷VÊPt-QUVGNGEPC*CPÆ
d$q UQDQVC 2ąGO[UNQXKEGXQNPQ-NCFM[t2VGPÊèGEJ[
RQF-QUÊąGOt1VKPQXGU$TQFGMW-QPKEGd$qt2TQVKXCPQXd$q
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
-QUVGNGEPC*CPÆd$qt2TQVKXCPQXd$q UQDQVC $TQFGM
W-QPKEGd$qXQNPQ2NWONQXd$qt<F÷VÊP JąKwV÷-TWOUÊP 2ąGO[UNQXKEG
t-NCFM[2VGPÊt1VKPQXGU*XQ\FtèGEJ[RQF-QUÊąGO
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
<F÷VÊPt*XQ\F UQDQVC 2TQVKXCPQXd$qt2NWONQXd$q UQDQVC
 -QUVGNGEPC*CPÆd$qXQNPQ1VKPQXGUt2ąGO[UNQXKEG
-NCFM[t$TQFGMW-QPKEGd$qèGEJ[RQF-QUÊąGOt2VGPÊ
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
2NWONQXd$qXQNPQ$TQFGMW-QPKEGd$qt1VKPQXGU-QUVGNGEPC*CPÆ
d$qt-NCFM[<F÷VÊPtèGEJ[RQF-QUÊąGO*XQ\Ft2TQVKXCPQXd$q
PGF÷NG 2ąGO[UNQXKEGt2VGPÊ PGF÷NG 
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MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
$GFKJQwċtäGNGé UQDQVC 0G\CO[UNKEGd$qt-TCNKEG
PC *CPÆ d$q   0÷OéKEG PCF *CPQW d$q t $KUMWRKEG
2CXNQXKEG W -QLGVÊPC t $TQFGM W 2TQUV÷LQXC d$q 1NwCP[ t
1VCUNCXKEGd$q
MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
$TQFGMW2TQUV÷LQXCd$qt$GFKJQwċ UQDQVC 1VCUNCXKEG
d$q t 2CXNQXKEG W -QLGVÊPC UQDQVC    0G\CO[UNKEG d$q t
0÷OéKEGPCF*CPQWd$q  -TCNKEGPC*CPÆd$qt1NwCP[äGNGé
t$KUMWRKEG
MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
0÷OéKEG PCF *CPQW d$q t äGNGé $GFKJQwċ t 1VCUNCXKEG d$q
2CXNQXKEGW-QLGVÊPCt-TCNKEGPC*CPÆd$q1NwCP[t0G\CO[UNKEG
d$q PGF÷NG    $KUMWRKEG t $TQFGM W 2TQUV÷LQXC d$q
PGF÷NG 

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
$TQFGMW2TQUV÷LQXCd$qt1NwCP[ UQDQVC 1VCUNCXKEG
d$qt0G\CO[UNKEGd$q UQDQVC -TCNKEGPC*CPÆd$qt
0÷OéKEGPCF*CPQWd$q$KUMWRKEGt$GFKJQwċäGNGét2CXNQXKEG
W-QLGVÊPC

MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
1VKPQXGUt-QUVGNGEPC*CPÆd$q UQDQVC 2TQVKXCPQX
d$q t <F÷VÊP UQDQVC    *XQ\F XQNPQ 2VGPÊ t $TQFGM
W -QPKEG d$q -NCFM[ t 2NWONQX d$q èGEJ[ RQF -QUÊąGO t
2ąGO[UNQXKEG
MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
$TQFGMW-QPKEGd$qt2ąGO[UNQXKEG-QUVGNGEPC*CPÆd$qt2VGPÊ
<F÷VÊP XQNPQ 2TQVKXCPQX d$q t èGEJ[ RQF -QUÊąGO 2NWONQX d$q t
1VKPQXGU PGF÷NGJąKwV÷-TWOUÊP *XQ\Ft-NCFM[ PGF÷NG
 
MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
1VKPQXGUt*XQ\F2TQVKXCPQXd$qXQNPQèGEJ[RQF-QUÊąGOt$TQFGM
W-QPKEGd$q2ąGO[UNQXKEGt-QUVGNGEPC*CPÆd$q2VGPÊt2NWONQX
d$q-NCFM[t<F÷VÊP
MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
èGEJ[RQF-QUÊąGOXQNPQ-QUVGNGEPC*CPÆd$qt$TQFGMW-QPKEG
d$q <F÷VÊP t 1VKPQXGU 2TQVKXCPQX d$q t -NCFM[ 2NWONQX d$q t
2ąGO[UNQXKEG PGF÷NGJąKwV÷-TWOUÊP *XQ\Ft2VGPÊ
PGF÷NG 
MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
$TQFGMW-QPKEGd$qt2NWONQXd$q UQDQVC 1VKPQXGU
t 2TQVKXCPQX d$q UQDQVC    2ąGO[UNQXKEG t *XQ\F
2VGPÊt<F÷VÊPèGEJ[RQF-QUÊąGOt-QUVGNGEPC*CPÆd$q-NCFM[
XQNPQ

Los jarní èásti III. tøídy OFS Prostìjov – skupina „B“ 2018/2019

1MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
0÷OéKEGPCF*CPQWd$qt1NwCP[ UQDQVC $TQFGMW2TQUV÷LQXC
d$qtäGNGé UQDQVC -TCNKEGPC*CPÆd$qt$GFKJQwċ0G\CO[UNKEG
d$qt2CXNQXKEGW-QLGVÊPC  1VCUNCXKEGd$qt$KUMWRKEG
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
$GFKJQwċt0G\CO[UNKEGd$q UQDQVC äGNGét1VCUNCXKEG
d$q $KUMWRKEG t -TCNKEG PC *CPÆ d$q $TQFGM W 2TQUV÷LQXC d$q t
0÷OéKEGPCF*CPQWd$q2CXNQXKEGW-QLGVÊPCt1NwCP[
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
0÷OéKEGPCF*CPQWd$qt2CXNQXKEGW-QLGVÊPC UQDQVC 1NwCP[
t$GFKJQwċ UQDQVC 0G\CO[UNKEGd$qt$KUMWRKEG  -TCNKEG
PC*CPÆd$qtäGNGé1VCUNCXKEGd$qt$TQFGMW2TQUV÷LQXCd$q
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
$TQFGMW2TQUV÷LQXCd$qt-TCNKEGPC*CPÆd$q UQDQVC 
$GFKJQwċ t 2CXNQXKEG W -QLGVÊPC UQDQVC    äGNGé t
0G\CO[UNKEGd$q$KUMWRKEGt1NwCP[1VCUNCXKEGd$qt0÷OéKEGPCF
*CPQWd$q
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
1NwCP[ t äGNGé UQDQVC    0G\CO[UNKEG d$q t $TQFGM
W2TQUV÷LQXCd$q  -TCNKEGPC*CPÆd$qt1VCUNCXKEGd$q0÷OéKEG
PCF*CPQWd$qt$GFKJQwċ2CXNQXKEGW-QLGVÊPCt$KUMWRKEG

Los jarní èásti III. tøídy OFS Prostìjov – skupina „A“ 2018/2019

XQNPQ/WV÷PKEGt&TåQXKEG7JGTUMÚ$TQFt
/QUVMQXKEG UQDQVC    *QNGwQXUMÆ
JQNM[t<NÊP  

*QNGwQXUMÆ JQNM[  $ąG\PKEGt$TWOQX MQNQPGF÷NGéGTXPCJQFKP
UQDQVC /WV÷PKEGXQNPQ&TåQXKEGt /WV÷PKEGt<NÊP  /QUVMQXKEGt$ąG\PKEG
  &TåQXKEG XQNPQ 7JGTUMÚ $TQF t
7JGTUMÚ$TQF
$TWOQX UQDQVC *QNGwQXUMÆJQNM[
MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
8NMQw t $ąG\PKEG UQDQVC    $TWOQX t8NMQw

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
8NMQw t /QUVMQXKEG $TWOQX t <NÊP UQDQVC MQNQPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
 /WV÷PKEGt7JGTUMÚ$TQF$ąG\PKEG 8NMQwt/WV÷PKEG$TWOQXt*QNGwQXUMÆJQNM[
XQNPQ*QNGwQXUMÆJQNM[t&TåQXKEG   UQDQVC    <NÊP t /QUVMQXKEG
$ąG\PKEG t &TåQXKEG UQDQVC   
MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
<NÊPt8NMQw UQDQVC /QUVMQXKEGt 7JGTUMÚ$TQFXQNPQ

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
<NÊP XQNPQ /QUVMQXKEG t $TWOQX $ąG\PKEG
t /WV÷PKEG &TåQXKEG t 8NMQw UQDQVC 
 7JGTUMÚ$TQFt*QNGwQXUMÆJQNM[ UQDQVC
 

MQNQPGF÷NGFWDPCJQFKP
/WV÷PKEGt*QNGwQXUMÆJQNM[$TWOQXt&TåQXKEG
 8NMQwt7JGTUMÚ$TQF/QUVMQXKEGXQNPQ
$ąG\PKEGt<NÊP UQDQVC 

/RVMDUQÉÄ½VWL0RUDYVNRVOH]VNÅGLYL]HzHQ
- skupina „B“ 2018/2019
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Kostelecká kušistka Karolína Hynková je už dvojnásobnou mistryní republiky

KOSTELEC NA HANÉ Zatímco
populární fotbal je domovem téměř
všude, takovou střelbu z kuše v Čechách skoro neznají. Na Moravě
je ale fenoménem například v nedalekém Kostelci na Hané, stejně
jako třeba házená. Jenže v soutěžích
se středověkou zbraní máme díky
kosteleckému Savana klubu kuší
v Evropě známé reprezentanty. Jednou z nadějí tohoto sportu je stále
ještě juniorka Karolína Hynková (na
snímku), která se zúčastnila už několika vrcholných mezinárodních soutěží. Naposledy v prosinci loňského
roku absolvovala finále Světového
poháru v ruském městě Orel.

