

15052710549

MILUJE
ME



s pohodou
od 10. 3.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 5. března 2018

Čí slo 1 0 tR oční k 22

Cena 17 Kč

72 stran

KOMANDO
STRILELO
NA
VOJAKA!


EXKLUZIVNĚ

  
 
 

           ! " 
"  "#$   % "



Michal KADLEC

18022110221
18030110253

➢

18030110259

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 16

18022810248

18030210265

18030210262

PROSTĚJOV V Prostějově se střílelo jako u Verdunu a od Policie ČR opět ani slovíčka vysvětlení... Jak Večerník
zjistil, zásah policejního komanda z Olomouce v ulici E. Valenty během noci 3. února byl namířen proti gangu
zlodějů aut. Pro odstavenou škodovku odcizenou v krajském městě si totiž přišel pětatřicetiletý profesionální
voják, na kterého už číhali policisté...Ti jej naháněli až doWolfovy ulice, kde ho i pomocí opakované střelby zadrželi!
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rubriky



Prostějov (mik) - Po rozsáhlém
požáru budovy reklamní agentury
Cheops v Olomoucké ulici během
neděle 28. ledna se policejní a hasičští
vyšetřovatelé pustili do prověřování
příčin požáru. Večerníku bylo tehdy
z obou stran sděleno, že první výsledky šetření budou známy koncem února. Během uplynulého týdne jsme se
tedy přeptali hasičů, zda už jsou nějaké
konkrétní zprávy z vyšetřování zřejmé. „Vyšetřování si převzala krajská
centrála HZS v Olomouci a obdržela
jsem informaci, že do pátku devátého
března proběhne schůzka hasičů i policistů, kteří zhodnotí první výsledky
vyšetřování. Do té doby nemohu
bohužel uvést žádné konkrétní informace,“ sdělila Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

 
Prostějov (mik) - Třeskuté mrazy
jsou podle předpovědí meteorologů již minulostí. Stejně jako po celé
České republice, tak i v Prostějově
přesáhnou tento týden denní teploty
šesti stupňů Celsia nad nulou a rtuť
teploměru by se pod „nulu“ s výjimkou neděle neměla dostat ani jednou!
Že by už konečně předzvěst jara?

FOTO

VEÈERNÍKU

hlídá
Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Tak konečně! Už to vypadalo, že zima snad ani nepřijde. Nakonec trocha sněhu přece jen napadla, dokonce
se ve městě nedávno i chvíli udržel. Díky tomu se nadšenci ze Splávku již mohli pustit do stavby obří housenky, ze které se
motýl naštěstí nikdy nevyklube... Na netradičního sněhuláka spotřebovali sníh ze širokého okolí.
Loni to přitom bylo s bílým stavebním materiálem výrazně lepší. Díky tomu na prostějovském sídlišti Hloučela vznikla krásná
sněhová sfinga. Její stavitelé jsou připraveni postavit něco speciálního i letos.„Čekáme na více sněhu, ale nejspíš se nedočkáme. Zatím to však nevzdáváme,“ vzkázal Ondřej Růžička, který stál za výtvarnou podobou ledové sfingy.

Agentura 
To zase bylo něco! Nedávné jednání prostějovského zastupitelstva
sledoval celý svět a trhlo si opět
velkou ostudu. Tolik diskusí plných
hádek a vzájemného posílání do
„zádele“ se hned tak na jednom
místě nevidí. Smršť osobních nadávek, které musela poslouchat
i přítomná Agentura Hóser, bude
mít dohru. Primátorka Prostějova
vydala příkaz, který by měl ostré
spory už na příštím zastupitelstvu
vymýtit...

     

tt1POEʏMÓtt
Černá srna. „Přeběhla mi přes cestu černá srna, jel jsem zrovna za maminou
do Brna. Neměl jsem však smůlu, spíše štěstí, až na tři ječná zrna,“ notuje si Ivan
Mládek v populární písni Brno je Zlatá loď. Příliš štěstí však neměl řidič autobusu mezi Hvozdem a Vojtěchovem, který do srny narazil. Zvíře nadělalo škodu
za minimálně dvanáct tisíc korun a navzdory zranění uteklo.
ttÁUFSâtt
Když peníze dělají dluhy. Dravec odhalí svoji pravou povahu ve chvíli, spatří-li raněné zvíře. Člověk, když uvidí peníze... Povaha Pavla Lužného neboli Clementiho je nepochybně velmi chtivá a nezkrotná. Jakmile někde ucítí peníze,
nic jej nedokáže zastavit. Života na vysoké noze si však příliš neužil, po soudu
jej čeká skutečně dlouhý pobyt ve vězení.
tt4UʭFEBtt
Sytý hladovému nevěří. „Pane, prosím dejte mi sto korun, od rána jsem nic
nejedl.“ „Já taky ne!“ „Tak mi prosím dejte dvě stě, ať vás mohu pozvat...“ Podobný rozhovor by přes zimu v Prostějově proběhnout neměl. Bezdomovci
si totiž pravidelně mohou zaskočit na teplé jídlo k místnímu nádraží. Už jim to
však skončilo.
ttɇUWSUFLtt
Ostravská kometa. „V řadě za sebou, Prostějované jsou,“ mohl si bezprostředně po zahájení prodeje vstupenek na svůj koncert prozpěvovat populární autor
Tří čuníků Jarek Nohavica. Kvůli lístkům se museli lidé postavit do pořádně
dlouhé fronty. Zatímco večerní koncert se podařilo vyprodat během půldruhé
hodiny, lístky na jeho představení pro děti zůstávají stále v prodeji.
tt1ÈUFLtt
Kamera na cestách. „Cestování není otázkou peněz, nýbrž odvahy,“ napsal
brazilský spisovatel Paulo Coelho. Zachytit své cesty na kameru se podařilo
řadě dobrodruhů, jejich filmy byly k vidění v rámci festivalu Expediční kamera
mimo jiné i v Čechách pod Kosířem.
tt4PCPUBtt
Tanec jako skrytý jazyk duše. „Proč chodit, když můžeme tancovat?“ říkali si
možná účastníci Krajské postupové přehlídky scénického tance mládeže a dospělých, která se konala v prostějovském divadle.
tt/FEʏMFtt
Robinsonův Žešov. Začala uzavírka Brněnské ulice, která byla loni na podzim nejprve narychlo ohlášena a pak ještě rychleji odložena. Obyvatelé Žešova či Výšovic
si tak budou moci začít připadat jako na ostrově na Filipínách, kde se točí druhý díl
televizní reality show Robinsonův ostrov. Taky totiž budou odříznuti od světa...



 

housenka

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 



Škvrňata slavila. Do oslav devatenáctého výročí založení Mateřského
centra Cipísek v Prostějově se ponořila i ta nejmenší drobotina, která
společně s rodiči i babičkami či dědečky přišla do centra na party. Velmi
využívané centrum nabízí své služby
i díky výrazné podpoře statutárního
města Prostějov.

Splávek


Prostějovsko (mik) - V roce 2017
zpracovávali dopravní policisté na Prostějovsku 627 dopravních nehod, které
podléhaly oznamovací povinnosti
podle zákona o silničním provozu. To
je oproti roku 2016 pokles o 31 případů. Ve 156 nahlášených událostech
byly nehody vyřešeny příkazem na
místě, 186 přestupků bylo odevzdáno
správním orgánům dle místní příslušnosti a dalších 260 drobných kolizí si
řidiči s přítomností policistů na místě
vyřešili sami prostřednictvím takzvaného euroformuláře. Smutná je skutečnost, že při dopravních nehodách
během roku 2016 zahynuli na silnicích
po celém Prostějovsku čtyři lidé.

rubriky
Večerníku

       

„Já už to nemůžu poslouchat.
Osobně jsem byla ze strany opozičních zastupitelů sedmadvacetkrát poslána do pr...., třináctkrát
do haj... a jedenáctkrát mi bylo
řečeno, že jsem krá..! Já jsem je
taky párkrát poslala někam, což
o to, ale copak tohle je řešení?
Vždyť se na nás díky živému vysílání dívá celý svět. Co si o nás asi
pomyslí v Americe nebo na Islandu? Tomu musíme zamezit, nikdy
se to už nebude opakovat,“ slibuje
primátorka Alena Rašáková.
Jak toho ale první dáma chce
docílit, aby si zastupitelé sprostě
nenadávali, a to skoro při každém bodu programu jednání?
„Je to jednoduché a já to mám

KRIMI
 

Na podzim loňského roku Večerník informoval o krádeži
dvou motocyklů Jawa a Simson
z roku 1990, o které přišel majitel z obce na Němčicku. Ten tehdy vyčíslil škodu na padesát tisíc
korun a věřil, že policisté dnes
už pomalu historické motorky
najdou a zloděje vypátrají.

50 000

už vymyšleno. Hned zítra vydám
nařízení, a právo na to jako primátorka mám, že každý zastupitel půjde během následujících
dní povinně na očkování proti
vzteklině! Podle lékařů je to jediná možnost, jak z každého
člověka udělat klidného beránka
a slušného člověka. A takoví pánové Pilouši, Matýsci či Švečíci
dostanou koňskou dávku. A bude
klid,“ pronesla razantně primátorka Rašáková.
Očkování proti vzteklině má probíhat podle informací Agentury
Hóser ve dvou fázích. Jeden den se
na veterinu dostaví koaliční zastupitelé, druhý den zase ti opoziční.
„Zamezíme tak tomu, abychom se

ještě před očkováním neporafali,“
souhlasí s očkováním také první náměstek primátorky Zdeněk
Fišerák. Proti jsou ale zejména
opozičníci. „Copak jsem nějakej
čokl, abych nechal do sebe píchat
takovej sajrajt? To radši budu na
svoji funkci v zastupitelstvu rezignovat,“ rozčílil se po našem dotazu zastupitel z řad Vyřazených
Francimór Pilouš.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
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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.

DALIBOR HANGURBADŽO
A dočkal se. Minulý týden němčičtí policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, a představte
si, ze stejné obce jako byl okradený! Chlapík obviněný z krádeže strážcům zákona vzápětí
prozradil, komu motorky prodal. Bylo tedy jen dílem okamžiku oba stroje zabavit a vrátit původnímu majiteli. Ten byl
určitě štěstím bez sebe...

  
608 960 042

se narodil 9. září 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
24. února 2018. Jeho zdánlivé stáří je
17 let, měří asi 178 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

TOMÁŠ LAKATOŠ
se narodil 20. prosince 1985 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
28. února 2018. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 33 do 35 let, měří mezi
177 až 180 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.



Jsme fakt čuňata! Biokoridor
Hloučela zdobí i v těchto dnech jedna černá skládka za druhou. Na hromady neskutečného svinčíku tam
přišly kontroly magistrátu. Sotva je
jedna skládka odklizena, vznikají
podle radních další a další. Podle
náměstka primátorky Pospíšila uvažuje magistrát o fotopastích.




1 861

Přesně tolik trestných činů bylo
spácháno v loňském roce na území Prostějovska. Je to jen nepatrně více než v roce 2016. Ve srovnání těchto dvou let se však o celá
dvě procenta zvýšila objasněnost
jednotlivých případů ze strany
policie.
 

JAROMÍR JÁGR

Foto: internet

Dosud stále hrající hokejová legenda a druhý nejproduktivnější hráč
celé historie NHL dorazil o uplynulém víkendu do Prostějova. Byť
jeho zranění není stále v pořádku,
i kvůli pár vteřinám pobytu na
ledové ploše v zápase proti Jestřábům dokázal zimní stadion do posledního mísečka vyprodat.
 



„TAK VČIL
MI ZBYDE
AKORÁT VODA
Z HLOUČELE!“
Jeden z bezdomovců si před místním
nádražím takto posteskl zrovna ve
chvíli, kdy snědl teplý segedínský
guláš. Charitativní akce skončila.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

3/0 °C



3/1 °C

Støeda

6/2 °C

Ètvrtek

6/3 °C

Pátek

6/2 °C

Kazimir
Miroslav
Tomáš
Gabriela
Františka

Sobota

5/1 °C

Nedìle

3/-1 °C

Viktorie
Anděla
Zdroj: meteocentrum.cz
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BRNO, PROSTĚJOV Byl to hodně tvrdý zásah! Na začátku
října loňského roku si policejní komando z Brna přijelo do
Prostějova pro čtyři notorické kriminálníky. Zakuklení ozbrojenci zatkli na parkovišti před prodejnou Lidl na Újezdě
tři z nich, pro čtvrtého si pak dojeli na Husovo náměstí. A jak
Večerník zjistil, kvarteto zločinců, mezi nímž je i jedna dívka,
stanulo minulý týden před soudním tribunálem...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal KADLEC
Prostějované Robert Horváth, David
Mika, Patrik Pilar a Gabriela Suchá se
ze svých činů zpovídali předminulé
úterý u Městského soudu v Brně.

Jejich činnost totiž vyšetřovali
kriminalisté z Krajského ředitelství
Policie ČR Jihomoravského kraje!
„Mohu potvrdit, že uvedené osoby
jsou obžalovány pro přečin krádeže,
přečin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku i pro přečin poškození
cizí věci,“ zareagovala na dotaz
Večerníku Petra Hovorková, tisková
mluvčí Městského soudu v Brně.

*$  % &   $    "  !$    %% " %    "  "  + "
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V úterý 20. února šlo o první soudní přelíčení, které bude se všemi
čtyřmi Prostějovany pokračovat.
„Jednání v této věci bylo odročeno
na úterý dvacátého března,“ potvrdila Hovorková.
Z dostupných informací ještě
Večerník zjistil, že obviněná
čtveřice prostějovských Romů
podnikala loupežné výpravy na
různá místa Jihomoravského kraje. Za dva týdny se dozvíme více,
u druhého přelíčení totiž budeme
naživo!

?
MLUVČÍ RADNICE 
„Čekáme

DO RADY ČTK?
zjistili jsme

PRAHA, PROSTĚJOV „Je to
pocta pro všechny prostějovské
novináře,“ říká zdejší primátorka
Alena Rašková. Referentka vnějších
vztahů magistrátu a tisková mluvčí
Jana Gáborová usiluje jako kandidátka hnutí SPD Tomia Okamury
o nominaci do Rady České tiskové
kanceláře! Uplynulou středu sice
v tajné volbě poslanců při první
šanci neuspěla, ale dostala se do
kola druhého. Šanci získat prestižní
a významný post v ČTK dostane Gáborová znovu už tuto středu na půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.

druhého kola pak postoupili bývalý Z volby vypadlo želízko ODS Zdeňka
člen Rady pro rozhlasové a televizní Štěpánková, kterou volilo 35 poslanců,
vysílání Pavel Foltán, historik a polito- i bývalý poslanec KSČM Václav Snolog Michal Pehr, bývalý novinář Jiří Tápek, jež získal 18 hlasů.
borský a právě mluvčí prostějovské
radnice Jana Gáborová! Druhý
kandidát ANO 2011 Foltán

obdržel v prvním kole tajné vol  

by 74 hlasů, kandidátka SPD
Tomio Okamury J. Gáboro15
vá získala 73 hlasů (k volnbě
jí tedy chybělo pět hlasů!),
nominanti KDU-ČSL Pehr
a Pirátů Táborský dostali po 39
hlasech. Původně přitom poslanci vybírali ze sedmičky kandidátů.

Michal KADLEC
Rada ČTK se aktuálně doplňuje
o tři nové členy. Minulou středu již
potřebné hlasy od poslanců dostal
novinář a publicista Petr Žantovský,
kterého nominovalo hnutí ANO
2011. Obdržel 86 hlasů, ke zvolení
jich bylo nutných osmasedmdesát. Do

1 / & %      ! "3"4 ' '    
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Foto: Michal Kadlec

zjistili jsme

na vyjádření
k nabídce,“

prozradila Večerníku mluvčí SŽDC

. "   % "#   % /& 01  " !%#  2

PRAHA, PROSTĚJOV A je to venku! Už na konci
loňského roku Večerník přinesl informaci o snaze majitele budov na hlavním nádraží v Prostějově zaplnit
prázdné místo v pravém křídle haly, které vzniklo
zrušením hotelu, bufetu a restaurace. V současnosti
už více jak rok se tyto prostory nedaří pronajmout.
To by se ale mohlo změnit. Večerník získal exkluzivní
informaci, s kým že probíhají jednání...
Na konci uplynulého roku Správa železniční dopravní
cesty deklarovala, že usilovně hledá nájemce prostor po bývalém hotelu, restauraci a bufetu. „Jednáme
s některými obchodními řetězci, naší prioritou je

 





zřízení supermarketu na hlavním nádraží v Prostějově,“
uvedla v prosinci 2017 Kateřina Šubová, tisková mluvčí
Generálního ředitelství SŽDC v Praze. Tenkrát ale ještě
odmítala prozradit, který z obchodních řetězců byl osloven. Nyní už na dotaz opakovaný dotaz Večerníku
odpověděla mnohem konkrétněji. „Koncem letošního
ledna jsme volné nebytové prostory na prostějovském
hlavním nádraží nově nabídli obchodním řetězům Globus ČR, ale i maloobchodní síti Hruška a společnosti
COOP CENTRUM družstvo. V těchto dnech tak
netrpělivě čekáme na jejich vyjádření,“ prozradila
exkluzivně Večerníku Kateřina Šubová.
(mik)
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PLUMLOV Díky extrémně nízkým teplotám z minulého týdne zamrzly i tři největší vodní plochy v regionu. Zatímco Podhradský rybník v Plumlově, a ten městský v Drozdovicích se staly
rájem bruslařů, o plumlovské přehradě se to říct nedalo...

MRAZIVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA STRANĚ 13

➢

PROSTĚJOV Psala se polovina
ledna, když vyhořela kotelna budovy v prostějovské ulici Tetín.
Po velkých a náročných opravách se právě dnes, tj. v pondělí
5. března, handicapované děti
ze Střední, základní a mateřské
školy JISTOTA vrací do opravených prostor. V úterý je bude
následovat OS Lipka.
dokončení na straně 14 >>>
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Opravenému obchodu svitla V Krasické stále „na suchu“
    
PROSTĚJOV Tomu se dá říkat
nejen stín minulosti, ale pořádně
košatý román na pokračování...
Už od roku 2010 bombardovali
obyvatelé Krasické ulice vedení prostějovského magistrátu
požadavky na pokácení javorů
před domy podél silnice, jejichž
suché květy zasypávaly předzahrádky a lidé je museli pracně
odklízet. Úrady je nechaly pokácet až během léta 2016, přičemž
radní slibovali okamžitou novou
F&"+  <@  G'&  &""   '" „bezkonfliktní“ výsadbu. Ta však
 "&    "     !>??  H  !6
 '%&  G ! !    "&!" % dopadla katastrofálně! A jak Večerník zjistil, tento stav přetrvává
!  &  &
Foto: Martin Zaoral
i dnes...
LEŠANY Mít na vesnici obchod ním z vietnamských obchodníků Prostějovští radní vyslyšeli mnohé
začíná být skutečně luxus. Prodej- vše opět vyznělo do ztracena...
petice od lidí z Krasické ulice až po
ny v menších obcích totiž zavírají Obchod v Lešašesti dlouhých letech, teprve v létě
jedna po druhé. Přitáhnout nové nech pětatřicet let
2016 proklínané javory nechali ponájemce do uvolněných prostor fungoval v obecní
kácet. Samozřejmě se souhlasem od

je přitom čím dál těžší. Své o tom budově vhodně si-  
boru životního prostředí magistrátu,


ví v Lešanech. Už to vypadalo, že tuované do středu
který si však vymínil, že okamžitě
dlouhodobá snaha vedení obce obce. Definitivně
musí proběhnout náhradní výsadba.
11
bude nakonec korunována úspě- zavřel koncem
A musí jít o stromy, které nebudou
chem. Navzdory smlouvě s jed- loňského října.
„dráždit“ místní obyvatele. Stalo se.

Napsáno
pred


Uprostřed minulého týdne veřejnost zbystřila. Policie totiž informovala o násilném trestném
činu, ke kterému mělo dojít v prostějovských Smetanových sadech
v blízkosti kina Metro. Mladá
žena tam byla ve večerních hodinách údajně násilím přinucena
k souloži mužem, jehož policisté
po pár hodinách zatkli a vsadili do
cely předběžného zadržení.

„Místo javorů jsme během října
a listopadu vysadili asi dvě desítky
okrasných dubů,“ hlásila Večerníku
na podzim 2016 Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějova.
Nová výsadba ale skončila katastrofou, mladé doubky na jaře neobrašily
zeleným listím, ale zůstaly zcela suché!
„Je to katastrofa, ale co se dá dělat.
Okamžitě jsme celou věc reklamovali
u specializované firmy, která výsadbu

UHYNUhLrÉadí

stromy na 

veřejné zeleně v Krasické ulici měla
na starost. Ta nám po kontrole uznala
reklamaci s tím, že v případě uschlých
dubů jde o zmetky,“ informovala loni
v létě náměstkyně primátorky.
S novou výsadbou, a tentokrát
kvalitními stromy, se počítalo

na podzim 2017. Jak
ale Večerník zjistil, nestalo
se tak! „Reklamace je stále platná,
nevím, proč k nové výsadbě nedošlo. Po našem opětovném dotazu
nám firma sdělila, že nové stromky v Krasické ulici vysází letos na
jaře,“ prozradila Večerníku Ivana
Hemerková. Tak snad to tentokrát
klapne...
(mik)

    

Reálně mu za tento čin hrozila vazba.
„Ve středu 27. února 2008 ve večerních hodinách oznámila dvacetiletá
žena policii, že byla znásilněna v parku u kina Metro 70 v ulici Vápenice.
Ve 21:30 hodin tudy procházela směrem domů. Pachatel ji podle její výpovědi došel, uchopil zezadu, odtáhl
ji do křoví u hradební zdi a znásilnil.
V obavách o svůj život se nebránila,
ale ani nekřičela. Policistům vypově-

děla, že zná pachatelovu přezdívku.
Následně poté byl zadržen osmatřicetiletý muž z Prostějova a umístěn
do policejní cely. Policejní komisař
zahájil jeho trestní stíhání pro trestný
čin znásilnění a podá podnět státnímu zastupitelství na vzetí obviněného do vazby,“ informovala Večerník
takto ve středu odpoledne o případu
Alena Nedělníková, tisková mluvčí
Policie ČR Prostějov.

Neuběhly však ani dva dny a situace ohledně údajného znásilnění se
vyvinula jinak. V pátek v poledne
Večerník od policie obdržel novou
zprávu. „Dnešního dne poškozená
změnila svoji výpověď, policejní
komisař nedal podnět státnímu
zastupitelství na vzetí obviněného
do vazby a muž byl ze zadržení propuštěn,“ sdělila mluvčí prostějovské
policie.

Je tedy nakonec všechno jinak, než
na první pohled vypadalo? Je možné,
že dívka si celé znásilnění vymyslela?
„V současné době je posuzováno, zda
se jednalo o trestný čin křivého obvinění či nikoliv,“ odpověděla pouze
Alena Nedělníková.




   
Podobných případů bylo i v průběhu následujících deseti let
v Prostějově několik, stejně jako
vymyšlených loupežných přepadení či krádeží. Nicméně co
se týká znásilnění, tak o nich se
Večerník vždy dozvěděl pouze
od poškozených, protože policie
o těchto násilných případech zásadně neinformuje. Těžko říct,
proč. Místo toho, aby upozornila
a varovala veřejnost před možnými násilníky, obává se spíše možnosti paniky. Večerník se vždy až
na konci roku z policejních statistik dozvídá, že v Prostějově došlo
k deseti nebo dvanácti případům
znásilnění. Podrobnosti ve veřejně dostupných zprávách od policie ale nikde nenajdete... (mik)

1803110256
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jak šel čas Prostějovem ...

Dukelská brána
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Příště: Brněnská ulice
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Podvodník málem okradl stavební firmu z Prostějova




Ležel u kotelny

 

 

PROSTĚJOV Z přečinu podvodu a ještě navíc z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny viní prostějovští kriminalisté
z oddělení hospodářské kriminality pětapadesátiletého muže
z Kutné Hory. Ten se pomocí padělaného notářského zápisu
chtěl zmocnit peněz z účtu nejmenované stavební firmy!


Předminulou neděli 25. února ve
večerních hodinách bylo přijato
oznámení o ležící osobě u kotelny
poblíž Penny marketu v Plumlovské ulici. Oznamovatel měl obavu,
aby dotyčný neumrzl. Na místě byl
zjištěn ležící, zjevně podchlazený
třiapadesátiletý muž, který byl ve
značně podnapilém stavu a u sebe
měl i jízdní kolo. Nebyl schopen se
sám postavit na nohy a chodit bez
cizí pomoci. Orientační dechovou
zkoušku se pro jeho stav provést
nepodařilo. Přivolaný lékař rozhodl o jeho převezení a umístění do
protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Bicykl byl převezen
na služebnu městské policie, kde
si jej mohl majitel po vystřízlivění
vyzvednout.

Pomoc v pravou chvíli
V odpoledních hodinách ve
středu 28. února si autohlídka
městské policie v centru města
povšimla na lavičce sedící ženy
s evidentními zdravotními komplikacemi. Strážníci přispěchali
seniorce ihned na pomoc, přičemž zdravotní záchrannou službu již přivolal přítomný řidič autobusu. Šestašedesátiletou dámu
strážníci položili do stabilizované
polohy a záklonem hlavy uvolnili
dýchací cesty. Sanitkou byla pacientka ve vážném stavu převezena
do nemocnice na vyšetření.

Auto odtlačili
z dálnice
Uplynulý čtvrtek 1. března dopoledne ohlásil hlídce projíždějící řidič stojící vozidlo u dálnice
u Žešova. Kolem se měla pohybovat bezradná žena. Strážníci řidičce pomohli automobil odtlačit
mimo komunikaci. U vozidla zjištěna porucha motoru vyžadující
odborný zásah. Jedenašedesátiletá žena byla převezena do města,
kde si mohla zajistit odtah svého
nepojízdného vozidla.

Poctivec od kosti
Během odpoledních hodin soboty
24. února oznámila pracovnice obchodního domu v Plumlovské ulici
nález finanční hotovosti v bankomatu. Peníze, v nominální hodnotě
4 000 korun, předal neznámý muž
zaměstnancům obchodu. Ti na
místo přivolali strážníky, kteří hotovost převzali. Nález byl vzápětí
odevzdán do příslušného peněžního ústavu, který se postará o navrácení nevyzvednuté částky majiteli.

Záchvat v parku
Ve čtvrtek 1. března dvě hodiny
po poledni zpozoroval strážník
na operačním středisku pomocí
městské kamery vjezd sanitky do
Smetanových sadů. K prověření
případné součinnosti byla vyslána
hlídka. Na místě zjistila, že procházející muž se psem dostal epileptický záchvat, při pádu si rozbil
hlavu a zůstal ležet na zemi. Lékařka si vyžádala asistenci strážníka
při převozu jednačtyřicetiletého
pacienta do nemocnice, a to z důvodu jeho možné agresivity. Druhý strážník odchytil psa a odvedl
ho na služebnu, kde byl umístěn
do odchytového kotce. Po třech
hodinách se dostavil majitel a svého psa si převzal.

Michal KADLEC
„Uvedených skutků se měl obviněný muž dopustit na přelomu srpna
a září minulého roku. Na pražské
pobočce banky dne jedenatřicátého
srpna předložil padělaný notářský
zápis o změně statutárního orgánu
stavební firmy z Prostějova. Tím se
pokusil získat přístup k bankovnímu
účtu této společnosti. O půldruhou
hodinu později se na jiné pobočce
stejné banky pokusil z podnikatelského účtu vybrat částku čtyř set
tisíc korun. Protože však nebyly

splněny všechny náležitosti nutné
k této operaci, a jednání muže v pracovnici banky vzbudilo podezření,
byl odmítnut,“ popsal případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Následující den se na další pobočce banky pokusil zřídit internetové
bankovnictví k účtu uvedené společnosti. Protože opět v pracovnici
peněžního ústavu vzbudil podezření, byl odmítnut i tento požadavek.
Podezřelé dění kolem účtu banka
oznámila dotčené společnosti. Její

Přijal přes 400 000 korun,

práci ale NEODVEDL

PROSTĚJOV Z přečinu podvodu viní prostějovští kriminalisté
osmatřicetiletého muže ze Šumperka. Ten se dohodl s firmou na
provedení práce, za což mu byla
vyplacena vysoká záloha. Peníze
přijal, ale pak se po něm slehla
zem...
„Tohoto skutku se měl obviněný
muž dopustit tím, že v září roku 2014
jako jednatel společnosti v podvodném úmyslu získání finančních
prostředků docílil s prostějovskou
firmou uzavření smlouvy na zhotovení pěnové izolace střechy firemního objektu. Na základě smluvního
ujednání pak od objednatele obdržel

zálohu na provedení práce ve výši
426 248 korun. Po bezhotovostním
převodu sjednané zálohy zhotovitel
nejprve oddaloval zahájení realizace
práce a poté se stal pro objednatele
nekontaktním,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
„Provedeným prověřováním policisté zjistili, že obviněný muž přijatou
zálohu užil pro svoji potřebu. V jeho
jednání pak spatřují skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Za
ten mu v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let,“ dodal Kořínek.
(mik)

Přišel o nůž i sekyrku
V odpoledních hodinách během
úterý 27. února se dosud nezjištěný pachatel v průmyslovém
areálu ve Vrahovické ulici vloupal do osobního automobilu
Mitsubishi. Pohnutkou pachateli zřejmě byla látková taška, viditelně uložená na zadním sedadle
automobilu. K jejímu zmocnění
stačilo pachateli rozbít skleněnou výplň dveří a pro tašku se
dovnitř natáhnout. Její jednapadesátiletý majitel tímto přišel
i o kempingový nůž, křesadlo,
sekyrku, kombinované kleště
a rukavice. Odcizením věcí mu
byla způsobená škoda vyčíslená
na dva tisíce korun. Na dalších
1 700 korun pak muž předběžně vyčíslil škodu způsobenou
poškozením automobilu. Pokud
se policii podaří zloděje dopadnout, může jít za krádež až na
dva roky do kriminálu.
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zástupce pak podal cestou státního
zastupitelství trestní oznámení,“ přidal další děj podvodu mluvčí prostějovské policie.
Při prověřování podvodného jednání policisté zjistili, že dnes již
obviněný muž není žádným nováčkem v tomto oboru. „Tohoto

podvodu se měl dopustit i přesto, že
byl pro obdobné jednání v posledních třech letech již soudně potrestán. V současné době je obviněný
pro jinou trestnou činnost umístěn
ve vazbě,“ prozradil Kořínek s tím, že
v případě dalšího soudu muži hrozí
až tři roky vězení.
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PROSTĚJOV
Za
dalším
případem domácího násilí
vyjížděli prostějovští strážníci
minulé úterý večer. Na fyzickou
potyčku mezi mužem a ženou
upozornila policii sousedka.
Útočník napadení své přítelkyně
popřel, moc mu to ale nepomohlo.
„V úterý sedmadvacátého února
ve večerních hodinách jsme přijali
oznámení o zraněné sousedce
na chodbě domu. Strážníci na
místě zkontaktovali jak oznamovatelku, tak i zraněnou ženu, která

ale lékařské ošetření odmítla. Při
zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že padesátiletá žena
se nepohodla se svým přítelem,
který ji měl několikrát udeřit rukou do nosu. Ten však napadení
popřel. Přesto je čtyřiapadesátiletý
muž podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití. K zahájení
řízení o přestupku u správního
orgánu je ale třeba souhlas
poškozené osoby. O tom strážníci
ženu poučili,“ sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)

 

V brzkých ranních hodinách soboty
24. února nahlásila na linku 156 servírka vzájemné napadání dvou hostů
v baru v Plumlovské ulici. „Hlídka na
místě zjistila muže ve věku osmadvacet a devětatřicet let. Dle svědků
mezi oběma vznikl nejprve slovní
spor, který vyústil ve fyzickou potyč-





ku. Ani jeden z aktérů nebyl schopen
vysvětlit, z jakého důvodu k rozepři
došlo,“ prozradila Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Starší muž byl převezen na ošetření do nemocnice. Měl poraněný
obličej a stěžoval si na bolest žeber

a kolene. Přestupkové jednání bylo
předáno k dořešení příslušnému
správnímu orgánu. O tom byli oba
pánové poučeni,“ shrnula událost
Tereza Greplová s tím, že za uvedený
přestupek proti občanskému soužití
může být udělena pokuta do výše 20
000 korun.
(mik)

Loupil v centru
Minulé úterý 27. února se krátce
po poledni vloupal dosud nezjištěný pachatel do prodejny jízdních kol nedaleko centra města.
Po násilném překonání vstupních dveří pachatel z otevřené
pokladny odcizil finanční hotovost ve výši 9 500 korun. Škoda
způsobená poškozením vstupních dveří nebyla dosud přesně
vyčíslena. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
hrozí dva roky vězení.
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Četné oběti Pavla Clementiho
se peněz nikdy nedočkají...

PROSTĚJOV „Nic není nemožné!“ Tímto sloganem se ve
svém životě řídil Pavel Clementi, který se v Prostějově narodil
jako Pavel Lužný. Dokázal o tom přesvědčit i lidi kolem sebe.
Finanční prospěch z toho ovšem ve finále měl pouze on. Jeho
přítelkyně z Ptenského Dvorku skončila v dluzích přesahujících třináct milionů korun, lidem kolem sebe pak vyučený
instalatér dluží astronomické částky. Život na hodně vysoké
noze tak velmi brzy vymění za pobyt ve vězení. Ke svému
předchozímu čtyřletému trestu totiž minulé úterý vyfasoval
u Okresního soudu v Prostějově dalších pět let! Večerník sledoval vše pěkně zblízka...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pavel Clementi byl lidem z Prostějova znám zejména jako „VIP
klient“ herny Kajot nacházející
se v objektu takzvaného Kubusu
na začátku Plumlovské ulice. Rád
ovšem navštěvoval i „Country hospodu“ na rohu Brněnské a Krokovy
ulice. Loni v listopadu byl za podvody odsouzen ke čtyřem rokům
vězení. Vzhledem k tomu, že se
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proti rozsudku odvolal, rozsudek žalován z toho, že z jednoho obdosud není pravomocný, užívá si chodníka se dřevem z Horního
své poslední dny na svobodě...
Štěpánova měl postupně vymáChtìl vymáhat dluh, mit 827 tisíc korun. Obžalovaný
nepopíral, že od poškozeného přenadìlal další
vzal zhruba 560 tisíc korun. „Najal
Dle svých slov tráví Pavel Clemen- si mě, abych pro něj vymohl nedoti čas převážně ve Švýcarsku, kde bytnou pohledávku ve výši zhruba
údajně vydělává 50 až 60 tisíc ko- šesti a půl milionu korun. S tímto
run měsíčně. Věřit se mu však pří- projektem jsem měl své náklady,
liš nedá. Jak Večerník zjistil, trvalé podařilo se mi kontaktovat dlužníbydliště má v obci Ptenský Dvorek ka, ale ukázalo se, že to nemá cenu,“
v domě své přítelkyně, která jej po hájil se v této věci Clementi.
propuštění z vězení živila, přesto- Sám poškozený si dobře uvědomože ji opakovaně podváděl. V sou- val, že své peníze zřejmě už nikdy
časnosti s touto ženou vychovává neuvidí, přesto našel pro Clementinezletilou dceru. V úterý byl ob- ho i slova uznání. „Nedokázal jsem

mu položit otázku, na kterou by neznal odpověď. Působil jako zajímavý člověk se širokou sítí kontaktů,“
vyjádřil se muž, jehož podnikání
z celkem pochopitelných důvodů
skončilo bankrotem.

Seniora pøipravil
o auto
Dalšímu napálenému Clementi slíbil, že jeho starý Superb vymění za
něco lepšího. Jenže s autem odjel
do bazaru, inkasoval peníze a pro
majitele, kterého znal z Country
hospody, měl už jen další a další
neuvěřitelné výmluvy...
dokončení na straně 16 >>>



Předminulou sobotu 24. února kolem čtrnácté hodiny došlo v jednom ze supermarketů
k okradení devětašedesátileté
ženy. Dosud nezjištěný pachatel
využil seniorčiny neopatrnosti a v nestřeženém okamžiku jí
z kabelky pověšené na nákupním košíku odcizil peněženku,
se kterou žena přišla i o osobní
doklady, dvě platební karty a finanční hotovost 1 600 korun.
Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na 1 700 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli
tohoto skutku v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
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PROSTĚJOV Sami nevěděli, proč
se porvali, nicméně kvůli jejich
ostrému sporu musela do baru
v Plumlovské ulici přijet hlídka
městské policie. Ta na místě našla
zraněného muže, který si stěžoval
na bolesti žeber a kolene. Druhý
rváč zůstal nezraněn.

 

Okradena při nákupu

150123020036

  

Jakub PĚNČÍK
27. 2. 2018 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Matteo ŠTULLER
28 2. 2018 51 cm 3,35 kg
Držovice

z dvacítky škol. „Soutěž potvrdila, že
kvalita výuky anglického jazyka na jednotlivých školách a tím i úroveň znalostí
soutěžících se stále zvyšují. Z kategorií
IIA a IIB postupují první dva do krajského kola v Olomouci,“ uvedla Blanka
Škobrtalová, učitelka z prostějovské
ZŠ E. Valenty. „Přejeme všem vítězům
i účastníkům okresní soutěže v anglickém jazyce mnoho radosti při využívání jazyka. Stále více platí heslo, že kolik
jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem,“ doplnila s úsměvem Blanka Škobrtalová.
(red)
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Kategorie IA (žáci 6. a 7. tříd ZŠ):
1. místo – Vítek Jiří, ZŠ E., ul. Valenty Prostějov
2. místo – Petříková Alena, ZŠ a MŠ Bedihošť
3. místo – Halabica Stanislav, ZŠ Brodek u Prostějova
Kategorie IIA (žáci 8. a 9. tříd ZŠ)
1. místo – Kvíčalová Klára, ZŠ Jana Železného Prostějov
2. místo – Porubová Petra, RG a ZŠ města Prostějova
3. místo – Čižmařová Terezia, ZŠ a MŠ, ul. Palackého Prostějov
Kategorie IB (žáci víceletých gymnázií odpovídající 6. a 7. třídě ZŠ)
1. místo – Vypušťáková Adéla, CMG Prostějov
2. místo – Mlatečková Kateřina, CMG Prostějov
3. místo – Kovář Jiří, GJW Prostějov
Kategorie IIB (žáci víceletých gymnázií odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ)
1. místo – Šafraneková Natálie, RG a ZŠ města Prostějova
2. místo – Novotná Veronika, CMG Prostějov
3. místo – Lexová Kateřina, ZŠ a Gymnázium Konice
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pletalová. „Děkujeme proto všem návštěvníkům za dlouhodobou přízeň a těšíme se na
velkou oslavu kulatin v příštím roce. V neposlední řadě ale děkujeme statutárnímu městu
Prostějov, Olomouckému kraji i Ministerstvu
práce a sociálních věcí za podporu aktivit
z dotačních fondů. Díky této podpoře může
být mateřské centrum otevřeno a přístupno
všem rodinám,“ vzkazuje vedoucí Mateřského centra Cipísek v Prostějově.
V současnosti MC Cipísek nabízí denně pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří
měsíců do tří let, kroužek pro předškolní děti,
individuální psychologické a právní poradenství, poradenství v oblasti péče o děti, besedy,
semináře a kurzy o výchově a komunikaci
v rodině či o zdravém životním stylu, kreativní podvečery pro dospělé, ženské kruhy,
příměstské letní tábory a další jednorázové
akce pro celou rodinu. „V pravidelných třívznikla zde řada přátelství, která trvají dodnes, a mnoho rodičů se vrací do programů
s dalšími dětmi nebo využívá nabídku akcí
pro dospělé,“ konstatuje Markéta Skládalová
z Mateřského centra Cipísek.
(red)
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měsíčních kurzech projde za týden centrem
téměř dvě stě dětí se svými rodiči či prarodiči.
Všechny jednorázové akce jsou určeny široké veřejnosti. Za dobu své existence prošly
programy s Cipískem stovky rodin s dětmi,
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Tanečky, karnevalové kostýmy, dorty, balonky a veselá zábava. Tak probíhaly velké narozeninové radovánky prostějovského Cipíska. Po celý druhý únorový
týden oslavovalo totiž Mateřské centrum Cipísek už devatenáct let své činnosti.
Mateřské centrum vzniklo před lety z iniciativy maminek v čele s Jitkou Zapletalovou,
která je vedoucí centra dodnes. „Maminky
se chtěly setkávat se svými dětmi a předávat
si svoje zkušenosti, prožívat kreativně mateřskou dovolenou. Díky tehdejší podpoře
města a poskytnutým prostorám jsme mohly
svoje plány uskutečnit. A jak je vidět podle
velkého zájmu rodin, smysl má mateřské centrum i dnes po devatenácti letech. Máme radost, že i v době sociálních sítí a nepřeberného množství atraktivních nabídek pro rodiny
s dětmi mají maminky stále zájem se setkávat
a trávit s dětmi aktivně svůj čas. Naší snahou
je umožnit rodičům prožívat roky rodičovství
nejen jako starost o děti, ale jako příležitost
k rozvoji dětí i sebe,“ poznamenala Jitka Za-

CIPÍSKOVAMateřské
NAROZENINOVÁ
PARTY probíhala celý týden
centrum letos slaví 19 let své existence

PROSTĚJOV Kabinet cizích jazyků při Základní škole E. Valenty ve
spolupráci se Sportcentrem DDM
každoročně pořádá okresní kolo
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Klání je organizováno ve dvou
kategoriích pro základní školy 6. až
9. tříd a dvou kategoriích pro nižší
třídy víceletých gymnázií.
Konverzační soutěž, která proběhla 14.
února tohoto roku na ZŠ E. Valenty
v Prostějově, navazuje na školní kola
této soutěže. Tentokrát bylo do okresního dějství přihlášeno 76 soutěžících
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Děti soutěžily v angličtině

Viktorie KUBINOVÁ
16. 2. 2018 46 cm 1,98 kg
Ohrozim

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:

Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz

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

Vítejte na svìtì

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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Michal KADLEC
Otakar Marek chtěl před zastupiteli poukázat na neutěšenou situaci v městských
bytech. „Takto vypadá balkon mé garsonky v Brněnské ulici, za který máme platit
dvaašedesát korun za metr čtverečný nájemného! Tyto fotografie ode mě dostala
paní primátorka už v roce 2016 společně
s informacemi, že Domovní správa veškeré opravy ve společných prostorách
domu účtuje nájemníkům vždy na konci roku. V lednu následujícího roku to
přiznal i pan Průša s panem náměstkem
Smetanou. Nevidím tedy důvod k tomu,
když si opravy v domě platíme sami, proč
nám bylo ještě zvýšené nájemné o sto
dvacet procent,“ hřímal v obřadní síni radnice Otakar Marek, přičemž zastupitelům
rozdal fotografie svého balkonu, který byl
obrostlý plísní, dokonce na něm vyrůstal
jehličnatý stromek. „Na tyto snímky mi
bylo ze strany Domovní správy odpovězeno, že nejde o plíseň, ale mech. A prý
si mám vzít kladívko a obouchat si ho
ze stěn! Copak tohle je nějaké jednání?

uvedl na vysvětlenou Bedřich Grulich. „Děkuji, nemám nic proti tomu.
Jen jsem si chtěl být jistý, o kom hlasujeme,“ zareagoval lidovecký zastupitel.
Ve zmíněné rubrice Večerník uvedl, že Petr Kousal se takto zeptal
z důvodu uvedených rozdílných
trvalých bydlišť Bedřicha Grulicha ve dvou dokumentech. To však
radního popudilo a na mobilní telefon šéfredaktora poslal upřesněné
vyjádření. „Žádné rozdílné trvalé
bydliště jsem neuváděl. To je absolutní lež! Pan Kousal bydlí kousek
ode mne, a proto ho udivilo, že moje
trvalé bydliště je jinde, než bydlím.
A já jsem mu vše vysvětlil. Toto nepravdivé vyjádření mě poškozuje.
Navíc jsem žádné materiály do zastupitelstva nepřipravoval, připravili je
úředníci vycházející z mého jediného
trvalého bydliště,“ napsal rozhořčený
prostějovský radní Bedřich Grulich.
Za chybu ohledně dvou dokumentů
s různými adresami trvalého bydliště
Bedřicha Grulicha se radnímu statutárního města Prostějova omlou(mik)
váme.

VHUL¾O
YHéHUQÊNX

torka Alena Rašková. „Pokud vím, Rada
České tiskové kanceláře se schází jednou
za měsíc, takže na práci paní Gáborové
v rámci její funkce na magistrátu to
nemůže mít žádný vliv. Naopak já osobně
její případný úspěch beru jako ohromné uznání pro všechny prostějovské
novináře,“ vyjádřila se exkluzivně pro
Večerník první žena Prostějova.

„K prodeji paliv mě přivedlo
kouzlo lesa a motorové pily,“
usmívá se podnikatel Jiří Soušek

okamžik, kdy může prostějovský novinář
skočit do doslova mediálního nebe.
Otázkou však je, zda případný úspěch
a členství v Radě ČTK nezasáhne Janě
Gáborové negativně do současných pracovních povinností na radnici. „Nedomnívám se, že mé případné zvolení by
moji současnou práci nějak ovlivnilo,“
míní. S tím souhlasí i prostějovská primá-

PROSTĚJOV V pohodovém duchu za častého smíchu se neslo další naše povídání, k němuž jsme si tentokrát přizvali pořádného chlapa. Jiří Soušek podniká
nejen se dřevem, ale především s palivem všeho druhu. „Snažím se lidem nabídnout kvalitní zboží a poctivou službu za dobrou cenu. Díky tomu máme čím dál
více klientů a zákazníků,“ říká muž, který pochází z Kralic na Hané, kde je také
sídlo jeho firmy. Prodejnu pak najdete v Kostelci na Hané, sklad pak v nedalekých Stařechovicích. „Řídím se heslem: když už něco dělat, tak pořádně!“
ky, odkory ,odřezky, celé kladovky, brikeEXKLUZIVNÍ
ty, uhlí a prostě vše, co hoří.“ (úsměv)
rozhovor
 Vedle toho nabízíte těžbu a kácení
i půjčovnu přívěsných vozíků. Dá se
pro Večerník
říct, o co je největší zájem?
„Je to vše propojeno se vším. Například
Petr
někomu naroste strom, který ohrožuje
KOZÁK
zdraví a majetek. Zákazník si nás zavolá.
 Vaše firma se zabývá především Strom pokácíme a on jej chce i s haluprodejem paliv. Jak jste se k tomuto zemi uklidit, tak jej od něj odkoupíme,
odvětví dostal?
načež vše odvezeme, zpracujeme a pro„Přivedlo mě k tomu kouzlo lesa a mo- dáme v uhelných skladech v Kostelci na
torové pily. Začal jsem nejdříve prodávat Hané, kde si pro dřevo přijede zákazník,
pytlované třísky na zátop a nyní prodá- který nemá techniku na odvoz a bydlí
vám kůru, štěpku, třísky, polínka, metrov- daleko, takže doprava by se mu nevypla-

tila. Vypůjčí si od nás vozík a je hotovo.“
(směje se)
 Kolik máte v současnosti zaměstnanců a jak se firmě daří?
„Aktuálně máme ‚podstav´, ale s tímto
problémem se potýká snad většina firem... Dlouhodobě spolupracuji s šesti
lidmi, kdy každý z nich zastává určitou
funkci. Společnost se drží, zatím je co kácet.“ (opět úsměv)
 Na trhu jste poměrně úspěšní. Co
je k tomu, abyste se prosadili, nejdůležitější?
„Tak podle mého názoru kvalita, flexibilita a hlavně poctivost. Protože jak říkal
Švejk, s poctivostí nejdál dojdeš. (smích)
Samozřejmě se snažíme vyhovět každému zákazníkovi a díky poptávkám jsme
rozšířili sortiment, takže například už přes
rok máme v nabídce i české uhlí ořech,
kostku nebo i německé uhelné brikety.
Tímto bych chtěl poděkovat našim stá-

lým odběratelům a klientům, že se k nám
vrací, a doufáme, že přízeň klientely bude
v budoucnu pokračovat.“
 Co nového v budoucnu připravujete? Chystá firma v nejbližší době nějaký rozvoj?
„Jako každá správná firma, tak i my se snažíme rozvíjet. V plánu jsou nový projekt
a také otevření nové výrobní linky. Ještě si
nechám pro sebe, o jaké zaměření se jedná...“ (úsměv)
Celý rozhovor najdete již brzy
na www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“, pokračuje sedmou rundou.
I nadále se ptáme známých osobností na aktuálně žhavá témata, když postupně zveme zástupce Rady statutárního města Prostějov, podnikatelské sféry, osobnost z kulturní či společenské oblasti (už příště) a pracovníka státní správy policie či justičních orgánů.

5 otázek
pro ...

NA ROVINU:

„Svoji kandidaturu do Rady České tiskové kanceláře beru jako nominaci do
kvalitní a profesionální agentury,“ napsala
Večerníku Jana Gáborová, která své šance
na zvolení bere z nadhledem. „Pro mě je
potěšující už samotná nominace. Hlasování poslanců je tajné, takže uvidíme,
bude usilovat společně s trojicí jak se rozhodnou,“ dívá se referentka
mužů.
vnějších vztahů magistrátu na historický
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Dům v Brněnské ulici je plný důchodců
a opravy, které by měla zajišťovat a platit
Domovní správa, si hradíme sami z nízkých důchodů,“ rozčiloval se prostějovský
senior, který neváhal zajít až do osobní
roviny. „Pan Průša si přitom jezdí do práce Volvem. My, co bydlíme v Brněnské
ulici, si rozhodně ze svých důchodů nemůžeme našetřit tolik peněz, abychom
si podobné auto mohli dovolit,“ nenechal
Otakar Marek na jednateli Domovní
správy v Prostějově nit suchou. Po těchto
tvrdých slovech si na zastupitelstvu vzala
slovo radní a předsedkyně bytové komise
města Jana Halvadžievová. „Co se týká
údržby vašeho balkonu, tak Domovní
správa má na každý rok vypracovaný plán
oprav. A právě na rok 2018 jsou v plánu
rekonstrukční práce na těchto balkonech
v Brněnské ulici. Některé se budou zasklívat, jiné se budou celé rekonstruovat.

A vy, pane Marku, jak jsem informovaná
přes techniky z Domovní správy, jste měl
skutečně na svém balkoně strom, ovšem
pěstoval jste si ho sám! A díky tomu se
na něm tvořila i plíseň či mech,“ snažila se
napravit tvrzení seniora z Brněnské ulice
radní Jana Halvadžievová.
„Já že si pěstuji strom na balkoně?
To si děláte srandu!“ začal na předsedkyni bytové komise křičet Otakar
Marek. Chvíli to dokonce vypadalo,
že se chystá radní inzultovat... Nakonec musela zasáhnout primátorka
Prostějova. „Nebudeme se tedy přece hádat, pane Marku, vaše stížnosti
jsou zaprotokolovány a od Domovní
správy obdržíte písemné odpovědi,“
ukončila občanskou diskusi na zastupitelstvu Alena Rašková.
Večerník se optal jednatele Domovní
správy, co na tvrzení Otakara Marka
před zastupiteli říká? „Je to bohužel
notorický stěžovatel. Na každou stížnost mu samozřejmě vždy odpovíme,
žádná naše reakce a velmi četná vysvětlení mu však nejsou nikdy dost dobré.
A co se týká toho, že si jezdím do práce
Volvem? Jednak vlastním vozidlo značky Hyundai a jednak jsem si ho koupil
za vlastní vydělané peníze. Já žádné
služební auto nemám, takže i v práci
používám svoje,“ zareagoval Vladimír  '%&  "-$ &&  $  '  "+ "'"  # 
I    %"% & 
+ %,- ,.
Průša.
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PROSTĚJOV Věčný stěžovatel, který není spokojen
snad s ničím... Důchodce Otakar Marek
vystoupil proti magistrátu a Domovní
správě Prostějov již
několikrát, ostře tomu
tak bylo i na listopadovém
jednání prostějovského zastupitelstva. Hromy a blesky pak
z jeho úst padaly také na zasedání
tohoto vrcholného orgánu v pondělí 19. února. To si přišel postěžovat
nejen na podle něj nezákonné zvýšení nájemného v městských bytech
v Brněnské ulici, ale také na údajné
četné závady, které prý Domovní
správa vůbec neřeší...

Radní Grulich (ÈSSD) protestuje
 4# "(#"$9
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerníku jste v tradiční rubrice
„Perliček ze zastupitelstva“ mohli
najít dotaz opozičního zastupitele Petra Kousala (KDU-ČSL),
který se před hlasováním o nových
zástupcích města v orgánech
Vodovodů a kanalizací informoval na rozpor v bydlišti radního
Bedřicha Grulicha (ČSSD).
„Chtěl jsem se zeptat, kolega Bedřich
Grulich je ten, který zde sedí mezi
námi? Protože tady má uvedeno jiné
bydliště, než odkud já znám, že bydlí.
Chtěl bych tedy jen vědět, jestli je to
skutečně on, jestli je to náš pan Grulich? Jinak s tím nemám problém,“
poukázal na určitou nesrovnalost
v dokumentu kandidáta do orgánu
VaKu Petr Kousal.
Prostějovský radní mu hned vše
vysvětlil. „Je to tak, já mám trvalé
bydliště v ulici kpt. Jaroše 31. Je to
panelový byt, ve kterém jsem bydlel
s rodinou šestnáct roků, než jsem se
přestěhoval na Zahradní 30. Jsem
vlastníkem tohoto družstevního bytu
a ponechal jsem si toto trvalé bydliště,“

15

PROSTĚJOV Je to možné, že dokážeme být vůči přírodě tak ničemní? Podle
výsledků kontroly, kterou provedli během uplynulého týdne pracovníci magistrátu, jsou někteří z nás opravdová čuňata! Biokoridor Hloučela, který má sloužit
k relaxaci obyvatel, zdobí početné černé skládky. A rostou jako houby po dešti.
Sotva je jedna uklizena, o kus dál vzniká další...
„Nepořádek doslova nestačíme uklízet. Lidé nám jej vytváří nejen na pozemcích
města, ale také v lokalitách, které patří Povodí Moravy,“ popsal nelichotivou skutečnost náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že magistrát zvažuje
využití takzvaných fotopastí, které by původce nepořádku odhalily. „Najdete tam
staré matrace, krabice, různé nádoby, kusy nábytku a podobně. Někdy to vypadá,
jako by si tam někdo chystal letní bydlení,“ pokrčil rameny náměstek.
Černé skládky se ve spolupráci s Povodím Moravy zatím daří úspěšně likvidovat. „Faktem ovšem zůstává, že tento úklid něco stojí, takto vynaložené peníze
by mohly posloužit smysluplněji někde jinde. Zmíněné fotopasti by mohly být
nástrojem nejen k odhalení viníka, ale i podkladem pro jeho sankcionování,“ věří
Pospíšil.
(mik)

Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz

„Opravy platím z důchodu, Jsme skuteènì
a pan Průša si jezdí Volvem!“ BORDELÁØI!
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POSLEDNÍ ŠANCE
PRO STÁVAJÍCÍ ABONENTY

 ➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV V nové středeční
 
volbě tak má žena z Vrahovic
padesátiprocentní naději, ve hře
VOLEJTE 608 960 042
totiž zbývají dvě volná místa, o které

vých 590. Z uvedeného nápadu trestné
činnosti bylo v roce 2017 objasněno
495 hospodářských trestných činů, což
činí 83,9 procenta.“
Za pozornost stojí kromě jiných ukazatelů i počet mravnostních deliktů.
V této kategorii bylo v roce 2017 spácháno deset skutků, z nichž bylo devět objasněno. Úspěšnost práce policistů u tohoto druhu trestné činnosti
činí tedy devadesát procent. Kategorie mravnostní kriminality zahrnuje
zločiny jako znásilnění a pohlavní
zneužívání. „V předchozích dvanácti měsících byly zjištěny tři případy
znásilnění a dva případy pohlavního
zneužívání. Všechny uvedené trestné
činy byly objasněny,“ uvedl František
Kořínek

vecerník


pojišťovna. Škola však zároveň vypsala
sbírku, na kontě se jí sešlo 14 500 korun.
Požár přitom nebyl jediným problém,
s nímž se Jistota i Lipka musely v poslední době vypořádat. Donedávna mimo
jiné řešily havarijní stav střechy, která je
již rovněž opravená. „Snad už nás nic
horšího nepotká,“ povzdechla si Turková s tím, že na Tetíně zatopili v nových
kotlích již na konci uplynulého týdne.
„Nějaký čas ovšem trvalo, než se prostory dostatečně vyhřály,“ dodala. (mls)
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>>> dokončení ze strany 3
Po požáru se na více jak měsíc musely
děti přesunout do sousední budovy internátu a také na nedaleké reálné gymnázium. „Oběma institucím bych chtěla
moc poděkovat, bez jejich vstřícnosti by
naše děti více jak měsíc nechodily do
školy,“ vzkázala ředitelka školy Jistota
Marie Turková.
Celková výše škody způsobené požárem
se odhaduje na 750 tisíc korun, drtivou
většinu z této částky by měla zaplatit

  #

Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na vozidlech a dopravní značce byla předběžně vyčíslena na 41 000 korun. „Alkohol
byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami. Přestupek řidičky
policisté na místě vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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kou po hlavní komunikaci řídil třicetiletý muž osobní vůz Mazda. Došlo
ke střetu pravého předního rohu vozu
Mazda s levým bokem vozu Škoda.
Při nárazu byla Mazda odhozena na
chodník vlevo mimo komunikaci, kde
se bočně střetl s dopravní značkou. Ke
zranění osob nedošlo,“ popsal drobnou lapálii František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie

 "  # "!   &   "

PROSTĚJOV Minulé úterý 27. února v pravé poledne došlo v křižovatce
ulic Kostelní a Komenského k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Na vině je řidička středního
věku, která nedala přednost. Policistům tak musela zaplatit i pokutu.
„Jednapadesátiletá řidička automobilu Škoda do ulice Komenského
z Kostelní vjela v době, kdy křižovat-

u krádeží vloupáním, a to o dvaadvacet
skutků, kdy se stalo 236 trestných činů.
Naopak největší nárůst byl zaznamenán
u hospodářské kriminality, a to o čtyřiašedesát skutků více na celkový počet 590
hospodářských trestných činů. Stejný
počet deseti skutků v obou posledních
letech vykazovala mravnostní kriminalita,“ prozradil Kořínek.
V uplynulém roce nedoznaly kriminogenní faktory takových úprav ve složení, aby bylo možné hovořit o zásadních
změnách, a jejich skladba odpovídá
dlouhodobému trendu. Velmi závažným a neopomenutelným faktorem
je soustavně se zvyšující počet osob
zneužívajících omamné a psychotropní látky. „Výroba, distribuce a užívání
drog jsou propojeny s pácháním především násilné a majetkové trestné
činnosti. Za stěžejní je možné považovat skupiny ohrožené sociálním vyloučením. S těmi jsou přímo spojeny další
negativní sociálně patologické jevy,
jako jsou alkoholismus, domácí násilí,
záškoláctví a zneužívání omamných
a psychotropních látek,“ konstatoval
tiskový mluvčí prostějovských strážců. „Ke kriminogenním faktorům se
v obecné rovině řadí i dlouhodobé jevy,
zejména nízká síla hrozby trestu, k čemuž přispívá příliš dlouhá prodleva od
spáchání skutku po udělení trestu. Toto
se nejvíce projevuje především u případů drobné majetkové trestné činnosti,
kdy se pachatelé po sdělení obvinění ve
zkráceném přípravném řízení dopouštějí dalších trestných činů.“
Jak lze z roční statistické zprávy o kriminalitě na Prostějovsku dále vyčíst,
pachatelé trestných činů pocházejí ze
všech sociálních skupin obyvatelstva.
„U jednodušších forem trestné činnosti se jedná jak o osoby netrestané, tak
i o osoby s kriminální minulostí. Recidivisté spáchali v uplynulém roce 127
trestných činů a jejich podíl na celkovém
objemu zjištěné kriminality činí 10,6
procenta. Ve srovnání s rokem 2016
spáchali o 199 skutků méně. V letošním
roce vykazoval počet stíhaných nebo
vyšetřovaných osob celkem 771. Recidivistů bylo stíháno devětašedesát, což
je o 201 méně jak v roce 2016,“ shrnul
fakta F. Kořínek. „Cizinci se v minulém
roce dopustili osmadvaceti trestných
činů. Nezletilými do patnácti let věku
bylo v hodnoceném období spácháno
v rámci evidované kriminality jedenáct
provinění, což je o dva skutky méně než
o rok dříve. Mladiství od patnácti do
sedmnácti let se podíleli na třech desítkách provinění a ve srovnání s rokem
2016 došlo v tomto ukazateli k nárůstu
o dvanáct skutků. Ze strany dětí jsou páchány nejčastěji trestné činy majetkového charakteru,“ vyjmenovává další čísla
tiskový mluvčí prostějovských policistů.
Jak již bylo řečeno, nejvyšší nárůst kriminality v loňském roce zaznamenali
policisté v hospodářské oblasti. „Počet
zjištěných trestných činů se zvýšil o čtyřiašedesát zjištěných skutků na celko-
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Rozhodující jednání, ze kterého
vzešel konečný návrh bytové komise,
už proběhlo. „Vzhledem k tomu,
že výstavba komunitního domu
v Sušilově ulici nabírá rychlé tempo,
a i proto, že se žadatelé stále častěji
dotazují na podmínky přidělení
těchto bytů i na cenu nájemného,
svolala jsem mimořádné jednání bytové komise města. To se uskutečnilo
v úterý třináctého února a zúčastnili se

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Nový komunitní
dům v Sušilově ulici roste jako
z vody, už po letních prázdninách
by se sem měli začít stěhovat noví
nájemníci. Jak ale Večerník zjistil, podmínky pro získání bydlení
nebudou jednoduché, což se ovšem
dalo očekávat. Předsedkyně bytové
komise města navíc exkluzivně
Večerníku prozradila, s jakým
návrhem o výši nájemného pro
nové obyvatele domu v Sušilově
ulici předstoupí v úterý před
prostějovské radní.

ho i členové Dozorčí rady Domovní
správy Prostějov,“ prozradila Jana
Halvadžievová, prostějovská radní za
ČSSD a předsedkyně bytové komise
města. „Všechny nové byty v komunitním domě jsou dvoupokojové,
takže zásadní bude, aby žadatelem
byl manželský pár, kde minimálně
jedna osoba je starší šedesáti let.
Další podmínkou je trvalé bydliště
v Prostějově. Ani jeden z nájemníků
nesmí být v insolvenci a naopak musí
být poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, případně musí
mít zajištěný jiný příjem. Tím se
nerozumí sociální dávky. Nájemník
dále nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení,“ odhalila
Halvadžievová přísné podmínky pro
toho, kdo o nový byt v Sušilově ulici
zažádá.
Večerník rovněž zajímalo, v jakých
cenových relacích se bude nájemné pohybovat. „Návrhy podmínek
i cena byly projednány a doporučeny
ke schválení Radě města Prostějova,
která je může samozřejmě ještě up-

EXKLUZIVNĚ
čtvereční. Vzhledem k tomu, že v bytech v Sušilově ulici budou na rozdíl
od stávajících domů s pečovatelskou
službou bydlet minimálně dvě osoby, je tato výše nájemného logicky
odůvodnitelná. Cena nájemného
by neměla překročit 5175 korun
za měsíc. Co se týče dalších částek,
vzhledem k rekuperaci vzduchu budou náklady na vytápění minimální.
Nájemné za garážové stání bude stejné jako v ostatních domech, tedy šest
set korun měsíčně,“ prozradila podrobnosti z návrhu bytové komise její
předsedkyně.
O podmínkách získání bytu v komunitním domě v Sušilově ulici
v Prostějově a výši nájemného bude
jednat rada města v úterý 6. února.
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ravit. Částka odpovídá
dvojnásobku nájemného
v domech s pečovatelskou
službou v Hacarově ulici
a ulici Polišenského, kde
nyní činí 56,40 za metr

Kolik za byt v Sušilově ulici?
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činů více. „Celková činnost vykazovala
nárůst o 2,19 procenta na 64,32 procenta objasněnosti. V loňském roce bylo na
území prostějovského regionu spácháno celkem 1 861 trestných činů,“ uvádí
ve zprávě Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov tiskový mluvčí František Kořínek.
Nejvyšší četnost z celkové kriminality byla zaznamenána u majetkové
trestné činnosti, kdy bylo zjištěno
749 skutků. „Zaznamenán byl pokles
o dvaačtyřicet trestných činů, největší

pøehled zjištìné trestné
èinnosti u územního
odboru prostìjov v roce 2017

Z porovnání statistik zjištěných trestných činů v roce 2017 s předcházejícím
letopočem vyznívá nepatrný nárůst
o desítku případů, přičemž objasněno
bylo hned o sedmačtyřicet trestných

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Bývalo nepsaným zvykem, že prostějovská
policie každým rokem v tuto dobu pořádala tiskovou konferenci na téma vývoje kriminality za uplynulý rok. Letos
tomu tak není. Statistiky totiž dorazily do médií pouze prostřednictvím elektronické pošty. Večerník tak tudíž neměl
možnost zeptat se důležité body, jejich podrobnosti či další
doplňující zajímavosti. Přesto jsme ze zprávy zachytili nejzákladnější informace, které svědčí o velmi mírném nárůstu
kriminality. Zároveň je podle statistických čísel zřejmé, že se
v roce 2017 zvýšila objasněnost jednotlivých trestných činů
spáchaných na území celého Prostějovska.

Objasněnost trestné činnosti také
stoupla, za rok 2017 činí 64,32 procenta

milujeme

KRIMINALITA V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ MÍRNĚ
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Prostějov (mik) - Od pondělí 12.
března čekají děti vytoužené jarní
prázdniny. Tím ale vzniká starost pro
zřizovatele mateřských škol a školních družin. „V těchto dnech oslovujeme rodiče, zda budou mít během
jarních prázdnin zájem o umístění
svého dítěte v mateřince nebo školní
družině. Pokud tento zájem bude mizivý, nevylučujeme uzavření některého zařízení na dobu během uvedeného týdne. Je také možné, že v případě
družin otevřeme pouze jedno oddělení na vybrané škole,“ poznamenala
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějov.

Kolik zùstane dìtí?

Prostějov (mik) - V pořadí již 101.
jednání Rady statutárního města
Prostějova je na pořadu dne zítra, tj.
v úterý 6. února. Konšelé mají probrat
bezmála devadesát bodů. „Budeme
se zabývat doporučeními komise pro
rozvoj a podporu podnikání a také
komise výstavby. Schvalovat budeme
dotace na projekty Zdravého města
Prostějov, ale také hasičům, sociálním
a zdravotním organizacím,“ uvedla
prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD). „Čeká nás rovněž schvalovací proces ohledně nájemného za
užívání dřevěných stánků pro prodejce během velikonočního jarmarku,“
přidala Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějov. Radní budou rovněž
projednávat investiční akce i otázky
výkupů či prodejů pozemků. „Kromě
jiného výstavbu nového autobusového terminálu v Janáčkově ulici,“ připomněl Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky.

Jednání s èíslem 101

Prostějov (mik) - Podle našich informací čeká Národní dům v Prostějově dvouměsíční uzavírka provozu.
„Budeme o tom jednat v úterý na
radě města,“ potvrdil Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov. Jak
víme, v současnosti probíhá celková
rekonstrukce této secesní památky.
„V jejím rámci jsme se rozhodli pro
celkové uzavření Národního domu,
a to přes letní prázdniny tohoto roku.
Během července a srpna tak budou
provedeny práce, které se nemohou
dělat za plného provozu. Půjde zejména o rekonstrukci v restaurační části,
na zahrádce a v divadelním sále. Termín letních prázdnin se nám zdá nejvhodnější, protože současně probíhají
i divadelní prázdniny,“ prozradil Fišer.

Národní dùm se uzavøe!

RYCHLÝ


zpravodajství

18030210264
18030210260
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no v tom ovšem v dnešní době plné
lákadel rozhodně není osamocené.
Největším zabijákem každého vztahu jsou permanentní nevyspalost,
úzkosti z nedostatku peněz, pocitů
méněcennosti a přehnaného očekávání od života.
Díky tomu většina z nás ztratila
schopnost žít jednoduchý a přitom
naplněný život. Až se k němu jednou
budeme chtít opět vrátit, je téměř
jisté, že se opět necháme vehnat do
extrému.
Tehdy už ovšem porno opět dostupné nebude. Budeme tady díky tomu
opět jeden pro druhého? Tím si
opravdu jistý nejsem...

P

tebčanek, že to na ni prostě přišlo
a dala své vášni průchod. Kytarista
byl ušetřen pokuty, protože tohle byl
příběh za všechny prachy.
ohřby tak veselé nejsou. Když
při vyplácení kapele dotyčná
sáhne do kabelky, vezme obálku
a v ní nic není, tak i to stojí za zaznamenání. Nakonec i tady se tomu
společně obě strany zasmály.
I takový je tedy život hudebníků,
měl bych toho na seriál, tak třeba
někdy.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

 !"
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v prachu, ale ženich se ukázal jako
gentleman a vyplatil vše, co bylo
domluveno. Zda je pár spolu dodnes, nevíme...
e láska a vášeň kvetou i přímo
na svatební hostině, o tom
nás přesvědčí další vyprávění. Tentokrát vše klapalo, všichni zpívali,
tancovali, jedli, pili, hodovali, svatba
jako z partesu. A tak si kapelník, jak
byl v zápřahu, ani nepovšiml, že mu
zmizel kytarista. S hrůzou na to přišel, až když mělo dojít na kytarová
sóla, a ono najednou nic, ticho... Se
zbytkem kapely pak skoro hodinu
markýroval kytarové části všech písní. Po hodině se onen kytarista dovrávoral, zapojil se, ovšem při první
možné pauze byl vytažen ven a zde
podroben křížovému výslechu. První myšlenka byla, že někde nasával
a pokuřoval, zatímco ostatní se potili
na pódiu. Jeho vysvětlení všechny
velmi šokovalo. Při produkci, když
byl skoro za oponou, po něm najednou vyjela ruka, zatáhla ho do
zákulisí, kytara letěla vlevo a vzápětí jeho oděv vpravo. A pak se
hodinu děly neuvěřitelné orgie,
kdy dáma předváděla neskutečné
kousky... Suma sumárum svatba,
dobrá hudba a zřejmě i image kytaristy tak rozdivočely jednu ze sva-

Odborníci přitom již dávno upozornili, že sledování porna má na mozek
podobný vliv jako užívání kokainu. To
znamená, že je veskrze příjemné. Na
pornu se však stejně jako na kterékoliv jiné droze můžeme stát i závislými.
„Tradiční“ sex, který pro vnímavějšího
člověka může mít milióny odstínů,
pak už takové „závisláky“ moc nebere.
Přijde jim fádní. A proč se vůbec snažit udělat radost někomu jinému než
sobě? Třeba tím, že mu uvaříme večeři,
či jí budeme naslouchat? Vždyť k vlastní spokojenosti stačí tak málo: kvalitní
připojení k internetu...
To, co v určité míře může vztah okořenit, jej může zároveň i zadusit. Por-

 # %")#QQQ
Minulý týden v pátek jsem přijel autem do Prostějova z cest po Čechách pozdě v noci a ještě kolem jedné hodiny jsem se rozhodl, že u benzínky v Plumlovské ulici dotankuji benzín. Co jsem tam viděl, na to hned tak nezapomenu.
Už při příjezdu ke stojanu jsem si všiml, že okolí benzínky i její interiér jsou
nezvykle zaplněny. Stáli tam velmi mladí lidé, většinou chlapci okolo osmnácti let, ale také množství dívek ve věku mezi patnácti a dvacet lety. Všichni s lahví piva či jiného alkoholu, pokuřovali si cigárka a plechovkové pivo jsem viděl
pít i jednoho mladého muže sedícího za volantem osobního vozidla. Ten se
pak rozjel pryč způsobem, který by mu záviděl i pilot Formule 1! Rychle jsem
natankoval a odjel pryč, protože takový výkvět omladiny mě rozhodně nijak
nelákal k setrvání.
Milan Dvořák, Prostějov
W#  ) #
Okružní křižovatka v Krasické ulici je tedy pěkně nebezpečný výtvor! Celý rondel je sice přehledný, o to více ale svádí k rychlé jízdě ve směru z přilehlých
komunikací. Většina řidičů tam nedává přednost autům jedoucím po křižovatce a na rondel prostě vjedou v plné rychlosti. Dochází tam k častým nebezpečným situacím. Je to div světa, že na uvedeném místě došlo zatím jenom k pár nehodám.
Petr Fousek, Prostějov

>)#($@
Jsem pravidelným návštěvníkem plesů ve Společenském domě v Prostějově.
Letos jsem byl už na čtyřech, a musím říct, že s parkováním je to tady hrůza.
Bohužel mám lehce zdravotně postiženou manželku, tudíž na plesy musíme
autem. Kvůli tomu vždy oželím i alkohol při zábavě. Ale s tím parkováním by
se opravdu mělo něco dělat. Pár volných míst je před kulturákem, ale zároveň
je tam značka zákazu vjezdu. Mezi kulturákem a budovu finančního úřadu je
vždycky obsazeno, takže parkuji až ve Školní ulici, pak jdeme pěšky. Je to boj,
protože v tom blátě nebo naposledy dokonce ve sněhu se v plesové obuvi chodí
hodně špatně. Vím, že jsou nějaké problémy mezi městem a Manthellanem,
kvůli kterým byla uzavřena plocha mezi Wolkerovou a Komenského ulicí.
Ale nechat to takhle bez jakéhokoliv řešení?
Jindřich Konečný, Prostějov

Snad to byla náhoda
Bydlím v Olomoucké ulici a už dlouho jsem si nestěžovala na nepořádek a hluk, který v předešlých letech tropili návštěvníci diskoték v Moravě. Popravdě
řečeno si nebylo na co stěžovat, poslední dobou se opravdu nestalo nic nekalého. Až minulý týden, kdy mě s manželem probudil křik skupinky mladých lidí,
kteří před Moravou čekali na taxíka. Ozvaly se i rány z rozbíjení lahví nebo sklenic. Když jsem se ráno byla na místě podívat, spatřila jsem nehorázný binec. Já
jenom doufám, že šlo o náhodný exces, který se nebude opakovat. Snad...
Božena Zavadilová, Prostějov

P

eč nejen ples je živí a jsou zde
dvě možnosti. Buď se jedná
o čiré amatéry, kteří se hudbou jen
baví, nebo jde o profesionály, kteří
pak kromě plesů hrají i při akcích
měst a obcí, na narozeninách, svatbách, ale i pohřbech. Obě skupiny
při své produkci zažívají takřka neuvěřitelné příběhy, a když se rozpovídají, člověk si nestačí zapisovat do
paměti, protože mezitím musí ještě
zajistit, aby nespadl smíchy. A tak se
v dnešní analýze o pár příběhů podělím i s vámi, ovšem s tím, že nikdo
nebude jmenován.
an Shakespeare by se možná
zaradoval, že se jeho příběh
o Montecích a Kapuletech dočkal
i reálné podoby, a to přímo na svatbě.
Hostina probíhala pochopitelně za
doprovodu kapely, avšak hudebníci si všimli, že nikdo nejí, nikdo nepije, nikdo skoro nemluví, nikdo
se nesměje a především nikdo na
jejich hudbu netancuje. Jediným
tancem bylo sólo ženicha a nevěsty.