Kuše přináší jako každý sport radost z posouvání
osobních hranic, při závodech také dostatek adrenalinu.
Střelba učí maximální koncentraci, což bylo obzvlášť
patrné na Světovém poháru, kdy během vlastních závodů
nebylo tradiční ticho, ale halou se rozléhala hudba...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy Vzpomínáte si, jak jste se dostala
k tomuto poněkud neobvyklému
sportu?
„Vzpomínám si docela přesně, vlastně
to bylo dílo náhody. S tatínkem jsem se
účastnila akce, kde byla příležitost vyzkoušet si střelbu z kuše. Vsadili jsme se,
kdo z nás bude lepší. Hádejte sám, kdo
z nás vyhrál.“ (smích)
yy Proč se klub jmenuje právě Savana?
„Znáte tu písničku ‚Letí šíp Savanou
a s ním letí srdce mé...‘?“
yy Myslíte tu od legendárního Pepíčka Zímy?
„Tak to je přesně ono.“ (úsměv)
yy Jakou základnu má tento sport
v České republice?
„Asi se budete divit, ale máme asi
pětatřicet aktivních závodníků v pěti
klubech, které jsou zvláštní shodou
okolností všechny na Moravě, zřejmě se
tu rodí dobrý materiál. Kromě našeho
klubu jsou ještě výborné ddíly v Plumlově, Otrokovicích, Opavě a Suchých
Lazcích.“
yyV jakém věku se mohou hlásit
první zájemci?
„Na rozdíl od většiny ostatních sportů nelze do klubů přivést děti v útlém
věku. Minimum je zhruba dvanáct let,
záleží samozřejmě na individuálních
parametrech. Musíme si uvědomit, že
kuše sama váží okolo sedmi až deseti
kilogramů, síla nátahu tětivy pak kolem
dvaačtyřiceti kilogramů.“

Foto: CTEJKX-*[PMQXÆ

yy Na druhé straně lze asi začít v každém věku.
„Ano, to je pravda, konečně existuje i kategorie seniorů. Je potřeba vzít
v úvahu, že chcete-li dosahovat solidních výsledků, bude to trvat nějaké roky
pilného tréninku, a to nehledě na věk.“
yyCo si lze představit za oněmi solidními výsledky?
„Jednotlivé zásahy šípu do terče se bodují od jedničky do desítky, přičemž
venku lze dosáhnout maxima devíti set
bodů, v hale pak šest set bodů. Ti úplně
nejlepší se těmto hranicím limitně blíží,
ovšem ani oni jich nedosáhnou. Každý kušista si samozřejmě zlepšuje svůj
osobní rekord, můj je momentálně 826
bodů a ráda bych letos dosáhla metu
osmi set čtyřiceti bodů.“
yyJak nákladná je výbava kušisty?
„Základní položkou je pořízení kuše.
Máme štěstí na skvělého výrobce Ladislava Horáka, který vyrábí původní české kuše a dokáže zohlednit
naše připomínky a potřeby,
přitom cenu dokáže udržet na
hladině okolo pětadvacet tisíc
korun. Cena se může dostat i přes
padesát tisíc, jde o dražší kuše vyrobené v Chorvatsku bývalým reprezentantem Brankem Pereglinem
nebo firmou Falco v Estonsku. Tam
překračujeme hranici sto tisíc.“
yyCo šípy?
„V jedné sadě je ideální mít dvacet až
třicet šípů. V Kostelci si je vyrábíme
sami, hodnota jednoho kusu je asi dvě
stě korun. Na tělo šípu používáme
duralové trubky, dále kovové hroty, plastové končíky
a brka.“
yy Je to individuální sport.
Musíte se vždy spolehnout
pouze sama na sebe?

„Při střelbě samé ano, ale jinak si pomáháme předáváním zkušeností, snažíme
se v rámci klubu stmelit i na pravidelném soustředění. Jak jsem říkala, ve
špičkových zemích mají sportovci kolem sebe několikačlenný tým trenérů,
který jim poskytuje potřebný servis. Já
kolem sebe mám skvělé lidi, se kterými
se navzájem podporujeme.“
yy Jaké mezinárodní závody se konají v této sportovní disciplíně?
„Mezinárodní asociace IAU pořádá
každé dva roky mistrovství světa a Evropy, která se střídají. Mezitím se konají
mezinárodní závody, jež se započítávají
do Světového poháru, které se pořádají
v Česku, v Chorvatsku či Rakousku.
Obou soutěží se účastní ti nejlepší ze
všech zemí, a aby nás to trochu více
bavilo a motivovalo, vznikla nová soutěž, ve které se sčítají výsledky. Na jejich
základě se stanoví pořadí šestnácti nejlepších žen a mužů napříč kategoriemi,
kteří se utkají v eliminaci při finále.“
yy A kam jste za svou dosavadní kariéru nakoukla?
„Poprvé jsem byla na mistrovství světa
v roce 2015, které se konalo v ruském
Ulan-Ude. To je město až na Dálném východě, severně od mongolských hranic
a nedaleko jezera Bajkal. Letěli jsme tam
speciální linkou z Frankfurtu, ale dlouhá
cesta stála za to. V soutěži družstev jsme
tam tenkrát vybojovali bronzové medaile. O dva roky později jsem byla na dalším šampionátu v chorvatském Osijeku
a loňské léto v estonském Pärnu.“
yyPřed Vánocemi jste se také vrátila
ze zajímavého turnaje...
„Ano, to byl právě onen první ročník
finále Světového poháru, který se konal
v Rusku, tentokrát ve městě Orel zhruba 360 kilometrů jihojihozápadně od
Moskvy. Závod se konal mezi šestým
a devátým prosincem loňského roku
a zúčastnilo se jej šest kušistů z České
republiky, z našeho klubu Savana čtyři,
jeden z Plumlova a jeden ze Suchých
Lazců. Kromě domácích ruských závodníků jsme poměřili naše schopnosti
s Chorvaty, Maďary a Indy, kteří přijeli
na závod jako hosté. V Indii je totiž tento
sport teprve v plenkách.“ (úsměv)
yyJaké máte zážitky z turnaje?
„Že půjde o velmi náročný závod, jsme
zjistili hned při cestě. Velkým zážitkem
bylo totiž už cestování, protože do
Moskvy jsme letěli, odtud jsme do Orlu
cestovali vlakem, jenomže nádraží bylo
na druhé straně města. Po více než tříhodinovém letu jsme se vydali na trip po
moskevských nádražích a metru ve stylu
sprint, překážkový běh a neustálé šlapání
do schodů s třicetikilovým závažím podobající se výstupu na Mont Blanc. Do
Orlu jsme se dostali hladoví a unavení
a do začátku soutěže nás čekalo pouze
pár hodin spánku. Do kvalifikace jsme
i tak nastoupili plni odhodlání.“
yy V jakém prostředí se turnaj konal?

„Ačkoliv se do poháru započítávaly
pouze venkovní závody, finále se odehrávalo uvnitř velkého kongresového
komplexu. Stříleli jsme na červeném
koberci, takže jsme si spíše připadali
jako na předávání Oscarů. (směje se)
Tato sportovní disciplína, jako ostatně
i mnoho dalších, má v Rusku silné zázemí, podle toho vypadala i organizace
turnaje.“
yy Jak jste si v silné konkurenci
vedli?
„V kvalifikaci jsme odstříleli deset sad
po třech šípech na osmnáct metrů, které následně určily sestavu dvojic, které
se utkaly v eliminaci. Zde proti sobě stříleli dva střelci/střelkyně, za každou sadu
obdrželi dva body v případě vyššího
nástřelu, jeden v případě remízy a žádný po nižším nástřelu. Z osmého místa
kvalifikace jsem šla proti deváté domácí
závodnici Darii Ponomarenkové, s níž
jsem svedla doslova nervydrásající souboj. Bohužel jsem nakonec odešla s porážkou 4:6. Nikdo z nás se do čtvrtfinále
eliminace nedostal, ale mezi jmény jako
Valentina a Domagoj Pereglin, což jsou
několikanásobní mistři světa a Evropy,
to pro nás byla hodně cenná a zajímavá
zkušenost.“
yy Poznali jste něco z ruských reálií?
„S ruskou kulturou jsme se měli možnost v krátkosti setkat v rámci úvodního
ceremoniálu, který byl pojat jako velkolepá show s hudebními a tanečními čísly. Jinak jsme bydleli přímo v komplexu,
jehož součástí bylo i nákupní centrum,
kde byl sortiment a ceny naprosto srovnatelné s našimi. Netřeba zdůrazňovat,
že taková vodka byla o něco kvalitnější
a levnější. Času na větší pochůzky jsme
měli dost málo, takže do centra města
jsme se ani nedostali.“
yy Střelba z kuše je statický sport
vypadající poměrně nenáročně. Je
to klam?
„Tak to zcela určitě. Na rozdíl od ostatních sportů, kde se musíte hýbat, vypadá náš sport poměrně nudně, ale nevěřil
byste, jak těžké je se ani nehnout, když
držíte v rukou sedmikilovou kuši.
Dále je třeba mít sílu v zádech, protože za jednodenní závod ´nataháme´
přes tři a půl tuny. Když k tomu připočteme zvedání kuše, dostaneme
ještě o tunu víc.“
yy Co vám tato sportovní disciplína přináší?
„Jako obecně každý sport radost
z posouvání osobních hranic, při
závodech také dostatek adrenalinu.
Střelba učí maximální koncentraci,
což bylo obzvlášť patrné právě na Světovém poháru, kdy během vlastních
závodů nebylo tradiční ticho, ale halou se rozléhala hudba. Když člověk
nerozumí slovům, příliš to nerozptyluje, ale jakmile začne hrát nějaká
vypalovačka, je těžké zůstat v klidu,
nezačít si poklepávat nohou nebo zpívat.“ (usměje se)

vizitka

KAROLÍNA HYNKOVÁ
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✓ narodila se 26. 5. 1997 v Prostějově
✓ studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci,
obor český jazyk a společenské vědy
se zaměřením na vzdělávání
✓ střílet z kuše začala v patnácti letech
✓ je dvojnásobná mistryně ČR - venku i v hale
✓ mezi největší úspěchy dále patří bronzová medaile z MS 2015,
start na MS 2017 i ME 2018, dále pak 10. místo v závodě
Světového poháru a 11. místo na finále Světového poháru
zajímavost: jejím otcem je bývalý starosta Kostelce na Hané
a náměstek hejtmana Ladislav Hynek

Pondělí 25. března 2019
www.vecernikpv.cz
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„Žádný zázrak, ale ani propadák,“ konstatoval trenér Michal Janeček
PROSTĚJOV Když loni probíhala suchá letní příprava, trénovali dorostenci SK Prostějov 1913 společně s juniorkou. Bylo jich sotva deset.
Tým pod vedením trenéra Michala Janečka se však postupně doplnil
o hráče z okolních klubů.V základní části první ligy mu pak nechybělo
mnoho a dostal by se do lepší nadstavbové skupiny. Nevyrovnané
výkony však Prostějovské nasměrovaly o skupinu níž. Tam se drželi
v horních patrech tabulky a mohli pomýšlet na některou z prvních
třech pozic. Kdyby ovšem nepřišel nepovedený závěr, kvůli němuž
se Hanáci museli spokojit„jen“ se čtvrtým místem...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Z konečného umístění druhé nejstarší
kategorie ale v prostějovské mládeži
v šoku nebyli. Od celku, který se postupně skládal a ani zdaleka v něm nefigurovali jen Prostějované, se žádný velký
zázrak nečekal. Střízlivé prognózy se
ukázaly jako trefné, ostudu ale Janečkův
výběr v žádném případě neudělal. „Celkově jsme více méně podali průměrný
výkon, ovšem rozhodně jsme nepropadli. Nezklamali jsme a sezóna dopadla
podle očekávání,“ konstatoval trenér
prostějovských hokejových dorostenců
Michal Janeček.
Dorost „eskáčka“ se dával dohromady
od letní přípravy. Původně se nevědělo, kolik hráčů za něj bude nastupovat
a program na suchu absolvovala hrstka
mladíků společně s juniory. K oddělení
příprav obou kategorií došlo v srpnu, kdy
odstartovaly tréninky na ledové ploše. Junioři začali trénovat zvlášť a u dorostenců
to bylo stejné.
Posily se povedly

Na doplnění kádru pracovali v Prostějově prostřednictvím jednání s okolními kluby, tedy Přerovem a Olomoucí.
„Došlo k dohodě o spolupráci na úrovni
střídavých startů i hostování,“ objasnil
Janeček. Od olomouckých Kohoutů získal na střídavé starty například talentovaného brankáře Jana Špunara, který oslnil
svými výkony i na letošním Mistrovství
České republiky krajů kategorie do 15
let. Z Přerova mohl počítat s poskytnutím služeb obránce Adama Tomigy
a dravých útočníků Tobiáše Kuchty a Samuela Fialy nebo s hostováním objevu
z ruského Petrohradu – Savvy Šipakina.
Prostor dostali také nadějní prostějovští
starší žáci, ročník 2005.
Pokud jde o Šipakina, část sezóny sice
chyběl, protože si doma v Rusku musel

vyřídit nové vízum. Přesto byl ovšem pořádně vidět a do statistik prostějovského
týmu se zapsal velmi výraznou měrou.
Především svými góly, pramenícími
z typické ruské nátury a efektního i efektivního tahu na branku. „Savva chodil
‚přes mrtvoly’ a do týmu výborně zapadl. Navíc projevil zájem hrát za nás i příští
sezónu, což mě velmi potěšilo. Věřím, že
se domluvíme,“ prohlásil optimisticky
čtyřiačtyřicetiletý prostějovský kouč a sekretář v jedné osobě.
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Foto: skprostejov1913.cz
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rapidní, ale skončili jsme šestí a vrchní
skupina nám utekla o dva nebo tři body,“
přiznal Michal Janeček, že za postupující
Zápasů v přípravě si jeho svěřenci příliš pěticí Prostějov příliš nezaostal, musel se
neužili. Jednotlivá utkání by se dala spo- však spokojit s účastí v nižší nadstavbě.
čítat na prstech jedné ruky, následoval je
3R]LFHQDKRÔHDOH]QRYX
ještě turnaj v Šumperku, kde se červenoQHY\URYQDQÅYÙNRQ\
-bílí střetli s protivníky hrajícími nejvyšší
dorosteneckou soutěž. Rozdíl ve výkonnosti byl patrný, Prostějovské to ale Druhá část odstartovala na přelomu října
nesmělo odradit. Museli pracovat dál, a listopadu a hrála se poněkud nezvykle
aby se v samotné Regionální lize dorostu tříkolově. Klasický čtyřkolový systém by
se totiž do konce března nestihl. „Eskáčneztratili a byli schopní vyhrávat.
Mistrovský maraton se rozeběhl při- ko“ vyzvalo devět dalších soupeřů a po
bližně se začátkem září. SK Prostějov celou dobu, co zápasů ubývalo a ubýva1913 čekalo nejprve deset kol základní lo, se v tabulce dokázalo držet nahoře.
části, v níž se doma i venku střetl s pěti Začátek byl slušný, prostějovští hokejisrůznými soky – Znojmem, Kroměříží, té uštědřili debakl 7:0 Černým vlkům
týmem EHC Lions, Břeclaví a Hodo- z Rožnova pod Radhoštěm, a i když sami
nínem. Orly z jihu Moravy v úvodním vysoko podlehli Opavě 1:10, rozstříleli
duelu zdolal 5:2, Kroměřížským po pěti poté Břeclav 9:1. „Opět jsme ale nepodáinkasovaných brankách podlehl 3:5. vali stabilní výkony. Kvalitní představení
Rozdílem pěti branek padl 4:9 s EHC jsme nebyli schopní zopakovat. Bylo to
Lions a na Břeclav nestačil 3:6, z divoké jako na houpačce, jednou dobře, jednou
přestřelky s Hodonínem ale už vyšel ví- špatně, jednou dobře, jednou špatně,“
tězně. Baník trumfl těsně 8:7. V odvetách posteskl si Janeček. Dorost stanul i proti
museli dorostenci z okresního města rezervě třineckých Ocelářů, jíž vypomápoblíž Drahanské vrchoviny skousnout hali hráči z extraligového prvního týmu.
porážku 3:7 od Znojma a 3:4 od Kromě- Díky tomu předváděli Slezané poměrříže. S EHC Lions si poradili 5:1, ale pak ně dost slušné výkony. V dresu Orlové
nepřemohli Břeclav a prohráli 3:5. Na zá- zase byli vidět kmenoví hráči dalšího
věr základní části přišlo vítězství – vysoké dorosteneckého extraligisty, Havířova.
Na rozdíl od Prostějova si Orlová do8:1 nad Hodonínem.
„Základní část trvala jen necelé dva mě- kázala po celou dobu plus mínus držet
síce, do druhé dekády října. Týmů ve svůj standard. „Nicméně jsme se doskupině jsme totiž příliš mnoho neměli. kázali držet v první čtyřce, kde s námi
Naše výkony bohužel nebyly vyrovna- vedle béčka Třince a Orlové byla ještě
né. Byli jsme schopní zahrát slušnou Opava. Ta pro nás představovala celpartii a vyhrát, pak jsme zase dvě utkání kem oříšek, v prvních dvou utkáních
nezvládli a prohráli. Rozdíly sice nebyly jsme od ní dostali docela dost branek.

Až ve třetím utkání se nám ji povedlo
porazit,“ poznamenal Janeček k duelům
se Slezanem, které pro prostějovské barvy vyzněly nejprve 1:10, pak 1:5, nakonec obráceně a především vítězně 5:1.
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Navzdory dalším několika prohrám
měl prostějovský dorost ve skupině stále
šanci útočit na nejlepší možná konečná
umístění – první tři příčky. „Konec nadstavby byl však nejhorší částí naší sezóny.
Posledních několik zápasů jsme absolutně nezvládli. Prohrávali jsme hrozným
způsobem, úplně nám přestala fungovat
obrana. Prohrávali jsme i s týmy, které
jsme předtím normálně poráželi. Jenom
kvůli tomu jsme přišli o první trojku
a skončili „až“ na čtvrtém místě,“ zdůvodnil Janeček, proč Hanákům utekly
medailové pozice.
Statistiky hovoří takto: v sobotu 23. února Prostějov doma pokořil Břeclav 3:1.
Následovalo pět nezdarů v řadě – 2:6
v Novém Jičíně, 1:6 doma s B-týmem
Třince, 3:7 v Hodoníně, 3:7 na vlastním
ledě s Valašským Meziříčím a nakonec
3:6 v Orlové. Na alespoň částečné spravení chuti došlo v posledním kole, kdy
Prostějovští přejeli Karvinou 10:2.
6WDUvÉz½FLVHXN½]DOL
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Trenér Michal Janeček se netajil, že v závěru sezóny už v Prostějově nemohli počítat s výpomocí hráčů na střídavé starty
z Přerova. Zubři totiž finišovali vlastní

extraligovou nadstavbu a následně je
čekalo čtvrtfinále play-off se silnou Kometou Brno. „Možnost využít je nebyla,
takže jsme hráli jen s kluky, co tu trénovali, a se staršími žáky. Nemohli jsme však
spoléhat, že druzí jmenování nám budou
rozhodovat zápasy. Na druhou stranu se
určitě neztratili,“ pochválil kouč nejmladší členy kádru. Od některých starších
hráčů ale přece jen čekal víc. Hlavně od
těch, s nimiž pracoval už v loňském ročníku. „Měli strašné výpadky, jednou zahráli,
podruhé, potřetí ne. Proto jsme jako tým
měli strašně nevyrovnané výsledky,“ hlesl. Vyzdvihnout naopak neopomněl již
zmiňované starší žáky. „Hodně dobře
bojovali a pomohli týmu, byli platní. Dokonce se prosazovali i střelecky, například
Ondra Tománek, jehož výkon šel opravdu nahoru. Jak už jsem ale říkal, nemohli
jsme spoléhat na to, že nám zápasy bude
rozhodovat hráč nižšího ročníku,“ komentoval.
'RURVWE\FKFKWÈO
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Suma sumárum, ve 27 zápasech nižší nadstavbové skupiny získal dorost
SK Prostějov 1913 s pozitivním skóre
120:100 46 bodů. Díky nim si vysloužil čtvrtou příčku. S ohledem na další
sezónu Michal Janeček prozradil, že by
u dorostenců rád pokračoval a chtěl by
vytvořit konkurenceschopnější tým.
„S tím, že bych kádr opět rád doplnil na
základě spolupráce s Přerovem a Olomoucí. Uvidíme ale, jak rozhodne vedení klubu a kdo bude jakou kategorii
trénovat,“ řekl závěrem zkušený trenér.