První myšlenka hudebníků byla
taková, že hrají tedy asi špatně,
protože do jejich muziky se od stolů málem ozývalo skřípění zubů.
Zkoušeli tedy všechny možné žánry od dechovky po rokenrol a po
každé sadě vyvrávorali ven na cigaretku. Nechápavě po sobě zírali, co
se to děje?! Jejich martýrium trvalo
více jak dvě hodiny a jejich nálada
byla pod bodem mrazu, přestože
bylo parné léto. Až po dvou hodinách přišel k hudebníkům ženich
a suše konstatoval asi tolik. Oni dva
se mají s novomanželkou rádi, milují se, bohužel jsou ovšem z obou
rodin jediní. Jinak se totiž příbuzenstvo bytostně nesnáší a jen zbytek
lidské slušnosti způsobuje, že na
této svatbě sedí a nedochází k incidentům, které by mohly skončit
minimálně u přestupkové komise.
Tudíž pánové asi chápou, že další
produkce je zbytečná. Po těchto
větách si hudebníci uvědomili, že
jejich smluvený výdělek je zřejmě

Možná jste si všimli, že jsem se průběžně občas zmiňoval
o jednotlivých subjektech, které dohromady tvoří plesovou
sezónu. Řeč již byla o pořadatelích, návštěvnících i lidech zajišťujících catering, aby tentokrát padla řada na hudebníky.
Přiznejme si, že ti jsou takřka tou nejdůležitější a prakticky
neodmyslitelnou součástí plesu.

stupu k pornu. Zatímco pro někoho
jsou to „ďáblovy obrázky“, pro dalšího „zvrhlé nechutnosti“, tak pro
podstatnou část lidí se stalo „příjemným zpestřením všedního dne“. Přitom opravdu není ničím jiným než
prázdnou náhražkou reálného života. Mezi všemi prázdnými náhražkami však v současnosti patří k těm
vůbec nejoblíbenějším.
Ono totiž za jistý druh „náhražky reálného života“ lze považovat také čtení
knih a novin, sledování filmů i televize, poslech hudby či návštěvy divadel.
Záleží pak už jen na naladění, vkusu
a vzdělání každého z nás, čím si svůj
život chce nechat nahradit.

DNES NA HUDEBNÍ NOTU...

„A jak vy se, otče, díváte na porno?“
ptá se mladý křesťan svého faráře. „Inu,
jedině v HD rozlišení, můj synu...“ Ano,
porno je všude kolem nás. A nepochybně platí, že všeho moc škodí. Problém je
v tom, že všeho málo škodí taky...
Pokud chceme být ve svém životě
spokojeni, musíme najít vlastní zlatou střední cestu, která je jako jediná
schopná nás dovést k harmonii. Vůbec to ovšem nemusí znamenat, že
všichni musíme kráčet životem po
stejné pěšině. To, co je pro jednoho
cesta středem, může být pro druhého smrdutý příkop. Každý totiž má
své mantinely nastaveny úplně jinak.
Perfektně je to vidět právě na pří-
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Nejdůležitější na světě je zdraví. Zbytek jsou maličkosti, které se dají řešit. Právě na něm je víc
než na čemkoliv jiném závislý i náš pocit štěstí. Bohužel většina z nás si jej začne vážit až ve
chvíli, kdy jej ztratí. Aby se tak nestalo a vy jste si nemuseli vylepšovat krevní oběh běháním
po doktorech, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerníku následující tematickou stranu.
Texty: Martin Zaoral

Za bolestí zad může
stát špatná matrace!

Jak si vybrat tu správnou?
V noci se na posteli pořád převalujete,
nemůžete usnout nebo se často budíte
a ráno vstáváte rozlámání? Problém
může být v matraci. Ta má totiž na
kvalitu spánku obrovský vliv. Je proto
důležité pořídit si takovou, která vám
bude nejvíc vyhovovat. Jednorázová investice vás zbaví bolesti zad, problémů s
ucpaným nosem i oteklýma nohama.

18030270263

18030210257

že ji seženete za „pár korun“ v každém
větším supermarketu. Taková matrace
ale rozhodně není vhodná pro každodenní použití. Pořídit ji můžete například do pokoje pro hosty. Do matrace,
na které budete spát každý den, se ale už
vyplatí investovat. Uvědomte si, že vám
bude sloužit dalších deset až patnáct let.
Navštivte proto raději přímo specializovanou prodejnu, kde je široká nabídka,
Kdo šetøí, ten
navíc vám odborně proškolený persose nevyspí
nál pomůže s výběrem.
Pokud se rozhodnete pořídit si novou
Celý článek najdete
matraci, nákup neuspěchejte. Je pravda,
na www.vecernikpv.cz

18030210261

POSLEDNÍ ŠANCE
PRO STÁVAJÍCÍ ABONENTY


 
VOLEJTE 608 960 042

najdete nás na
18030270263

18030120250

18012410114

www.

vecernikpv.cz
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
NÍK

0%01&2%%3"%456 "7 
Místní občané však záměr
budovaný za jejich zády
NEPODPORUJÍ
HRADČANY-KOBEŘICE Poslední únorový večer se
v Kobeřicích uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva
obce Hradčany-Kobeřice věnované především aktuálně vypjaté situaci okolo plánované stavby střelnice mezi Kobeřicemi
a Brodkem u Prostějova. Na jednání se dostavil také investor
této stavby Tomáš Fiala z Nezamyslic. Svým vystoupením si ale
dle reakcí místní příliš nenaklonil. Mezi přihlížejícími nechyběl
ani redaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

BYLI JSME
U TOHO
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FOTOGALERIE

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

klikni na

www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Tomáš KALÁB
Zasedací místnost v Kobeřicích se
zaplnila nejen bezprostředními sousedy
dotčeného pozemku a místními obyvateli, přítomen byl třeba i štáb České
televize Olomouc. Starosta Karel
Svoboda v úvodním slově naznačil,
že vše je do té míry křišťálově čisté
a nechápe důvod „hysterie“, která se
okolo této stavby strhla. Opřel se také
do Večerníku, v jehož reportážích
byla údajně „polovina polopravd“,
aniž by vysvětlil, které a proč tedy
nechtěl komunikovat, když k tomu
měl opakovaně příležitost...
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Podnikatel Tomáš Fiala následně
upřesnil, že na jeho pozemcích se zatím nic nestaví, pouze probíhají terénní úpravy. Na argument, že podle
zákona jsou takové práce limitovány
výškou či hloubkou půldruhého metru, což evidentně není tento případ,
reagoval tvrzením, že vše probíhá
v mezích zákona. Na přímý dotaz,
zdali je opravdu současná činnost na

Q   &7% P &%    !6
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pozemku v souladu se zákonem, však
vyhýbavě odpověděl, že „nelze říci, že
není...“. Starosta odkázal na kontrolní
den pod dohledem prostějovského
stavebního úřadu.
Přítomní se také dozvěděli, že
zprávy o velké komerční střelnici
pro dlouhé zbraně nebo dokonce
o přesunu střelnice z Vrahovic
jsou nehorázné fámy. Půjde prý

9

o klubovou střelnici pro jednotlivce, střílet se má z pistolí,
revolverů a malorážek. Obci Fiala
nabídl využití objektu i pro místní
děti, což zvedlo sálem vlnu nevole.
Místní obyvatelé vyčítali Fialovi
především nedostatek informací.
S tím se potýká i Antonín Jelínek,
majitel včelí farmy, který má na
sousedících pozemcích včelstva.

Potenciální problémy může mít
i chovatel papoušků pan Nedělník,
který ovšem apeloval na věcnou
diskusi až na základě vypracování
projektu a hlukových měření. Tím
se ostatně zaštiťoval i Fiala. „Pokud
budou splněny hlukové normy, je
mou vizí klubová střelnice,“ opakoval několikrát. Na dotaz, proč
ji tedy nebuduje v místě svého
bydliště, Fiala odvětil, že Kobeřice
jsou „to nejlepší místo“. „Jeho investicí můžete pouze získat,“ pustil
návnadu do placu. Co konkrétně, už
ovšem nedodal.
Kobeřičtí investorovi opravdu nic
nedarovali a jejich přímo pokládané
otázky odhalily některé protimluvy. Přestože údajně stále není hotový žádný projekt, investor už má
přesnou představu o tom, kde budou
na pozemku parkoviště či výjezd.
„Bude tam i kabinka Toi-Toi, pokud
chcete vědět kde, rád sdělím,“ dodal
ironicky.
Otazníky vzbuzovalo i samotné
prosincové usnesení zastupitelstva
zapovídající stavbu střelnice ještě
předtím, než byla jakkoli oficiálně
komunikována. Vedení obce
připustilo, že o záměru neoficiálně
vědělo. Na přímý dotaz starosta
potvrdil následný prodej dalšího
pozemku.
Setkání obyvatel s investorem znamenalo první pozitivní krok v prolomení informační bariéry mezi
oběma stranami. Ukázalo se však, že
otazníků nad celým projektem spíše
přibývá než by tomu bylo naopak...

Lidé šetøí, komunálního
odpadu je polovina
Plumlov (mls) - Rostoucí ceny za odvoz komunálního odpadu se dotýkají
prakticky všech obcí a měst. Skvěle
se s tímto problémem vypořádali
v Plumlově, kde už od listopadu 2016
rozjeli systém tříděného odpadu.
Díky němu se místní nejenže chovají šetrněji k přírodě, navíc mohou
i slušně vydělat. „Oproti minulým
letům klesl odvoz komunálního odpadu na polovinu,“ konstatoval v této
souvislosti plumlovský starosta Adolf
Sušeň. Sleva z poplatku však není
pro každého. „Aby na ni lidé dosáhli,
musí překonat stanovenou hranici.
Množství vytříděného odpadu každé
domácnosti lze sledovat na internetu,“
upozornil plumlovský starosta.

X# "(
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Konice (mls) - Správa železniční
a dopravní cesty (SŽDC) se snaží
prodat zchátralou budovu „starého“
nádraží v Konici včetně rampy a příslušenství. Minimální nabídková cena
činí 242 000 korun. Budova je v současnosti pronajímána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Diváci volí,
co bude v kinì
Němčice nad Hanou (mls) - Jedinečnou možnost ovlivnit program
svého kina dostali diváci v Němčicích nad Hanou. Hlasováním na
internetových stránkách města či
novém webu samotného kina mohou zvolit jednu ze čtyř možností,
která je bude bavit už tento pátek 9.
března od 18:30 hodin. Na výběr
mají ze čtyř filmů, konkrétně mohou
hlasovat pro animovaný snímek pro
děti Esa z pralesa, francouzskou komedii Alibi na klíč, kriminální drama
Sněhulák a dobrodružný film Hora
mezi námi.
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OHROZIM Není to jednoduché... Na jednu stranu jsou zejména starší občané na vesnicích
velice rádi, že se stále najdou lidé
ochotní provozovat u nich krámek s potravinami, na druhou
někteří z provozovatelů těchto
obchůdků to s hygienou nepřehání. To je aktuálně i případ
Ohrozimi.
Do obce předminulý pátek dorazili
zaměstnanci Státní zemědělské a po-

travinářské inspekce (SZPI), kteří
navštívili obchůdek v centru obce.
Téměř dva roky jej zde provozuje
vietnamský podnikatel, který nájem
převzal po svém předchůdci. Ten se
přesunul do Čelechovic na Hané.
Po odchodu inspektorů sice zákazníci mohli prodejnu navštěvovat
dál, sklad potravin však zůstal uzavřen. Důvodů bylo hned několik.
„Výskyt plísní na stěnách, výrazně
zanedbaný úklid, výrazné znečiš-

 " " " 
2x foto: SZPI

tění všech prostor, nečistoty na
podlaze, nevhodně skladované potraviny a z toho vyplývající riziko
kontaminace potravin,“ vyjmenovala SZPI začátkem uplynulého
týdne na svém webu www.potravinynapranyri.cz.
Zatímco obchůdek fungoval dál,
sklad zůstává uzavřený pořád. Otevřít bude moci až po dokončení
generálního úklidu a posvěcení ze
strany SZPI.
(mls)

OLŠANY U PROSTĚJOVA Snad
se tato dáma poučí a už nikdy se
při řízení auta nebude věnovat něčemu, čemu nemá. Minulý čtvrtek
odpoledne došlo k závažné havárii
na dálnici u Olšan. Žena za volantem Opelu ve značné rychlosti
ladila rádio, přičemž zcela ztratila
přehled o tom, co se děje s jejím
autem. O neštěstí bylo postaráno...
„Ve čtvrtek prvního března po šestnácté hodině řídila šestatřicetiletá
žena osobní automobil značky Opel
po dálnici D46 z Olomouce k Prostějovu. U Olšan u Prostějova se
podle svých slov nevěnovala plně řízení a místo toho pozornost zaměřila
na rádio ve vozidle. Přitom její auto
vyjelo do levého jízdního pruhu až
ke středovým svodidlům. Blízkosti
svodidel se řidička prý zalekla a strhla řízení vpravo. Následkem toho se
vozidlo dostalo do smyku a vyjelo
vpravo mimo komunikaci do travnatého příkopu. Od něj se odrazilo
zpět na komunikaci, kde se převrátilo na pravý bok a zastavilo v levém
jízdním pruhu,“ popsal krkolomnou
havárii František Kořínek, tiskový

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Při havárii řidička utrpěla zranění, se kterým byla převezena do
Fakultní nemocnice Olomouc.
Alkohol i jiné návykové látky u řidičky policisté vyloučili provedenými
zkouškami. Výše způsobené hmotné škody byla vyčíslena na 50 000
korun. „Po dobu šetření okolností

i úklidu následků havárie byl provoz
na dálnici ve směru na Prostějov uzavřen a provoz osobních automobilů
byl veden objízdnou trasou. Nákladní doprava po dobu uzavření dálnice
stála. K odklizení následků a plnému
zprovoznění dálnice došlo zhruba
po hodině. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění havárie jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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Co bude se zchátralým kinem v Plumlově?
PLUMLOV Tohoto objektu je
škoda. V centru Plumlova se
nachází bývalé kino, avšak i přes
nápis na průčelí objektu, se zde
poslední film promítal před více
jak třemi desítkami let! Také se
zde hrávalo ochotnické divadlo
či v něm vystupovaly místní děti.
Řadu roků však už v budově funguje alespoň bar, stav nemovitosti
se ovšem neustále zhoršuje.

Martin ZAORAL

Objekt kina měl už začátkem osmdesátých let minulého století problémy se statikou. Jeho majitelem
je v současnosti plumlovský Sokol,
který však začíná mít problém s financováním údržby zanedbané
nemovitosti. „Obec by o odkup kina
teoreticky mohla mít zájem, záleželo
by ovšem na podmínkách prodeje.

EXKLUZIVNĚ
   JNQFK    &" "   # "    G  &     % 
    $   
  ! 

Zároveň je třeba si uvědomit, že
náklady na opravu budou skutečně
vysoké a nemohli bychom se do ní
pustit bez dotace. Stejně tak by nás
každoročně něco stál další provoz,“
uvažoval plumlovský starosta Adolf
Sušeň s tím, že zázemí pro svá vystoupení by v opraveném kině mohly
najít například děti z místní školy či
ZUŠ.
Sokolové jsou prodeji kina spíše

nakloněni. „Určitě bychom uvítali, pokud by se jeho stav zlepšil.
Dokážeme se představit, že by celé
kino opět ožilo, jsme však výrazně
limitováni financemi. Takže jsme
otevřeni jak společnému projektu
s městem, tak i případnému prodeji,“
vyjádřil se zástupce plumlovského
Sokola František Kocourek, který
je zároveň zaměstnancem místní
radnice.

18030110255
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najdete nás také na

V době od prosince minulého
roku do současnosti odcizil dosud nezjištěný pachatel z volně
přístupného pozemku novostavby rodinného domu v Alojzově
celkem čtyřicet kusů betonových
plotových dílců o rozměrech 200
krát 50 krát 5 centimetrů. Svým
jednáním tak pachatel pětatřicetiletému majiteli způsobil škodu
vyčíslenou na 8 470 korun. V případě dopadení a prokázání viny
pachateli tohoto skutku hrozí za
přečin krádež trest odnětí svobody až na dva roky.

Potřeboval nový plot

V přesně nezjištěné době v posledních čtyřech měsících minulého
roku došlo ke vloupání do přístavku u rodinného domu v obci na
Prostějovsku, ze kterého pachatel
odcizil dva motocykly typů Jawa
a Simson. Hodnota strojů z roku
1990 byla odborně vyčíslena na 50
000 korun. Provedeným důkladným prověřováním místně příslušných policistů z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou byl
jako podezřelý ustanoven šestačtyřicetiletý muž ze stejné obce. Ten
se k činu pod tíhou předložených
důkazů doznal a dále uvedl, komu
motocykly již prodal. Motocykly
tak mohly být zajištěny a vráceny
právoplatnému majiteli. Ve věci
bylo konáno zkrácené přípravné
řízení. V případě odsouzení podezřelému za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let.

Motorky byly vráceny

Ve středu 28. února krátce po
poledni jela nakupovat do obchodního centra v Držovicích
šestašedesátiletá žena. Při skládání nákupu do vozidla ji neznámý
pachatel připravil o kabelku, kterou měla položenou na předním
sedadle u spolujezdce. V ní měla
peněženku s finanční hotovostí tři
tisíce korun, platební kartu a doklady. Celkovou škodu si poškozená vyčíslila na 3 300 Kč. Případem
se zabývají prostějovští policisté
a šetří ho pro trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Okradena u auta

O mobilní telefon přišel v
plumlovském pohostinském zařízení někdy v době od dvaadvacáté hodiny do půlnoci v sobotu
3. března pětačtyřicetiletý muž z
Prostějovska. Svůj telefon značky
Huawei měl volně položený na
stole a neznámý pachatel se jej v
nestřeženém okamžiku zmocnil.
Poškozený škodu předběžně vyčíslil na více jak dvacet tisíc korun.

V baru přišel o telefon
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FOTOGALERIE

Martin ZAORAL
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Promítání se pravidelně koná vždy
na přelomu února a března. Letos
nabídlo celkem půltucet filmů. Hned
první z nich zprostředkoval příběh ženy,
která dokázala překonat rakovinu a následně se postavit na start extrémního
závodu Coast to Coast, jehož 244 kilometrů dlouhá trasa spojuje východní
a západní pobřeží jižního ostrova Nového Zélandu. „Líbí se mi cestovatelské
filmy. V minulosti jsem objel několik
festivalů s touto tematikou a zjistil, že
expediční kamera je z nich jednoznačně
nejlepší. Než bych kvůli nim jezdil zase

3x foto: Martin Zaoral
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Napínavé příběhy lidské odvahy a vůle
v okouzlujících přírodních kulisách. Tak
by se dal stručně shrnout obsah filmů,
které byly k vidění v Čechách pod Kosířem v rámci festivalu Expediční kamera.
„Babička mi vždycky radila, abych si při
cestování dával pozor. Jenže doma si dávat
pozor nemůžu, protože tam mi nic nehrozí. Babička se však musí poslouchat! Proto je potřeba vyrazit na cesty, abych si měl
kde dávat pozor. Expediční kamera mi
přitom každoročně dává spoustu návodů
na to, kde a jak si dávat pozor,“ uvedl jeden
z organizátorů festivalu David Gladiš.

HVOZD, PROTIVANOV Ani minulý týden se na silnicích Prostějovska neobešel bez dopravních
nehod, při nichž hlavní roli sehrála
zvěř. Srnky, které náhle vběhly do
vozovky, zapříčinily střety s vozidly
mezi Hvozdem a Vojtěchovem, ale
také na frekventované komunikaci
u Protivanova.
V pondělí 26. února v patnáct hodin
došlo na komunikaci z obce Hvozd
směrem na Vojtěchov ke střetu linkového autobusu se srnou. „Zvíře do
cesty autobusu z levé strany vyběhlo
náhle, takže řidiči se střetu již nepoH&   & ! "&  #    %  !    &!  
- 01
dařilo zabránit a levou přední částí
vozidla do něj narazil. Ke zranění předběžně vyčíslena na dvanáct tisíc ředitelství Policie Olomouckého kraje později na opačné straně regionu. „Ve
osob při dopravní nehodě nedošlo. korun,“ popsal první srážku František pro Územní odbor Prostějov.
čtvrtek prvního března před třiadvaVýše způsobené hmotné škody byla Kořínek, tiskový mluvčí Krajského K podobné události došlo o čtyři dny cátou hodinou došlo na komunikaci

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

mezi obcemi Protivanov a Žďárná ke
střetu osobního automobilu značky
Hyundai se srnou. Ta sedmačtyřicetiletému řidiči do cesty z levé strany
vběhla náhle a tomu se srážce rovněž
nepodařilo zabránit. Ani tady naštěstí
nedošlo ke zranění osob, výše způsobené hmotné škody na vozidle byla
vyčíslena na třiatřicet tisíc korun,“
uvedl ke druhé nehodě František Kořínek.
Po obou nehodách dali policisté řidičům „dýchnout“, ale ani v jednom případě nebylo zjištěno požití alkoholu.
„Jak po nehodě u Hvozdu, tak poté
u Protivanova obě srny utekly a nepovedlo se je dohledat. Zmizely, přestože
byly zcela jistě zraněné,“ uzavřel policejní tiskový mluvčí.
(mik)

někam pryč, rozhodl jsem se je pořádat
přímo v naší obci,“ popsal hlavní organizátor Jan Menšík cestu, po níž Expediční
kamera doputovala až do malé vesnice
pod hanáckým Mont Blancem. Našla
tam dobré zázemí. „Myslím, že Čechy
pod Kosířem patří k aktivním obcím
a zdejší radnice vychází vstříc i nám. Kromě toho bych chtěl poděkovat i mému
kamarádovi a jeho přítelkyni, kteří mi
s organizací výrazně pomohli,“ dodal
místní rodák.
Na promítání pozoruhodných
snímků do Čech pod Kosířem dorazilo zhruba pět desítek diváků.

zjistili jsme

stopy
Upravené øenci
a Ko
byly jen n

kařů. „Projel jsem o víkendu většinu
tras na Drahanské vrchovině a jednoznačně nejlepší to bylo na Kořenci na
golfu, ucházející byla i benešovská
Pastviska. Místní zde vyjeli několik
stop vedle sebe, jsou tam vždy pěkné
profily,“ prozradil na stránkách www.
lyzarsketrasy.cz sportovní nadšenec
Patrik. „Rád bych je ocenil alespoň
touto malou pochvalou. Všechny
cesty přes les byly zasypané jehličím
Martin ZAORAL
a stopa tam nebyla žádná. Za těchto
Jak to na Drahanské vrchovině vypa- sněhových podmínek ani nepůjde
dalo, velmi dobře popsal jeden z běž- vyjet skútrem nebo znovu vyšláp-
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PROSTĚJOVSKO Každý, kdo si
zamiloval Drahanskou vrchovinu
a nevadil mu mráz, mohl v průběhu uplynulého týdne vzít běžky
a sklouznout se po zmrzlém sněhu.
Největší pohyb nastal logicky během víkendu, a to i díky oteplení
a slunečnému počasí. Jak Večerník
zjistil, ne všude byla ovšem situace
ideální...

Foto: www.lyzarsketrasy.cz

VRBÁTKY Mikrospánek řidiče poslal dodávkové auto mimo silnici.
To je závěr vyšetřování havárie, ke
které došlo v závěru předminulého
týdne ve Vrbátkách. Přestože bylo
pár hodin po poledni, šofér vozidla
si dal za volantem „šlofíka“.
„V neděli pětadvacátého února
po čtrnácté hodině došlo v centru
Vrbátek k havárii dodávky značky
Seat. Podle slov šestapadesátiletého
řidiče mělo k havárii dojít z důvodu jeho mikrospánku. Následkem
toho vozidlo vyjelo vpravo mimo
komunikaci, kde porazilo dopravní
značku a poškodilo telefonní přípojku. Zastavit se řidiči podařilo až po
několika desítkách metrů. Ke zranění osob při havárii nedošlo,“ konstatoval František Kořínek tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

nout. Části tras, které vedou po polích a po loukách, jsou vyfoukané,
a to, co jsem vyšlápl už za půl hodiny,
jako by nebylo. Špatná je i situace za
penzionem U Petra na Suchém. Je
to tam vyfoukané na hlínu a trávu
a stopy téměř žádné. Takže kdo se
chcete pěkně sklouznout, jeďte na
golf na Kořenec,“ uvedl dále jeden
z běžkařů.
Jaké máte s bílou stopou
zkušenosti vy? Napište
do redakce na e-mail:
editor@vecernikpv.cz!
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LEŠANY
Situace
obchodu
v Lešanech se řešíjiž delší dobu,
kdy zdejší starosta několik měsíců
marně hledal nového nájemce. Aby
se zlepšily podmínky v provozovně,
nechala obec na objektu opravit
střechu.
„Celkové náklady na rekonstrukci
vyšly na čtyři sta tisíc korun, polovina
šla z rozpočtu obce, polovinou přispěl
Olomoucký kraj,“ zmínil se Večerníku
lešanský starosta Stanislav Faltýnek,
který využil všech možností, aby do
prázdných prostor sehnal nové nájemce.
V této souvislosti opakovaně jednal i se zástupci vietnamských
obchodníků. „Dlouho to vypadalo,
že to k ničemu nepovede. Nakonec se
nám na začátku roku podařilo podepsat smlouvu s Vietnamcem, který má

➢ ZE STRANY 4

trvalé bydliště v Kostelci na Hané.
Nájemné činilo pět stovek měsíčně
a zahrnovalo i částky na elektřinu,
plyn a vodu, které by tak doplácela
obec. Jedinou podmínkou bylo,
že tyto náklady nesmí být výrazně
vyšší, než tomu bylo u předchozích
provozovatelů. Navzdory opravené
budově i uzavřené smlouvě z toho
nakonec obchodník před pár dny
vycouval,“ prozradil Faltýnek, který
se stále nehodlá vzdát. „Jiný účel
pro tyto prostory nehledáme. Pokud
by skončila prodejna jatek na okraji
obce, bude muset obec zřejmě obchod v těchto uvolněných prostorách
provozovat ve vlastní režii,“ předeslal
starosta Lešan.
Do provozování obecního obchodu se už před dvěma lety pustili například ve Skalce. Jeho provoz
přijde zdejší rozpočet na zhruba 120
tisíc korun ročně.
(mls)

prodejnu     
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PROSTĚJOVSKO Od uplynulého víkendu začaly v Olomouckém kraji platit
upravené jízdní řády veřejné autobusové dopravy. Změna se v celém kraji dotkla
osmi desítek jízdních řádů. Ve třech případech bylo třeba revidovat trasu spoje.
Na Prostějovsku byl opět obnoven školní ranní a dopolední spoj mezi Držovicemi a Prostějovem. „Nově bylo rovněž zajištěno spojení mezi Prostějovem
a Olšany u Prostějova po odpolední směně a také o víkendu. Upraven byl také
spoj z Olšan u Prostějova na odpolední směnu,“ uvedla Kateřina Suchánková,
která byla po odvolání ředitele KIDSOK pověřena řízením této příspěvkové organizace Olomouckého kraje.
Tímto však změny v autobusové dopravě nekončí. V následujícím období by
měl být revidován spoj mezi Prostějovem, Ptením a Konicí stejně jako mezi
Olomoucí a Konicí.
(mls)
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Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ Předminulý pátek 16. února o půl jedenácté
došlo v Revoluční ulici v Kostelci
na Hané k havárii osobního automobilu značky Renault. Nutno
dodat, že mladá šoférka vůbec nezvládla situaci, kdy vozovku pokrýval zledovatělý sníh.
„Třicetiletá řidička nepřizpůsobila
rychlost své jízdy stavu i povaze vozovky a následkem toho dostala s vozidlem smyk. Renault, nad kterým
ztratila kontrolu, pak vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde bočně narazil
do sloupu veřejného osvětlení. Poté
vozidlo pokračovalo v jízdě, přejelo
komunikaci a pravým bokem narazilo do oplocení u rodinného domu.
Ke zranění osob při havárii nedošlo,“

uvedl k selhání řidičky František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 25 tisíc ko-

run. „Požití alkoholu před jízdou policisté u ženy vyloučili dechovou zkouškou,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie s tím, že neopatrnou řidičku
stála havárie dva tisíce korun pokuty.
(mik)
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Výše způsobené hmotné škody byla Jeho přestupek, nevěnování se řízení,
předběžně vyčíslena na 13 000 ko- vyřešili na místě uložením pokuty,“
run. „Alkohol u řidiče policisté vylou- dodal mluvčí prostějovské policie.
čili provedenou dechovou zkouškou.
(mik)
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„Nejvíce místních přišlo na první ročník. Nyní pozoruji, že jich poněkud
ubývá, naopak jezdí čím dál více lidí
z okolí,“ všiml si Menšík, který sám rád
cestuje. Má za sebou například putování po Thajsku či Severní Americe, letos
se s přáteli chystá objevovat netradiční
tvář evropských Alp. Za rok by ovšem
byl opět rád ve své rodné vsi. „Dokud
bude zájem, tak budu Expediční kameru pořádat,“ přislíbil na závěr.
Další akcí v multifunkční budově v Čechách pod Kosířem bude
17. března Josefovský turnaj ve stolním tenisu.

1 8  
Foto: Martin Zaoral
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ČECHY POD KOSÍŘEM „Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat
muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve
v nich musíš vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného
moře,“ napsal francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.
Přesně tento druh touhy probouzela šestice filmů, které byly
k vidění uplynulý pátek v multifunkční budově v Čechách pod
Kosířem. U toho nemohl PROSTĚJOVSKÝ Večerník chybět.

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

EXPEDIČNÍ
KAMERA
DOPUTOVALA
POD
KOSÍŘ
%ęçNDĨL
Y
\UD]LOL
Q
D
Y
UFKRYLQX
Z multifunkční budovy diváci odcházeli s inspirací pro vlastní cesty
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aneb jsme
s vámi u toho...
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„ZÁSADNÍ JE NIKDY NEUSTRNOUT!“
Fotografka a malířka Helena Kadlčíková je člověkem mnoha tváří

PROSTĚJOV Každý ze skutečně
kreativních lidí, které jsem v životě potkal, v sobě spojoval vnitřní
odhodlání a dětského ducha. Obě
tyto charakteristiky jsou vlastní
i malířce a fotografce Heleně Kadlčíkové. A například smysl pro disciplínu získala tato Prostějovanka
díky své sportovní minulosti, kdy
se při studiu na střední škole věnovala na vrcholové úrovni atletice a triatlonu. Později však u ní
převládl zděděný vztah k vizuálnímu umění, který se prohloubil
zejména díky příležitosti strávit
tři měsíce na ranči Neverland ve
společnosti legendárního zpěváka
Michaela Jacksona. Následně se
Helena Kadlčíková vrátila zpět do
České republiky, kde se začala čím
dál víc prosazovat jako originální
fotografka. Například její snímek
Boxed se dostal do prestižní publikace 101 nejlepších česko-slovenských aktů. Postupem času
navázala kontakty s představiteli
české hudební scény, zejména pak
s Anetou Langerovou. Nejen o tom
všem, ale například i o dalších
snech jsme si s dvaačtyřicetiletou
umělkyní povídali v obsáhlém rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin

ZAORAL

18022310243

 Po vašem návratu do Prostějova jste byla vnímána zejména
jako ta, kterou si vybral Michael
Jackson, aby portrétovala jeho samotného i jeho rodinu. Příští rok
to bude už deset let, co popový
král zemřel. Byl nějaký moment
z vašeho pobytu v Neverlandu,
který se vám stále vrací?
„Přijde mi to všechno s odstupem času čím dál víc neskutečné...
(úsměv) Pamatuji si, jak jsem na
Neverlandu seděla v kuchyni u snídaně a přišel tam Michael. Sedl si

vedle mě, chvíli jsme si povídali,
najednou se otočím a přichází Lisa
Minelli, načež Michael mě představuje. A já jsem si pak po zbytek dne
vzala k sobě jejího malého pejska,
protože Michael se malých psů bál
a prchal před nimi. Je to až absurdní,
jaké osobnosti se kolem mě na Neverlandu pohybovaly. Ale v tu dobu
mi to přišlo normální.“
 Michael Jackson říkal, že není
nic, co nelze v životě dokázat,
a záleží jen na každém z nás, o co
se pokusí. Myslíte si, navzdory
tomuto přesvědčení, že měl
nějaký sen, který se mu za
jeho života už nepodařilo
naplnit?
„To asi nedokážu posoudit,
ale určitě by to souviselo
s jeho rodinou a jeho třemi
dětmi.“
 Jak to máte vy sama, co
z vašich snů se již splnilo?
„Dělám práci, která mě nesmírně baví a naplňuje, což
považuji v životě za velice
podstatné. Zásadní pro mě je
nemít ubíjející práci a nebát
se jít do nových věcí.“
 Původně jste hlavně
malovala. Portrétováním
se živil i váš pradědeček
Vladimír Zlámal, který se
kvůli svému vlastenectví
dostal do koncentračního
tábora v Osvětimi. Tam
mu prý jeho umění zachránilo život. Jak?
„Ano, to je pravda, můj pradědeček byl malíř podobizen. Za první světové války jej v Rusku chytili do
zajetí, ve kterém strávil
někde na Ukrajině několik roků a naučil se
tam i malovat. Za druhé
světové války se dostal
do koncentračního tábora v Osvětimi za to,
že napsal nějakou vlasteneckou poznámku
v dopise příteli do zahraničí. Kdyby Němci věděli, že maloval
také
protifašistické

nápisy na zdi prostějovského hřbitova za války, tak už tady asi nikdo
z naší rodiny není. (povzdechne si)
V Osvětimi měl již lístek do plynu,
ale nechvalně známý doktor Josef
Mengele potřeboval malovat nějaké
anatomické skici a mého pradědečka k tomu využil.“

 Jaké byly další důvody toho, že jste začala
více fotit než malovat?
„Baví mě ta rychlost
tvoření, smršť nápadů
a neustálé nové podněty k focení i kreativnímu myšlení. Každý
den fotí člověk úplně
něco jiného.“

„V Osvětimi měl můj pradědeček již
lístek do plynu, ale nechvalně známý
doktor Josef Mengele potřeboval malovat
nějaké anatomické skici a mého pradědečka
k tomu využil. To mu zachránilo život...

;  / 

 Malování je poměrně introvertní činnost, při které je člověk koncentrovaný zejména na to, co právě
dělá. Při fotografování musí navíc
komunikovat s ostatními. Znám vás
jako velmi milou a komunikativní
bytost. Nezačala jste tedy více fotografovat hlavně proto, že můžete
být s lidmi více v kontaktu?
„Těžko říct, baví mě obojí. Je pravda,
že malování je poklidná samotářská
činnost a focení je pravý opak. Na
malování už prakticky nemám čas.
Ale při focení mám moc ráda ten
kontakt s lidmi. Vůbec ta komunikace s klientem při focení je nesmírně
důležitá. Pokud fotograf není schopen komunikovat s modelem, uvolnit ho, tak z toho nebude nikdy dobrý snímek. To stejné s focením aktů.
Lidé se vždy a za každé situace musí
cítit příjemně.“

 Nedávno byl do kin uveden
netradiční životopisný film
o ruské básnířce Osm hlav šílenství. Pro jeho premiéru jste
dělala plakát, kdy jste využila
své oblíbené metody víceexpozice jednoho člověka. Kdybyste
měla vyjmenovat osm věcí, ze
kterých byste mohla zešílet, jaké
by to byly?
„Opravdu nemám ráda lež a lháře,
neupřímnost i závist. To by bohatě
stačilo.“
 Najdete osm věcí, které vám
naopak dělají radost?
„Radost mně dělá spousta věcí, mohou to být maličkosti, běžné každodenní věci, lidé. Na vše lze pohlížet
ze dvou stran, já preferuju tu optimistickou.“ (úsměv)
 Ve zmiňovaném filmu hraje
hlavní roli zpěvačka Aneta Lan-
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gerová, se kterou dlouhodobě
spolupracujete. Kdy a jak jste se
k tomu dostala?
„S Anetou se znám už poměrně
dlouho. Naše spolupráce se postupně vyvinula z prvotního nafocení
koncertu v Olomouci před osmi
lety.“
 Čím vás zaujala?
„Hudbou, profesionálním přístupem, pokorou a klidem. Doufám, že
i nadále budeme pokračovat v tom,
co děláme již nyní.“
 Aneta Langerová ovšem není
jediná osobnost hudební scény, se
kterou spolupracujete. Například
jste fotila i poslední koncert jedinečné Marty Kubišové. Jaký to byl
zážitek?
„Neskutečný. Jsem moc ráda, že
jsem mohla být přítomna u jednoho
z jejích posledních koncertů. K Martě Kubišové mám nesmírný respekt
a obdiv, i proto, že si stála za svým
názorem a nebála se podepsat Chartu 77, i když věděla, že to pravděpodobně ponese následky.“
 Ve své tvorbě se rovněž čím dál
častěji zaměřujete na akty. Co vás
k nim přivedlo?
„Akty jsem fotila od samého začátku, a to ještě dříve, než jsem začala
fotit komerčně. Zobrazení nahého
těla se mi líbí v jakémkoliv druhu
umění. Ale definovat dobrý akt je
nesmírně těžké, každý má úplně jinou představu o dobrém aktu. Pro
mě je to o tajemnosti, o křivkách
těla, o smyslnosti, o energii, která
z fotografie vyzařuje. Není to ani
moc o nahotě jako takové.“
 Vaše fotografie Boxed byla
uveřejněna v publikaci 101 nejlepších česko-slovenských aktů.
Myslíte, že je to váš nejlepší akt,
nebo byste vybrala jiný?
„Asi bych nedokázala vybrat jeden můj nejlepší akt. Ostatně akty
v ateliéru a exteriéru jsou naprosto
odlišné. Boxed je ale určitě jednou
z mých oblíbených fotografií.“
 Fotíte muže i ženy. Kdo z nich
je při focení ješitnější?
„Myslím, že muži jsou dosti kritičtí
ke svému zevnějšku a chce to pro ně
relativně velkou dávku sebevědomí se
jít vyfotit. Ženy mají k aktům otevřenější přístup. I proto chodí na focení
aktů mnohem více žen než mužů.“

 U každého člověka se snažíte
najít nějaký příběh. Objevila jste
u některého z vašich klientů i takový příběh, u něhož byste si řekla: tak to nevymyslíš?
„To je těžká otázka, ono klienti vám
ne vždy vyprávějí své osudy. Ale
u focení skládaných aranžovaných
fotek se snažím dát do fotky něco,
co klienta vystihuje. Takže jsem třeba v jedné takové fotografii spojila
dohromady rodinu, volejbal a skok
padákem.“
 Důležitou součástí vašich portrétů jsou i rekvizity. Jak probíhá
jejich shánění?
„No je to vždy vše tak trochu shánění věcí na poslední chvíli, protože
nejlepší nápady přichází většinou až
těsně před focením. A tak se s postupem času můj ateliér pomalu a jistě
stává vetešnictvím.“ (úsměv)
 Kromě svého prostějovského
jste si otevřela ateliér i v Praze.
Nebylo by pro vás jednodušší působit pouze v hlavním městě?
„Momentálně působím jak v Prostějově, tak v Praze a vyhovuje mi to
takto. Klienti si mohou vybrat, zda
je pro ně lepší dojet do Prahy, či do
Prostějova.“
 Mimo jiné relativně často
fotíte i svatby. Jak vy sama vnímáte tyto rituály v kontextu dnešní
doby?
„Naštěstí svateb neubývá... (směje
se) A jak jste řekl, je to pěkný rituál,
který v dnešní době lidé už nedělají
proto, že musí, ale proto, že chtějí a to je na tom to pěkné. Fotím je
ráda, peřstože je to jedno z nejnáročnějších focení. Člověk nesmí nic
prošvihnout, nic se neopakuje, musíte být neustále ve střehu a reagovat okamžitě na světelné podmínky
i prostředí, kde fotíte.“
 Máte nějakou „veselou historku“ ze svatby?
„Fotila jsem třeba ženicha, který po
obřadu skákal ve skákacích botách
a dělal salta na trampolíně. Jedni
svatebčané třeba šplhali v horolezeckém úvazku po věži nebo vlezli ve
svatebních šatech do rybníka. Taky
nevěsta přijela na obřad na koni.
Minulý rok na jedné svatbě hrála při
obřadu vynikající prostějovská kapela Létající rabín, což pro mě bylo
skvělé překvapení.“

vizitka
HELENA KADLČÍKOVÁ
✓ narodila se 14. října 1975 v Olomouci
✓ vystudovala sportovní gymnázium v Brně
✓ živí se jako fotografka a malířka
✓ svůj fotoateliér má v Praze a v Prostějově,
kde od narození trvale žije
✓ publikovala v 101 nejlepších česko-slovenských aktů a The Best
Photographers, její fotografie a rozhovory jste mohli najít také v časopisech
Practical Photography, Sedm, Právo magazín, MF dnes a dlouhodobě
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník
✓ pravidelně fotografuje pro Anetu Langerovou, na své pažbě má i poslední
koncert Marty Kubišové, vystoupení Davida Kollera či Vladivojny La Chia
✓ za sebou má plný tucet samostatných výstav,
ke kterým přidala i několik společných
✓ mezi její koníčky patří hudba, umění všeho druhu, příroda,
kreativní práce a pohyb
zajímavost: jako jediná Češka pronikla na delší čas do soukromí Michaela
Jacksona, se kterým prožila na jeho pohádkovém ranči Neverland a při této
příležitosti portrétovala jak krále popu, tak i jeho tři děti, přičemž s Jacksonem
si povídali o umění, večeřeli spolu a hrála si i s jeho dětmi, on sám ji říkal Helína
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PROSTĚJOV Máme za sebou nejchladnější období letošní zimy. Třeskuté mrazy neměly naštěstí v Prostějově za
následek oběti na životech, přesto jsme zřejmě všichni rádi, že už se od dnešního dne má po celém území výrazně
oteplovat.
Na prostějovské hvězdárně naměřili nejnižší teplotu ve čtvrtek 1. března ráno, kdy rtuť teploměru klesla
v Kolářových sadech až na -14,6 stupně pod nulou. Z hlediska průměrných denních teplot lze však podle pravidelného měření zjistit, že nejchladnějším dnem letošní zimy
v Prostějově bylo úterý 27. února. Průměrná denní teplota
činila -10,12 stupně. To byl opravdový„krut“!
(mik)

namìøené teploty vzduchu v prostìjovì
Datum
20. 2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.3.
2.3.
3.3.

Minimální teplota (ve C°)
−6,2
−2,2
−3,1
−3,7
−7,8
−11,2
−11,0
−11,7
−11,9
−14,6
−9,1
−10,1

Maximální teplota (ve C°)
Průměrná teplota (ve C°)
+1,5
−1,12
+1,6
−0,35
+1,0
−1,7
−0,3
−2,1
−1,3
−5,52
−6,5
−9,27
−6,8
−9,1
−8,4
−10,12
−6,3
−9,27
−2,6
−8,52
−4,8
−6,3
−5,3
−7,4
Zdroj: Astronomické oddělení Muzea a galerie - Hvězdárna v Prostějov

AZYLOVÝ DŮM PRASKÁ VE ŠVECH!
„V mrazech jde skutečně o život, lůžka už dáváme
zjistili jsme
i na chodbu,“ upozorňuje ředitel Jan Kalla
PROSTĚJOV Azylové centrum v Prostějově i jeho součást azylový dům za Určickou ulicí dostávají v probíhajících třeskutých
mrazech pořádně zabrat! Jak Večerníku potvrdil ředitel Jan
Kalla, kapacita tohoto sociálního zařízení je nyní překročena,
ovšem kdo přijde a požádá o přespání, není odmítnut.
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Azylové centrum má i přes častou
obměnu klientů stoprocentní zaplněnost služeb již několik let, což svědčí
o velké potřebnosti tohoto zařízení.
„V tomto mrazivém období nabízíme nástavbovou službu, takzvané
opatření mrazy, kdy může kdokoli
přijít přespat na rozkládacím lůžku
zdarma. Cílem je, aby pokud možno
nikdo neumrzl. Na tuto službu dochází nyní šest až osm klientů denně, je
nutno ale vzít v úvahu, že na službách

EX

EXKLUZIVNĚ

Azylového centra u nás denně přespává zhruba dalších osmdesát lidí. Kapacity vzhledem k obrovskému zájmu
cílové skupiny přestávají stačit, rozkládací lůžka již umisťujeme i na chodbu,
kde se prostě dá, abychom umožnili
přespání potřebným,“ vyjádřil se pro
Večerník k aktuální „mrazivé“ situaci
Jan Kalla, ředitel Azylového centra
v Prostějově. Zároveň nabízí řešení, jak
zoufalou situaci s nedostatečnou kapacitou řešit. „Pevně doufám, že se letos
podaří s pomocí magistrátu postavit
takzvané modulární bydlení, které by
opravdu vyřešilo akutní nedostatek
ubytovacích kapacit. Tímto bych chtěl
městu a všem jeho zástupcům poděkovat za přidělenou dotaci a vstřícný
přístup a spolupráci při řešení problematiky osob, které se dostaly do nepří-

znivé sociální situace,“ uvádí Jan Kalla.
Večerník rovněž zajímalo, co azylový
dům v těchto mrazivých dnech nabízí lidem, kteří sem přijdou požádat
o nocleh. „Oproti minulým rokům je
novinek opravdu hodně. Krom již zmíněného krizového přespání je další velkou pomocí spolupráce s potravinovou
bankou. V praxi to znamená distribuci
potravin přímo potřebným. Každý
nově příchozí dostane bohatý potravinový balíček, který mu vystačí na několik dní, dále třikrát až čtyřikrát do měsíce
probíhá výdej potravin. Všichni klienti
Azylového centra, i ti, co v tento den přijdou jen na denní centrum, dostanou
opět velké balení různých potravin. Navíc v zimním období dostávají všichni
klienti denního centra každý den oběd
formou hotové stravy,“ prozradil Kalla
s tím, že zmíněné je potřebným lidem
poskytováno zdarma.
Azylové centrum v Prostějově se
může rovněž pochlubit tím, že
v jeho řadách působí také hodně terénních pracovníků. Podle zjištění
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Zfetovaná pod stromem,
podchlazený opilec v parku!
PROSTĚJOV Mrazivé počasí
provázející poslední týden celou Evropu zaměstnalo i lékaře
prostějovské záchranky. Ti ale kvitují fakt, že mráz atakující v ranních
hodinách až dvacetistupňovou
hranici si nevybral na Prostějovsku
tu nejkrutější daň. I bezdomovci prý tyto krušné chvíle zatím
přežívají relativně v pohodě.
Přesto lékaři evidují dva vážné
případy, ve kterých byli muž a žena
ve vážném ohrožení života.

Michal KADLEC

Podle dostupných zpráv ze záchranky nedošlo v Prostějově ani
okolí během třeskutých mrazů
k žádným obětem na životech.
„Můžu říct, že mě docela mile
překvapuje poměrně nízký počet
výjezdů našich sanitek k případům
podchlazení či jiných zdravotních
následků vyplývajících ze současné
zimy. A zaplaťpánbůh, jsme ani
v jednom případě nevyjížděli

k případu úmrtí osoby kvůli mrazu,“
sdělil exkluzivně Večerníku Pavel
Holík, lékař Záchranné zdravotnické služby v Prostějově. „Osobně
jsem vyjížděl v rámci své služby
k jediné vážnější události, kdy pod
stromem na Husově náměstí byla
nalezena ležící podchlazená žena.
Byla viditelně pod vlivem omamných látek, zřejmě drog i alkoholu
dohromady. Provedli jsme nezbytné
kroky ke zvýšení její tělní teploty
a sanitkou jsme ji převezli do K-Centra ve Vrahovicích, kde se o ni postarali,“ zmínil Holík, který si i jako
prostějovský zastupitel a předseda
zdravotně-sociální komise při radě
města pochvaluje hustou síť sociálních služeb v Prostějově. „Je dobře,
že máme velmi dobrý systém těchto
služeb, zejména azylový dům je
v těchto dnech potřebný,“ dodal.
Případ zfetované ženy ležící na
Husově náměstí potvrdila Večerníku
i tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

„Podle všeho se jednalo o kolaps ženy,
která byla pod vlivem omamných
látek. Záchranku přivolali lidé, kteří
ji zde v silném mrazu našli ležet. Na
místo byla přivolána i policie a žena
skončila v sociálním zařízení. Její
zdravotní stav naštěstí nebyl akutní,“
uvedla pro Večerník Lucie Urbanová,
mluvčí Krajské záchranné služby
Olomouckého kraje. A přidala ještě
jeden případ, kdy prostějovští lékaři
během uplynulého mrazivého týdne
vyjížděli k člověku ohroženému zimou. „Jednalo se o staršího muže,
který byl nalezen v parku pod vlivem
alkoholu a byl podchlazený, ale bez
omrzlin. Byl odvezen do prostějovské
nemocnice na urgentní příjem
k dovyšetření a stabilizaci stavu,“
řekla exkluzivně Večerníku Lucie Urbanová.
Věřme tedy, že dozvuky letošní
zimy už nijak neohrozí zdraví
Prostějovanů. Vždyť tento týden
nemají už ani v noci klesnout pod
nulu!

Večerníku se i v těchto třeskutých
mrazech setkávají přímo na ulici
s bezdomovci, kteří odmítají využít
služeb azylového domu. „Terénní
program je zvláště v zimě dost důležitá služba, pracovník zná důkladně
problematiku a místa výskytu lidí bez
domova, snaží se ty, kteří k nám nedojdou, sami motivovat k tomu, aby využili alespoň opatření mrazy a potravinovou pomoc, což se do značné míry
daří. Na místech jejich výskytu také
nechává letáčky o možnostech naší
pomoci. Za těmi, kteří i tuto nabídku
nevyužijí, alespoň pravidelně dochází
a sleduje jejich stav. Děláme tedy vše
pro to, aby všichni naši pomoc využili,
nicméně nikoho k tomu nemůžeme
nutit,“ konstatuje ředitel centra.
„Zatím naštěstí nemáme žádné zprávy o nějakém neštěstí, že by někdo
mrznul či podobně. Za naši organizaci a zaměstnance doufáme, že tomu
tak i zůstane a mrazy již brzy skončí.
Současný režim klade značně zvýšené nároky na prostorové kapacity
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a práci nás všech,“ uvedl Jan Kalla.
A co by poradil bezdomovcům,
kteří si nedají říct a zůstávají venku?
„Aby důkladně zvážili, zda jim stojí
za to z jakéhokoliv důvodu zůstávat
venku, když u nás mají zajištěnou
bezplatnou pomoc! A když už přes
toto vše venku zůstanou, aby se nebá-

li požádat o pomoc, klidně i lidi, které
neznají. Myslím, že přístup veřejnosti
k osobám bez přístřeší se v poslední
době výrazně změnil, od jakési formy
pohrdání k ochotě jim nějak pomoci.
Nyní jde opravdu o život,“ uzavřel poměrně varovně ředitel Azylového centra v Prostějově.

Na rybníku se bruslí
PROSTĚJOV Silný mráz neumí být
pouze nebezpečný, naopak mnohdy
dokáže vykouzlit úsměvy na tvářích
dětí i dospělých. Večerník se o tom
přesvědčil například uplynulý v pátek
odpoledne, kdy jsme se zajeli podívat
na kvalitu ledu zamrzlého drozdovického rybníka.
Led se na první pohled zdál silný a pevný,
na bruslích se po něm prohánělo hned
několik nadšenců. „Bruslím zde už třetí
nebo čtvrtý den, je to ale v pohodě. Co
mě ale mrzí, že ve večerních hodinách je
tady tma, přitom jsou tady reflektory. Ty
však nesvítí...,“ podotkl před Večerníkem
mladý muž. Bývalo opravdu zvykem,
že zabudovaná světla u rybníka sloužila
bruslařům i v pozdních večerních hodi-
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nách. „Stejně jako každý rok rozsvěcujeme tato světla až ve chvíli, kdy jsme si
stoprocentně jisti, že led je silný a pevný.
Zatím bruslení na drozdovickém rybníku považujeme za trošku rizikové, lidé
zde bruslí na vlastní nebezpečí,“ objasnil
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Jak ale dodal, pokud nepřijde výrazná
obleva a pokud odborník doporučí
i zapnutí reflektorů, stane se tak v průběhu nadcházejícího týdne. (mik)
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PLUMLOV Užít si bruslení na
„Podhraďáku“ vyrazily o víkendu
desítky dětí i dospělých. Na rybníku vzniklo hned několik kluzišť,

na kterých hráli hokej kluci i holky
od čtyř do sedmdesáti let. Další se
pak pod dominantou plumlovského zámku bezstarostně proháněli.
I na víceméně zamrzlou přehradu
vyrazilo několik odvážlivců, situace
tam však byla poněkud složitější.

Například v prostoru u pláže U Vrbiček nebyla hladina zamrzlá vůbec,
což nasvědčovalo, že ledová vrstva
po celé ploše nádrže není souvislá, na některých místech může být
stále tenká a hrozit propadnutím.
(mls)

16 zpravodajství

milujeme vecerník
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Brnìnskou ulicí
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Po celou uplynulou neděli řidiči
v Prostějově sice ještě trošku zmatkovali a na křižovatce ve Wolkerově
ulici došlo k několika pochybením,
nicméně zákazová značka i další
upozorňující značení naprosto jasně všechny posílaly na objízdné
trasy. Je to jasné, rekonstrukce je
tady! „Zatímco v prosinci investor
Olomoucký kraj plánovanou rekonstrukci Brněnské ulice odvolal
kvůli počasí, nyní už něco takového
nehrozilo. I přes dosud trvající mráz
je totiž, co se týká počasí v příštích
dnech, optimistická vyhlídka,“ ujistil
Pavel Smetana, náměstek primátorky Prostějova odpovídající za dopravu ve městě.
V pondělí 5. března tak je zahájeno
frézování starého asfaltu v Brněnské ulici, čemuž nízké teploty vůbec nevadí. „Věřím, že uzavírku této
frekventované ulice řidiči zvládnou
s maximálním pochopením a bez
komplikací,“ vzkázal přes Večerník
Smetana. „Náročným úkolem bylo
i přetrasování Městské hromadné
dopravy, především linek 11 a 1. Tady
se firmě FTL z důvodů objížďky přes
Určice zvýší náklady, na jejichž úhradu přispěje městu investor, tedy Olomoucký kraj,“ informoval náměstek.
Po skončení první fáze uzavírky
Brněnské ulice začne okamžitě ta
druhá. Oproti startovacímu můstku

CO JE UZAVØENO?
1. fáze: od 4. 3. 2018 do 22. 4. 2018
Uzavřen bude úsek ul. Brněnské od křižovatky s ul. Wolkerovou
po okružní křižovatku s ul. Okružní a dále úsek od brány hřbitova
směr Němčice nad Hanou (včetně mostu přes dálnici u Žešovského
hřbitova). Úsek ul. Brněnské od okružní křižovatky s ul. Okružní po
bránu hřbitova bude bez dopravního omezení, příjezd bude možný
z ulice Okružní.
Změny v MHD:
Linka 11 Prostějov, aut. st. - Žešov bude vedena po objízdné trase přes
Určice, dále po III/4332 směr Výšovice a po III/0462 do Žešova. Platit
bude zcela nový, tzv. výlukový jízdní řád (počet spojů bude redukován
[pracovní dny - 10 spojů do Žešova (oproti 14 nyní) a 11 spojů do PV
(oproti 15 nyní), víkend - 7 spojů do Žešova (počet zůstává zachován)
a 7 spojů do PV (počet zůstává zachován)]. Zastávky Brněnská, Brněnská,
křiž. Krokova a Agrostav nebudou obsluhovány, přibudou zastávky Žeranovská a Poděbradovo nám.
Linka 1 Prostějov, aut. st. - hřbitov povede po objízdné trase přes ul. Určickou, Okružní, na okružní křižovatce na ul. Brněnskou, dále spojkou podél
severní zdi hřbitova, ul. Lidickou, ul. Okružní na ul. Určickou, ul. Žeranovskou a na Poděbradovo nám., dále již po trase linky. Platit bude výlukový
jízdní řád, počet spojů na hřbitov (v současnosti linka 1 a linka 11) bude
zachován. Zastávky Brněnská a Brněnská, křiž. Krokova nebudou obsluhovány, přibudou zastávky Žeranovská, Poděbradovo nám. a Okružní, zastávka Hřbitov bude přemístěna na panelovou komunikaci podél severní
zdi hřbitova k bočnímu vchodu do hřbitova.
Linka 2 Prostějov, aut. st. - nemocnice povede po trase linky 21, tedy nikoliv po ul. Brněnské, ale Určické. Zastávka Brněnská bude přemístěna na
zastávku Okružní (za roh).
V rámci této fáze bude zajištěn příjezd k Agrostavu a firmě PV-Auto
po účelových komunikacích z ul. Určické. Dodavatel stavby během
1. etapy upraví recyklátem vyústění účelové komunikace u firmy PV
- Auto. Dále dodavatel osadí panely pro zastávku u severní zdi hřbitova. Příjezd na parkoviště na rohu Brněnské a Wolkerovy ul. bude
možný z ul. Libušinka (je třeba zajistit odstranění sloupků). Naopak
nebude možný (nebo pouze po dohodě se stavbyvedoucím) příjezd
k budovám mezi křižovatkami ul. Brněnské s ul. Wolkerovou a ul.
Krokovou.
bude od 23. dubna do 17. června
navíc uzavřen úsek od okružní křižovatky po konec zdi bývalé staré
nemocnice. Perný týden pak bude
řidiče čekat ve třetí fázi od 18. do 24.

%  &'()&''*+

CASANOVA Z HERNY trhá rekordy.
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„Přitom jsem mu jasně říkal, že auto
co nejdříve potřebuji, protože se nemám jak jinak dostat k lékaři. Pravidelně totiž dojíždím do nemocnice
ve Vyškově, nyní mě tam musí někdo
vozit. Přitom peníze jsem od něj nikdy neviděl. Vím, že už tady dlouho
nebudu, ale že narazím na takového
parchanta, to jsem opravdu nečekal,“
vypověděl před soudním tribunálem
postarší muž.
Poslední poškozený měl Clementimu předat 427 000 korun. Prostřednictvím těchto peněz měl být oddlužený dům, který jeho majitel koupil
jako investici. Dům chtěl pronajímat
a z nájmu splácet hypotéku. To se
však nedařilo. „Uznávám, že mi dal
tři sta tisíc korun. Z těch jsem zaplatil
čtyři splátky na hypotéku po sedmnácti tisících a odhad na nemovitost,
pro kterou jsme chtěli sehnat investo-

ra. Zbytek byla provize pro mě,“ hájil
se Clementi, který však očividně nestál o přímou konfrontaci s poškozenými, načež po své výpovědi se z hlavního líčení omluvil a odešel.

Posedí si...
Neslyšel tak už ani rozsudek, který
tentokrát zněl na pět let. Celkem by
tak měl za mřížemi strávit devět let.
To však zřejmě nebude vše, neboť
z vězení byl rovněž propuštěn na
podmínku a tak si zbytek předchozího trestu rovněž bude muset odsedět. Kromě toho mu soud uložil povinnost zaplatit způsobenou škodu.
Dělat si iluze o tom, že by některý
z dlouhé řady poškozených někdy
viděl peníze, by však bylo naivní...
Rozsudek dosud není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.

června. Zavřen bude totiž i kruhový
objezd na Brněnské. Po celou období od 4. března do 30. září pak
bude zcela uzavřen celý most nad
dálnicí.

18010210054

Michal KADLEC
Petr KOZÁK
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PROSTĚJOV Strážníci městské policie se během své služby zabývají vším možným a záchrana rozličných zvířátek patří k jejich práci.
Stejně tak tomu bylo první březnový den, kdy
jim vystrašená žena zavolala, že našla „jakousi velkou myš“...
„Ve čtvrtek prvního března před polednem se na
linku 156 obrátila žena a oznámila uhynulou větší myš v krabici u kontejneru na tříděný odpad.
Na místo byla vyslána hlídka, která v krabici zjistila nikoliv mrtvou myš, ale hodně živého domácího chovného potkana! Viditelně byl v dobrém
výživovém stavu. Hlodavce strážníci převezli do
zverimexu, kde byl předán do odborné péče.
Svého páníčka již potkan zřejmě omrzel,“ uvedla
ke kurióznímu případu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)

Záchranná
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PROSTĚJOV Na druhý pokus už uzavírka Brněnské
ulice platí tak, jak byla úřady
Olomouckého kraje naplánována. Od nedělního rána 4. března
tudíž touto částí města neprojedete, navíc je od dopravy ze
směru od Prostějova zcela odříznuta příměstská část Žešov.
Jak Večerník prozradil již v minulém vydání, celá rekonstrukce
proběhne ve čtyřech etapách,
přičemž ta úvodní má skončit
22. dubna, zcela hotovo má
být dle zveřejněného harmonogramu koncem září. Přehled
celé rekonstrukce najdete na
www.vecernikpv.cz.
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Po střelbě byl zadržen profesionální voják

➢ ztitulnístrany

PROSTĚJOV Byla noc 3. února
tohoto roku. V blízkosti základní
školy E. Valenty stála na parkovišti
odstavená zánovní „škodovka“, tři
dny předtím ukradená v Olomouci. A jak to u zlodějů aut momentálně chodí, vozidlo odvezli do dvacet
kilometrů vzdáleného Prostějova
a kvůli možnosti zabudovaného
GPS ho nechali pár dní ležet ladem. Co kdyby si pro něj podle navigace přišel majitel? Nestalo se tak
a vzduch byl čistý. Ovšem ve chvíli,
kdy jeden ze členů gangu zlodějů
dorazil vozidlo Škoda vyzvednout,
sklapla past!

Michal KADLEC
Olomoučtí policisté, kteří vyšetřují
sérii krádeží vozidel, měli tuto konkrétní odcizenou škodovku vytipovanou a v prostějovské ulici E. Valenty nasledovanou. V noci 3. února
bylo mezi základní školou a sídlištěm E. Beneše schováno celé komando. A jejich ostražitost se vyplatila.

Přesně v 01:35 hodin se totiž
k vozidlu přiblížil muž a chystal
se otevřít přední dveře. V tu chvíli
policisté rázně vystoupili z úkrytu
a začala mela! „Muž se dal na útěk
v okamžiku, kdy se ho policisté snažili zadržet a zatknout. Padlo několik
výstřelů, první byly varovné, další už
mířily na pachatele. Ten se dostal až
do Wolfovy ulice, kde se chtěl ukrýt.
Tady byl ale dopaden,“ prozradil
Večerníku zdroj, který si nepřál být
jmenován.
To, že se v Prostějově střílelo a situace byla skutečně nebezpečná,
se v oficiálních zprávách od policie nikde neobjevilo... „Byla to
akce olomouckých kolegů, proto
informace žádejte u nich,“ odkázal
Večerník na jiný územní odbor František Kořínek, tiskový mluvčí prostějovské policie. „Jednalo se o služební
zákrok ze strany Policie ČR Olomouc. Vzhledem k tomu, že případ
byl předán k dalšímu šetření na jiný
útvar, nejsme kompetentní k němu
poskytovat bližší informace. Se žádostí o ně se můžete obrátit na dozorující Okresní státní zastupitelství

Olomouc,“ odkázala nás dál Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Mezitím se Večerník z jiných
zdrojů dozvěděl další informace.
Oním zadrženým mužem byl profesionální voják! Pětatřicetiletý
Z. N. působí ve vojenském útvaru
na Olomoucku, bydlí však v Olšanech u Prostějova. Podle všeho
byl po svém zadržení v Prostějově
propuštěn a dále je vyšetřován na
svobodě.
„Policisté při zásahu v Prostějově
několikrát použili střelnou zbraň
ve snaze dopadnout pachatele. Ten
si do ulice E. Valenty přišel vyzvednout osobní vozidlo, které bylo tři
dny předtím odcizeno v Olomouci.
Praktiky zlodějů aut jsou už známé
tím, že po krádeži je vždy odstaví
na odlehlém místě a třeba i několik dní pozorují, zda je majitel, či
policie podle zabudované navigace najdou. Když se tak nestane,
zloději nabudou jakési jistoty, že
v autě není zabudováno GPS,“ potvrdil Večerníku událost Jaroslav

Rašendorfer z Okresního státního
zastupitelství Olomouc. Podle něj
byla střelba v Prostějově zákonná.
„Naše státní zastupitelství, které celý
případ dozoruje, hodnotí užití zbraní ze strany policistů v souladu se
zákonem. Podle platné legislativy ale
vše ještě vyšetřuje nadřízený orgán
zasahujících policistů. Při zadržení
pachatele se vědělo, že jde o velmi
tělesně zdatného muže a profesionálního vojáka. Mohl být samozřejmě také ozbrojen. Nyní je podezřelý
z účasti na krádeži vozidla. Případ se
samozřejmě i nadále šetří v širších
souvislostech, o tom vám ale zatím
nemohu podat žádné konkrétní informace,“ uvedl k dalším dotazům
olomoucký státní zástupce.
Nejen Večerník ovšem znepokojilo, že když se v ulicích Prostějova
střílelo, veřejnost o tom nebyla
dosud informována. Dokonce
ani primátorka města! „Ne, o tom
skutečně nevím. A kde se střílelo? Já
mívám schůzku s představiteli Policie
ČR každý měsíc, teď mě to čeká v úterý. Tak snad se něco dozvím,“ konstatovala Alena Rašková.

Pondělí 5. března 2018
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KOUPÍM

REALITY

řádková inzerce / vzpomínky

SEZNÁMENÍ

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám
města. 777 602 873
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
V Prostějově koupím byt 1+1,2+1. Tel.: a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit732 755 910
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Hledám dům v Pv a okolí ke koupi. I v hor- ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, 60-ti letý muž s vyřešenou minulostí se
ším stavu. Tel.: 723 335 940, RK nevolat.
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod. zdravotním hendikepem, hledá partnerku přiměřeného věku. Zdravotní
hendikep nevadí. Tel.: 774 571 029
KOUPÍM dvoupokojový byt. Tel.:
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
731 078 958
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
RŮZNÉ
Prodám zahradu 788m2, vhodná a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbrajako stav. pozemek, v Pv - Krasicích. ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré Dovolená - Chorvatsko Biograd na Moru
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní - Bošana. Termín 17.8.-26.8.2018, doprava
Tel.: 608 218 532
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky autobusem, ubytování – polopenze, cena
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.: 7.850 Kč. Tel.: 731 014 581
Pronajmu 2+1 u centra PV, 8000 Kč
736 127 661, simonrene@seznam.cz
+ inkaso, tel.: 608 111 622
Štíhlý, nekuřák, abst., 57/173, hledá
hodnou, milou a bezdětnou kamarádku kolem 50 let, které chybí láska,
pohlazení a cítí se sama. PV a okolí.
Tel.: 775 240 480

Dne 6. března 2018
by se dožil 90-ti let
pan Miroslav GREPL
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
bratr Jiří s rodinou.

SLUŽBY

SHÁNÍM KE KOUPI DŮM V PV
A OKOLÍ. TEL.: 737 577 906

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

FINANCE

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

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

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

Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.

GRATULACE

16011421482

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Ostření nůžek, nožů, nářadí, oprava
vylomených
keramických
nožů.
Adr. KLÍČE, ZÁMKY – ATRIUM

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

Dne 3. března 2018
oslavila své krásné
7. narozeninky naše školačka
Barborka VINKLEROVÁ.
Všechno nejlepší a hlavně hodně
zdraví a úspěchů ve škole Ti z celého
srdce přejí maminka a dědeček s
babičkou posílají sladkou pusinku.

Pokácím strom za dřevo a odvoz.
Tel.: 603 236 254

Zednictví Vančura NABÍZÍ
veškeré zednické a stavební
práce na klíč včetně
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
TEL.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.cz www.kvalitne.cz

Přenechám hrobové místo za cenu
pomníku v Konici, ihned. Tel.: 702 913 181

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Portrét – olej. barvami. Tel.: 722 710 725

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
dne 2. března 2018
doprovodili na poslední cestě
paní Jiřinu KOLÍSKOVOU.
Děkujeme všem
za projevy soustrasti
a květinové dary.
Dcery s rodinam.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří se přišli
v pondělí 26. února 2018
rozloučit s našim drahým zesnulým
panem Františkem BUREŠEM.
Poděkování patří
i pohřební službě Makový,
zejména paní Komárkové
za citlivý smuteční projev.
Děkuje Pavla Blahunková
s rodinou, Petr Bureš
s rodinou, manželka.

10

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

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 3. března 2018
by se dožil 40 let náš syn
Petr AUGUSTIN
a 27. března 2018
vzpomeneme 14 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dnes 5. března 2018
by se dožil 72 roků
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Odešel od všeho,
co měl rád, však v našich srdcích
a vzpomínkách žije dál.

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

Dne 7. března 2018
uplyne 10 roků, kdy nás opustil
pan Zdeněk KRPEC.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn s rodinou
a celá rodina.

Dne 7. března 2018
vzpomínáme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír BULEJKO
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou
jak tiché řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout.