=HâLYRWD
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V současné době se SK Prostějov
1913 kromě kvalitní přípravy mladých hokejistů zaměřuje i na projev
solidarity. Malé hokejové bojovníky
se rozhodl podporovat také mimo
ledovou plochu, a sice prostřednictvím komunity sdružující se pod
křídly společnosti zabývající se nejrychlejším kolektivním sportem –
Superturnaje.cz.
Podporu vybranému sportovci, který to potřebuje, poslal náš klub už
v loňském roce.
Tehdy se jednalo o chlapečka Honzíka Jakeše z Děčína bojujícího s leukémií. Tu mu lékaři diagnostikovali ve
čtvrtém stadiu. Po obrovské vlně solidarity se však stal zázrak. Chlapec se
uzdravil a dnes už dokonce trénuje!
Letos se uskuteční něco podobného.
Z „eskáčka“ poputují dárečky k malému Péťovi ze Znojma. Ten přijel do
nemocnice s bolestmi břicha. Lékaři
je vyhodnotili jako cukrovku. Klučina celou noc protrpěl v bolestech a až
ráno se zjistilo, že má prasklé střevo.
V Brně podstoupil náročnou operaci, při níž mu lékaři zachránili život.
Po prodělané otravě krve mu však
zůstala ochrnutá paže a noha. Po dalších operacích je už dnes Petříkova
ruka v pořádku, noha ale zůstává od
kotníku necitlivá.
Chlapec momentálně podstupuje náročné rehabilitace v lázních
v Klimkovicích. SK Prostějov 1913
se mu nelehký pobyt rozhodl alespoň trochu zpříjemnit. Proto mu
posíláme několik klubových suvenýrů – gumové náramky, samolepky,
svačinový box, tričko a kšiltovku.
Věříme, že Péťovi aspoň na chvíli vykouzlí úsměv na tváři. Plně zároveň
doufáme, že se ze všech zdravotních
problémů dostane a bude moci normálně žít jako ostatní děti.
MartinaMarková
(nejen)rodič

&¾TGéM[RTQ2ÆċW\G<PQLOCQF5-
2TQUV÷LQX
Foto: skprostejov1913.cz
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PROSTĚJOVŠtefan Žigárdy a jeho práce souvisí
především s jiným prostějovským hokejovým
klubem - „A“-týmem prvoligových Jestřábů.
U nich má na starost obchod, marketing, pozici
tiskového mluvčího, správce oficiálních webových stránek a po herní stránce trenéra brankářů. U poslední uvedené funkce se vyplatí trochu
zbystřit. Rodák z Brna se totiž nevěnuje pouze
gólmanům Jestřábů, ale i těm, co oblékají dres
SK Prostějov 1913. Prostějovské hokejové mládeži v tomto ohledu vydatně pomáhá.
Štefan Žigárdy pochází z jižní Moravy, kde se
v létě roku 1984 narodil. Klub, mezi jehož odchovance se řadí, už v současné době neexistuje.
HC Ytong Brno totiž zanikl. Z Brna přešel brankář, který si zachytal i za reprezentační výběr
do 18 let, do Vsetína. Mužskou soutěž si krátce

ozkoušel v Novém Jičíně prostřednictvím několika startů ve druhé lize.
V sezóně 2004/05 hájil bezmála 190 centimetrů vysoký muž branku hned třech klubů – Opavy (juniorka a mezi seniory první liga), Vsetína
(devět startů v extralize) a také prvoligové Olomouce. Fanouškům v největším městě na Hané
se Žigárdy vryl do paměti. Vždyť u Kohoutů
sbíral zápasy v celkem osmi sezónách. Ve všech
Olomoučané působili ve druhé nejvyšší soutěži,
co se jednotlivých utkání týče, mihl se Žigárdy
krátce také v extraligovém Třinci, druholigovém
Přerově a v sezóně 2006/07 rovněž v prvoligovém Prostějově.
V roce 2012 odešel na Slovensko, kde oblékal
dresy Nitry a Žiliny. O sezónu později přešel
v zahraničí do Polska a čtyři ročníky v řadě pů-

sobil v GKS Tychy. Poznal tamní sportovní prostředí, naučil se jazyk. Obojí se mu posléze náramně hodilo. Když ukončil aktivní hokejovou
kariéru, začal se angažovat v marketingových
a obchodních kruzích. Jeho práce týkající se
projektu myGIVT úzce souvisela právě s českými severními sousedy.
Když projekt poté dále nepokračoval, rozhodl
se Žigárdy využít nabídku z Prostějova, kde začal trénovat gólmany „A“-týmu. Portfolio svých
funkcí v klubu následně ještě rozšířil a nyní se
angažuje i v obchodní, marketingové a mediální
sekci. SK Prostějov 1913 Žígárdy pomáhá tím,
že připravuje jeho nejstarší brankáře. Vytahuje
si je k sobě na tréninky spadající pod „A“-mužstvo, což mladým Prostějovanům jednoznačně
prospívá.

iVGHCPäKI¾TF[LGUKEGRTKO¾TP÷éKPQXPÊMGO,GUVą¾DčUVCT¾UGCNGKQONCFÆRTQUV÷LQXUMÆ
DTCPM¾ąG
Foto: lhkjestrabi.cz
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HRÁČ

VEČERNÍKU V TABULCE UBÝVAJÍ VÝHODNÉ POZICE,

PRVNÍ DVĚ PŘÍČKY JSOU OBSAZENÉ

-$9217('28*/$6
K šestnáctému double-double si v utkání proti Ústí nad Labem pomohl hned osmi
útočnými doskoky, což je jeho sezónní maximum. Dojem z povedeného výkonu reálně vůbec nepokazilo ani šest ztrát.
Douglasova hra opět bavila. Nejlepší střelec navíc rozdal i tři asistence,
zapojoval se do kombinací a pouhé
tři body mu chyběly k vyrovnání
jeho nejlepšího střeleckého výkonu
v průběhu Kooperativa NBL.

JURE
PELKO

PROSTĚJOV Porážka Olomoucka na svitavské půdě prakticky
vyřešila hádanku, který tým půjde do play-off ze druhého místa.
Ve zbývajících kolech nadstavbové skupiny A1 Kooperativy NBL
si Tuři stříbrný stupínek pohlídají. Tým, který sídlí v Prostějově,
se tak nyní musí porvat o třetí pozici, což by svěřencům kouče
Benáčka dalo ve čtvrtfinálové sérii výhodu domácího prostředí.
sportovní manažer BK Olomoucko
Původní zpravodajství
Michal Pekárek. „Do konce nadstavby
pro Večerník by Tuři museli prohrát tři zápasy a náš
tým by musel být stoprocentní. Nic se
Ladislav VALNÝ
pochopitelně nedá vyloučit, tato vari„Musíme vnímat realitu. Pět kol před anta je přesto hodně nepravděpodobkoncem nadstavby mají Svitavy po- ná,“ míní sportovní manažer Hanáků.
hodlný náskok. S námi navíc mají Z pohledu play-off zůstala zatím neobi lepší bilanci vzájemných zápasů, což sazená poslední výhodná příčka a tou
prakticky znamená ještě jedno vítěz- je třetí pozice. Je velice atraktivní. Ve
ství navíc. Tuři půjdou do vyřazovací čtvrtfinále znamená výhodu domácíčásti hned za Nymburkem,“ souhlasí ho prostředí v případě rozhodujícího
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RYCHLÝ
9(ÿ(RNÍK
.OÉÄRYÙ]½SDV
QDNRQFLWÙGQH
Prostějov (lv) - Náročná prověrka
čeká na basketbalisty v průběhu
týdne, kdy postupně narazí na dva
soupeře z první čtyřky tabulky. Ve
středu 27. března se BK Olomoucko
představí na nymburské palubovce,
o tři dny později přivítá v domácím
prostředí od 18:00 hodin Pardubice. „Na půdě mistra se pokusíme
navázat povedený předchozí zápas.
Můžeme pouze překvapit a rozhodně se o to pokusíme,“ plánují basketbalisté, kteří se nevzdávají naděje, že
budou prvním týmem, se kterým
Nymburk v lize prohraje. Z pohledu
vývoje v tabulce bude přesto důležitější utkání s Pardubicemi, protože
půjde o přímý souboj o třetí místo.
„Hrajeme doma, půjdeme za výhrou,“ zní odhodlaně z kabiny BK
Olomoucko.

.XODWLQ\NRXÄH
3UHGUDJD%HQ½ÄND
Prostějov (lv) - S basketbalem spojil Predrag Benáček celý svůj život.
Má za sebou úspěšnou kariéru v jugoslávské reprezentaci, za niž sehrál
víc než stovku zápasů, je vítězem Poháru mistrů, klubovým vicemistrem
světa. Hrál v Řecku, později trénoval
ve Slovinsku, na Kypru a především
v České republice, do které se přestěhoval v polovině devadesátých.
let minulého století. Pouze v jedné
životní etapě byl bez svého milovaného sportu. Na konci tisíciletí
podnikal, měl pizzerii nebo obchod
s textilem. Bez basketu ale nevydržel
a posledních dvacet let prakticky bez
přestávky trénuje. „Basketbal je můj
život,“ tvrdí kouč BK Olomoucko,
který 29. března oslaví šedesátku.
Obsáhlý rozhovor s basketbalovým odborníkem přinese Večerník v příštím čísle.
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zápasu. Pokud tým ze třetího místa
postoupí, vyhne se navíc v semifinálové sérii Nymburku. O postupu
úřadujícího českého šampiona a ligového suveréna posledních sezón do
druhého kola play-off nikdo nepochybuje. Bronzovou pozici zatím drží
Olomoucko.

„Z pohledu konečného umístnění
máme nadstavbovou skupinu dobře
rozehranou. V předchozích týdnech si
tým vybojoval dobrou pozici. Nemusíme se spoléhat na výsledky ostatních
týmů. Pokud na palubovce v posledních kolech odvedeme kvalitní práci,
třetí místo udržíme,“ věří Pekárek.