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

Dne 7. března 2018
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Libora RŮŽIČKY
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 6. března 2018
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
paní Dagmar SLAVÍKOVÉ
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK 9. BØEZNA
V 10.00 HODIN

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

15012920079

150123020036

PODĚKOVÁNÍ

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

Prodám starší přívěsný vozík za auto,
menší kolečka a kompletní kola 4 ks,
185/60 R 14, 100% stav, dohoda jistá.
Tel.: 702 913 181

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

Dne 10. března 2018
uplyne 15 roků
ode dne, kdy nás opustila
naše maminka, babička, sestra a teta
paní Stanislava BUŠOVÁ
ze Smržic.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkují dcery,
vnoučata a sestra
s rodinou.
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Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
]

)

František Bureš 1946
Marie Brabcová 1938
Vladimír Brožek 1940
Miloslav Dostál 1944
František Gazda 1950
Petr Máca 1960
Pavel Stach 1948
Marie Krátká 1928
Pavel Zavadil 1955

Poslední rozlouèení
Vincencov Středa 7. března 2018
Nataša
Mališková
1948
Olomouc
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Hablov
Prostějov Pátek 9. března 2018
Prostějov Jarmila Halouzková 1929 Otaslavice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Bedihošť Sobota 10. března 2018
Prostějov Josef Jančík 1941 Otinoves 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Rozstání Marie Pálková 1931
Plumlov
Prostějov Anna Tesařová 1932
Prostějov Vladimír Galíček 1932
Hruška
Protivanov Josef Vymazal 1935
Biskupice Marie Baňková 1959
Zlaté Hory
Plumlov Josef Klučka 1947

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
]

)

Jaroslav Barta 1924
Zdeněk Blahoušek 1951
Hané
Alois Mezulian 1946
Emilie Mikulecká 1924
Rudolf Tomášek 1972

Poslední rozlouèení

Pondělí 5. března 2018
Zdenka Chytilová 1923 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 10. března 2018
Prostějov Ludmila Nádbělová 1926 Němčice nad Hanou 14.00 kostel Vrchoslavice
Miluše
Malá 1937
Prostějov Jarmila Kristková 1938
Prostějov
Prostějov
Slatinky Boris Pludek 1931
Prostějov
Vřesovice Jaroslav Janeček 1934

Olomouc
Kralice na

Pohřební služba FCC Prostějov

18011970105

]

)

Ladislav Rolný 1956
Petr Ondra 1946
Anna Kubinová 1931
Karel Sarnecký 1947

Poslední rozlouèení
Prostějov Sobota 10. března 2018
Niva Rudolf Burget 1924 Jednov 13.00 kostel Jednov
Prostějov
Prostějov
Prostějov Jiřina Kolísková 1936
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nabídka pracovních míst

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Dobrý zdravotní stav. Na DPP, tel.:
Přijmeme zedníka na hlavní pracovní 777 099 406
poměr - zavedená prostějovská
stavební firma s mnohaletou historií. Přijmu pracovníka do potravinářské
Zkušenosti se zateplováním fasád vítány. výroby. Info v době 7:00 – 9:00 hodin
Dobré pracovní a platové podmínky, PO-PÁ na tel.: 777 140 103
firemní benefity. Tel.: 737 123 814,
Nabízíme práci ve směnném provozu,
www.rinvest.cz.
kde je možno se na směnách dohodnout
dle vašich možností. Pracoviště ProsPřijmeme řidiče na rozvoz pečiva, tějov, jednoduché manipulační práce.
ŘP sk. B, možno i důchodce. Info na Info.: Personální agentura, Kravařova 9,
tel.: 775 711 241
1. patro, Prostějov, tel.: 722 553 345

PRÁCI NABÍZÍ

Pro stavební firmu v Pv přijmeme pracovníky na tyto pozice: stavbyvedoucí,
tesař – pokrývač, projektant/ka. Na
HPP, tel.: 777 099 406

Možnost výdělku z domu. Skládání upomínkových přemětů. Vhodné
i jako přivýdělek. Více informací na:
info@vyroba-predmetu.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

$

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Administrativní pracovníci
17 000-20 000 Kč dělené směny střední odborné STATEK Prostějov
Investiční technici
16 760-25 230 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou Správa silnic Olomouckého kraje, Pv
Pracovníci v potravinářském
průmyslu (obsluha udíren)
15 000-27 000 Kč dvousměnný střední odborné MAKOVEC, Držovice
Mistři lisovny
22 000 Kč
nepřetržitý
základní+praktická LINAPLAST, Kralice na Hané
Skladník/-ce
15 000-25 000 Kč jednosměnný střední odborné IVJ-export/import, Prostějov
Prodavač/-ka masa a uzenin
18 000-24 000 Kč dvousměnný střední odborné MAKOVEC, Prostějov-Kaufland
Stavěči pecí
17 000 Kč
jednosměnný střední odborné KITTEC, Vranovice-Kelčice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

 $INZERCE

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

17102621270

JE V PÁTEK 9. BØEZNA
V 10.00 HODIN
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18030110252

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

,$$

180222102xx

18021610217
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Také desáté číslo letošního roku vám přinášíme 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 Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 8. března 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.





%#"

)

 ' "^_`f^qwx

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
 ;

<=

Žeranovská 30
Aleš RŮŽIČKA, Přemyslovice 32
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na konzumaci na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  )
 ; <=
Zdeněk Izer
Pavlína DOSTÁLOVÁ, Krokova 18, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
  )
 ; <=
TRENDYUČESY
Magda PŘIKRYLOVÁ, Smržice 36
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

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

SUDOKU
  )
 ; <=
3,7,3,3
Jiří KOUDELKA, Sportovní 858, Kostelec na Hané
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 420 Kč na akci.

16093063154

SU
DO
KU

Výherce získá 
 
 



KŘÍŽOVKA
  )
; <=
Pořádá umělecké produkce pro všechny
věkové sociální skupiny
Marie JANEČKOVÁ, Stupkova 18, Olomouc
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

18020960200

17091361036

SUDOKU

OSMISMĚRKA
PŘIJĎTE OCHUTNAT VÝBORNÉ VEPŘOVÉ ...SPECIALITY

FRMOL, KONVE, OVARY, MLATA, VARLE, AKTIN, BARVIVO, CETKA, JINOCH,
KOŽICH, UCTÍT,VKLAD, MAKAK, BACIL, MOBILY,VLNKA, ETUJE, AFEKT, JULIE,
FIAKR, KANÁL, KVÁDR, FLÓRA, JITRA, RAKVE, BARET

Výherce získá  
 
 

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovskou senátorku,
která oznámila, že se chce o stávající post znovu "porvat!...

18021560211

Výherce získává POUKAZ
 

Výherce získává VSTUPENKU
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zveme vás...

TIP

BASKETBAL:

ku

sobota 10. března:
16:00: TJ OP Prostějov – Pastelka MB
(3. kolo finálové skupiny 2. ligy žen, hala
Sportcentra DDM Pv).
neděle 11. března:
12:30: TJ OP Prostějov – BK Strakonice „B“ (4. kolo finálové skupiny 2. ligy
žen, hala Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL:

KONCERT ŽIDOVSKÉ HUDBY

sobota 10. března:
8:00: 17. kolo Olomouckého přeboru
mužů (týmy FbC Playmakers Prostějov
„B“, Troubelice, Šternberk „B“, Uničov
„B“, Postřelmov, SH Kostelec na Hané).
neděle 11. března:
8:00: 18. kolo 2. ligy dorostenců – skupina
7 (týmy SK K2 Prostějov, FBS Olomouc,
FBC Přerov, FbC Playmakers Prostějov,
FBC Lipník, SH RG a ZŠ Prostějov).

KDY: STØEDA 7. BØEZNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek se svými violoncelly
vyjeli na turné. A jednou z jejich zastávek bude i Prostějov.
Již tuto středu představí židovskou hudbu a klezmer v prostějovském divadle. Zahrají skladby Ernsta Blocha, Davida
Poppera nebo samotného Hoška. Tak si pospěšte s koupí,
vstupenek už moc nezbývá!
„Koncertní vystoupení renomovaných violoncellových virtuózů z Prahy nabídne posluchačům originální dramaturgii
skladeb židovských autorů pro dvě violoncella, klezmer či
proslulé komorní skladby světového repertoáru pro violoncello a klavír.“ Tak rozezní tato dvojice skvělých hudebníků
sál Městského divadla Prostějov skladbami Ernsta Blocha,
Jiřího Hoška, Davida Poppera a Maxe Christiana Friedricha

Brucha. Dvouhodinový koncert je už téměř vyprodaný, proto pokud si nechcete nechat ujít tuto jedinečnou záležitost,
neváhejte a běžte si do divadla koupit vstupenky v hodnotě
dvou set korun.
Skladby židovských autorů uslyšíme v podání předních
violoncellových virtuózů Jiřího Hoška a jeho dcery Dominiky Weiss Hoškové, absolventky univerzity v Jeruzalémě.
Oba získali velké množství ocenění. Z Hoškových jmenujme za
všechna například jeho absolutní vítězství v interpretační soutěži
ČSR roku 1980. Jedna z posledních cen, kterou získala Hošková,
je její absolutní vítězství ve všeoborové smyčcové soutěži „The
competition in memory of David Gritz“ v roce 2009 v Jeruzalémě.

LEDNÍ HOKEJ:
čtvrtek 8. března:
14:00: SK Prostějov 1913 „B“ – SK Prostějov 1913 „A“ (Krajská liga přípravek,
velké hřiště, zimní stadion v Pv).
pátek 9. března:
15:00: SK Prostějov 1913 „B“ – Olomouc „A“ (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, zimní stadion v Pv).
16:45: SK Prostějov 1913 „A“ – Olomouc „B“ (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, zimní stadion v Pv).

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 5. března
14:00 Píseň moře
animované fantasy Francie
17:30 Tři billboardy kousek
za Ebbingem
americká krimi komedie
20:00 Nikdys nebyl
americký thriller
úterý 6. března
14:00 Píseň moře
17:30 Nejtemnější hodina
americké drama
20:00 Winchester: Sídlo démonů
fantasy horor USA
středa 7. března
17:30 S láskou Vincent
polský animovaný film
20:00 Indie Rickshow
český dokument
čtvrtek 8. března
17:30 Nit z přízraků
americké drama
20:00 Tátova volha
komediální drama ČR
pátek 9. března
15:30 Včelka Mája: Medové hry
animovaný film Německo/Rakousko
17:30 Tátova volha
20:00 Rudá Volavka
mysteriózní thriller USA
sobota 10. března
15:30 Včelka Mája: Medové hry
17:30 Noční hra
americká krimi komedie
20:00 Tátova volha
neděle 11. března
10:30 Triky s trpaslíky
animovaný film USA
15:30 Včelka Mája: Medové hry
17:30 Tátova volha
20:00 Přání smrti
americký horor

Kino klub

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Školní 1, Prostějov
středa 7. března
14:00 BIOSENIOR
- PO STRNIŠTI BOS
komediální drama ČR/Slovensko
sobota 10. března
15:00 KRTEK A HODINY
pásmo pohádek ČR
17:30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
ruský animovaný film
20:00 BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER
životopisný krimi thriller USA

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 7. března
19:00 ŽIDOVSKÁ HUDBA
A KLEZMER PRO
VIOLONCELLO
Abonentní koncerty
Dominika Weiss Hošková - violoncello
Jiří Hošek - violoncello, klavír, varhany
čtvrtek 8. března
15:00 MATEŘINKA
devatenáctý ročník přehlídky
mateřských škol

DUHA

Kladecký kos zapěje v neděli
Šestnáctý ročník dětské pěvecké soutěže Kladecký kos se
bude konat tuto neděli 11. března od
14:00 hodin v kulturním domě v Jesenci. Akce pro malé zpěváky nejen
z Konicka tak po dvou letech opět mění
působiště. Začínala v Kladkách ve škole, později se přesunula do „Živňáku“
v Konici a kulturáku v Jesenci, poslední
dva ročníky proběhly pod širým nebem
v Kladkách. Návrat do Jesence bude
tradičně moderovat Láďa „Sovjet“
Rus. Soutěžit se bude ve třech věkových
kategoriích a také v kategorii skupin.

Přednáška Jarmily
Podhorné v knihovně

ŠPALÍÈEK

Máte zdravotní problémy a chcete je vyřešit přírodní bylinnou léčbou? Přijďte na
přednášku uznávané bylinkářky Mgr. Jarmily Podhorné z Brodku u Konice, která
bude zaměřena na téma: „Bylinné prostředky jako prevence civilizačních onemocnění“. Akce se bude konat od 17:00
hodin ve středu 7. března. Na konci přednášky si lze nechat sestavit bylinnou kúru
dle individuálních zdravotních problémů.

Kulturní klub

Uprkova 18, Prostějov
do 18. března
KAREL IV. NA MEDAILÍCH
výstava medailí a jiných předmětů u příŠkolní 1, Prostějov
ležitosti 670. výročí založení Univerzity
pondělí 5. března
Karlovy, Nového Města pražského, hra17:00 POKRAČOVACÍ
du Karlštejna a 640. výročí úmrtí Karla
TANEČNÍ KURZY
IV., jedná se o díla ze soukromé sbírky
středa 7. března
rodiny Bašeů z Prahy, která dnes čítá více
19:00 DOKTOR V NESNÁZÍCH
bláznivá francouzská komedie o plastic- než 2000 předmětů, převzal jejich syn
Milan
kém chirurgovi a spoustě žen
Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová/Anna
Stropnická, Kateřina Hrušková, Dana Zámek Prostìjov
Morávková/Miluše Bittnerová, Magda
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
Weigertová/Zuzana Mixová, Anna Kulostředa 7. března
vaná/Patricie Solaříková
16:00 KVĚTINY A OBRÁZKY
do 29. března
Z CEST
OBRÁZKOVÁ ŘECKÁ MYTOLOGIE
výstava výtvarného oboru ZUŠ Němčice vernisáž výstavy Viléma Krause
(potrvá do 1. dubna)
nad Hanou
do 31. března
PETR IN SAČEK
Muzeum a galerie
výstava Petra Lysáčka a jeho atelieru interv Prostìjovì
mediální tvorby, který často v různých obměnách tvoří ve skupině, která nese název Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
In Saček Veritas
do 22. dubna

DUHA

Knihovna

Zámek Konice

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 6. března
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
pravidelné setkání účastníků Virtuální
Univerzity třetího věku. Další přednáška
z cyklu „České dějiny a jejich souvislosti“
čtvrtek 8. března
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit - odborní právní poradci s vámi
budou řešit váš konkrétní problém
17:00 NAMÍBIE A BOTSWANA
cestovatelské promítání dobrodruha
a fotografa Davida Vargy o dvou jihoafrických zemích s unikátní přírodou
a atmosférou, těšit se můžete i na několik cestovatelských tipů a triků plus
dva nové krátké filmy natočené dronem
z ptačí perspektivy
do 31. března
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
výstava prostějovského fotografa Jana
„Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje fotografování portrétů i přírody v okolí Prostějova a na svých snímcích zachycuje okolní
přírodu v různých denních i ročních obdobích, jímž se snaží vtisknout co největší
emoční ráz

Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 9. března
SVĚT ABSTRAKCE
výstava obrazů Anny Stejskalové

ZUŠ V. Ambrose

akce
v regionu...

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 11. března
13:30 a 15:30 ZVONEK
KRÁLOVNY VÍL
loutkové divadlo

DAGMAR HAVLÍČKOVÁ - KRESBY
Výstava je zaměřena na specifický projev
kreslířky, malířky a textilní výtvarnice, která
patřila již v osmdesátých letech minulého
století společně se svým mužem Jiřím Aloisem Havlíčkem (1948-1997) k neoficiální
umělecké komunitě v Olomouci.
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
Na výstavě, zapůjčené z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace, tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu
a zástupci z říše nerostů či hornin.

The 27 Music Bar

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
sobota 10. března
21:00 CLOSE ENCOUNTERS
koncert

Školní 27, Prostějov
pátek 9. března
20:00 NIKANDER, LE BAIN
DE MAID, BULLFROG
koncert

PLESY


9.3.
9.3.

Kravařova 14, Prostějov
10.3.
do 31. března
RETROSPEKTIVA
výstava fotografií z činnosti tanečního 10.3.
oboru ZUŠ z let 1998-2018

Sportovní ples

  



Sokolovna Kostelec n/H
TJ Sokol Kostelec-HK a Centrum Haná
Reprezentační maturitní ples
Společenský dům Prostějov
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Pv
Reprezentační ples lékařů
Městské divadlo v Prostějově
ČLK
Hasičský ples
Sokolovna TJ Sokol Olšany
SDH Olšany, SDH Hablov

Křest knihy o II. světové
válce v Čelčicích

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Úterý

6.3.
9.00 - 10.00

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* BIO potraviny – máme jim důvěřovat,
anebo o nich pochybovat? Jde o pouhý
módní trend, anebo je to jediná cesta,
jak jíst zdravě? Beseda „pravdy a mýty
o BIO potravinách“ se uskuteční v úterý
6. března od 17:00 hodin.
* pondělky jsou vyhrazeny programu pro
rodiče s malými dětmi, který vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální,
pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin
budou probíhat vzdělávací a volnočasová
setkání s hlídáním dětí
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 5. března od 14:00 hodin se ve
studobně koná kreativní dílna ZÁLOŽKY
DO KNÍŽKY
* tradiční Noc s Andersenem se v pátek
23. března koná pro děti ve věku od 6 do
11 let v prostorách Cyrilometodějského
gymnázia, přičemž také letos na všechny
čeká večer plný her, zábavy, tvoření a navazování nových přátelství podle knížky
O pejskovi a kočičce. Uzávěrka přihlášek je
v úterý 20. března.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 5. března se koná tvořivá dílna
KERAMIKA
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v úterý 6. března v 17:00 hodin se koná
přednáška na téma „Školní zralost aneb co
je dobré vědět před zápisem do 1. třídy“
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
* v pondělí 5. března od 14:00 do 16:00
hodin se koná přátelské posezení s Liduškou Veselou v rámci hudebního vystoupení s kytarou.
* ve středu 7. března od 14:30 do 15:30 hodin se uskuteční Bowling na Újezdě č. 4. Sraz
před budovou ve 14:20 hodin.
* výroba z keramické hlíny v Lipce pod
vedením paní Šenkové se uskuteční ve
čtvrtek 8. března od 8:00 do 11:00 hodin.
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje, že poradenské pracoviště nabízí služby zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)

Slavnostní křest publikace Pod říšským
vysílačem Donau je naplánován na sobotu
10. března od 14:00 hodin do kulturního
domu v Čelčicích. Autoři chtějí navázat
na úspěch publikace Pod pásy tanků, pod
křídly letadel. Stěžejními tématy obou
knih jsou málo známé historické události
z období druhé republiky zakončeného jejím obsazením německými vojsky (19381939) a osvobození Prostějovska v posledních dnech války. Více čtěte na straně 23
Pomocná ruka, z.s. pořádá ve čtvrtek
22. března od 10:00 do 15:30 hodin
v prostorách ZŠ Jana Železného na Sídlišti
Svobody a ZŠ Studentská charitativní sbírku. Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny,
záclony, ručníky, utěrky, kabelky, knihy aj.
Vše balené v sáčcích nebo pytlích. Více
info na 734 575 711.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamuje všem klientům, že
poradenské pracoviště v Prostějově, má
změněnou provozní dobu. Nově pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. 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).

Galerie umění Prostějov pořádá výstavu
MILAN KUBEŠ - V ROZMEZÍ, která Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
bude v OC Zlatá brána, nám.T.G.Masaryka, v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
Prostějov k dispozici až do 31. března.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
mouc v Prostějově nadále poskytuje služ- rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší inby nevidomým a slabozrakým občanům formace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
č. 588 008 095, 724 706 773
Připomínkový akt k 168. výročí narození prvního prezidenta Československé Zahrádkáři Pv 1 město ul. Daliborka pořárepubliky Tomáše Garrigue Masaryka dají výroční členskou schůzi, která se koná
se uskuteční ve středu 7. března od16:00 ve středu 7. března v 15:00 hodin.
hodin na nám. T. G. Masaryka
„ZAHRÁDKA PRO VŠECHNY GEDomov pro seniory Soběsuky zve na před- NERACE“ - výstava výtvarných prací se
nášku o trénování paměti s praktickými koná v prostorách ÚS ČZS, Daliborka 3,
ukázkami cvičení paměti, která se koná Prostějov v pátek 9. března od 9:00 do
v pátek 16. března ve 14:00 hodin .
16:00 hodin.
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TENIS
V NOVÉM

ƔƔ Prostějovský challenger mění po čtvrtstoletí titulárního partnera. U banky ale zůstává...
strana 27

FAMÓZNÍ
JESTŘÁBI

ƔƔ Hokejisté Prostějova dokázali
v domácím pekle vyrovnat sérii
play off proti Kladnu!
strana 28-29
Foto: Martin Zaoral,
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JEDNOU
 !
ƔƔ Komu bude udělena Cena veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury rozhodnou i letos sami
obyvatelé regionu. On-line můžete hlasovat
na adrese www.kr-olomoucky.cz. Ceny za
přínos v oblasti kultury za rok 2017 budou
slavnostně předány 12. dubna v Městském
divadle v Prostějově.
ƔƔ Florbalisté FbC Playmakers Prostějov
odehráli uplynulou sobotu další dva zápasy
Regionální ligy, když s přerovským „béčkem“ prohráli 2:3 a Domaslavicemi 5:9.
V tabulce jsou aktuálně na třetím místě.

Foto: internet

PROSTĚJOV Tak tohle je s trochou nadsázky rohovnický šach mat! Boxeři BC DTJ Prostějov ve
čtvrtém kole extraligy mužských družstev ČR 2017/2018 opět vyhráli, ke třem předchozím
vítězstvím z podzimu přidali další triumf. Tentokrát suverénním poměrem 12:4 nad Armex ZŮSTALY
Děčín, kterému v domácím prostředí sokolovny na Skálově náměstí nedali takřka žádnou
šanci. Co to znamená? Neskutečnou parádu! Již dvě dějství před koncem soutěže si svěřenci BEZ BODU
ƔƔ Volejbalistky Prostějova zakontrenéra Petra Novotného zajistili zisk mistrovského titulu!

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 33
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ƔƔ Krásných 101 let se dožila Prostějovanka
Věra Rozbrojová. S kyticí a dárkovým balíčkem přišli v pátek 2. března oslavenkyni
do Centra sociálních služeb poblahopřát
zástupci magistrátu. Čtěte v příštím vydání

PROSTĚJOV Znovu po dvou letech přivítá Prostějov domácí
halový šampionát v lukostřelbě Stejně jako v březnu 2016 tak
i letos hostí vrcholnou domácí akci dospělých a seniorů sportovní prostory Hotelu Tennis Club. Dvoudenní program začne
v sobotu 10. března ráno kvalifikacemi a vyvrcholí o den později, tj. v neděli 11. března, eliminacemi jednotlivců i družstev.
„Přihlášky jsou uzavřeny a hlásíme vyšší účast než naposledy,
mělo by dorazit přibližně dvě stě padesát střelců z šestatřiceti oddílů. Mezi nimi i reprezentanti a vedoucí závodníci poháru, takže obsazení bude velice kvalitní,“ pochlubila se ředitelka závodu
Hana Majarová.
Na nejvyšší pozice by chtěli zaútočit i zástupci domácí Lukostřelby Prostějov, největší naděje si dávají v týmové soutěži mužů i seniorů. „V ženách nikoho nemáme, jinak ale budeme mít ty nejvyšší ambice. Muži teď vyhráli dlouhodobou ligu družstev.
Papírově nejsilnější je reprezentant Michal Hlahůlek, jsou ale velice vyrovnaní a tvoří nesmírně silný tým. V hale je ale konkurence vždy hodně našlapaná, takže mezi jednotlivci budeme rádi za
jakékoliv pódium,“ podotkla.
Šampionát v reflexním, holém i kladkovém luku mužů, žen,
seniorů a seniorek konaný pod záštitou náměstkyně prostějovské primátorky Ivany Hemerkové bude slavnostně zahájen
v sobotu přibližně v 11:20 hodin, samotné bitvy začínají po
oba dny hned v osm hodin ráno a diváci mají vstup zdarma.
„Naposledy všichni kvitovali organizaci i úroveň závodu a zaznamenali jsme velký úspěch, ve stejném duchu bychom akci
chtěli uspořádat i teď,“ těší se na vydařený víkend Hana Majarová.
(jim)

7G<O½CJHJN@

ƔƔ Mezinárodní filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA zavítá i do Prostějova
a to už tento čtvrtek 8. března v době od
18:00 do 21:00 hodin. Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích
i sportech se uskuteční v přednáškovém
sále Národního domu v Prostějově.
ƔƔ Volejbalové kadetky otevřely v sobotu
3. března nadstavbovou část extraligy ČR
prvním turnajem skupiny 1C v Ostravě,
kde domácím podlehly 2:3 a vyhrály nad
týmem Španielka 3:1.

➢

čily své účinkování v Lize mistryň,
vítězství se nedočkaly
strany 35
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PROSTĚJOV V polovině února se Karolína Mlčochová
z prostějovské střední školy
Trivis stala vítězkou soutěže
Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele v Olomouckém
kraji. Vybojovala si tím postup do celostátního semifinále, které se konalo uplynulý čtvrtek v pražském sídle
Ministerstva školství. Mezi
finálovou šestku se ovšem
nakonec neprobojovala. Pro
své studenty
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KONICE Temperamentní tóny mexické kytary prolínající se s expresivní interpretací klasických
děl evropské hudby. To vše bylo ke slyšení uplynulou středu v hojně navštíveném koncertním
sále konického zámku. V rámci akcí pořádaných místním Klubem přátel hudby se zde konal
ČESKO-MEXICKÝ VEČER, u něhož nemohl scházet ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Na úvod večera zahrál mexický kytarista a skladatel Omar Rojas vlastní
skladbu věnovanou zavražděnému
italskému filmovému režiséru Pieru
Paolu Pasolinimu. Po něm Jan Škrdlík
interpretoval jednu z nejnáročnějších
skladeb pro violoncello složenou Zoltánem Kodálym, kterou doplnil o recitaci vlastní básně vztahující se k tématu

holocaustu. Oba hudebníci se pak
spojili, a to například při skladbě „Báseň o vodě“, kterou napsal Omar Rojas
na text Jana Škrdlíka.
V početném publiku, které obsadilo krásný sál s vynikající akustikou,
bylo možné vidět zástupce skutečně všech generací od zhruba pětiletých dětí až po seniory. „Nemohu

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

 T! % R  F%3 !! %' 
%   %  "&% 
Foto: Martin Zaoral

    1 S"! % % '     * N"  ""   & 
Foto: Martin Zaoral

říct, že by se mi líbilo úplně vše. Co se
týče violoncellisty tak v jeho podání
mě zaujala zejména skladba Johana
Sebastiana Bacha. Z celého koncertu
mě však nejvíce nadchla krátká autorská skladbička Omara Rojase určená
dětem. Něco tak nádherně rytmického jsem už dlouho neslyšel,“ zhodno-

til koncert Jiří Vrba, jenž byl zároveň
jedním ze tří lékařů, kteří akci finančně podpořili. Známý ortoped jedním
dechem vyzvedl význam podobných
koncertů pořádaných Kruhem přátel
hudby. „Dlouhodobě přináší to nejkvalitnější, co kultura v Konici vůbec
může nabídnout. Paní Kopečná Ne-

domanská, která to vše organizuje,
hudbou skutečně žije a dokáže pro ni
nadchnout i ostatní. Snad i díky tomu
na těchto akcích bývá obvykle plno,“
uzavřel Vrba.
Dalším koncertem 30. sezóny Klubu přátel hudby Konice bude klavírní recitál mladé Marie Al-Ashab.
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18022310235

Publikace Pod říšským vysílačem Donau
obsahuje řadu jedinečných výpovědí pamětníků

Komedie o doktorovi

a mnoha ženách v Duze

PROSTĚJOV Divadelní kavárna
Duha připravuje na středu 7. března od 19:00 hodin divadelní představení Doktor v nesnázích. Jde
o francouzskou komedii o plastickém chirurgovi potýkajícím se se
spoustou žen. Můžete se těšit na
tváře známé z televizních obrazovek, které vám dozajista pořádně
polechtají bránice...
Pražské Divadlo U Hasičů v rámci
divadelní šňůry pořádající Agenturou
Familie přijíždí do Prostějova s představením Doktor v nesnázích. Situační komedie pojednává o nepříliš
schopném, ale žádaném plastickém
chirurgovi, který je obklopen vel-

kým množstvím žen a jejich silikonů.
Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní
postavu Dr. Jouvance sobě na míru.
Role doktora představujícího zároveň jedinou mužskou postavu ve hře
se ujal herec Karel Zima. V rolích žen
vystoupí Kateřina Hrušková, Ivana
Korolová/Anna Stropnická, Dana
Morávková/Miluše Bittnerová, Anna
Kulovaná/Patricie Solaříková a Magda Weigertová/Zuzana Mixová.
Představení potrvá dvě hodiny a vstupenky na něj si můžete přijít koupit již
nyní do regionálního informačního
centra na Pernštýnském náměstí za
pouhých 170 nebo 200 korun. (tem)

Nová cestovatelská

výstava na zámku
PROSTĚJOV Vilém Kraus, Prostějovan každým coulem, žil a tvořil
v minulém století. Tento rok si připomínáme dvacet let od umělcova
úmrtí. A z toho důvodu se organizátoři akce rozhodli k výročí Krausova úmrtí uspořádat výstavu s výběrem mistrových děl. Vernisáž
proběhne ve středu 7. března od 16:00 hodin v regionálním informačním centru na Pernštýnském náměstí.
Statutární město Prostějov, Spolek pro Plumlovský zámek a Klub historický a státovědný v Prostějově se rozhodly na prostějovském zámku uspořádat výstavu k výročí dvaceti let od úmrtí místního umělce Viléma Krause, kterou nazvaly Květiny a obrázky z cest. „Vystavené Květiny a obrázky
z cest jsou poctou autorovi v roce dvacátého výročí jeho dobrovolného
odchodu z tohoto světa. Jedná se o tematický výběr z kolekce Krausových
obrazů a plastik ze soukromého majetku sběratele ze Svitávky na Blanensku. Shodou šťastných okolností se je podařilo uchovat vcelku a zachránit
pro další smysluplné využití a potěchu oka návštěvníků. Věřme, že ne jen
této výstavy,“ prozradil kurátor výstavy Miroslav Macík.
Výtvarník, pedagog a restaurátor Vilém Kraus spojil svůj tvůrčí život s rodným městem. Z dílny autora vyšlo mnoho komorních děl - obrazů, grafik
a plastik, ale těžiště jeho umělecké práce spočívalo v monumentální užité
tvorbě vytvářející harmonickou jednotu s okolím. Díky své píli a neutuchajícímu tvůrčímu úsilí, erudici a zkušenostem získaným doma i na zahraničních cestách, celoživotnímu hledání cest a experimentování dospěl
k modernímu pojetí naplňujícímu estetické a racionální hledisko umělecké tvorby. Tím se právem zařadil mezi čelné představitele výtvarné kultury působící v našem regionu. Uvedená výstava potrvá až do 1. dubna.
(tem)
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PROSTĚJOVSKO Regionální
patrioti a všichni, kteří se zajímají
o druhou světovou válku, by měli
začít hledat místo ve své knihovně. Budou ho potřebovat na publikaci Pod říšským vysílačem
Donau, která vyšla před pár dny.
Za jejím vznikem stojí osvědčený
kolektiv autorů z prostějovského

Klubu vojenské historie Dukla.
Autoři chtějí navázat na úspěch publikace Pod pásy tanků, pod křídly
letadel, která vyšla před dvěma roky
a jejíž tisícový náklad je již zcela rozebraný. Stěžejními tématy obou knih
jsou málo známé historické události
z období druhé republiky zakončeného jejím obsazením německými

vojsky (1938–1939) a osvobození
Prostějovska v posledních dnech
války.
Nová kniha se vrací také k prvním
náletům na prostějovské letiště z
pohledu civilistů a nově nastiňuje
odbojovou činnost. Část knihy se
také věnuje základní výzbroji a vojenské technice na východní frontě.

„Historické události jsou podloženy
dokumenty ze státních archivů a
soukromých deníků očitých svědků
událostí. Textová část je doplněna
řadou barevných i černobílých fotografií a mapami pro dokreslení
zmiňovaných událostí,“ představil
publikaci jeden ze tří autorů Zdeněk
Bezrouk.
V knize najdete četné zajímavé informace o temné historii naší země.
„Při četných cestách za pamětníky
se mi neustále v zorném poli objevoval kopec se současným vysílačem
Dobrochov. Za války v těch místech
stál původní vysílač, kterému Němci říkali Reichssender Donau. Právě
kolem něj se často točily vzpomínky
pamětníků, neboť jeho likvidace německými vojsky dne 30. dubna 1945
se stala symbolem začátku konce
války na Hané,“ vysvětlil název knihy
Zdeněk Bezrouk.
Slavnostní křest publikace je naplánován na sobotu 10. března od
14:00 hodin do kulturního domu
(mls)
v Čelčicích.

Na Nohavicu se v mrazu

stála DLOUHÁ FRONTA

PROSTĚJOV Zapomeňte na maso,
v Prostějově se od teď bude říkat
„fronta, jak na Nohavicu“! Odhodlání, trpělivost i otužilost fanoušků
ostravského barda notně prověřily
mrazivé čtvrteční počasí a dlouhá
řada, která se táhla od kasy prostějovského divadla.

Martin ZAORAL
Jaromír Nohavica do Prostějova dorazí v úterý 20. března a vystoupí hned
dvakrát. Kromě tradičního večerního
koncertu od 19:00 hodin se představí již od 16:30 hodin v pásmu „Tři
čuníci“, který bude určen primárně
dětem a jejich rodičům. Vstupenky na
tyto akce si nebylo možné dopředu
rezervovat, všechny šly do volného
prodeje uplynulý čtvrtek. Kdo je chtěl

získat, musel se tedy zařadit do fronty.
Divadelní pokladna se otevřela přesně
hodinu po poledni a již v tu chvíli před
ní postávala dlouhá řada lidí. „Přišla
jsem asi o tři čtvrtě hodiny dřív a myslím, že nějaké lístky na mě ještě zůstanou,“ doufala jedna z fanynek. Některé
další však tato víra brzy opouštěla a stání v řadě ke své vlastní škodě vzdávali.
Na shluk lidí dohlížela i dvojice městských strážníků, kteří však žádný konflikt řešit nemuseli. „Večerní koncert
byl vyprodaný přesně ve 14:25 hodin.
Nedostalo se zhruba na deset posledních zájemců, kteří ještě stáli ve frontě.
Co se týká koncertu pro rodiče a děti,
tak na něj vstupenky stále ještě jsou,“
informovala Večerník Jana Maršálková, ředitelka Městského divadla v Prostějově.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Nejsem si vědomá žádné chyby, udělala jsem, co jsem mohla, ale porota se
prostě přiklonila k jiným kandidátům.
Pro mě samotnou to ovšem byla zajímavá a veskrze pozitivní zkušenost,“
vyjádřila se Karolína Mlčochová, která
tentokrát vyrazila do Prahy sama a nemohla se tak opřít o podporu svých
studentů. „Stejné to bylo i u ostatních,
měli jsme to tak nařízeno,“ vysvětlila.
Učitelka angličtiny tak nakonec nenaváže na úspěch chemikářky Ivanky
Hájkové z GJW, které se před čtyřmi
roky podařilo zvítězit v celostátním finále.
(mls)

Michal
KADLEC
Charitativní akce, kterou vymysleli studenti Gymnázia Jiřího Wolkera a pod svůj patronát si ji vzala Milada Sokolová, napsala
uplynulou středu svoji letošní poslední
kapitolu. „Poslední únorový den byl pro
lidi bez domova a sociálně slabé připraven

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

výborný segedínský guláš. A co víc, paní
Dvořáková, koordinátorka Zdravého města Prostějov, přinesla sladké buchty a manželé Zapletalovi připravili jablečný koláč se
šlehačkou,“ prozradila Večerník středeční
jídelníček před místním nádražím Milada
Sokolová.
Až na rozlučku, kdy byl bezdomovcům
podáván segedínský guláš, si potřební
lidé před místním nádražím pochutnávali od ledna především na výborných
polévkách. „Jsem ráda, že mi Národní
dům vyšel při jejich vaření opět vstříc.

PROSTĚJOV Je středa 28. února, těsně před půl dvanáctou
dopoledne. K místnímu nádraží v Prostějově přijíždí zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
Milada Sokolová. V autě opět veze teplý pokrm pro bezdomovce. Letos naposledy. Na rozlučku s touto ojedinělou charitativní akcí přivezla jako už tradičně segedínský guláš, ovšem
nezůstalo pouze u toho. Lidé bez trvalého přístřeší si pochutnali
v třeskutém mrazu i na dalších dobrotách! Večerník u toho stejně
jako v předchozích letech nemohl chybět.
Zásoboval nás celé dva měsíce, a to
i v době, kdy kvůli plesové sezóně byli
zaměstnanci do rána v práci, přesto musel někdo přijít a polévku uvařit. Jsem
za to velmi vděčná a myslím si, že doba
pomoci byla opět dostatečná. A mezi
námi, není tu jen Sokolová! Azylový
dům v těchto mrazech nabízí každému
člověku bez domova teplo a jídlo. Bez
nutnosti registrace a zaplacení poplatku,“ podotýká skromně zastupitelka
a předsedkyně Okrašlovacího spolku.

Jak jedním dechem dodává, dvouměsíční charitativní akce utekla jako voda.
„Velmi rychle... (úsměv) Řekla bych, ačkoliv se lidí, kteří chodí na polévku, nevyptávám, že více než bezdomovců chodila
k místnímu nádraží spousta osob sociálně
slabých a převážně v důchodovém věku,“
připomíná Milada Sokolová.
Večerník během letošní akce získal
v některých dnech pocit, že pro teplé
polévky si chodilo více lidí než v předchozích dvou ročnících. Je tomu tak?
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V třeskutém mrazu dorazili otužilí lidé bez domova

ROZLUČKA S BEZDOMOVCI
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jakká byla bessedda o svvátk
tku puurim
tk
m....

SMRŽICE Již potřetí se lidé ze Smržic
sešli v místním kulturáku, aby společně hledali ztracený čas. Tuto jedinečnou příležitost měli díky zcela unikátní videokronice vytvořené zdejším
nadšencem Zdeňkem Balcaříkem.
Předminulý pátek 23. února tak na
plátně byly opět k vidění nejzajímavější reportáže z let 1998 až 2001.
Na přelomu tisíciletí se toho ve Smržicích událo skutečně hodně. Nasnímané
události byly rozděleny do celkem tří
dílů, každý z nich trval necelou hodinu. Obě pauzy pak zaplnila připravená
soutěž. „Měl jsem docela problém do
jednoho promítání všechno dostat. Některé věci byly hodně zkrácené, až mě to
kolikrát mrzelo. Na obci se ale dohodli,
že tam bude vždycky celé jedno volební

období, tak jsem tam ty čtyři roky prostě
musel narvat,“ přiznal s úsměvem Zdeněk Balcařík.
Lidé tak mohli zavzpomínat, podívat
se, co vše se v jejich obci změnilo. Hned
v prvním díle filmu si ve Smržicích do
čela obce zvolili novou starostku, která
je ve své funkci dodnes. Slavnostně byly
uvedeny do provozu nový obecní znak
a prapor, Zdeněk Balcařík tehdy natáčel
Hanu Lebedovou v Poslanecké sněmovně, kde obojí přebírala od tehdejšího premiéra Václava Klause. Velkou událostí bylo rovněž budování cyklostezky
mezi obcí a Prostějovem, jejíž otevření
provázela velká sláva. „Nejvíc ale diváky
vždycky samozřejmě potěší a pobaví,
když uvidí na plátně sebe před dvaceti
lety, svoje dětičky, které od té doby už

trochu povyrostly, a taky spoustu spoluobčanů i příbuzných, kteří už odešli na
onen svět,“ poznamenal Balcařík.
Sál provizorního kina nebyl ani tentokrát narvaný, svoje vykonaly chřipka a taky mráz, do kterého se těm
starším asi nechtělo. Ti, kdo přišli, ale
rozhodně nelitovali a báječně se dvě
a půl hodiny bavili. O přestávce dostali
zadarmo občerstvení a hádanku, kdy se
výše zmíněná cyklostezka otvírala. Ze
sedmadvaceti správných odpovědí, že
k tomu došlo 14. června 2001, byla vylosována Simona Roháčková ze Smržic,
která získala dárkový koš věnovaný obcí.
Zdeněk Balcařík jednotlivé roky zpracoval
do čtyř hodinových DVD. Kdo tedy bude
chtít, může se ohlédnout do minulosti
Smržic v klidu svého domova.
(mls)
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SMRŽICE na přelomu tisíciletí OŽILY NA PLÁTNĚ

TOmáš KALÁB

PROSTĚJOV Když vznikal nový
Spolek Hanácký Jeruzalém, bylo
díky osobnosti jeho předsedy Michala Šmucra takřka jisté, že o něm
bude v našem městě slyšet. Po zajímavém večeru představujícím prostějovské zaniklé hřbitovy přišel
předminulou neděli další, tematicky věnovaný židovskému svátku Purim. V aule Gymnázia Jiřího
Wolkera navíc vystoupily Taneční
skupina RUT nebo Divadlo POINT.

Hamana, což je popsáno v Bibli v knize Ester,“ řekl Klimeš. Kdo by nevěděl,
FOTOGALERIE
klikni na
s Purimem jsou spojeny pití alkohoBYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
lických nápojů, hostiny a především
karnevaly v maskách a kostýmech.
Komponované pásmo „Z Ispánie do
hanáckého Jeruzaléma“ zaujalo diváky nejen další ukázkou tanců, ale
také vtipnými vstupy dvojice Jouda
a Mordche. Na závěr přišli na parket
členové dramatického kroužku při Divadle Point se skečem „Motche a Rézi
jdou na purimový bál“.
Bouřlivý potlesk publika svědčil
nejen o dobré zábavě, ale přítomní
„V doprovodném programu dojde si nepochybně rozšířili své vědoL   $  " " "(- 1 !'%8 S%
6%5*
ke spolupráci dvou prostějovských mosti.
gymnázií,“ avizoval v úvodním projevu Šmucr. Divadlo Point totiž funguje
saa
E6%5*
při Gymnáziu Jiřího Wolkera, zatímco
Taneční skupina RUT při Cyrilometodějském gymnáziu. „Co vám mohu
slíbit, že mě určitě tančit neuvidíte,“
zakončil s humorem, který ke svátku
Purim neodmyslitelně patří, předseda
spolku.
Po dvou židovských tancích se ujal
slova Jiří Klimeš z Židovské obce
Olomouc, aby přítomným několika
desítkám diváků objasnil, co to vlast(I" %       3.7
N  "    %  1 N 6 ( # " %  "%   "  1" H      U  %  $  "  ) 6
ně Purim je. „Jde o nejveselejší ze
% 
8" 
" 
židovských svátků, který připomíná
vysvobození Židů z intrik zlého vezíra
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PØEDPLATNÉ LEVNÌJI
608 960 042

PROSTĚJOV Do Prahy se ve čtvrtek 1. března sjelo všech čtrnáct
vítězů krajských kol soutěže Zlatý
Ámos. Z nich porota v čele s psychiatrem Janem Cimickým vybrala
šestici finalistů. Své želízko v ohni
měl i Prostějov, neboť vítězkou
v Olomouckém kraji se stala Karolína Mlčochová ze Střední školy
Trivis.
„Nepostoupila jsem, přestože to
z mého pohledu vypadalo nadějně.

milujeme vecerník
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potřebuje každý bod a tím větší motivaci bude u nás mít,“ nabádal k ostražitosti
hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
Jak zmínil, výběr KP je součástí žhavé
přetahované o třetí až páté místo tabulky, tudíž by z prostějovské palubovky
rád odvezl v ideálním případě senzační
triumf. Nakolik dokáže být nebezpečný,
to ukázal mimo jiné s Olomoucí (2:3)
nebo čerstvě první březnový den v Liberci (3:2). Družstvo přitom vede slovenský odborník Marek Rojko, z jehož
svěřenkyň se na severu Čech nejvíce prosazovaly univerzálka Gabriela Kopáčová,
smečařky Mojca Pene a Pavla Meidlová
(odchovankyně VK) a Kristýna Boulová,
blokařka – kapitánka.
„V přípravě jsme teď najeli na trochu jiný
model, aby mančaft byl co nejlépe nachystaný na vrchol sezóny v podobě ligového play-off. Věřím, že se holky i s tímhle
vyrovnají a před svými fanoušky předvedou dobrý výkon. Bez ohledu na to, že
prvenství po nadstavbové fázi už máme
jisté, chceme jako obvykle vítězství. Co
nejvíc jednoznačné,“ ujistil Čada. (son

 Na hřišti UP vám skvěle vyšel
hned první vzájemný duel této sezóny, kvalitní výkon jste tu odvedla
i tentokrát. Je to náhoda?
„A já jsem hrála dobře? No, nevím... Náhoda to ale určitě nebyla, aspoň se tak
budeme tvářit.“ (smích)
 Můžete derby okomentovat ze
svého pohledu?
„Vstoupily jsme do něj strašně! Nesváděla bych to však na únavu, i když program
jsme poslední dobou měly hodně náročný. Problém byl ze začátku spíš jinde,
když jsme z prvních deseti smečí snad
osm vyhodily do autu. K tomu se přidaly potíže s přihrávkou a úvod tak vyzněl
z naší strany hrozně. Naštěstí jsme se
postupně vzpamatovaly, rozútočily a výkon šel nahoru, byť zahajovací set se už
zachránit nepovedlo.“
 Následně jste vývoj otočily, vedly
2:1 na sady a 12:4. Co se stalo tam, že
domácí družstvo tohle dějství ještě
zvrátilo?
„Já bych řekla, že jsme si nejspíš trochu
myslely, že už to máme v kapse... Takové klasické polevení, ke kterému člověk
někdy nechtěně sklouzne, i když ví, že
by neměl. Prostě jsme si začaly myslet,
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 Jak celkově hodnotíte účinkování
Prostějova v letošní Lize mistryň?
„Je škoda, že jsme nezískaly ani bod, ta
nula na kontě působí dost smutně. Nehrály jsme přitom špatně, ale chtělo
to některé slibně rozjeté zápasy dotáhnout do tiebreaku. Nejblíž jsme
k tomu měly v obou střetnutích s Fenerbahce, trochu možná i doma proti
Coneglianu. Jenže se nám nepovedlo
v těchto utkáních využít své šance,
že se to nějak samo doklepe, což ale které se v rozhodujících momentech
většinou nestačí. Rozhodně ne v těžších naskytly. V opačném případě bychom
  

zápasech.“
 Berete tedy těsné vítězství 3:2 po
dramatickém průběhu s plno zvraty?
„Jo, samozřejmě. Máme za sebou dost
náročných čtrnáct dní, během nichž
jsme skoro pořád hrály utkání a měly
snad jen dva nebo tři normální tréninky,
to znamená ostré naplno. Nebylo to tedy
lehké a z takového pohledu je jakékoliv
6##E;E'#&,;JEa 
vítězství v Olomouci dobré. Byť jsme
měly vyhrát 3:1 a ne 3:2.“
>  +-*  %1*' @1%*%
 Čím to bylo, že se vám osobně 
před několika týdny herně nedařilo?
„To bylo opravdu víc osobnější, tak bych dosáhly na nějaký ten bodík a hned by - jak výšková, tak silová - byla opravdu
si to radši nechala pro sebe... Každopádně celá skupina vyzněla trochu jinak. Pro hrozně znát. To pak člověka dvojnásob
jsem v tom období fakt nehrála moc dob- mě každopádně šlo o první sezónu potěší každý dosažený bod. Každopádře a dokonce ani nenaskočila do poháro- v základní části Champions League, ně bojovat s volejbalistkami, které patří
vého finále, což mě pochopitelně mrzelo. což mi dalo spoustu nedocenitelných k nejlepším na světě, mi hodně otevřelo
Na druhou stranu holky ten rozhodující zkušeností. Na vlastní kůži jsem zažila, oči. Na jednu stranu to člověka motisouboj zvládly výborně a radost ze získa- jak je špičkový mezinárodní volejbal vuje, aby se snažil co nejvíc zlepšovat,
né trofeje přebila všechno ostatní.“
úplně jinde než já.“
na stranu druhou je však taková kon Potom šly vaše výkony postupně  Bylo složité prosazovat se proti frontace i demotivující v jiném smyslu.
nahoru. Už se tedy cítíte lépe?
tak extrémně silným klubům?
Víte totiž, že na takovou top úroveň se
„Naštěstí už je to za mnou, určitě mám „Nebylo to úplně lehké, když soupeřky stejně nikdy nedostanete. Snažím se ale
na hřišti lepší pocit než předtím. A jestli mají útok i bloky o metr výš než vy. (se z Champions League vzít hlavně poziříkáte, že teď hraju dobře, tak jsem ráda.“ smíchem) To samozřejmě přeháním, ale tivní věci. A jak už jsem řekla, je to pře(směje se)
ta fyzická převaha elitních protihráček devším velká zkušenost.“

OLOMOUC Přibližně měsíc zpátky měla osobně horší období,
kdy se jí moc nedařilo a dokonce ani nenastoupila do finále
Českého poháru. Teď už však blokařka Veronika Trnková hraje
zase dobře, dařilo se jí v úterý v Istanbulu, ve čtvrtek na půdě
Frýdku-Místku i v sobotu při derby v Olomouci. Také díky jejímu příspěvku prostějovské volejbalistky důstojně zakončily
své působení v Champions League a úspěšně hájí tuzemskou neporazitelnost. Rozhovor se sympatickou členkou VK
Prostějov se tak nesl v pohodové duchu.
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Veronika Trnková se zvedá:

doma patřil favoritkám ještě drtivějším
způsobem. Až napotřetí našly obhájkyně republikového bronzu na papírově
silnější celek částečný recept, což vedlo ve
Vodově ulici k vyrovnané bitvě a těsnému
úspěchu hostů až po pěti sadách.
„Právě poslední vzájemný zápas nám ukázal, jak to může vypadat, když nehrajeme
dobře a soupeři formátu Králova Pole se
daří. Věřím, že jsme se z tohoto únorového utkání poučili, abychom to další zvládli ve čtvrtek mnohem lépe. Brno bojuje
o co nejlepší nasazení pro play-off, nutně

Horší úvod nemohl hostující tým potkat,
veskrze po vlastních hrubkách dovolil soupeřkám bleskově uniknout na 6:0! Hlavně
v útoku vékáčko vyhazovalo do autu jednu
smeč za druhou, zatímco domácímu družstvu se naopak vše dařilo a dál zvyšovalo
svůj náskok. Za hrozivého stavu 11:3 tak

Marek
SONNEVEND

původní reportáž
pro Večerník

OLOMOUC Náročná série šesti mistrovských zápasů v jedenácti dnech vyvrcholila pro volejbalistky VK Prostějov sobotním utkáním 25. kola UNIQA
extraligy na palubovce UP Olomouc.
Dramatické derby krajských rivalů se
změnilo ve více než dvouhodinovou
bitvu plnou zvratů, aby se v závěru radovaly z těžce vydřené výhry hostující
lvice. Tím pádem už mají jisté prvenství
po dlouhodobé části a nejvýhodnější
nasazení pro play-off.

měl kouč Čada vybrány už oba oddechové časy… Po tom druhém došlo k částečnému zlepšení, leč pouze chvilkovému
(13:6), načež prostějovská herní slabota
pokračovala. Vypadalo to na pořádný
výprask (18:8), leč favoritky se přece jen
vzpamatovaly a následující pasáž patřila
jejich mohutnému vzepětí. Díky vyrovnání na 23:23 směřovalo zahajovací dějství
k obřímu obratu, nicméně dramatickou
koncovku vzdor svému výkonnostnímu
propadu urvalo úpéčko, když proměnilo
třetí setbol - 27:25 a 1:0.
Přesto bylo vidět, jak šel kolektiv VK z počáteční mizérie prudce nahoru. Jenže hned
zkraje druhé části nastaly nové komplikace
vinou krátkého výpadku, jenž pohotový
protivník okamžitě ztrestal (z 1:2 na 4:2).
V tomto případě se však jednalo již pouze
o dílčí zaváhání, které úřadující mistryně
hbitě odčinily. Nahoru jim pomohla zejména pětibodová šňůra při účinném servisu Herelové ze 7:6 na 7:11. Zanedlouho
zvýšily na 10:15, ovšem Olomoučanky nic
nevzdávaly a vlastním náporem v podobě
pěti bodů za sebou manko rychle smazaly - 15:15. Startovalo se tudíž nanovo,

přičemž horská dráha ve stylu nahoru dolů nezpomalovala. S chybami na obou
stranách každý chvilku tahal pilku (15:18,
18:19, 18:21), až v závěru těsně převážila
kvalita bíle oděných dam. Byť ze zdánlivě
rozhodnutého skóre 19:24 využily teprve
pátý setbol - 23:25 a 1:1!
Horko těžko zachráněný finiš účastnice
Champions League nakopl k výbornému
nástupu do třetího dílu - 0:5. Bohužel i zde
platilo, že herní vzmach okamžitě vystřídal
nepříjemný propad (4:5). Kredit je samozřejmě potřeba dát i vysokoškolačkám, jež
předváděly velice dobrý volejbal a uměly
vyhmátnout skoro každý poklesek Prostějova. Tím pádem se odvíjel vyrovnaný
boj, ve kterém aktuálně získávaly převahu
domácí girls zásluhou razantního otočení
ze 4:7 na 14:10. Krizi Horká a spol. překonaly tříbodovým kontrem (14:13),
vzápětí přišlo několik nádherných a současně dlouhých výměn. Všechny patřily
rozpumpovaným šampiónkám republiky,
jež dokonalou pasáží sokyně doslova uvařily - 15:20. A k přesvědčivému zisku sady
číslo tři zbýval od tohoto progresu jen krok
- 18:25 a 1:2.
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Bodový vývoj – první set: 6:0, 6:2,
8:2, 11:3, 13:4, 13:6, 16:7, 18:8, 19:9,
19:14, 20:16, 21:19, 23:20, 23:23,
24:23, 25:24, 27:25. Druhý set: 1:2,
4:2, 5:5, 7:6, 7:11, 10:13, 10:15, 15:15,
15:18, 17:18, 18:21, 19:24, 23:25. Třetí
set: 0:5, 4:5, 4:7, 7:7, 9:8, 11:9, 14:10,
14:13, 15:20, 17:20, 17:24, 18:25.
Čtvrtý set: 0:5, 2:5, 2:8, 4:8, 4:12, 6:14,
8:14, 9:16, 12:16, 13:18, 16:18, 16:20,
21:20, 22:22, 24:22, 25:23. Pátý set:
2:1, 2:5, 3:8, 6:9, 7:10, 7:13, 8:15.
Nejvíc ze všeho Čadovy ovečky zlepšily
podání a především obranu, na síti i v poli
měla náhle vynikající parametry. Celá hra
lídryň soutěže zde fungovala na jedničku,
což se promítlo též do začátku čtvrtého
setu (0:5, 2:8, 4:12). Ženy UP rázem neměly nic, čím by náporu soupeřek odpovídaly. Ale nepřestaly bojovat, díky čemuž
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Prostějov (son) - Největší český
konkurent prostějovských volejbalistek má před sebou jeden z vrcholů
své sezóny. Výběr UP Olomouc totiž
čeká závěrečný turnaj Final Four ve
Středoevropské lize žen 2017/18,
přičemž rozhodující klání o medaile
v této soutěži hostí o nejbližším víkendu maďarská Békéscsaba.
Hanačky půjdou do boje coby spolufavoritky, neboť vyhrály základní část
o jediný bodík právě před Linamarem,
jenž se pořadatelsky ujal vyvrcholení
MEVZY. O zbylá dvě místa v play-off
se strhla dramatická bitva a olomoucké družstvo nakonec v sobotním semifinále (10. března) narazí na čtvrtý
celek tabulky Branik Maribor, tradičního účastníka Champions League
ze Slovinska. Druhou semifinálovou
dvojici tvoří výše zmíněná Békéscsaba
a třetí kolektiv dlouhodobého pořadí,
chorvatská Mladost Záhřeb.
Rozhodující mač soutěže má termín
neděle 11. března.
Středoevropská liga žen 2017/18
- pořadí po základní části: 1. UP
Olomouc 23, 2. Linamar Békéscsaba
22, 3. Mladost Záhřeb 17, 4. Branik
Maribor 16, 5. Strabag Bratislava 16,
6. Calcit Kamnik 13, 7. Fatum Nyíregyháza 9, 8. Vasas Budapešť 7, 9.
Slávia EU Bratislava 6, 10. Post Nö 6.
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Olomouc (son) - Jakmile venku panují delší dobu tuhé mrazy, stává se ze
Sportovní haly Univerzity Palackého
v Olomouci pořádná ledárna. Znovu se
to potvrdilo o uplynulém víkendu, když
během sobotního derby mezi úpéčkem
a VK Prostějov rtuť teploměru nad palubovkou nepřelezla ani patnáct stupňů
Celsia. „Samozřejmě to bylo pro hráčky nepříjemné, zvlášť u volejbalu coby
technicky náročného sportu hraného
rukama není chladno dobrá věc. Ale
vymlouvat se na to rozhodně nebudeme, pro oba týmy byly podmínky stejné. I když domácí jsou asi z tréninků na
takovou zimu víc zvyklé,“ odtušil hlavní
trenér vékáčka Miroslav Čada. Pamětníci si určitě vzpomněli, jak loni zkraje
ledna provázela přátelský duel obou hanáckých rivalů v hale UP dokonce jen
desetistupňová teplota, což znamenalo
již opravdu příliš velký extrém. Tentokrát se plejerky s „mírnějším“ chladem
postupně vyrovnaly a mohly přihlížet
ještě jedné raritní události. V přestávce
mezi druhým a třetím setem se v Olomouci tradičně losuje výherce divácké
ceny. A tentokrát měla štěstí osobně
přítomná Veronika Tinklová, dlouholetá hráčská opora domácího družstva
a poslední dva roky kariéry členka toho
hostujícího. „Dějí se nám to tady dneska
zajímavé věci,“ nestačil se divit i hlasatel
Adam Fritscher s úsměvným ujištěním,
že losování proběhlo opravdu nezaujatě
ve vší počestnosti.

nejprve vyrovnaly hru (8:14) a potom
dokonce zatroubily do ofenzivy - 12:16.
Děvčata v červených sukýnkách vyráběla
nevynucené minely, Teplého suita naopak
stupňovala tempo. Nečekané zhoupnutí
vývoje vedlo ke snížení na 16:18, posléze
až ke zvratu z 16:20 na 21:20! Nové drama tak bylo na světě a úspěšněji jej zvládly
domácí bojovnice, které dovršily své zmrtvýchvstání - 25:23 a 2:2.

Rozseknout atraktivní derby tedy musel
tiebreak. V něm se první minibrejk zdařil
prostějovské družině, neboť dobře zaservírovala Trnková a její parťačky zavřely defenzivu (z 2:1 na 2:5). Tenhle úder již měl
sílu definitivního rozhodnutí, olomoucká
ekipa nedokázala reagovat pronikavěji, než
korekcí z 3:8 na 6:9. A úplná koncovka hanácké řeže jednoznačně patřila vedoucímu
celku tabulky - 8:15 a 2:3!

W  "  '
„Zápas byl o tom, které družstvo zrovna víc chtělo a bylo ochotno do toho jít, zariskovat. My jsme ze začátku výborně servírovali, soupeř nám pomáhal chybami. Těch jsme
ale v některých fázích dělali spoustu i my, průběh se často přeléval ze strany na stranu.
A celkově šlo o vyrovnaný boj se šťastnějším koncem pro hosty. Podle mého názoru
by takové utkání měli pískat zkušenější rozhodčí, tihle výsledek dost ovlivnili...“
 "=  % 
„Úvod byl z naší strany velice špatný, dělali jsme hrozně moc chyb v útoku. Ani výrazným zlepšením jsme první set už nezachránili, ale přes občasné výpadky šel výkon
týmu postupně nahoru a při vedení 2:1 na sady plus 14:6 jsme střetnutí měli jasně
ve svých rukách. Tam byla škoda, že se to nepodařilo dotáhnout do vítězného konce ve čtyřech setech. Nicméně tiebreak jsme zvládli výborně, i dvoubodovou výhru
v těžkém boji nakonec beru.“
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což nám trochu narušilo přípravu i odjezd do Liberce. A podle dané situace
následně vypadaly také naše výkony:
bez bojovnosti, chuti a s tradičně velkým počtem našich vlastních chyb. Jako
bychom neměli o co hrát ani touhu zvítězit. Pro mě to bylo obrovské zklamání,
neboť takový přístup nám zkazil vlastně
celou sezónu i možnost získat medaili.
Všichni soupeři přitom byli podle mého
názoru porazitelní, kdybychom aspoň
trošku chtěli, neřešili zbytečné věci
a soustředili se na hru.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18 - pořadí nadstavbové skupiny 1B v Liberci:
1. Liberec 9, 2. Plzeň 5, 3. Přerov 4, 4. VK
(son)
Prostějov 0.

turnaj
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Ve skupině o 1. až 6. místo další dvě pětisetová dramata, do nichž bylo pokaždé zainteresováno KP Brno. Nejprve v pondělní
předehrávce 25. kola podlehlo Ostravě 2:3
(20, -23, -21, 18, -10), poté ve čtvrtečním
24. dějství uspělo stejným poměrem na
severu Čech. Liberec s Královým Polem
prohrál též těsně 2:3 (-22, 16, 15, -21, -14).
V obou případech šlo o stěžejní duely v pokračující přetahované mezi třetí a pátou
příčkou tabulky. Momentálně má mírně
navrch Dukla i zásluhou sobotního přemožení Frýdku-Místku 3:1 (24, -17, 11,
20), leč severomoravský celek má k dobru
na dnešek odložené střetnutí s Olomoucí. Pouhé dva mače naopak zbývají ekipě
z jihu Moravy, včetně nadcházejícího
v hale Sportcentra DDM.
V grupě o 7. až 10. pozici nadále panuje
pevnou rukou Olymp Praha, zatímco beznadějně poslední Fénix Brno
konečně získal svůj první bodík ve
Šternberku, kde dokonce vedl rozdílem dvou setů. Nakonec to na Sokole
dopadlo 3:2 (-22, -27, 20, 15, 13). Boj
o osmý post, který ještě zajišťuje postup
do play-off, blíže popisujeme v rubrice
´Žhavá novinka z vékáčka´ na vedlejším místě této dvoustrany.

PROSTĚJOV Dlouhodobá část
UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018
se rychle chýlí k závěru a volejbalistky
VK Prostějov už dokonce čeká poslední duel na vlastním hřišti v probíhající
nadstavbě. Uskuteční se tento čtvrtek
8. března od 17:00 hodin tradičně
v hale Sportcentra DDM, soupeřem
bude Královo Pole Brno.
Oba nadcházející protivníci mají během
%' "  &  6
aktuálního ročníku za sebou již tři vzá  % $ B
Foto: Marek Sonnevend
jemné souboje. Ten první na jihu Mobez větších výpadků a nejlepší výchozí ravy ovládly Hanačky jasně 3:0, druhý
pozici do play-off si jednoznačně zaslouží,“ nepochyboval zkušený kormidelník.

RYCHLÝ
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Nabitý zápasový program. Rostoucí únava. Nezbytnost správné regenerace. Touha
po odpočinku. To jsou slovní spojení momentálně často spojovaná s ženami VK
Prostějov, jež v uplynulých týdnech hrály spoustu střetnutí v součtu probíhající nadstavby UNIQA extraligy ČR a končící základní části evropské Champions League.
Za jedenáct dnů od 21. února do 3. března se duelů nakupilo dokonce šest, což znamenalo, že Hanačky nastupovaly k mistrákům vlastně obden. To pak ani nezůstává
prostor na pořádný trénink a kouč Miroslav Čada logicky musel v přípravě ubrat, aby
své ovečky „neutavil“. Navzdory tomu, jak dobře jsou z dlouhodobého hlediska nachystané herně i kondičně.
Spíš neoficiálně pak zkušený lodivod přiznal, jaké starosti mu nadělalo zjištění jeho svěřenkyň o tom, že volejbalistky Olomouce jakožto největší rivalky
dostaly nedávno od svého trenéra Jiřího Teplého plné čtyři dny volna v kuse.
Prostějovské plejerky by něco podobného samozřejmě rády také, ovšem u šéfa
v tomhle směru nepochodily.
„Já absolutně nejsem zastánce toho, aby během rozjeté sezóny hráčky měly tak dlouhou pauzu. Volejbal je totiž technicky velmi náročný sport, kde je hodně důležitá herní kontinuita bez delších výpadků, které se okamžitě projeví. Takže platí, že i když teď
holky měly skutečně moc zápasů, je vhodnější upravit přípravu a pracovat tak, aby se
únavu dařilo odbourávat aktivně,“ vyložil Čada.
Nakonec se však po vzájemné diskusi členky vékáčka přece jen dočkaly dílčího
„úspěchu“ směrem k tomu, aby si víc úplně orazily. Dostaly předem slíbeno, že za případné vítězství v Olomouci budou mít volnou nejen neděli, ale též pondělí. Vydřený
triumf 3:2 jim tedy udělal dvojnásobnou radost, dnes nemusí do práce! „Ovšem od
úterka už zase makáme,“ ubezpečil je král Miroslav s přejícím úsměvem.
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2. Zvládnutí

Prostějovské ženy tentokrát nekralovaly
zakončením, jak je na české extraligové
scéně tradičním zvykem. Tím víc však
zapnuly v defenzivě a právě téhle činnosti nakonec vděčily za tvrdě vybojovaný
triumf. „V útoku jsme tentokrát nebyli
dominantní, ale vynahradili jsme si to
obranou. Vysokou kvalitu měly naše
bloky a pomohli jsme si rovněž mnoha
skvělými zákroky v poli,“ všiml si kouč
vékáčka Miroslav Čada.

1. Obrana
pøevyšovala útok

##)"   % 

"'
  % x^q;ff;fq

dramatickou koncovku vyrovnaného
setu číslo jedna. Pak se ale hanácké derby
otočilo opačným směrem. Ve druhé sadě
už byly o něco lepší přerovské rivalky,
načež úplně převzaly taktovku a zbytek
střetnutí ovládly suverénním způsobem.
Prostějovské družstvo od třetího dějství
zcela odpadlo.
 "" "
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Vrchol prostějovského zmaru přišel v závěrečném třetím utkání hraném v neděli
dopoledne. Co naplat, že šlo o naprosto
vyrovnanou bitvu? V každém setu totiž
dospěla do nervydrásající koncovky, kterou moravská ekipa ani jednou nezvládla.
Tím pádem plzeňským protivnicím stačily k vítězství jen tři sady a vékáčko po další
trpké prohře nečekaně spadlo pro druhý



druhého i třetího dílu totiž patřil Severočeškám, tudíž svěřenkyně Lukáše Mičeka
už po dvou mačích bez bodového zisku
přišly o šanci na plánovaný postup do
skupiny 2A.
turnaj nadstavby do grupy 2C. Výše zmíněný průnik na závěrečné klání Final Six
je tedy v rovině pusté teorie. Místo toho
teoreticky hrozí pád až do baráže v tom
případě, že se nebude vůbec dařit ani
v nejnižší nadstavbové skupině.
Sestava Prostějova v Liberci: Dvořáčková, Weidenthalerová, Boudová, Kociánová, Strnadlová, Dudová, libero Slavíková. Střídaly: Hradilová, Brodzianska,
Bartošíková.
Hodnocení trenéra Lukáče Mičeka:
„Vyrazili jsme oslabení o Terku Balákovou, která má problém s palcem, s Adélu
Kocourkovou kvůli nemoci. Navíc měly
holky ke všemu maturitní ples zrovna
v pátek před tímto důležitým turnajem,

0:3

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Druhou polovinu nadstavbové části
UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018
otevřely na hřišti Frýdku-Místku prostějovské volejbalistky. U posledního
týmu skupiny o 1. až 6. místo měly ve
24. kole dle předpokladů zaknihovat
hladký triumf bez ztraceného setu, což
se i stalo, leč po dost vyrovnaném průběhu. Nakonec vékáčku stačil hodně
průměrný výkon povýšený lépe zvládnutými koncovkami.

 )" QQQ
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:2,
2:4, 3:6, 4:9, 6:9, 7:11, 10:11, 10:13,
11:14, 14:14, 14:20, 17:21, 18:22,
18:25. Druhý set: 0:2, 3:3, 4:6, 8:6,
8:8, 10:8, 10:10, 11:13, 13:13, 15:14,
15:16, 16:19, 17:23, 20:23, 21:25. Třetí
set: 0:3, 2:3, 3:4, 3:7, 6:7, 8:8, 9:9, 9:12,
11:12, 13:14, 13:16, 15:16, 15:18,
16:19, 22:19, 22:23, 23:25.
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Přesně dva dny po dokončení závěrečného duelu evropské Champions League
v Istanbulu vyrukovaly Hanačky na severu Moravy vstříc souboji proti šestému
celku tabulky nejvyšší tuzemské soutěže.
Nastoupily se třemi změnami v základu,
ovšem tenhle logický krok se v úvodu nijak
negativně nepromítl do jejich očekávané
herní převahy. Od prvních míčů byla jasně
patrná, a pokud samy nezkazily, bodovalo
domácí družstvo jen výjimečně. Tím pádem permanentně rostl prostějovský náskok až do stavu 4:9, kdy se soupeřky chytily zlepšeným servisem i obranou v poli.
Rychle se jim povedlo dotáhnout na rozdíl
jediného bodíku (10:11), o několik minut později dokonce srovnaly (z 11:14 na
14:14). A lodivod Čada si vzal oddechový
čas. Po něm jeho svěřenkyně přestaly kupit
nevynucené hrubky, zvýšeným tlakem
včetně vítězných bloků odskočily na 14:20
a zbytek zahajovací sady tím dostaly zpátky
pod svou kontrolu - 18:25 a 0:1.
Rychlé vedení získal hostující tým rovněž
zkraje druhé části, leč tam o něj záhy přišel,
navíc opakovaně (z 0:2 na 3:3, ze 4:6 na
8:6). Případ číslo dva už byl vážnější, neboť
Sokolky se čtyřbodovou šňůrou dostaly
premiérově během utkání nahoru. V těch

nou týdně připravovali pomazánky,
pekli buchty či uvařili guláš.
Večerník ještě zajímalo, kdo letos rozdávání
polévek a dalších pochutin bezdomovcům
financoval.
„Polévky v Národním domě, stejně jako
pečivo hradím já. Poprvé v tomto roce
jsme po celý únor pečivo získali zdarma od
Rudolfova pekařství, za což jim patří dík.
Další nákladovou položkou jsou misky, lžíce, ubrousky, které, pokud je nedostanu darem, kupuji je za své. O benzínu není nutné
hovořit. Celkovou částku dvouměsíční
pomoci bezdomovcům si ovšem nechám
pro sebe, pokud mohu,“ shrnula tak trochu
stydlivě. A co příští rok, mohou lidé bez
domova počítat s pomocí naší zastupitelky
znovu? „Budu-li zdravá, určitě ano,“ usmála
se Milada Sokolová.
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Prestižní ples rotariánů navštívily
významné osobnosti z veřejného
života i podnikatelského prostředí.
Nechyběli zastupitelé Marek Moudrý
a Miroslav Pišťák, tancem i hudbou
se bavili i majitelé prostějovských firem a ostatní podnikatelé. „Připravili
jsme bohatý program. K tanci a poslechu hraje skupina L.I.F. z Olomouce
a o předtančení se nám postarají taneční soubory 5TET a Charleston ze
Základní umělecké školy v Prostějově.
A před půlnocí nás všechny čeká samozřejmě losování bohaté tomboly,“
prozradil Večerníku těsně po zahájení
XVI. ročníku rotariánského plesu Pavel Jehlář, současný prezident Rotary
klubu v Prostějově.