JAYTORNAH
WISSEH

3

Třetí porážka v sezóně v nastaveném čase
T SV
BK OL

96:93 PP

SVITAVY Hodně vyhrocený duel
s řadou ostrých soubojů nabídlo
středečního utkání 8. kola nadstavbové části Kooperativy NBL mezi
svitavskými Tury a Olomouckem.
Hosté byli delší dobu ve vedení, ve
vyrovnané koncovce řádné hrací
doby ale nevyužili poslední útok
a i díky tomu se museli smířit s porážkou 93:96 po prodloužení.
Svitavští střelci na začátku dávali najevo,
že chtějí zastavit úspěšnou sérii soupeře,
jen Teplý dal během úvodních minut
dvě trojky. Přesto to byli hosté, kteří prv-

ních pět minut vyhráli o tři body. Tuři
sice šňůrou osmi bodů otočili skóre,
bylo to ale pouze na chvilku. Skóre se
pak několikrát překlopilo na obě strany
a po deseti minutách se usadilo na nerozhodném výsledku – 24:24.
Hanáci po krátké pauze zvýšili své
tempo a okamžitě se to projevilo. Tuři
během necelých tří minut nasbírali pět
faulů a v obraně museli povolit. I díky
tomu v 15. minutě prohrávali 28:35
a dvě minuty před koncem poločasu už
Olomoucko vedlo po smeči Douglase
44:32. Dvouciferné vedení hosté udrželi až do konce druhé čtvrtiny a z palubovky odcházeli za stavu 46:36.
První body druhého poločasu zařídil
trojkou Palyza a natáhl hostující náskok

na třináct bodů, Svitavy však vysunuly
obranu a začaly ztrátu snižovat. Nejprve
se několikrát dotáhly na šest bodů a ve
27. minutě využily dvou ztrát a upravili
na 55:59. Dvě minuty před koncem
čtvrtiny bylo vyrovnáno na 59:59. Do
vedení se domácí nedostali, přesto bylo
deset minut před koncem utkání za stavu 63:62 pro hosty naprosto otevřené.
Vyrovnanost soupeřů potvrdila závěrečná perioda. Ani jeden tým si nedokázal
vypracovat větší náskok, a když poslední
střela Dunanse skončila na obroučce, šlo
se za stavu 82:82 do prodloužení. V něm
Tuři měli lepší střelbu z pole a nemýlili se
ani z trestných hodů.
(lv)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
najdete na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
.WDQOÊT4čåKéMCt&GMUVQPG6WąK5XKVCX[
„Nemyslím, že vyhrál lepší, ale šťastnější tým. Olomoucko šestadvacet minut
vedlo a hrálo velmi dobře. V prvním poločase jsme špatně bránili, nevytvářeli tlak na hráče s míčem, obdrželi spoustu jednoduchých košů a zároveň měli
střelbu 3/18 za tři body. Po změně stran jsme to nezlepšili, prostě nám to z venku nepadalo. Co rozhodlo, to byla energie Marka Welsche, který přišel z lavičky,
začal do toho šlapat a ostatní se chytli.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Bylo to pěkné utkání, dalo se na něj dívat. Byla v něm řada smečí, rychlých
protiútoků, na druhou stranu se ani jednomu týmu nedařilo z trojkové vzdálenosti. Vítězství Svitav je zasloužené, hlavně proto, že zahrály lepší třetí čtvrtinu
než my. Tam hrály přesně tak, jak si přály, my jsme v této fázi propadli panice,
zbytečně volili rychlé střely, špatně řešili situace v útoku. Proto nás dotáhly.“

Pohodlné vítězství si basketbalisté pohlídali
BK OL
S ÚNL

94:74

PROSTĚJOV Kontrolovanou výhru získali basketbalisté BK Olomoucko v duelu 9. kola nadstavbové části skupiny A1 Kooperativy
NBL proti Ústí nad Labem. Téměř
devětatřicet minut vedli a v naprostém klidu soupeři po výsledku
94:74 oplatili bolestivé porážky na
severu Čech v prodloužení.

Ladislav Valný
Zpočátku své střelecké schopnosti připomenul hostující Houška a pěti body
zajistil Ústí drobný náskok. Pak ovšem

následovala šňůra dvanácti bodů, po
kterých Olomoucko odskočilo až na
14:5. Severočechy to však nezlomilo.
Pomalu dotahovali a po trojce Šteffela
to bylo v 9. minutě pouze 19:18. O vedení přesto Hanáci nepřišli, první čtvrtinu ovládli v poměru 23:19.
Oba týmy často obměňovaly sestavy na
palubovce a držely vysokou intenzitu
obrany. Své ofenzivní schopnosti přece
jen více ukazovali domácí basketbalisté a díky tomu získali ve 14. minutě
dvouciferný náskok - 31:21. Sluneta
kontrovala a přiblížila se na rozdíl sedmi
bodů, víc ale nedokázala a po dvaceti
minutách prohrávala v hale prostějovského Sportcentra DDM o devět bodů
- 45:36. K definitivě vítězství se hráči

Olomoucka výrazně přiblížili v prvních
minutách třetí čtvrtiny, kdy dokázali
své vedení výrazně navýšit. Po trojkách
Váni a Pelka to bylo ve 23. minutě
60:41 a těžký direkt basketbalisté Ústí
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
jen obtížně rozdýchávali. Na chvíli jim „Byli jsme lepší, vedli téměř celý zápas a z tohoto pohledu je výhra zasloužená.
pomohla ztráta koncentrace hanáckého Dobrou práci jsme odvedli na doskoku. Získali jsme sedmačtyřicet doskočevýběru, kdy se dostali na rozdíl třinácti ných míčů, to je hodně dobré číslo. Trápily nás některé nevynucené ztráty, což
bodů, domácí přesto deset minut před byl náš problém i v některých předchozích zápasech. Na to se musíme soustřekoncem vedli 72:57 a mohli se těšit na dit. Tentokrát nás to až tak moc nebolelo. Přes některé zbytečné chyby se nám
dařilo držet vysoký náskok.“
poklidnou koncovku.
V závěrečné pasáži hra chvílemi ztra#PVQPÊP2+i6'%-ºt5NWPGVC·UVÊPCF.CDGO
tila tempo, několikrát se zbytečně „Hned na začátku jsme posadili domácí do sedla. Náš vstup do utkání byl ustrautkání přerušilo, což plynulosti utkání šený. Nebudu si pomáhat statistickými čísly, ale rozdíl týmů byl v provedení jedublížilo. Ozdobou čtvrtiny tak byly notlivých herních činností. To bylo dáno kvalitou hráčů na obou stranách. Nůžky
především některé smečované koše byly třeba v přihrávkách, domácí v tomto ohledu byli lepší. Jediným pozitivem byl
Douglase, který opět potvrdil skvělou výkon Martina Davida, který dostal největší prostor v sezóně a dokázal ho využít.“
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžné tabulky najdete na straně 26
formu z posledních měsíců.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

ÅCílem je tŐetí místo,“ prozradil )rantišek VáŁa
PROSTĚJOV Přes další ligovou překážku se celkem bez
problémů přenesli basketbalisté BK Olomoucko. K výhře
nad Ústím nad Labem přispěl František Váňa (na snímku)
třinácti body, když byl jedním ze čtyř dvouciferných střelců
svého týmu. „Bylo to v pohodě. Měli jsme průběh pod kontrolou,“ hodnotil utkání Váňa.
bí. Když se soupeř trošku zvedal, doEXKLUZIVNÍ rozhovor
kázali jsme přidat a pojistit si náskok.
pro Večerník Vlastně ve všem byl náš tým lepší.

Ladislav VALNÝ
Odpovídal tomu také výsledek na
ƔƔ Měli jste vůbec během zápasu konci střetnutí.“
nějaké obavy o výsledek?
ƔƔ Byla z pohledu konečného vý„Ani ne. Hráli jsme, co bylo zapotře- sledku klíčová třetí čtvrtina?

„Rozhodla o výhře. V předchozím
duelu proti svitavským Turům jsme
právě ve třetí desetiminutovce selhali. V tomto úseku se rozhodlo
o naší porážce. Něco podobného
jsme nechtěli opakovat. Vstup do
druhého poločasu byl tentokrát
v pořádku.“
ƔƔ Přiblížilo vás vítězství ke třetímu místu v tabulce po nadstavbě?
„Každá výhra pomáhá. O druhém
místě je prakticky rozhodnuto. Musíme se soustředit na udržení třetí
příčky před vyřazovací částí soutěže.

To je momentálně hlavní a jediný cíl
celého klubu.“
ƔƔ Jak důležité z tohoto pohledu
budou dva nejbližší zápasy?
„Můžou být naprosto klíčové.
Čeká nás Nymburk, hrát se bude
v Kutné Hoře. Bude to netradiční
prostředí, hala bude pro oba soupeře stejná. Třeba toho využijeme. V následujícím domácím
zápase pak potřebujeme Pardubice porazit. Když to vyjde,
budeme už ke třetímu místu
hodně blízko.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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Mayer: „Po přestávce kluci výborně bránili
První jarní body KázenkáŐŢ Kostelce Jan
a přestali jsme dostávat
HK K H
SK KU 30:25
laciné góly,
n

KOSTELEC NA HANÉ Konečně to
vyšlo! Až do pátého jarního dějství
čekali házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané HK na svůj premiérový
bodový zisk ve 2. lize mužů ČR
2018/2019. Navíc už to začínalo
vypadat, že ani v celkově 16. kole
soutěže proti SK Kuřim na vlastní
palubovce neuspějí, neboť ještě
čtvrt hodiny před koncem prohrávali. Závěr však zvládli skvěle
a drtivý obrat na finálních 30:25
(14:16) jim zajistil kýžený první triumf v odvetné fázi. Díky němu se
bodově přiblížili pátému místu ve
skupině Jižní Morava.

EXKLUZIVNÍ
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pro Večerník

což rozhodlo“
-QUVGNGEMÚMCRKV¾P,CP5OÆMCN XRTCXQ \CX÷UKNFQMWąKOUMÆUÊV÷FGX÷VMT¾UPÚEJ
IÐNč
Foto: Marek Sonnevend

přestalo dařit ofenzivně, tím pádem
houževnatá Kuřim udržovala mírný odstup (15:17, 17:19). Leč zdálo se, že při
výrazně zkvalitněné kostelecké obraně
jištěné mezi tyčemi výborně rozchytaným Mayerem je pouze otázkou času,
kdy nastane obrat ve vývoji duelu. K čemuž opravdu došlo.
Borci hákáčka si na defenzivě dávali
permanentně záležet, a jakmile se chyti-

Pozápasové
hodnocení trenéra

Marek
SONNEVEND
Jindy problematický start si Hanáci tentokrát pohlídali, zásluhou přesné palby
spojek L. Varhalíka se Smékalem i několika dobrých zákroků brankáře Navrátila
většinu úvodního poločasu vedli. Nejvíce o tři góly (6:3, 7:4), leč tenhle slibný
náskok posléze ztratili. Sedl na ně totiž
velký výpadek, který pohotový soupeř
bleskově potrestal. Stačilo několik lehkých hrubek, následných vniknutí do
zhoršené obrany + rychlých protiútoků
a hosté rázem otočili z 8:6 na 9:13.
Naštěstí se domácí před přestávkou
vzpamatovali a hru zase vyrovnali. S dotažením skóre si museli počkat o poznání déle, protože se po změně stran

li též směrem dopředu zásluhou hlavně
L. Varhalíka, ale i Nevrly, Dostála či M.
Grepla, nebylo co řešit. Čtyřmi trefami
za sebou mezi 40. až 46. minutou předvedli stěžejní otáčku na 21:19. A byť potom výběr SK ještě dramaticky hryzal
(čtyři minuty před koncem držel téměř
vyrovnaný stav 26:25), v úplném finiši
ho nemilosrdně smetl mohutný sprint
Sokola do zápasového cíle – 30:25.

David ŠEVÈÍK – asistent trenéra
TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Do utkání jsme šli po minulých prohraných zápasech, kdy na nás ležela
trochu deka, i když minule ve ´Velmezu´ jsme se už herně zvedli. Dnes
jsem měl trochu obavy, abychom nechtěli tak moc, že se nám nebude dařit.
Ale kluci začali dobře, až postupně během první půlky nám vázla útočná
kombinace i obranná činnost. Po tomhle výpadku jsme jednu chvíli ztráceli
čtyři góly, naštěstí přišlo zase zlepšení. Ve druhém poločase jsme prokázali
velkou chuť po vítězství, chlapci se rvali o výsledek a zaslouženě vybojovali
dva body, které jsme na jaře už hrozně moc potřebovali. Rozhodl týmový
výkon a to, že mančaft začal plnit přesně to, co jsme si řekli o přestávce
v šatně. Borci naplno šlapali v obraně, dobře zdvojovali hostující spojky,
šli do většího pohybu v ofenzivě, nedělali tolik technických chyb. Hodně
toho navíc pochytal Honza Mayer, střelecky se dařilo Lukáši Varhalíkovi
s Honzou Smékalem. Klíčová však byla ta naše zmíněná týmovost, během
vítězného obratu zabrali taky další hráči. Optimální házenou jsme ještě
zdaleka nepředvedli, ale ubojovali to, první výhra v odvetné části soutěže
je pro nás moc důležitá. Aspoň můžeme hlavnímu trenérovi Milanu Varhalíkovi poslat na dovolenou do Itálie příznivou zprávu.“ (úsměv)

„Pro mě je nejvíc možnost hrávat s taťkou
a pomoct prostějovskému klubu,“
povídal Jakub Flajsar
PROSTĚJOV Nasázíte jedenáct
gólů, přesto váš mančaft podlehne
o osm. Přesně tohle si na vlastní kůži
vyzkoušel mladý prostějovský házenkář Jakub Flajsar (na snímku), jenž za
Sokol II nastupuje formou hostování
z extraligového Nového Veselí a proti
maximálně posílenému Brnu B ani
jeho kanonýrský příspěvek nemohl
stačit k odvrácení vysoké porážky. Po
utkání jej Večerník vyzpovídal v exkluzivním interview.

Marek SONNEVEND
yy V otevřené partii padlo osmdesát

branek. Co na to říkáte?
„Hrálo se v podstatě bez obran. My
jsme měli smůlu, že ´kápéčko´ přijelo
s řadou kvalitních extraligových hráčů.
Vzhledem k tomu jsme útočně odehráli
výborný zápas, dát třicet šest gólů skoro
kompletní sestavě extraligistů je super

a nemáme se za co stydět. Bohužel
směrem dozadu se nám to nepovedlo, přesto lze utkání celkově hodnotit pozitivně. Aspoň zčásti.“
yy Bránit špičkové protihráče asi bylo
složité, že?
„Určitě. Extraliga je prostě o dva levely
výš, než druhá liga, taková je realita. Bohužel.“
yy Přesto jste ještě krátce před pauzou
těsně vedli a váš otec tým během přestávky hecoval, že zvítězíte. Věřili jste
skutečně, že by to mohlo vyjít?
„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a snažili se pro to dělat maximum, hecování
k tomu patří. Ale fakt je to těžké, když ve
druhé lize proti vám stojí soupeř složený
skoro ze samých borců nejvyšší soutěže.
Proto byla šance na vítězství malá. Aspoň
zdejší fanoušci mohli vidět pěknou ofenzivní házenou se spoustou gólů.“
yy Vy osobně už také nastupujete v ex-

Foto: Marek Sonnevend

tralize mužů za Nové Veselí. Nakolik
vážně berete duely nižší soutěže?
„Já to mám rád hlavně z toho důvodu,
že můžu nastupovat v jednom týmu se
svým taťkou, což je pro mě úplně nejvíc.
Za takovou možnost jsem hrozně rád,
moc si ji pokaždé užívám a do všeho jdu
za Prostějov naplno.“
yy Platí tedy, že každý start za svůj mateřský oddíl berete pozitivně?
„Rozhodně jo. S házenou jsem tady začínal, v Prostějově jsem se narodil a místnímu klubu mám hodně co vracet. Proto
mi dělá radost, kdykoliv můžu Sokolu II
zápasově pomoct.“

KOSTELEC NA HANÉ Jeden
z trojice kosteleckých gólmanů
této sezóny Jan Mayer (na snímku) naskočil do včerejšího duelu
s Kuřimí až po přestávce, odchytal
celý druhý poločas. A to náramně.
Řadou úspěšných zákroků umožnil házenkářům HK zvrátit nepříznivý průběh mače, sám inkasoval
pouhých osm branek! Po utkání
pak poskytl Večerníku exkluzivní
rozhovor.

Marek SONNEVEND
yy Hodně jste si oddechli, že koneč-

ně máte na jaře první body?
„Určitě ano. My jsme sahali po vítězství už minule ve Velkém Meziříčí,
ale tam jsme nezvládli koncovku
a nevyšlo to. Dneska se nám povedlo
závěr pohlídat lépe, i když jsme znovu vyrobili v posledních minutách
několik zbytečných chyb. Naštěstí je
soupeř nepotrestal a potom nakonec

Foto: Marek Sonnevend

rezignoval i odpadl. Tím pádem jsme
zápas dotáhli k výhře.“
yy Tentokrát jste si pohlídali začátek, jenže stejně během první
půle přišel velký výpadek. Co se
tam stalo?
„My prostě musíme mít v každém
utkání aspoň jedno hluché místo.
Dnes to padlo na druhou polovinu
úvodního poločasu, kdy jsme měli
nějaké neshody v obraně, které soupeř
potrestal. A my jsme naopak nedávali
své šance v útoku. Proto jsme pak museli zase tradičně dotahovat.“
yy Co se po změně stran zlepšilo?
„Velice dobře šlapala obrana, troufám
si říct celou druhou půlku. Vepředu
jsme sice zahodili pár míčů, ale v rozhodujících momentech se podařilo
dát góly. A důležité z mého pohledu
bylo, že jsme nedostávali laciné branky. Celkově jsme v poslední čtvrthodině drželi těsný náskok, pohlídali si
to a v závěru výsledek ještě pojistili.“

yy Pro vás osobně asi povedené

střetnutí, že?
„Určitě jo.“
yy Spoustu jste toho vychytal, protihráči navíc často netrefovali ani
z vyložených šancí. To jste je nějak
uhranul?
„Nevím, možná. Při některých střelách jsem se snažil balón tlačit mimo
bránu i očima a docela to vycházelo.“
(smích)
yy Může vám premiérové vítězství
po zimní přestávce pomoct do příštích kol?
„Myslím, že rozhodně ano. Je to
taková psychická vzpruha po těch
předchozích nezdarech včetně těsné
porážky před týdnem ve Velmezu.
Konečně jsme sérii proher prolomili
a teď se musíme dívat dopředu, dál jít
zápas od zápasu. Pokud navážeme na
zlepšený výkon z dnešního druhého
poločasu, měli bychom být schopní
častěji bodovat.“

Grandiyzní pŐestŐelka nabídla osmdesát gylŢ!
SO PV
KP BR

36:44

PROSTĚJOV Podruhé v této
sezóně se házenkáři TJ Sokol II
Prostějov střetli s SK KP Brno B,
momentálně posledním celkem
tabulky. A jinak nejslabší družstvo soutěže podruhé nastoupilo
extrémně posíleno v téměř kompletně extraligové sestavě. Proto
i včerejší duel 16. kola 2. ligy mužů
ČR 2018/2019 logicky skončil
porážkou, navíc opět v divácky
atraktivní a gólově nesmírně výživné přestřelce. Při monstrózním
výsledku 36:44 (17:18) padlo málokdy vídaných osmdesát branek!
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Marek
SONNEVEND
Domácí kratičce vedli 1:0, poté začala
úřadovat takřka nezastavitelná hostující
ofenziva (1:3, 4:7). Hráči Králova Pole
špičkové tuzemské úrovně většinou
procházeli hanáckou obranou jako nůž
máslem, umně kombinovali i se prosazovali individuálně a s vysokou úspěšností
zakončovali ze všech postů. Sympatické
však bylo, že „dvojka“ v silné sestavě s rov-

něž extraligovými bratranci Flajsarovými
+ úderným Kosinou maximálně bojovala. A v naprosto otevřené partii vedené
výhradně útočným stylem dlouho držela
s favoritem krok.
Pohledný mač ve stylu nahoru – dolů
se Černíčkovým svěřencům podařilo
díky odvážnému pojetí otočit z 11:13 na
14:13, ještě krátce před přestávkou vedli
17:16. Hned po obrátce ale přišel razantní zvrat. Zkoncentrovaní Jihomoravané
vtrhli do druhé půle jako velká voda,
ba přímo mořská tsunami. Během pěti
minut nasázeli šest tref, čímž odskočili
na 19:24. Rozhodnuto tím ještě nebylo,
neboť Sokolové palebně tažení nejvíc
tandemem J. Flajsar + Kosina, částečně

i Hacurou, Čelovským a R. Flajsarem
nepřestávali směrem dopředu tahat na
plné obrátky.
Byť jejich zadní řady připomínaly proti brněnské kvalitě průchoďák, neměl
soupeř do 41. minuty a stavu 26:28 nic
jistého, ještě deset minut před koncem
pak panovalo stále přijatelné skóre 34:39.
Teprve v závěru uhnaným plejerům TJ
došly síly, načež Stein, Kučera, Petrovič,
Cabák a spol. nekompromisně utekli
na desetigólový rozdíl - 34:44. Který se
v úplném závěru povedlo aspoň částečně
zkorigovat na definitivních 36:44.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku najdete na
straně 26