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Zlatým hřebem plesového sobotního večera bylo tradiční rozdávání
šeků s finančními částkami potřebným organizacím. Celkem v sobotu
Rotary klub rozdal přes šedesát tisíc
korun, navíc Jiřímu Baletkovi z Prostějova předali rotariáni ještě poukaz
na elektrický invalidní vozík. Dále
obdrželo Centrum sociálních služeb
v Prostějově 15 000 korun, stejnou
částku pak i Domov pro seniory v Tovačově i Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola v Prostějově. Šek
na 10 000 korun pak dostal spolek
ARCHYTAS na veřejnou sbírku pro
obnovu turistické základny ve Ptenským Dvorku, a sedm tisíc korun obdržela Základní škola Jana Železného
v Prostějově na speciální tiskárnu.
„Uvedené finanční prostředky jsme
zajistili z prodeje vánočního punče na prostějovském náměstí a také
z příspěvků členů našeho Rotary klubu. Každým rokem je strašně těžké
rozhodnout, komu finančně pomoci,
těch žádostí je velice mnoho. Věřím
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www.vecernikpv.cz

ale, že jsme alespoň některým vyhověli, za rok budeme zase hledat jiné
možnosti naší pomoci,“ sdělil Pavel
Jehlář.

Další rotariánský ples v Národním
domě se vydařil, zúčastnili se ho mnozí Prostějované s otevřeným srdcem
a chutí pomáhat druhým.
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Dorazili podnikatelé, politici i ředitelé institucí

PROSTĚJOV V pořadí již šestnáctý ročník prestižního rotariánského plesu se konal tradičně v sálech Národního domu
v Prostějově. Během sobotního večera byly stejně jako každý rok
rozdány šeky s finanční pomocí potřebným lidem a organizacím.
Rotary klub Prostějov tak opět věnoval na charitu peníze ze své
vlastní činnosti. A u toho Večerník nemohl ani letos chybět!
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ba na Smržice. Do této obce se bál vrátil
po čtrnácti letech.
O jeho zahájení se postaraly mažoretky
z Olšan. V průběhu večera přišli na řadu
cvičenci z Přemyslovic a Kralic, kteří si
pod dohledem Josefa Špačka připravili
sletovou skladbu „Borci“. Bezprostředně po nich zase se skladbou Siluety vystoupily Sokolky z Dobromilic, Kralic,
Přemyslovic, Vřesovic a Prostějova.
Jako poslední se pak představily ženy
se skladbou Ženobraní. Po celý večer

BYLI JSME
U TOHO

vací průvod je naplánovaný na 1. července. „Z Prostějovska na slet vyrazí
rekordních více jak pět stovek cvičenců, kteří se představí v celkem jedenácti
sletových skladbách. Ty bude možné
vidět již v sobotu 9. června na Sletu
sokolské župy Prostějovské v hale prostějovského Sportcentra DDM, o týden později pak také na krajském sletu
v Přerově,“ prozradil Večerníku starosta
Sokolské župy Prostějovské Svatopluk
Tesárek z Vřesovic.
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všem k tanci hrála místní kapela E.S.O.,
která pravidelně vystupuje na bálech
smržických sokolů.
Kořeny samotné organizace sahají až
do roku 1862. Sokolové měli lví podíl
na vzniku samostatného Československa a řada z nich dokázala se ctí obstát
v krizových momentech naší historie.
Klíčovou událostí pro všechny členy
ovšem zůstává jejich slet konaný pravidelně jednou za šest let. Letos se bude
v Praze konat již po šestnácté, zahajo-
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PROSTĚJOV Plesová sezóna
pomalu spěje ke svému závěru.
Na scéně se neobjevují jen
tradiční plesy, ale každou sezónu
přibývají i nové. Letos poprvé
se měli možnost sejít všichni
příznivci prostějovské házené
na prvním Házenkářském plesu,
který se konal, jak jinak, v prostorách restaurace U Kalicha
a přilehlé tělocvičny. Nešlo ovšem
jen o zábavu, ale také o podporu
mládeže.
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Sportovní odvětví, které nepatří
k těm úplně nejpopulárnějším, přišli
podpořit i čelní představitelé města
a kraje, primátorka Alena Rašková
a náměstek hejtmana pro školství Ladislav Hynek. Nejen těm hrála k tanci
a poslechu skupina Endemit Trio.
Vznikla tedy v pátek tradice dalšího
sportovního plesu? „Tak to je možná
trochu silné vyjádření, každopádně
se ples vydařil po všech stránkách.

 " % 7  " " " &    
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Dvorku soustředění pro malé házenkáře. Není to úplně levná záležitost,
tak jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným a letos uhradit část
nákladů výtěžkem z našeho plesu,“
vysvětlil Večerníku motivy předseda
oddílu házené Svatopluk Ordelt. Prodaných osmdesát lístků dávalo tušit
slušnou návštěvu. „Doufáme, že ples
bude příležitostí setkat se i s některými bývalými hráči,“ dodal předseda.

Uvidíme, jestli bude i příští rok podobná konstelace,“ nechtěl předvídat
budoucnost Svatopluk Ordelt po
prohraném sobotním utkání s Maloměřicemi.
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Tradiční ples Sokolské župy Prostějovské se každoročně stěhuje. Vždy jej však
hostí sokolovna některé z celkem dvaatřicet sokolských jednot, které v regionu působí. Zatímco loni akce proběhla
v Kostelci na Hané, tentokrát padla vol-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

SMRŽICE Letos po sedmnácté se
sešli členové Sokolské župy Prostějovské na svém plese. Pro oslavy
měli uplynulou sobotu v sokolovně
ve Smržicích hned dva pádné důvody: prvním z nich byla připomínka
stého výročí vzniku samostatného
Československa, druhou příprava
na letošní šestnáctý Všesokolský
slet. Z regionu se na něj vydá přes
pět stovek cvičenců.

dvou kategoriích. Maturantka Michaela Halouzková s modelkou Annou
Sečkářovou obsadila výborné 12. místo z dvaadvaceti soutěžících, neztratila
se ani „druhačka“ Kateřina Sosíková
s modelkou Eliškou Soldánovou na
EXKLUZIVNÍ
17. místě.
Excelovala pak další druhačka Lucie zpravodajství
Alturbanová, která s modelkou Vero- pro Večerník
nikou Oprchalovou získala v kategorii Body Art stříbrný pohár za druhé Tomáš
místo. „Tím si vybojovala postup do
KALÁB
Prahy, kde se účastní soutěže v rámci
kosmetického veletrhu na letňanském Jak vlastně vznikla myšlenka uspořávýstavišti,“ zaradovaly se Jitka Křenko- dat ples? „Loni jsme pořádali na Turivá a Kateřina Machátová.
(red) stické základně Sokola II v Ptenském

  4D)- ,.

s MYSTIC GOTHICEM!

pravidelně přicházelo zhoršení (6:7, 9:9),
čímž sympaticky bojující Tůmovy ovečky
dál držely krok. Nepoložil je ani několikátý
hanácký únik z 15:16 na 16:19, protože za
téhle zdánlivě rozhodující situace skvěle zaservírovala K. Vašinová a šesti body v řadě
prudce otočila na 22:19! Šlo o velký výpadek favorizované party, ale hrozící ztrátu
setu ještě stihla zažehnat. Klíčová přitom
byla blesková reakce v podobě otáčky stavu podobnou sérií (22:23), načež se ve finiši projevila síla vyzrálejších hostů - 23:25
a 0:3.
(son)
Statistiky z utkání najdete PROSTĚJOV Ve čtvrtek 8. února
na straně 22 se žákyně 2. a 4. ročníku oboru Kosmetické služby vydaly spolu s učitelkami odborného výcviku Nikol
Koutnou a Markétou Župkovou na
sesterskou SOŠ a SOU v Lanškrouně, kde se zúčastnily soutěže Kalibr

"#W  "# 
Cup Lanškroun 2018.
„Sice jsme prohráli, ale přesto cítím spokojenost z naší hry. A holkám patří „Jde o soutěž v kadeřnické tvorbě,
pochvala i za bojovnost. Naopak je potřeba pracovat na odstranění nevynu- make-upu, nehtovém designu a malbě
cených chyb.“
na tělo (Body Art). Letošní ročník se
 "=  % 
konal pod taktovkou tajemného My„V náročném programu dostaly příležitost hráčky, které do zápasů tolik nena- stic Gothicu,“ prozradily Večerníku
stupují. Domácí hráli velice dobře a potrápili nás, ale kromě jednoho úseku Jitka Křenková a Kateřina Machátová,
před koncem třetího setu jsme utkání měli neustále pod kontrolou. Rozhodl které se akce zúčastnily naživo.
náš mnohem lepší útok.“
Prostějovská děvčata soutěžila ve

okamžicích hrály opravdu dobře a hrozily.
Naopak plejerky VK tápaly, nedařilo se jim
najet na vyšší kvalitativní mód. Nijak výrazně nepomohl ani obrat z 10:8 na 11:13,
protože výběr TJ okamžitě kontroval
-15:14. Následující nápor úřadujících mistryň republiky při účinném podání Nové
už ale měl stěžejní význam (17:23), byť
papírově slabší celek nic nevzdal - 20:23.
Úplnou koncovku si však mančaft okolo
údernice Horké pohlídal - 21:25 a 0:2.
Že by ovšem lídryně soutěže frýdecko-místeckého outsidera nějak markantně
převyšovaly, to se pořád nedělo. Po lepších
pasážích Prostějova (z 3:4 na 3:7) totiž
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Herní trápení VK pokračovalo i zkraje
druhého sobotního zápasu ve večerních
hodinách, vstupní část skončila debaklem. Následně se Hanačky zvedly a začaly
Zahajovací duel v sobotním poledni od- s domácím kolektivem svádět rovnocenstartoval tým vékáčka slibně, když zvládl ný boj, leč bez výsledného efektu. Závěr

LIBEREC, PROSTĚJOV Na sever
Čech jely s touhou udělat podstatný
krok k vytouženému postupu do závěrečného Final Six o republikové
medaile, místo toho přišly tři porážky znamenající téměř jisté nesplnění
cíle a naopak obavy o záchranu. Kdo
takhle dopadl? Mladé volejbalistky
VK Prostějov v úvodním turnaji nadstavbové části extraligy juniorek ČR
2017/2018. Otevírací skupina 1B
v Liberci jim absolutně nevyšla.

25

Kosmetičky ze SOŠ Sokolové se na plese chystali na slet

„Těžko říct, ale myslím, že nikoliv. Loni
chodil velký podíl mladých lidí, letos tomu
tak není. A jsem tomu ráda. Mladý člověk
byl u nádraží skutečně výjimkou. Loni se
pohybovalo u nádraží až třicet osob, letos
jsme tohoto počtu nedosáhli,“ napravila
náš dojem Milada Sokolová.
Letos se na charitě před místním nádražím kromě Milady Sokolové podíleli
i další lidé s dobrým srdcem. Podvakrát
vařil Jiří Petricius z Řeznictví a uzenářství Petricius, pravidelně pomáhali
manželé Zapletalovi, Autratovi, Lucie
Svačinová, Jiří Malíček, Alena Rubešová, Petra Kupková, spolek Zdraví od
malička, kdy maminky pravidelně pekly každý pátek buchty, a dva manželé,
kteří se pravidelně účastní Restaurant
Day. Ti lidem bez domova alespoň jed-
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Juniorky VK zpackaly první nadstavbový E. Husserla se přátelí

'

zdvihuje jednotlivkyně, leč v sobotním
večeru to sám od sebe udělal. „Hela Horká potvrdila, že i v sedmatřiceti letech po
tak našlapaném programu a v únavě bez
problémů zvládne odútočit v těžkém
zápase více než sedmdesát balónů. To
svědčí o její perfektní připravenosti jak
kondiční, tak technické navzdory vyššímu věku. Přivedli jsme ji coby tahounku N '%!  & %" &
družstva a tuhle roli skvěle plní. V celé ! %' & -  - =
lením zápasově nabitého období, kdy sezóně je naší nejlepší hráčkou,“ chválil zřejmě zvítězit. Tím víc nad Olomoucí
za posledních jedenáct dnů absolvoval Čada adresně ostřílenou matadorku.
jakožto naším největším konkurentem.
šest utkání a během uplynulého měsíce
Je moc dobře, že ho držíme pořád pod
plných dvanáct. Včetně dvojího cestová- Q ) (
sebou a nenechali jsme se od něj v téhle
ní do Itálie plus jedné štreky do Turecka.
sezóně dosud ani jednou porazit,“ zmí " 
„Holky šly na morál a ukázaly, že na tak
nil Čada důležitou věc.
náročnou zátěž mají fyzicky i psychicky. Již počtvrté v probíhajícím ročníku
Nebylo to pro ně jednoduché, už toho dospěl souboj Hanaček do tiebreaku.
Q   
asi měly dost. Navíc dnes nedorazily Parádní zprávou je, že na rozdíl od loň #  
slibně rozjetý čtvrtý set, což byla chyba, ska mají v rozhodujících pátých sadách
Prostějova
působí
kterou ale hned napravily výtečně zvlád- zatím stoprocentní úspěšnost! Udolat Volejbalistky
nutým tiebreakem. Takže velká pochva- 3:2 dokázaly venku Liberec i KP Brno v UNIQA extralize jedenáctým rokem
la a spokojenost i s dvoubodovým vítěz- a teď podruhé za sebou úpéčko, které - a zatím pokaždé vyhrály její dlouhoje minule dostalo nejblíž k premié- dobou část. Podařilo se jim to spolehlivě
stvím,“ zdůraznil Čada.
rové prohře v tuzemských soutěžích i nyní, navíc už dlouho dopředu. Jisté pr2017/2018. Parta VK ovšem odolala venství mají i díky vydřenému úspěchu
3. Faktor
jak tehdy, tak čerstvě. A svou národní na olomoucké palubovce tři kola před
Helena Horká
neporazitelnost dál drží. „Nijak si na koncem nadstavby. „Svědčí to o naší
Lodivod nejlepšího ženského klubu ČR tom nezakládáme, ale v každém utkání dlouhodobě dobré výkonnosti i stabiliaktuální desetiletky ne moc často vy- proti českému soupeři chceme samo- tě, což mě těší dvojnásob. Mančaft šlape

OLOMOUC, PROSTĚJOV Další
derby volejbalových sokyň
z jednoho kraje a ze dvou ani ne Původní zpravodajství
dvacet kilometrů vzdálených pro Večerník
měst bylo samo o sobě silným Marek
zážitkem, místy až strhujícím. SONNEVEND
Navíc však mač UP Olomouc
versus VK Prostějov obsahoval i přinesl řadu dalších zajímavých
konsekvencí, jež na tomto místě shrnujeme.

13045õ+074,0
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VOLEJBALISTKY TĚSNĚ UDOLALY RIVALA

V Olomouci hrozilo, že sé%(   &
rie vítězství volejbalistek VK Duel ve Sportovní hale Univerzity PaProstějov v soutěžních utká- lackého byl pro hostující tým vyvrchoních proti českým soupeřům
se zastaví na kulaté třicítce.
Svěřenkyně Miroslava Čady
však derby zvládly v tiebreaku a na svou prodlužující se
šňůru tuzemské neporazitelnosti tak navlékly jednatřicátý korálek. Šesti evropským
prohrám navzdory.

„Týden jsme otevřely a své působení v Champions League uzavřely v úterý na hřišti
Istanbulu. Myslím, že první dva sety tam byly z naší strany výborné, předváděly jsme
volejbal na hodně vysoké úrovni. Jen škoda ztracené koncovky úvodní sady. Mohly jsme
vést 2:0 a zbytek utkání by se třeba vyvíjel jinak. Což je ale pouze kdyby. Ve skutečnosti
se pak Fenerbahce výrazně zlepšilo, my jsme se naopak dost zhoršily. A Liga mistryň
pro nás skončila bez vítězství i získaného bodu. To nás pochopitelně mrzí, ale výsledky
odpovídají velké síle všech tří soupeřů ve skupině. Jak už jsem řekla dříve, taková je realita. Po návratu domů jsme hned ve čtvrtek jely do Frýdku-Místku, kde to proti bojovným soupeřkám holky odehrály solidně. Až na krátký výpadek ve třetí sadě pořád vedly
a splnily úkol zvítězit bez ztráty setu za tři získané body. Sobotní derby v Olomouci?
Těžký zápas, který jsme začaly velmi špatně. Bylo vidět, že po sérii mnoha utkání je tým
unavený. Naštěstí jsme se postupně zvedly a přes další výpadek ve čtvrté sadě dokázaly
Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov
zvítězit 3:2, což bereme.“

W #
 ]

Prostějovské volejbalistky mají po
sobotním vítězství v Olomouci
už jisté prvenství po dlouhodobé
části UNIQA extraligy a tím nejvýhodnější nasazení pro závěrečné
play-off. Ovšem s kým změří síly ve
čtvrtfinálové sérii, to zatím nevědí,
byť do konce nadstavbové skupiny
o 7. až 10. místo zbývá jediné kolo.
Poté, co Šternberk ve čtvrtek udolal
Přerov 3:2, vypadalo to, že za klíčovou osmou pozicí znamenající ještě
postup do vyřazovací fáze míří právě Sokolky. Zvlášť, když Hanačky
o dva dny později brzy odpoledne
podlehly Olympu Praha hladce
0:3. Jenže výběr TJ následně nezvládl podle představ duel s Fénixem
Brno. Sice jej otočil z 0:2 na 3:2, leč
dal tím šanci přerovským konkurentkám. V posledním dějství stačí
Šternberku jakýkoliv bodový zisk
na Olympu, zatímco Přerov musí
čekat na jeho porážku 1:3 nebo 0:3
a současně zvítězit v Brně na Fénixu
za tři body, tedy 3:0 či 3:1. Ženy VK
tudíž svého prvního soupeře v play-off poznají 8. března večer.

;   @
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ŽHAVÁ NOVINKA

Člověk by očekával, že jí v sedmatřiceti letech při tak
náročném programu střetnutí bude docházet
energie a se svými výkony půjde v zápasově našlapaném období dolů. Nic takového však na
prostějovské univerzálce není absolutně znát.
Její účet? Úterý v Istanbulu: 19 bodů. Čtvrtek ve
Frýdku-Místku: opět 19 bodů. Sobota na hřišti
Olomouce: dokonce 27 bodů! Pokaždé suverénně nejvíc ze všech hráček vékáčka, čímž
Horká opakovaně naplnila roli ústřední opory
družstva. Uplynulý týden jí vyšel opravdu výtečně, zase prokázala svou stabilitu na vysoké úrovni bez větších výpadků. „A pokud Hela v olomouckém utkání zvládla kvalitně odútočit více
než sedmdesát míčů, svědčí to o její výborné
připravenosti,“ ocenil trenér Miroslav Čada.

:]:

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Konstelace hvězd Prostějova
ude
Ja
Jaro se už nezadržitelně blíží, ovšem mnozí Prostějované budou chtít tyto dny využít k rozloučení se zimou. Tím pádem se hlavně během víkendu město zcela vylidní,
většina populace odjede na hory. Bude klid a minimum stresu i front v obchodech.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Nepromarněte velkou šanci, která se vám
naskytne v nejbližších dnech. Nemusíte se dokonce ani příliš namáhat,
stačí jen, když budete mít nastražené
uši a využijete informace. I na nich se
dá zbohatnout.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Navážete celkem
slušné přátelské vztahy s lidmi, které jste
do této doby ani neznali. Budete k nim
hodně otevření a to se vyplatí. Mezi těmi
novými přáteli bude i jeden, který vás
dokáže vytáhnout z bryndy.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Budete trpět velmi přebujelou fantazií,
mnohdy si věci naplánujete i tak,
jako byste byli supermani. Všeho ale
s mírou, nepřežeňte svoji aktivitu,
protože vaše reálné možnosti jsou
úplně někde jinde.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Zaskočí vás
nemoc, která vás donutí ulehnout do
postele. Žádné odmlouvání, nejméně tři dny se pořádně poťte. V čase
odpočinku si tak můžete přinejmenším v klidu uspořádat své plány, zejména ty pracovní.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Prožijete celkem klidný týden, z míry vás nevyvede ani zpráva o stavu finančního
konta. To se pomalu ale jistě stává
nulovým, jenomže vy máte v rukávu
spoustu nápadů, které lehce můžete
zpeněžit.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Dívejte se
v těchto dnech líp okolo sebe. Ve vaší
blízkosti se bude pohybovat člověk,
který vám může ublížit. Nikoliv fyzicky, toho se bát nemusíte. Zná ale
vaše tajnosti, takže pozor na každé
slovo.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Navštivte
večer kino či divadlo, prostě se alespoň na pár hodiny odreagujte. Ve
společnosti byste mohli přijít na jiné
myšlenky. Tížit vás totiž bude svědomí, protože jste nechtěně ublížili
kolegovi.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Máte
před sebou týden plný překvapivých
událostí. Vše začne tím, že konečně
povýšíte v práci a skončíte u zajímavé
zprávy o vašich finančních transakcích. Víte vůbec, že už teď jste boháči?

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Nedávno jste dali slib člověku, a ten musíte každopádně splnit. Když nic jiného, tak se to od vás očekává. Jenomže
všechno má jeden velký háček, dostanete se do finančních potíží, které jste
dříve nemohli předpokládat.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Dosud jste měli u rodinného krbu klid,
ovšem nyní se něco změní. Doma se
začnete den co den hádat, vzájemně
si přestanete s partnerem důvěřovat.
Vztah může vylepšit pouze víkendový
společný výlet.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Při
jakýchkoliv finančních transakcích
byste se měli plně soustředit, každá chybička se vám může vymstít.
A v žádném případě nevěřte člověku,
který vás uprostřed týdne osloví se žádostí o půjčku.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Přestaňte
okamžitě kouřit, vaše zdraví je už pořádně na huntě. Problém je v tom, že
o svých zdravotních problémech nevíte. Lékaře jste totiž nenavštívili už
spoustu let. Máte tedy nejvyšší čas!

2/2028&.§$*/20(5$&(950&,233,.

Zajímají Vás dotační příležitosti pro podnikatele? Slyšeli jste už o možnostech čerpání dotace z
OP PIK v rámci integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA)? Více o
ITI OA na http://www.olomoucka-aglomerace.
eu/uvod. Máte investiční záměr, pro který chcete čerpat dotaci? Vyplňte Dotazník pro žadatele!
Pokud vyplníte Dotazník pro žadatele a předběžný záměr (pz.olomoucka-aglomerace.eu/) pomůžete nám zjistit zájem mezi podnikateli o dotace z
ITI OA a zároveň nastavit alokaci jednotlivých výzev
dle potřeb podnikatelského sektoru Olomoucké
aglomerace. Jednotlivé výzvy budou vyhlašovány na základě zájmu dle vyplněných předběžných
projektových záměrů na webu ITI OA, nastavení

výzev lze přizpůsobit požadavkům předkladatelů.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat
tematické koordinátory:
Ing. et Ing. Jitka Gregorová, e-mail:
jitka.gregorova@olomouc.eu, tel.: 731 695 498
Bc. Ondřej Lakomý, e-mail:
ondrej.lakomy@olomouc.eu, tel.: 721 740 460
Dále připomínáme zájemcům o OP PIK, kteří chtějí
požádat o dotaci a mají připravený integrovaný projekt v rámci výzev č. 26 Školicí střediska a č. 27
Inovace - projekt na ochranu práv průmyslového
vlastnictví, že od 8. 2. 2018 až do 31.7.2018 je
možné předložit projektový záměr přes webovou aplikaci ITI OA.
Helena Chalánková, OHK v Prostějově

Pozvánky na školení
28. 3. Pracovnělékařské služby – novinky
/přednáší Robert Křepinský/
9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./

Další pøipravované semináøe na témata:
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
/přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/
DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/

Aktuální informace naleznete
na našem webu www.ohkpv.cz.

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: 

dodávky elektrické energie
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Stále více oblíbenějším pokrmem nejen k večeři se stávají různé těstoviny na jakýkoliv způsob. Proto je dobré vědět, že tradiční špagety, Penny těstoviny, polévkové nudle
i Torti těstoviny nabízí nejlevněji vždy a pouze Billa. Pro široké nudle a Gnocchi těstoviny se vyplatí vážit cestu do Kauflandu. V ostatních marketech je nabídka stejně široká, byť trochu dražší. Takže, teď už víte, kam a co pro co, tak se můžete pustit do díla.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 28. února.
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OD 5. DO 11. 3. 2018
Ɣ VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU se koná v sobotu, pouze za dobrého počasí. Sraz je v 18:00 hodin
u kostela v Mostkovicích. Aktuální informace lze získat na čísle: 724 013 039. Vstup zdarma.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 do 20:30 hodin.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JARNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ se konají od pondělka do pátku, vždy v 10:00 hodin.
Každý den představíme našim malým zvídálkům jiný pohádkový příběh. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Teplo levněji a ekologičtěji
PROSTĚJOV V době zdražování je opačný trend milou
výjimkou. Tou je v současné době v Prostějově teplo,
které je nejlevnější v regionu. Díky Domovní správě Prostějov (DSP) byla navázána spolupráce s firmou ČEZ
ohledně výstavby a provozování takzvaných kogeneračních jednotek.
Domovní správa Prostějov musela reagovat na odpojení
některých domů od centrálního vytápění. „Díky tomuto
rozhodnutí se nám letos podařilo snížit cenu tepla tak, že každá domácnost uspoří několik tisíc korun za rok. Se stávající
plánovanou cenou 418 korun se řadíme k nejlevnějším v regionu a při této ceně se už nevyplatí výstavba vlastní plynové
kotelny,“ zdůraznil jednatel DSP Vladimír Průša.
Celkový výkon všech kogeneračních jednotek v Prostějově
přesáhl 8 MWe, nové jednotky byly instalovány v kotelnách
Krasická, Mozartova, Sídliště Svobody a Tylova. Dodejme, že
název odpovídá principu fungování, teplo vzniklé při výrobě
elektrickéenergiesevyužívákvytápěníneboohřevuteplévody.
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Podle náměstka primátorky Jiřího Pospíšila bude spolupráce na realizaci kogeneračních jednotek oním způsobem, jak
zabezpečit lidem i do budoucna co nejvýhodnější podmínky
vytápění domácností.
(tok)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ptení, Hluchov
Obec: Ptení
Dne: 19. 3. 2018 od 7:30 do 16:00 Dne: 23. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: chatová hodin. Vypnutá oblast: část obce
oblast ve směru od Ptenský Dvo- oboustranně podél silnice z Vícova
rek- pila (podél trati) k Běleckému na Zdětín od č. 272 a 237 po č. 288
Mlýnu po č. 275, 251, 154, 312, 269. (obchod) a č. 15, a dále od č. 25 a 14
Areál Ptenský Dvorek Zámeček. po konec obce s č.16 a 1. Ulice od č.
Odběratelská trafostanice Ptenský 235 a 238 po č. 242 a 247.
Dvorek zámeček (č. 300781).
Dne: 23. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
Obec: Milkov
hodin. Vypnutá oblast: oboustranDne: 21. 3. 2018 od 13:30 do 15:00 ně podél silnice na Ptenský Dvorek
hodin. Vypnutá oblast: celá obec od č.75 a 57 po č. 26 a 89. Dále kosMilkov.
tel a zákostelí č. 30, 31, 32, 40, 37.
Obec: Vrchoslavice
Ulice od č.48 a 42 po č. 196, 202 ,
Dne: 21. 3. 2018 od 7:30 do 9:30 199 až č.208.
hodin. Vypnutá oblast: č. 5, 71, 72, Obec: Vrchoslavice
kostel, oboustranně od č.113 a 11 Dne: 23. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
po konec obce směr Němčice ohra- hodin. Vypnutá oblast: část obce
ničený čísly:138, 139, 157, 40 a 53. oboustranně podél silnice směr
Dne: 21. 3. 2018 od 10:00 do 12:00 Mořice od č. 163 a 177 p oč.10 a 6
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- včetně ulice za hřbitovem. Dále noně č. 3, 2, 1 a 132 (ZŠ + MŠ) a dále vostavby č. 172, 164, 158, 168, 166,
oboustranně podél silnice směr 149, 165, 178.
Mořice od č. 110 a 57 po konec Dne: 23. 3. 2018 od 10:00 do
obce s čísly 112, 114.
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Malé Hradisko
oboustranně ulice za školou od
Dne: 21. 3. 2018 od 7:30 do 15:00 č.140 a 130 po konec obce s čísly
hodin. Vypnutá oblast:
136, 8, 162 a 133, včetně ulice s č.
oboustranně ulice od č. 92 a 106 170, 158, 153, 176.
sm. ke hřišti po konec s č. 50 a 66.
Obec: Ptení
Obec: Ptení, Hluchov
Dne: 26. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
Dne: 22. 3. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: oboustranhodin. Vypnutá oblast: chatová ně ulice od č. 271 a 260 po 140 a
oblast ve směru od Ptenský Dvo- 141, lokalita novostaveb (č.313 a
rek- pila (podél trati) k Běleckému 320 až 316 a 318). Ulice od č. 230 a
Mlýnu po č. 275, 251, 154, 312, 269. 229 po č. 221 a 143, dále od č.123 až
Areál Ptenský Dvorek Zámeček. 120, č.146, 147, 148, 149, 150, 151,
Odběratelská trafostanice Ptenský 152, 153, 212. Od č. 220 po č.216.
Dvorek zámeček (č. 300781).
Dále č. 305, 213, 214 a 60.
Obec: Skřípov
Dne: 26. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
Dne: 23. 3. 2018 od 7:00 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast: oboustranhodin. Vypnutá oblast: část obce - ně od č. 58 a 73 po konec obce směr
spodní konec ve směru od Nových Ptenský Dvorek. Ulice od č.92 a 93
Sadů po č. 56, 163 a 156.
konec obce s čísly 314 a 110 (vč.
Dne: 23. 3. 2018 od 9:00 do 11:00 č.63). Oboustranně od č.207, 204
hodin. Vypnutá oblast: střední část a 205 po č.186 a 184. Dále č. 181,
obce ohraničená č.p.: od č.60, 57, 160, 182, 183, 155, 194, 154, 156, 304,
159, 155 po čísla 88, 293, 134 a 327. 53, 195, 193, 192, 191, 190.
Obec: Šubířov
Dne: 26. 3. 2018 od 13:00 do
Dne: 23. 3. 2018 od 11:00 do 13:00 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- areál Základní školy, sokolovna
ně podél silnice na Konici od č. 6 a č.145, č.312, celá ulice za školou
53 po konec obce s čísly 83 a 168 (165 a 168 po 173 a 291). Obou(vč. č. 363) a dále oboustranně od č. stranně od č. 118 a 144 po konec
40 a 42 po konec obce s č. 164 a 56 obce směr Holubice (vč. č.175,
(vč. samoty č. 159 a č.158).
79 909A). Od č. 133 a 166 po č.
Dne: 23. 3. 2018 od 13:00 do 15:00 308 a 310. Ulice od č.180 a 186
hodin. Vypnutá oblast: část obce po č.177 a dále č.114, 64, 51, 23,
oboustranně od č. 32 a 50 po konec 20, 115, 191, 299, 67, 44, 313, 99,
obce směr Chobyně, dále od č. 66 28, 113, 173, 81, 38 směr Ptenský
po č. 147.
žleb.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Ospělov, Milkov,
Otročkov
Dne: 26. 3. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Ospělov, Milkov, Otročkov, areál
ZD Ludmírov - Milkov. Odběratelská trafostanice Milkov 2. v ZD (č.
300550).
Obec: Křenůvky
Dne: 26. 3. 2018 od 7:30 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: Křenůvky
č. 86, chaty č. 25 a 26.
Obec: Soběsuky
Dne: 27. 3. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: č. domů 29,
30, 20, 19, 50, 55, 18, 58, 59 a 62.
Obec: Plumlov - Hamry
Dne: 27. 3. 2018 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celá část
obce od č. 24 (u trafostanice) a č. 72
(za potokem) po č. 51 před trafostanicí směr Vícov, dále vývod sm. č.
100, včetně okolních chat a vysílače.
Obec: Ptení
Dne: 27. 3. 2018 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část Ptenského Dvorku - bytovky č.90, 91.
Obec: Rozstání
Dne: 28. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce sm.
ke středu vč. postranních ulic - od Otinovsi celá oblast po čísla domů: 357,
312, 354, 291,194, 302, 148, 97, 341,
53, 57, 49, 318 /mimo ZD, Ekol/.
Dne: 28. 3. 2018 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rozstání - od konce obce sm. Marianín po křižovatku s č. 15 a 18, dále
část obce sm. ke středu po č. 48, vč.
č.100 a po č. 54 a 52 včetně.
Dne: 28. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
od č. 100, 24, 16, 10 po konec obce
sm. Lipovec a Baldovec.
Obec: Ptení
Dne: 29. 3. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: část Ptenského Dvorku - bytovky č.90, 91.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 29. 3. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. za nákupním střediskem - levá strana od.
č. 91 po 107.
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 29. 3. 2018 od 8:00 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně část ul. Čechovická, od č. 128
po č. 152 vč. garáží a dílny u ZD
(mimo areál ZD), dále celé ul. Ječná
a Ovesná.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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JIHLAVA, PROSTĚJOV Zápasník TJ Sokol Čechovice Matěj Vrba je novopečeným mistrem republiky v řecko-římském zápase mladších žáků! O medaile
usilovalo v Jihlavě i další trio jeho oddílových kolegů, avšak Adam Lajčík,
Šimon Polena i David Pospíšil se umístili těsně pod stupni vítězů.
G .<55 #
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rubriky
Dana Zbořilová *JI@O<*JI@T<IFE@IJQÑHODOPGµMIÁH Večerníku
v ledové Svratce
K<MOI@M@HO@IDNJQ½CJ>C<GG@IB@MPQ-MJNOîEJQî
MAJSTRŠTYK:

metrové trati skončila na druhém místě.
Neztratili se ani další prostějovští plavci
Gabriela Ježková, Daniela Němčíková,
Zina Klečková, Věra Kubanová, Petr
Válek, Otakar Ježek, Milan Trnkal a Bohumil Pácl.
Díky olympiádě získalo vyhlašování
nejlepších plavců na atraktivnosti. „Slavnostní vyhlášení proběhlo v olympijském parku v Brně. Atmosféra tam byla
opravdu nádherná nejen díky přispění
všech zúčastněných, ale především obou
komentátorů Petra Miholy a Petra Svěceného,“ vzpomíná na nevšední zážitek
)  *&  !"  V5 6 Dana Zbořilová.
(tok)
!5 ! % %     ( 
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PROSTĚJOV Zimní plavci měli štěstí
na termín svého republikového šampionátu, protože na přelomu února a března by možná vzhledem k silným mrazům ani neměli kde plavat. To 10. února
byla ještě teplota vzduchu 1 °C a voda
1,8 °C. V Brně na řece Svratce se zimní
plavci z Prostějova rozhodně neztratili.
„Jedná se o nejtvrdší závod v sezóně,
na který se sice všichni těšíme, zato ale
zvažujeme, jestli přece jen nezvolit kratší
trať,“ charakterizovala závod Mistrovství
ČR v zimním plavání Dana Zbořilová. )  *&   = B  
Ta jako nejzkušenější závodnice také %   43  ! % %   "'
brala nejlepší umístění, když na půlkilo- % 
  <!*=