Pozápasové
hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK – TJ Sokol II Prostìjov
„Hrát se dá s každým, ale vzhledem k sestavě soupeře se šesti extraligovými hráči byly karty jasně rozdané už předem. Tihle borci trénují sedmkrát
týdně a pravidelně nastupují v nejvyšší české soutěži, což se muselo projevit. My jsme se proti nim snažili bojovat a myslím, že na naše poměry kluci
odvedli směrem dopředu skvělý výkon. Dokud jsme stačili se silami, byli
jsme silnému Brnu útočně rovnocenným protivníkem. Teprve posledních
přibližně deset minut už chlapci šlapali vodu a hosté se utrhli na větší rozdíl.
Body jsme dnes za daných okolností nemohli reálně získat, s porážkou se
prostě musíme smířit. Myslím, že i přes čtyřiačtyřicet inkasovaných branek
se nemáme za co stydět, takoví protihráči zkrátka byli pro nás často nebránitelní. Naopak si cením šestatřiceti nastřílených gólů. Diváky snad
pobavila rychlá ofenzivní házená. A mě každopádně mrzí, že béčko Králova
Pole získalo za celou dosavadní sezónu jen šest bodů, z toho čtyři s námi
v extrémně posíleném složení. Zatímco proti skoro všem ostatním hrálo
v mnohem slabší sestavě, což soutěž svým způsobem ovlivňuje...“
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Marek
SONNEVEND
EXTRALIGA DOROSTU
– O 3. MÍSTO
SK RG Prostějov
– SK Plhov Náchod
20:16 (12:8)
PROSTĚJOV Výhodu domácího
prostředí využili mladí Hanáci skvěle.
Počáteční vedení 2:1 sice rychle ztratili
a defenzivně slabší první čtvrtinu prohráli 5:7, ale pak vývoj důležitého střetnutí razantně otočili. Klíčem k tomu
byla výrazně zlepšená obrana, která
soupeři dovolila za celou druhou desetiminutovku dát jediný koš. A protože ergéčko v útoku trefovalo pořád,

➢

platilo o poločasové přestávce nadmíru slibné skóre 12:8. Hosté hned
po pauze dotáhli na 12:10, po dalším
odskočení černo-žlutých následně snížili ještě dvakrát na rozdíl tří tref (15:10
– 15:12, 16:13). Žádné drama se však
nekonalo, neboť prostějovský mančaft
nijak nepolevoval a až do úplného
konce předváděl kvalitní, soustředěný
i nadšený výkon umocněný výbornou
atmosférou povzbuzujících fanoušků.
Definitivní rozhodnutí přinesl minitrhák na 18:13, od té chvíle již nebylo
o bronzovém triumfu moravské jízdy
žádných pochyb.
„Perfektní zápas a úžasný zážitek jak
pro nás, tak pro diváky. Utkaly se dva
vyrovnané týmy, které spolu během
sezóny sváděly rovnocenné souboje,
nikdo nebyl favoritem. Nám dokonale sedlo domácí prostředí, zatímco
Náchod je zvyklý hrávat spíš v men-

ších halách. Svěřenci měli svůj den,
hodně se trefovali a dobře bránili,
prostě celkově super výkon. Dnes jim
nemám absolutně co vytknout, i když
dřív jsme spolu měli nějaké spory
ohledně taktiky. Teď jsme všichni
strašně moc spokojení,“ hodnotil už
s úlevným úsměvem hlavní kouč dorostenců SK RG Martin Šnévajs, jenž
družstvo vede společně s druhou trenérkou a životní partnerkou v jedné
osobě Anetou Lešanskou.
Oba s celým kolektivem na hřišti
bouřlivě slavili, v náručí navíc malou
dcerku. „Určitě rozhodla druhá čtvrtina, během níž nastal velký zlom díky
našemu obratu z 5:7 na 12:8. Takové
výpadky jsme v tomto ročníku většinou mívali my, ale tentokrát jsme sami
dokázali trestat chyby soupeře a získali
klíčový náskok. Který jsme pak bez
větších problémů udrželi až do závěru,“ ohlížel se Šnévajs. Z vydřené medaile měl obrovskou radost. „Všichni

ostatní semifinalisté posílili před play-off o nejlepší hráče z nepostupujících
oddílů, pouze my jsme nechali kádr
pohromadě ve stejném složení a vsadili na týmovou soudržnost vlastních
odchovanců. A jsem hrozně rád, že
jsme za tenhle přístup byli odměněni
zaslouženým bronzem. Děcka v nejdůležitějším okamžiku společně zabrala, placku jim ohromně přeju,“ připojil
Šnévajs dojatě.
Nejvíc košů Prostějova: Dušek 6,
Ošťádal 5. Náchod: Štěpánová 7.

EXTRALIGA DOROSTU
– FINÁLE
KCC Sokol České Budějovice
– KK Brno
18:14 (10:6)
Mladí Jihočeši měli finálový mač pod
kontrolou od úvodní do poslední
minuty a po právu získali mistrovský
titul ve věkové kategorii U19.
Nejvíc košů – Budějovice: Kortus

a Botková 5. Brno: Literová 5.
EXTRALIGA DOSPÌLÝCH
Konečné pořadí soutěže: 1. KCC
– FINÁLE
Sokol České Budějovice, 2. KK Brno,
KCC Sokol České Budějovice
3. SK RG Prostějov, 4. SK Plhov Ná– KK Brno 19:18 (10:7)
chod, 5. KC ZŠ Šenov, 6. KK Nový
V rozhodující bitvě elitní české soutěLískovec.
že se zrodilo překvapení, když úřadu1. LIGA DOSPÌLÝCH
jící šampión republiky z jihu Moravy,
– FINÁLE
který navíc jasně ovládl i dlouhodoVKC Kolín
bou část tohoto ročníku, tahal celé
– Korfbal Náchod
finálové střetnutí za kratší konec
18:16 (6:7)
herního provazu. V koncovce sice
Dlouho naprosto vyrovnaný duel mocně dotahoval, ale vyrovnat nezlomili na svou stranu Kolínští až zvládl. A Jihočeši z Budějovic uhájili
obratem v závěru, díky čemuž obhá- těsné vítězství, čímž dosáhli na desáté
jili loňský prvoligový primát. Třetí ve extraligové zlato v oddílové historii.
druhé nejvyšší soutěži seniorské ka- Prostějované pak podruhé v klubotegorie skončilo prostějovské béčko. vých dějinách vybojovali bronz.
Konečné pořadí soutěže: 1. VKC Nejvíc košů – Budějovice: Krejčí 4.
Kolín, 2. Korfbal Náchod, 3. SK RG Brno: Jonáková 6.
Prostějov B, 4. KK Brno B, 5. Mod- Konečné pořadí soutěže: 1. KCC
ří Sloni YMCA Znojmo B, 6. KC Sokol České Budějovice, 2. KK Brno,
SPŠS Tábor, 7. KK Nový Lískovec, 3. SK RG Prostějov, 4. Modří Sloni
8. SCDK Wroclaw, 9. KC ZŠ Šenov. YMCA Znojmo.
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PROSTĚJOV Během zá- PŮVODNÍ
kladní části Chance ligy se ZPRAVODAJSTVÍ
muži LHK Jestřábi Prostějov pro Večerník
ocitli i na třetí příčce, nakonec byli rádi za holý postup Marek
do play-off a obsadili cel- SONNEVEND
kové sedmé místo po těsném vypadnutí ve čtvrtfinále
play off se Vsetínem. V rámci komplexního ohlédnutí za
uplynulým soutěžním ročníkem se Večerník následujícím obsáhlým přehledem snažil podrobně zmapovat, jakým způsobem svěřenci kouče a sportovního manažera
v jedné osobě Jiřího Vykoukala procházeli celou sezónou
2018/2019.
1(+%+.0ª6+5-18-#
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tři výsledkové úspěchy (2:1sn v Katowicích, 5:3 nad Novými Zámky, 3:2 v Třebíči), leč následovaly
rovněž tři porážky ve zbývajících
přátelácích (s Třebíčí 2:3, v Nových
Zámcích 0:3, v Českých Budějovicích 1:4).
„Je až hrozivé, jak velké množství
chyb pořád děláme. Většinou jde
o hrubky individuální, kterými
často sami posíláme soupeře do
vyložených šancí včetně sólových
nájezdů. Na odstranění nedostatků
se samozřejmě snažíme pracovat
v přípravě, ale realizace během utkání zatím bohužel neodpovídá našim
představám. Nejhorší přitom je neschopnost rozehrát, poslat přesnou
přihrávku a přijmout ji,“ mračil se
Vykoukal na konci tréninkového
období.
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Vše odstartovalo v podstatě už na
konci června, kdy vedení oddílu
uspořádalo ve V.I.P. prostějovského
zimního stadionu tiskovou konferenci. Představilo během ní všechny
nové posily hráčského kádru včetně
osobně přítomných útočníků Marka
Račuka i Lukáše Žálčíka. Své plány
prezentoval také sportovní manažer
a hlavní trenér Jiří Vykoukal a odvážné vize potvrdil nejvyšší klubový šéf
Jaroslav Luňák.
„Konkurence v první lize je sice tvrdá, ale po těsném čtvrtfinálovém
vyřazení Kladnem nemůžu mít do
nové sezóny jiný cíl než první kolo
play-off konečně překonat. Věřím,
že pokud si náš částečně obměněný
tým sedne a bude kvalitně pracovat,
Cå-1.1
má na to o nejlepší čtyřku bojovat.
8;&#Ą'0º56#46
Do semifinále chceme. A stále žije
i ten můj dlouholetý sen o postupu Premiéra Chance ligy přinesla strhudo extraligy,“ nezůstával Luňák nijak jící bitvu na vlastním ledě s posíleným Vsetínem, který Hanáci přestřípři zdi.
leli 6:5 v prodloužení. Hned vzápětí
.'60ª2Ąª24#8#
sice vybouchli 4:6 v Benátkách nad
/#:+/.0ª+06'0<+6#
Jizerou, ale pak působivě skolili favoPřed letními prázdninami trénovala rizovanou Jihlavu 3:2 a po dalším vívětšina Jestřábů individuálně, pouze tězství 3:1 na Slavii Praha vypadalo
menší skupině ordinoval společnou všechno dost slibně.
přípravu kondiční lodivod David „Po prvních dvou zápasech s mnoha
Skřivánek. Podstatnou část července inkasovanými góly jsme si řekli, že
pak zabrala dovolená, načež se ptačí musíme zrychlit rozehrávku dopředravci týden před koncem tohoto du a zbytečně se s pukem nedrbat
měsíce slétli k úvodnímu týmovému vzadu, protože při tom děláme hodtréninku na ledě. Před přátelskými ně chyb. A soupeři pak lehce daruduely takhle makali tři týdny.
jeme vyložené šance. Tohle jsme
„Šlapeme do toho od začátku po- zlepšili a v útoku se pak snažíme
řád na plné obrátky, kluci vše zvlá- být kreativní, hrát svůj kombinační
dají. V pondělí, ve středu i v pátek hokej i využívat produktivní kluky,
máme padesát minut na ledě plus které v mančaftu máme,“ říkal hbitý
padesát minut v posilovně, v úterý útočník David Dvořáček.
a ve čtvrtek dvakrát padesát minut
Cå-1.1
na ledě. Každou jednotku děláme
<646;5(#814+6;
v maximální intenzitě do velkého
vyčerpání. Denně tedy máme stále Jediným světlým momentem todvě fáze, jednu dopoledne a druhou hoto úseku bylo zdemolování slabé
odpoledne,“ přibližoval náročný lo- Kadaně 9:2. Jinak borci elhákáčka
hrubě nezvládli vstupní top derby
divod Vykoukal.
ročníku s Přerovem (1:4) a venku
2Ą6'.5-¦<2#5;
těsně nestačili na dva velké favority
56Ąª&#8ö1$.#è01
České Budějovice (3:4) ani KladDivokou vstupní prohru 4:5 s pol- no (2:3). Tím pádem rychle nastal
skými Katowicemi v zahajovacím zákonitý pokles do horšího středu
přátelském střetnutí sice vystřídaly tabulky.

Hokejisté Prostějova ani napočtvrté neproklouzli
branami čtvrtfinále play off druhé nejvyšší soutěže
„V první třetině jsme byli herně lepší
než Rytíři. Možná, kdybychom odskočili na 3:1, tak by se zápas vyvíjel
jinak. Nás ale dostala do kolen častá
vyloučení. Pak v závěru už nebyla
síla na to, abychom dokázali srovnat
a odvezli si nějaký bodík,“ litoval Jiří
Vykoukal o fous nulového výjezdu
do Jágrova města.
Cå-1.1
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Nejlepší série během celé soutěže
přišla už takhle brzy. Prostějované
nejprve přejeli Havířov 5:0 a potom
si v brankově divočejších přestřelkách poradili dvakrát 5:4 na kluzištích protivníků (v Ústí nad Labem
a Litoměřicích) i 6:3 doma nad
Třebíčí. Jednadvacet nasázených
tref během čtyř utkání přetavených
ve dvanáctibodovou injekci vyneslo
mančaft blízko medailovým příčkám.
„V Litoměřicích jsme nebyli herně
lepší než soupeř, ale celé mužstvo
bojovalo. A takové tři body mají velkou cenu, nálada v mančaftu je po
čtyřech vítězstvích za sebou samozřejmě perfektní. Musíme však dál
makat, aby v rychlém sledu příštích
utkání co nejdéle vydržela,“ přál si
kapitán jestřábího hejna Matouš
Venkrbec.
Cå-1.1
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Dobrou formu však ofenzivně laděný kolektiv neudržel, neboť nadále
příliš často inkasoval. Šok utrpěl
proti v tu dobu poslednímu Frýdku-Místku (2:3), po následném vyloupení nebezpečné Poruby (5:2)
dostal napráskáno ve Vsetíně (3:6)
a byť ještě smáznul Benátky (5:1),
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Foto: Marek Sonnevend

jsme nebyli daleko. Vyrovnání dvě
minuty před koncem při power play
i prohraných nájezdů je samozřejmě
škoda, ale pokud zlepšení potvrdíme
v dalších střetnutích, měli bychom
jít zase nahoru,“ věřil Vykoukal.
Cå-1.1
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Nejvýš během celé sezóny se parta útočně tažená produktivními
hvězdami Tomášem Divíškem,
Markem Račukem, Tomášem Nouzou či Lukášem Žálčíkem dostala
krátce po polovině základní části.
Pomohla jí k tomu nadmíru povedená série osmi obodovaných mačů za
sebou včetně šesti výher, mezi nimiž
se vyjímala především slastná skolení Českých Budějovic 5:3 a Vsetína
4:2, nebo cenné zářezy na ledě Haví-

jak si vedou jestøábi po návratu do první ligy...
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rostoucí nepohoda se promítla jak
do debaklů v Jihlavě (2:8) i se Slavií
(3:6), tak do druhého ztraceného
derby, tentokrát u Zubrů (3:4sn).
„Nejhorší výkony jsme předvedli
na Dukle a proti Pražanům, to byla
z naší strany bída. V Přerově už došlo
ke zlepšení, od vítězství za tři body

3:7 na Kladně. A vyvrcholením veškerého zmaru se stalo trpké podlehnutí 1:2 papírově slabým Benátkám.
„Dřív tenhle mančaft dával hromadu gólů, zatímco poslední dobou
jich ubylo kvůli trápení v koncovce.
Nepadá to tam a v takovém případě
je asi nutné víc střílet i dorážet, aby
se smůla protrhla. Každopádně síla
v týmu rozhodně je, podle mě se určitě už brzy projeví,“ povídal urostlý
bek Jakub Husa coby nová posila
dravých ptáků do zadních řad.
Cå-1.1
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Z nepříjemné krize se pořadím nebezpečně padající Jestřábi vyhrabali překvapivým, leč zaslouženě
vydřeným triumfem 3:2 v Jihlavě.
Vzápětí popravili sešívané 6:1, aby
následující týdny ovládla výsledková
houpačka do opačných poloh. Dolů
soubor ze srdce Moravy zamířil vinou dalšího derby neúspěchu na
zimáku konkurenčních turů (2:4) +
těsného padnutí s Motorem (2:3sn),
nahoře se ocitl zásluhou jasných
vítězství v Kadani (7:2) i Porubě
(6:2) a zpátky na hranu postupové
osmičky pro play-off spadl nestabilní
ansámbl vinou Kladna (2:3) a Havířova (2:5).
„Úvod nám vůbec nevyšel a po individuálních chybách jsme prohrávali
0:2. Takové hrubky nás sráží celou
sezónu a obzvlášť v utkání, ve kterém se bojuje o postup do vyřazovací fáze, se jich nemůžeme dopouštět.
Přípravu na zápas jsme měli velmi
podrobnou, ale někteří hráči jako by
na ní nebyli. Ve zbývajících padesáti
minutách tým makal a dřel, ale na
domácí už to nestačilo. Ve zbytku základní části se ukáže, jestli na play-off
máme, nebo ne,“ lamentoval kormidelník Vykoukal.

řova (3:2) i Třebíče (4:3). V součtu
to devětkrát z jedenácti pokusů vyšlo výsledkově úspěšně, což znamenalo posun na krásnou třetí pozici!
„Kluci poslední dobou lépe plní taktiku, nedělají tolik chyb a maximálně bojují, díky tomu se daří překonat
i některé zdravotní absence. Kádr je
však úzký a uvidíme, nakolik vydržíme do náročného programu příštích
kol. Průběžně vysoké umístění bych
Cå-1.1
nijak nepřeceňoval, spíš bude důle4#&1562#-41<2#-;
žité nepolevit a dál jít zápas od zápasu,“ uvažoval sportovní lídr LHK Jiří Odpověď na trenérovu řečnickou
otázku byla naštěstí kladná, neboť
Vykoukal.
jeho svěřenci v klíčovém momentu
Cå-1.1
dlouhodobé soutěže náležitě zabrali.
*'40ª-.12º60ª
Rozprášili ústecký Slovan 7:0, vyNejen vinou rozrůstající se marod- dřeli nesmírně důležitý úspěch 2:1
ky prostějovští muži docela rychle v Třebíči a mezi osmičku vyvolených
spadli do hokejově slabšího období, definitivně vlétli zdoláním silných
kdy působivé ofenzivní rejdy vět- Litoměřic 4:2. Bohužel se okamžitě
šinově zapadly do minulosti, aby dostavilo uspokojení provázené popřítomnost obstarávala spíš upra- levením, tudíž základní část uzavřely
covaná podívaná. Snad jen kromě prohry 1:4 ve Frýdku-Místku a předalší dehonestace zoufalých Trhačů devším 2:3 s Porubou po hrozivém
z Kadaně (11:1). Jinak byli sokové herním trápení.
udoláváni silou vůle, například ko- „My jsme si to hned po utkání v kanečně vyšlo přemoci přerovského bině s klukama vyříkali a až zítra přiarcirivala (3:2sn), teprve zvládnuté jdeme na zimák, budeme naladění
nájezdy rozsekly rovněž bitvy s Tře- čistě na vyřazovací boje, zavládne
bíčí i Frýdkem-Místkem. Až příliš se play-off nálada. Prohry s Porubou
ale rozmohly prohry, do nichž spa- je sice škoda, ale už je to jedno, zádaly výprasky 1:7 v Budějovicích + kladní část skončila. Nějak jsme ji

doklepali, některé věci během ní
byly z naší strany dobré a některé
špatné. Teď je potřeba navázat na ty
vydařené, každopádně se na play-off
moc těšíme,“ upřímně okomentoval
zbytečný výpadek proti ostravskému celku ostřílený forvard LHK
Tomáš Divíšek.
è6846(+0.'0'&16#ä'0º
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Série úvodního dějství k.o. bitev
letošní Chance ligy mezi hokejisty
Vsetína a Prostějova ještě nestihla
vyprchat z živé paměti. Hanákům
nevyšel čtvrtfinálový start Na Lapači, kde dvakrát podlehli 0:3 a 3:4p,
byť ve druhém duelu zázračně vyrovnali během posledních dvou
minut normální hrací doby z 1:3 na
3:3.
Též doma svedli s ambiciózním
soupeřem dvě rovnocenné partie
rozseknuté až v extra timu (4:3p,
3:4sn), čímž se po krajně nepovedeném nájezdovém rozstřelu ocitli na
pokraji poměrně rychlého vyřazení.
Zvlášť když za zápasového stavu 1:3
cestovali k pátému dílu na nedobytné Valašsko.
V podstatě již odepsaní Jestřábi tam
však senzačně loupili 4:2. A jakmile
na takřka vyprodaném vlastním stadionu vzápětí vyučili znejistělého
soka 5:1, rázem se díky srovnání série na 3:3 ocitli v psychické výhodě
oni. Bohužel rozhodující sedmou
řežbu o všechno absolutně nezvládli, porážka 2:6 plná fatálních minel
jim definitivně ukončila sezónu.
V konečném pořadí obsadili až sedmý post, který jim náležel i po šedesáti kolech.
„Je mi jasné, že takové umístění nevypadá pro spoustu lidí nijak valně
a můžou jej označit jako 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
mančaftu, který ukázal svou sílu.
Scházela pouze ta pověstná postupová třešnička. 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,“
obsáhle zhodnotil kapitán elhákáčka Venkrbec.