PROSTĚJOV Pětadvacátý ročník prostějovského tenisového
challengeru se bude hrát pod názvem MONETA CZECH OPEN.
Peněžní ústav v pozici nejvýznamnějšího partnera střídá
banku UniCredit. Na největším
tuzemském podniku se bude
hrát o body do světového žebříčku ATP od 4. do 9. června 2018,
tradičně v druhém týdnu pařížského French Open.
„Czech Open je dlouhodobě naprostou jedničkou v mezinárodních tenisových turnajích v České
republice. Partnerství s ním proto
pro nás bylo jasnou volbou při rozhodování, jak rozšířit naše angažmá v tenisu. Zároveň pokračujeme
coby generální partner Českého
tenisového svazu, jemuž pomáháme hledat a vychovávat pro naši
zem nové šampiony,“ uvedl na tiskové konferenci v Praze Jan Müller, ředitel marketingové komunikace Moneta Money Bank.
Partnerství pro největší mužský
tenisový turnaj v Česku by mělo trvat minimálně do roku 2020. „Tímto bude mít turnaj největší možnou
dotaci ve výši sto padesát tisíc dolarů.
Jubilejní ročník bude i díky tomu výborný,“ libuje si Miroslav Černošek,
šéf spolupořádající marketingové
společnosti TK PLUS.
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Jo, je to už dvacet let, co se takříkajíc zastavil čas.
Ve školách se přestalo učit, v práci si mnozí brali
volno, o víkendu se fandilo hromadně a oslavy
i projevy národní hrdosti byly tak velkolepé, jako
by se snad zakládal samostatný stát. V japonském
Naganu nešlo ze symbolického pohledu o pouhý hokejový turnaj, ale o mnohem podstatnější
událost, která stvořila nové národní hrdiny a připravila až neuvěřitelné příběhy. Je to sice již dlouho, ale určitě i teď mnohé zamrazí, když si pustí
rozhodující momenty, spousta českých fandů
by si pak bez zaváhání i vybavila, co přesně dělala a jak alespoň finále prožívala. Nejen pro ně je
určen nový dokument režiséra Ondřeje Hudečka s názvem Nagano Tapes. Zcela zdarma si jej
můžete pustit na webových stránkách Olympic
Chanelu, konkrétně na adrese: https://www.
olympicchannel.com/en/features/five-rings-films---the-nagano-tapes/. Součástí dvaasedmdesátiminutového díla jsou i dosud nezveřejněné
záběry. Film vznikl v angličtině, součástí jsou ale
i české titulky. Tak směle do toho a nestyďme se
za mrazení nebo slzičky.

i

Czech Open
Pořadatelé budou pracovat na zajištění atraktivního startovního
pole a současně se budou snažit
přivést nejlepší domácí tenisty.
„Oslovíme všechny české hráče.
Věřím, že se na kurtech představí
obhájce titulu Jiří Veselý. Volné
karty dáme i našim talentovaným
nadějím. Třeba Dalibor Svrčina by
mohl prožít debut a zkusit si zahrát mezi muži v kvalifikaci nebo
v hlavní soutěži,“ prozradila Petra
Černošková, ředitelka nově Moneta Czech Open.
O jménech zahraničních hvězd
už se každopádně horečně jedná.
A bude se tak dít i na americké
tenisové šňůře v následujících týdnech. Konkrétní tipy však Černošková říct nechtěla, ale naznačila:
„Probíhá generační obměna, jména v první stovce se dost střídají.
Přichází spousta nových hráčů
a snad se nám podaří vyjednat co
nejlepší kvalitu.“ Diváci by se tedy
mohli dočkat dalších vycházejících
hvězd, jaké se v minulosti v Prostě-

  

Ondřej Vitásek má prostě pech. Podruhé se dočkal nominace na vrcholnou reprezentační akci,
podruhé s mužstvem zdárně zvládl nástrahy čtvrtfinále a byl součástí závěrečných bojů o cenné
kovy, podruhé však zůstal těsně pod stupni vítězů
a medaili si na krk nepověsil. Těžko odhadovat, co
se v danou chvíli honí v hlavě, co prožíváte a na co
myslíte, zcela jistě ale nepůjde o žádné příjemné
pocity. Tentokrát toho navíc ani příliš neodehrál,
když nastoupil jen do duelu proti domácí Jižní
Koreji a na pár sekund se sklouzl na ledě i proti
Spojeným státům americkým, jinak musel duely
sledovat v nehokejové pozici. A o to možná hůř,
když byste spoluhráčům tak rád pomohl – zablokovanou střelou, odebraným kotoučem, dohraným soubojem, přesnou rozehrávkou. Nedá se
nic dělat, v národním celku mu zatím není přáno
tolik jako na klubové úrovni, kde si již dvakrát
mohl zahrát extraligové finále a jednou i vítězoslavně zdvihnout Masarykův pohár nad hlavu.
Letos se však hraje ještě světový šampionát, tak si
třeba bilanci vylepší v Dánsku a konečně protrhne
smůlu.

jově už představily jako například
Karen Chačanov nebo čtvrtfinalista letošního Australian Open Tennys Snadgren.
Jisté je naopak obsazení tradiční exhibice. Bývalá světová pětka Jiří Novák se na centrálním
dvorci utká se Švédem Thomasem Johanssonem, současným koučem Marie Sakkariové
z Řecka. Bude se jednat o reprízu semifinále Australian Open
2002, ve kterém Johansson vyhrál v pěti setech a nakonec celý
grandslam ovládl. Nyní dojde
na odvetu! „Slíbil, že přiveze
ukázat i vítěznou trofej, kterou
vyzvedne z banky, kde ji má
uloženou v trezoru,“ uvedla na
pražské tiskovce Černošková.
V minulosti už se na Hané představili třeba Ivan Lendl, Hana
Mandlíková, Jana Novotná, Španěl
Carlos Moya, Ruska Anna Kurnikovová, Australan Pat Cash, Slovák Miloslav Mečíř i Jaromír Jágr.
(lv, pk)

   

Milovníci Robina Hooda a Viléma Tella by měli
zbystřit. Na Hanou sice nedorazí Kevin Costner
ani bájní národní hrdinové Anglie a Švýcarska,
jejich následovníci se ale rozhodně mají čím
pochlubit a co nabídnout. Třeba při lukostřelecké kvalifikaci pravda nejde o tak atraktivní podívanou jako při hokeji či biatlonu, navíc nemůžete tak zběsile fandit, ale spíše ponechat střelcům
možnost plně se koncentrovat, sladit dech s jemnými pohyby těla a ve správný moment vyslat
šíp vstříc barevně rozlišenému kruhovému terči,
nicméně i tak je co obdivovat a setové souboje
si nic nezadají s napětím při penaltovém rozstřelu, každý výstřel totiž může rozhodnout. Právě
luky budou k vidění jako první, již tuto sobotu
a neděli se koná republikový šampionát ve sportovní hale prostějovského Hotelu Tennis Club.
Polní kuše přijde ke slovu vzápětí, o pouhý týden
později se tuzemská špička sjede do Kostelce na
Hané, aby zabojovala o domácí tituly. A bude
zajímavé sledovat, jestli potrvá dlouhodobá dominance pořádající Savany a také jak se povede
plumlovskému oddílu.

Skvělá dvě vystoupení se povedla
prostějovským hokejistům o uplynulém víkendu. Zatímco v Kladně
to ještě Jestřábům i přes dobré partie
nevyšlo, na domácím ledě zdolali Jágrovy Rytíře nejprve v samostatných
nájezdech a poté v prodloužení.
Znamená to, že stav čtvrtfinálové série je smírný 2:2!
DEBAKL:

Krutou porážku utrpěli v sobotním
odpoledni házenkáři Prostějova, kteří
totálně nestačili na jednoho z favoritů jihomoravské skupiny druhé ligy.
Přestože byly karty rozdány jasně, přece jen se čekal od Sokola II. před svými příznivci větší odpor. Maloměřice
si ale odvezly devatenáctibrankové(!)
vítězství. A to je fakt moc...
 w

4

Pouhá čtyři kola stačila prostějovskému boxerskému týmu BC DTJ
k tomu, aby získal další mistrovský
titul v extralize ČR. Svěřenci kouče Novotného dovolili v nedělním
dopoledni Děčínu jen čtyři body
a zaslouženě se vyhrávají na grálu
tuzemského rohovnictví.
%$w
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Blokařka VK Prostějov VERONIKA
TRNKOVÁ ocenila pochvalu Večerníku,
který v rozhovoru po vítězném hanáckém derby ocenil její aktuální formu.
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VLASTIMIL PETRŽELA
Velký comeback na
tuzemskou prvoligovou scénu prožil
v uplynulém týdnu
fotbalový trenér,
Foto: internet který je rodákem
z Kralic na Hané. Naposledy působil v
nejvyšší soutěži jako kouč Sigmy Olomouc v sezóně 2006-2007, od té doby
střídal angažmá ve druhé lize a na Slovensku. Nyní jej angažoval Zlín. Sobotní
premiéra s Jabloncem (0:4) však byla
hodně hořká...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

4:2

2:1

KLADNO, PROSTĚJOV Nesmírnou vyrovnaností se vyznačovala
obě jestřábí utkání na kladenském
ledě. Také ve druhém čtvrtfinálovém mači, který byl na pořadu minulou středu, se tudíž rozhodovalo
až v posledních deseti minutách,
a i den po úvodním střetnutí celé
série byli o chlup úspěšnější domácí. Prostějovskému týmu se tak
nepodařilo splnit dílčí cíl v podobě
alespoň jednoho vítězství na půdě

stav série: 2:0

R KLA
LHK PV

všech zápasů a dál živí naději, že bude
moci naskočit i do případné baráže,
jenže je to zatím jen symbolická účast
na několik sekund, aby získal potřebné starty. I proto se zřejmě nepodařilo
vyprodat ani jedno domácí střetnutí.
Ve středních Čechách tahali v obou
případech za delší konec provazu následníci šestinásobných československých šampionů, kteří zasypali Jakuba
Neužila drtivým počtem střel, přesto
se však na vítězství vždy nesmírně
nadřeli a jejich trenéři Pavel Patera
s Miloslavem Hořavou opakovaně
prohlašovali, že půjde o nesmírně
dlouhou a vyrovnanou sérii. To se
potvrdilo při prostějovských duelech,
v nichž nejprve domácí prohospodařili nadějný náskok a museli dotahovat,
posléze trefovali tyčky a vedení rovněž
neudrželi. V obou případech však byli
střelecky aktivnější a nakonec i úspěšnější, když v součtu zhruba sedmi tisícům návštěvníkům nabídli drama se
šťastným koncem. Nyní vyrážejí zpět
na Kladno povzbuzeni těmito výhrami a poučeni, že se musejí vyvarovat
zbytečných faulů.
To zbylí příslušníci elitní čtyřky po
základní části mají pozici mnohem
jednodušší. Karlovy Vary potvrdily
pozici vítěze dlouhodobé soutěže
a s přehledem zvládly všechny čtyři
duely proti Vsetínu, když vyhrály o tři,

bezpečnější situaci celého úvodního
dějství si tak oba týmy nechaly na závěr
devatenácté minuty. Na trestné lavici
opět seděl exkladenský kanonýr, když
se do puku opřel Tůma a z prostoru
mezi kruhy orazítkoval břevno.
Změna skóre se však udála až po startu
druhé třetiny. Domácím stačilo pouhých jedenáct sekund hry, aby dosáhli
toho, oč marně usilovali celý předchozí čas – Machač si nabruslil do pásma
a zamířil přesně, v samotném závěru
pokračující početní výhody se tak Rytíři ujali vedení 1:0.
Tento stav příliš dlouho nevydržel. Po
spolupráci se Švecem a Žovincem vypálil z pravé strany Meidl a na počátku
sedmadvacáté minuty srovnal na 1:1.
Jenže Jestřábi se dopustili dalšího nedo-

voleného zákroku, již potřetí v zápase
fauloval Rudovský a tentokrát pobyl za
katrem pouhých pětačtyřicet sekund.
Machač našel zadovkou Strnada a na
startu třicáté minuty Rytíři opět vedli
– 2:1. Také hostům ale pomohla zpět
do zápasu přesilovka. Podražení Pekra
potrestal právě autor předešlých faulů
Rudovský a po nahrávkách zkušených
„TT“ Nouzy a Divíška se alespoň částečně revanšoval za svá oslabení gólem
na 2:2.
I tomuto souboji přihlíželi v hledišti
„Travelling Jágr’s“ z kanadského Calgary a v závěru mohli sledovat kladenskou cestu k vítězství. Oba týmy přežily
přesilovky soupeře a oba gólmani lapili
všechny puky mířící na jejich bránu, až
ve čtyřiapadesáté minutě nastala změ-

% x

na. Hořavův pokus od modré se dostal
k Tůmovi, jenž si před Neužilem věděl
rady - 3:2. Dvě minuty před koncem
si Jiří Vykoukal vzal oddechový čas
a hosté to pak zkusili v šesti proti pěti,
Rytíři si ale power play soupeře pohlí-

dali a šestatřicet sekund před koncem
definitivně rozhodl Ladislav Zikmund.
Dvaadvacetiletý forvard si věděl rady
a poslal puk do opuštěné klece. Výsledek 4:2.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Byli jsme na Kladno velice dobře připraveni. Sice mělo zpočátku převahu, ale pak bych
řekl, že vítězství bylo spíše šťastné - nastaly dva odrazy od našich hokejek při druhém
a třetím gólu. Podíváme se na vyloučení a uvidíme, jaký k nim zaujmeme postoj.“

W:W ) 

„Máme za sebou těžký zápas a asi i šťastné vítězství. Bude to těžká série. Když jsme se
dostali do vedení, tak jsme přestali hrát, čehož zkušený tým Prostějova využil. Ve třetí
třetině byl Prostějov prvních sedm osm minut lepší, pak se hra začala vyrovnávat a začali
jsme se víc tlačit do brány. Kluky jsme nabádali, aby byli trpěliví, že šance přijde.“
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soupeře a zpátky na Hanou se vrátili za stavu 0:2 na zápasy.
Do odvety vstoupili aktivněji domácí
a již v první minutě se sápali po vedení, to když rozjeli svůj útočný výpad
Machač a Hořava a poprvé musel vážněji zasahovat Neužil. Nicméně skóre
se neměnilo a platilo to i dalších přibližně padesát minut hry. Obrany pracovaly naplno, jen zblokovaných střel
napočítali statistici plných dvanáct na
každé straně. A ve střehu museli být
i oba gólmani, po střelecky vyrovnané
první části pak především strážce hostující svatyně, na něhož šlo v součtu
o téměř dvacet puků více. Na straně
Jestřábů se činili hlavně Nouza, Divíšek, Rudovský, kteří v součtu vyslali

patnáct pokusů na bránu, to domácí
disponovali pestřejší paletou zakončovatelů a hned sedm z nich vypálilo
alespoň třikrát.
Také ve středečním duelu se Jestřábům
nedařilo oprostit od množství faulů ze
strany útočníků, jejich kvarteto si ale
ve všech případech poradilo. V úvodu
druhé části dokonce Rytíři nevyužili
ani minutu a čtvrt dlouhou početní
výhodu o dva hráče, i vzhledem k přesilovkám ale byli nebezpečnější a Neužil
se měl co otáčet, jen v prostřední části
na něj mířilo plných sedmnáct kotoučů. Poradil si ale s nepříjemnými střelami z mezikruží i několika závary.
S přibývajícími minutami začalo být
před prostějovským brankovištěm

stále více rušno, hosté se ale dlouho
drželi. Inkasovali paradoxně až po
skončení vlastní přesilovky, když opět
zafungovala spolupráce Tůmy a Kloze
- 1:0. To se psala polovina jednapadesáté minuty. Kuriózního navýšení
skóre a nakonec i vítězné branky se
kladenští hráči dočkali o šest minut
později, když hosté nastřelili Přikryla,
od něhož se puk odrazil do brány - 2:0.
Jestřábi se nevzdali a vzápětí si vynutili dramatickou koncovku. Když
totiž odjel na trestnou domácí Štich,
odvolali gólmana a při hře šest na čtyři
připravil Cikánka o čisté konto Venkrbec. Prostějovský kapitán zakončil
povedenou akci střelou do odkrytější
části brány – 2:1.
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Do konce řádné hrací doby chyběly v tu
chvíli ještě celé dvě minuty a Rytířům začalo být v jejich zbroji horko. Hosté totiž
znovu zkusili power play a tlačili se před
domácí klec, až za brankovou čáru už ale

kotouč nedotlačili. Favorizované Kladno
tak na svém ledě v závěrečných minutách
ubojovalo dvě výhry, Jestřábům nezbylo
než se domů vydat s prázdnou. (jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Tahle porážka vzhledem k průběhu utkání a tomu, co všechno jsme ve druhé třetině
ubránili, samozřejmě mrzí. Dlouho jsme nedali gól a v závěru jsme udělali dvě školácké
chyby, které Kladno využilo. Musím ale našim hráčům poděkovat. Míč je teď na naší
straně, hrajeme doma a uděláme vše pro to, abychom oba zápasy vyhráli.“

W:W ) 

„Zápasy jsou strašně vyrovnané. Prostějov působí hokejovějším dojmem, my máme
hokej upracovanější, je tam víc chyb a úsilí. Myslím si, že jsme byli v obou zápasech šťastnější, a proto máme dva body. Série ale bude dlouhá.“
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Také druhou koncovku zvládli lépe Rytíři

Do kladenské sestavy se po několikazápasové absenci vrátil Jaromír Jágr,
avšak na ledě strávil jen sedm sekund
a po úvodním buly zamířil rovnou do
kabin. Také Jestřábi uvítali ve své sestavě několik jmen, která vynechala závěr
základní části, a nastoupili v prakticky
nejsilnějším složení. Například Marek
Drtina odehrál téměř osmadvacet minut, Jan Starý a Tomáš Divíšek se také
dostali vysoko přes dvacet minut pobytu na hrací ploše, trio Daniel Kolář,
Tomáš Nouza, Jan Rudovský se k této
metě výrazně blížilo. Hosté hned v úvodu bez újmy přečkali vyloučení svého
kapitána a poté i Rudovského trest,
soupeři nedovolili žádnou výraznou
šanci. Nezahřmělo ani na druhé straně
při první jestřábí přesilovce a nejne-

Čtvrtfinále č.2:

KLADNO, PROSTĚJOV Vstup do
čtvrtfinále play off WSM ligy se Prostějovu výsledkově nevyvedl. Na ledě
Kladna sice v úterním souboji drželi
jeho hráči ještě zhruba sedm minut
před koncem nerozhodný stav, když
předtím hned dvakrát dokázali smazat drobný náskok domácích, nicméně na trefu soupeřova kanonýra Davida Tůmy již odpověď nenašli a po
pojišťovací trefě do prázdné brány
bylo jasné, že se vedení v sérii ujmou
favorizovaní Rytíři.

stav série: 1:0

R KLA
LHK PV

Až do posledního kola základní části
zůstávalo otázkou, jestli Jestřábi narazí na Slavii, nebo na Kladno. S oběma
soupeři měli víceméně vyrovnanou
bilanci, jen s tím rozdílem, že v bitvách s Pražany paradoxně vítězili
hosté a s o fous západněji se nacházejícími Rytíři už trochu logičtěji domácí.
Výsledky rozhodly, že soupeřem bude
tým z někdejšího těžařského města
v čele s Jaromírem Jágrem. Hvězdná
osmašedesátka skutečně zasáhla do

Jiří
MOŽNÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Heslem „můj dům - můj hrad“ se řídili hokejisté
Kladna a Prostějova při vzájemných soubojích po celou základní část a stoprocentně tomu tak je i v play-off. Kladenské zápasy
spojoval vyrovnaný stav až do posledních minut a poté smrtící úder domácích, na který už Jestřábi nestihli zareagovat, na
Hané se naopak skóre průběžně přelévalo, ale vždy za nerozhodného stavu došlo do prodloužení. A to je v tomto ročníku
výsostná disciplína Vykoukalova souboru, což o víkendu plně
potvrdil. Ve zbylých dvojicích jsou karty rozdány jasněji.
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První bod urvalo v závěru Kladno
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Pravidlo pìti vteøin

ŠPEK

Hokejový

Čtvrtfinále č.1:

„Pro oba zápasy na Kladně platilo, že
soupeř byl o něco lepší. Ne nijak výrazně, ale trošinku jo. Ještě po druhé
třetině jsme drželi remízu a pak jsme
ji ztratili. Bylo znát, že jim úzké kluziště sedí, jsou na něm silní, hrají rychlý
hokej. Mají dobré bruslaře a využívají
dlouhé přihrávky, stejně tak i rychle napadali při našich přesilovkách
a nebylo tolik prostoru. Až do tolika
šancí jsme se nedostali a oni nějaké
góly dali, šli tomu víc naproti a byli
v předbrankovém prostoru hladovější. Domů jsme se moc těšili a věděli
jsme, že to bude o něčem jiném a že
nám pomohou i fanoušci. Navíc nám
bude svědčit větší kluziště, budeme
hrát víc v klidu, útoky si rozjíždět,
hrát více na kotouči, vytvoříme si
více přesilovek. To se přesně potvrdilo, ale byla to obrovská dramata.
V prvním zápase jsme po vynikající
první třetině ztratili dvoubrankové
vedení, mysleli jsme si, že to budeme
mít pod kontrolou, ale postihl nás výpadek. Nedovedu si to moc vysvětlit,
ale prohrávali jsme o gól. Naštěstí se
nám podařilo vyrovnat hned zkraje
třetí třetiny a ve zbytku zápasu jsme
už měli mírně navrch.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
 ]

Prostějovské mužstvo se může plně spolehnout na svou gólmanskou jedničku. Při zápasech na Kladně držel třiadvacetiletý sparťanský odchovanec až do posledních minut nerozhodné skóre a teprve pak podlehl drtivé palbě protihráčů, když
čelil v součtu více než osmdesáti pokusům, při dvojici
domácích duelů se pak za své stabilní vystoupení
dočkal i dvojice vítězných bitev. Byli to v těchto zápasech právě Jestřábi, kdo projevoval větší střeleckou aktivitu, nicméně vzadu vše jistil muž s nejvíce
výhrami v základní části WSM Ligy. Nejprve v sobotu vychytal samostatné nájezdy, v neděli se pak
po dalším nerozhodném výsledku výrazně podepsal
pod úspěch v prodloužení. Jeho úspěšnost dosahuje
po čtyřech odehraných duelech téměř třiadevadesáti procent a lepší je pouze trio
z Karlových Varů, českobudějovického Motoru a pražské Slavie.
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 Jaké to bylo utkání?
„Ze začátku trochu nervózní, ale od
druhého kola jsem do něj víc šel. Dal
jsem do toho maximum a vyšlo to,
mám samozřejmě radost.“
 Znal jste soupeře?
„Právě že vůbec, ani jsem nevěděl, proti komu vlastně boxuju. Ale to mi nevadí, je mi to pokaždé docela jedno. Já
se vždycky soustředím hlavně sám na
sebe, na svůj co nejlepší výkon.“
 Co rozhodlo?
„Asi nejvíc fyzička a chtíč. Se silami
jsem vydržel jakž takž do konce a vyhrát jsem chtěl fakt moc.“

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Rozhodující dva
body za výhru znamenající nejen
zápasové vítězství nad Děčínem, ale
také zisk extraligového titulu přinesl prostějovským boxerům Patrik
Baláž. Olomoucký borec v BC DTJ
hostuje, v neděli dopoledne vybodoval ve váze do 69 kilogramů nebezpečného Kristiana Kolínského
a přijímal zasloužené gratulace ze
všech stran. Z rozhovoru do médií (i na televizní kameru) však byl
viditelně zaskočený, složitě hledal
slova pro odpovědi.

 Uvědomoval jste si důležitost
celého zápasu s Děčínem i svého
osobního vítězství?
„Věděl jsem, že jde o extraligový titul,
ale snažil si to tolik nepřipouštět. Spíš
jsem toužil uspět z toho důvodu, že
chci vyhrát každé utkání a navíc jsem
měl v hledišti rodinu i kamarády.“
 Bylo pro výsledek stěžejní druhé kolo?
„Určitě jo, tam jsem soupeře nejvíckrát
zasáhnul a dostal ho pod tlak. Což
bylo po slabším prvním kole důležité,
z mého pohledu on vedl.“
 Nakolik složitě se čelilo protiv-

níkově vysoké postavě, dlouhým
pažím?
„S takhle vytáhlým soupeřem jsem
boxoval asi poprvé, což byl trochu nezvyk. Ale dalo se to. Postupně jsem se
přizpůsobil a našel cestu jak na něj.“
 Co pro vás jako odchovance olomouckého oddílu znamená možnost nastupovat v extralize mužů za
Prostějov?
„Beru to jako velkou šanci a příležitost,
moc si toho vážím. A jsem samozřejmě hrozně rád za místo v prostějovské
sestavě. Aspoň jsem se odvděčil vítězstvím a tím pomohl týmu.“

 A #= B "  %  % %N   %N %
Foto: Marek Sonnevend

Patrik Baláž: „Rozhodl
jsem fyzičkou a chtíčem“

Záhy po oficialitách následoval slavnostní nástup obou týmů a šlo se na
věc. Ještě před prvním gongem přitom
bylo jasné, že domácí mančaft vede
4:0, neboť Severočeši hned dvě váhové
kategorie neobsadili. Ze šesti reálně
uskutečněných jednotlivých utkání tak
bylo potřeba zvládnout tři, aby se celkové vítězství stalo skutečností. A protože Ústí nad Labem už v sobotu přemohlo Třeboň 10:6, znamenalo by to
současně zlaté oslavy.
Hanáčtí borci za nimi vyrazili pořádně
zhurta. Vynikající reprezentant Slovenska Viliam Tanko v nejhodnotnějším duelu dne vybodoval po vyzrálém
výkonu českou jedničku současné
šestapadesátky Erika Hulieva, což bylo
hodně cenné i důležité. Vzápětí svedli vyrovnanou bitvu Filipové Barák
s Meszárošem, vše rozsekl až verdikt
sudích ve prospěch domácího rohovníka. Když se připočetly automatické výhry olomouckého hosta Pavla
Polakoviče a polské posily Bartosze

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

původní
reportáž

nás pro každý zápas dost látají sestavu.
Tím pádem většinou vítězíme naprosto přesvědčivě a zlato máme už
po čtyřech kolech soutěže. Ale teď se
tímhle netrapme a užijme si titul,“ zdůraznil Novotný.
Na nejvyšší národní scéně se boxeři
BC DTJ představili téměř po půl roce
a jejich kouč měl radost z toho, že šlo
o hodnotný mač. „Jak říkám, mělo
to svou kvalitu. A věřím, že příznivci,
kteří do sokolovny dorazili, si celé
utkání užili. Za přízeň děkujeme právě fandům a za podporu všem našim
partnerům v čele s městem Prostějov
a Olomouckým krajem. Snažíme se
Golebiwskiho bez boje (oba neměli box dělat v rámci možností co nejlésoupeře), šel Patrik Baláž mezi pro- pe, věnovat se hodně i mládeži. Snad
vazy s tím, že jeho úspěch defini- se nám to daří,“ připojil Novotný.
tivně potvrdí titulovou radost. Což
váhová kategorie do 56kg:
se mu po nelehké řežbě podařilo Viliam Tanko
10:0 a hotovo!
Erik Huliev
Na děčínský debakl po přestávce
2:0 (na body 3:0)
ještě víc zadělal Jan Mužík suverénním smetením Dušana Kabáta, na- Domácí borec do zápasu vletěl na
čež hosté ve dvou nejtěžších vahách plné pecky, ale postupně se boj vyaspoň zkorigovali skóre na přijatel- rovnal. Slovenská jednička proti
nější porážku. Mladý odchovanec české svedla taktický boj, který rozDTJ Pavel Ján totiž na body nestačil hodla častější technická provinění
ještě talentovanějšímu Jiřímu Havlo- Hulieva proti pravidlům, za něž byl
vi, totéž platilo během střetu suprů ve 3. kole počítán. A svůj dopad měl
pro Michala Zezulku v jeho snaze i lepší závěr Tanka.
zaskočit polského reprezentanta Hodnocení trenéra Petra Novotného:
Oskara Werzejewskiho. Nicméně „Vili je medailista z mistrovství Evrovýsledek klíčového zápasu úhlav- py, byl perfektně připravený. Naopak
ních favoritů extraligy to zásadně Erik se po shazování váhy evidentně
neovlivnilo, pouze kosmeticky upra- necítil ve své kůži a naše slovenská
opora mu nedala šanci.“
vilo na konečných 12:4.
A zatímco détéjéčku se daří zůváhová kategorie do 60 kg:
stávat na podobně vysoké úrovni
Filip Barák
jako v minulých letech, konkurenFilip Meszároš
ti takřka výhradně oslabili. Tím
2:0 (na body 2:1)
pádem se zrodilo bleskově rychlé
vystoupání na tuzemský trůn. „Je Rovnocenná bitva s ostrými výměpravda, že extraliga jde každým rokem nami po výpadech z krytů. Barák
dolů a její současný stav není dobrý... útočil hlavně na spodek, Meszároš
Obhájce trofeje Ostrava na poslední se snažil víc trefovat hlavu. Nikdo
chvíli zrušil svou účast z finančních nezískával větší převahu, až koncovdůvodů, všechny ostatní kluby kromě ka byla víc otevřená a verdikt záležel

PROSTĚJOV Boxerský víkend začal sobotním oblastním
přeborem mládeže a pokračoval v neděli dopoledne utkáním
čtvrtého kola nejvyšší týmové soutěže ČR. Na programu byl
duel proti Děčínu, který mohl za jistých okolností rozhodnout
o zisku mistrovského titulu pro domácí BC DTJ. Jeho úvod obstaral mládežnický předzápas, v němž prostějovský talent Viktor
Raškovský zdolal protivníka z Přerova. Vzápětí byly oceněny další
nadějeDTJzato,žeopředminulémvíkendudosáhlymedailového
úspěchu na mistrovství republiky juniorské kategorie. Blahopřání
spolu s věcnými cenami dostali od náměstka primátorky statutárního města Prostějov Zdeňka Fišera zlatá Mája Vrbová, stříbrná
Míša Brančíková a bronzový Michal Baláž. Z hlediště jim zatleskal
i náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura. Pak už
to vypuklo a byla to velká prostějovská jízda se zlatou tečkou.
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U TOHO

váhová kategorie do 81 kg:
 
Dušan Kabát
2:0 (na body 3:0)

Zpočátku dost opatrný mač dvou talentů z mládežnických reprezentací
ČR. Jánovi chyběly údery, Havel zasahoval přece jen častěji. Odchova-

Pavel Ján
 
0:2 (na body 0:3)

Foto: Marek Sonnevend

Postavou menší, ale pohybově
zdatnější reprezentant Polska měl
přesnější rány, Zezulkovi se dlouho
nedařilo soupeře trefovat. V závěru
sice přišel nápor domácího chasníka
a Werzejewskimu viditelně docházely síly, ovšem své vedení už ostřílenější bijec udržel.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Ten Polák je vyboxovanější, zkušenosti byly na jeho straně. Ani Michal však
nic nezabalil, naopak se snažil na maximum. A porážku utrpěl až po boji.“

váhová kategorie nad 91 kg:
Michal Zezulka
Oskar Werzejewskiev
0:2 (na body 1:2)

nec DTJ zkusil razantní nástup do 3.
kola, ovšem aktivita mu vydržela jen
chvíli a svou extraligovou premiéru
v mužské kategorii prohrál. Čestně.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Pavel to měl těžké, jeho soupeř už dokázal vyhrát mužský šampionát ČR. Přesto
se ho nezalekl, bojoval ze všech sil a navzdory prohře zaslouží pochvalu.“

Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostìjov
„Jsem moc spokojený jak s naším jasným vítězstvím, tak s dobrými výkony,
které kluci odvedli. Taky fanoušků přišlo dost a viděli pěkný, převážně kvalitní box. Celkově se to dneska podle mého názoru povedlo, mám z toho
příznivý dojem. Příjemným bonusem navíc je ten mistrovský titul, který
jsme už s předstihem získali.

   

   1 8#=B  ' !  I & 
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Foto: Marek Sonnevend

Duel byl od úvodu poměrně jednoznačný. Kabát působil hodně staticky, málo se pohyboval a většinou jen
v krytu přijímal rány Mužíka, který
do něj tvrdě šel. Především ve 2. kole
měl prostějovský borec výraznou
převahu a o jeho suverénním triumfu nebylo žádných pochyb.
váhová kategorie do 75 kg: Hodnocení trenéra Petra Novotného:
Bartosz Golebiwski „Honza je aktuálním mistrem repub2:0 bez boje
liky, byl favoritem a plně prokázal své
kvality. Protivníka celou dobu drtil,
Ani tento boxer BC DTJ neměl sou- diváky potěšil parádním výkonem.“
peře, hosté totiž tuto váhovou kateváhová kategorie do 91 kg:
gorii neobsadili

Výškovou převahu protivníka se
Baláž snažil překonávat rychlejším přístupem, což se mu dařilo
až s přibývajícím časem. V prvním
kole ještě Kolínský držel krok,
ale ve druhém dějství dostal řadu
přesných i tvrdých zásahů. Divácky atraktivní souboj pak domácí
ranař dovedl do zaslouženě vítězného konce.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Patrik šel o váhu výš a příjemně mě
překvapil. Jeho soupeř patří do širšího
nároďáku a nečekal jsem, že ho udělá.
Ale díky dobrému výkonu to zvládl.“

váhová kategorie do 69 kg:
 
Kristian Kolínský
2:0 (na body 2:1)

Prostějovský reprezentant neměl
soupeře, hosté totiž tuto váhovou
kategorii neobsadili

váhová kategorie do 64 kg:
  
2:0 bez boje

vyloženě na sudích. Ti přisoudili těsnou výhru zástupci DTJ.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Náš Filip byl o něco přesnější a řekl
bych, že měl trochu víc z celkově bojovného zápasu. Hosté si sice mysleli
opak, ale tak už to v boxu někdy chodí.“

DTJ PV
ARM DĚ

Extraliga je rozhodnuta už po čtyřech kolech

BC DTJ PORAZIL DĚČÍN A MÁ TITUL
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fotbal

zápasech povedlo. V trénincích už jenom některé věcí dolaďujeme a čekáme na uzdravení Schustera se Susem,“
sdělil Večerníku asistent trenéra Petar
Aleksijević.
Jak tedy hráči strávili mrazivý
týden? „Potrénovali jsme ještě na
fyzičce, na rychlosti. Byli jsme v tělocvičně na stadionu a využili jsme
i halu Sportcentra, kde nám uvolnili
termín, za což děkujeme, protože
panovalo opravdu mrazivé počasí a
chtěli jsme co nejvíce omezit trénink
venku,“ informoval Večerník Aleksijević. Podle něj Kroupa a Sus už normálně trénují, na generálku by oba
měli být k dispozici. U Schustera stále panují drobné otazníky, ale trenéři
věří, že by během dvou týdnů měl

milujeme vecerník


být připraven na start sezóny. Hirsch
začátek sezóny určitě nestihne.
Už tuto sobotu tak čeká svěřence
trenéra Oldřicha Machaly dlouho
očekávaná generálka proti Novým
Sadům. Výkop na stadionu SCM Za
Místním nádražím je v 15:00 hodin.

ČECHOVICE Devětatřicetiletý
Zdeněk Kaprál a o osmnáct let
mladší Patrik Zapletal se nově
připravují s čechovickým „áčkem“ a měli by být k dispozici
kouči Evženu Kučerovi pro jarní
boje v „B“ skupině I.A třídy. Oba
již s mužstvem absolvovali část
přípravy a naskočili i do přáteláku
proti Kralicím.
„Vypadá to tak. Zdena s námi trénuje, je to velice zkušený hráč. A Patrik
se k nám vrací, hrál v Určicích a poté
jim vypomáhal s dorostem, nyní
mu škola umožnila, aby mohl opět
nastartovat svou kariéru,“ představil
novice v kádru jejich trenér.
V případě Kaprála platí, že jde o konického odchovance, v jejíž barvách
strávil s drobnými hostovačkami ve
Hvozdu a Hané Prostějov více než

čtvrt století, na podzim právě v dresu Hané naskočil do šesti duelů I.B
třídy, vstřelil jednu branku inkasoval
tři žluté karty. Zapletal pak s výjimkou poloviny ročníku 2016/2017
patřil celou dobu Určicím, nyní už
ale čeká na schválení mateřským
oddílem, aby se opět po roce objevil
v Čechovicích.
Z kádru Sokola dochází i ke
dvěma odchodům, s mužstvem
se rozloučili Ondřej Maděrka a
Tomáš Zatloukal. „Ondra si už podruhé nebo potřetí přetrhal kolenní
vazy, s Tomášem jsme si po podzimu sedli, vše si rozebrali a oznámil
mi, že s fotbalem končí,“ sdělil Kučera s tím, že příležitost dostanou
i mladíci a kluci z „béčka“. „Žádné
další posily už nehledáme, mančaft
zůstane, jak je,“ dodal.
(jim)

 4  ?

tyto své konexe. Pro jistotu jsme ale
ještě zhodnotili aktuální stav areálu
přímo na místě, kdy jsme se utvrdili v
tom, že tohle místo je správná volba.“
 Jedinou hranicí, kterou jste
projížděli, byla trochu paradoxně
ta slovinsko-chorvatská. Využil
jste i tam svou dobrou znalost prostředí?
„Tahle hranice funguje v podstatě jen
kvůli tomu, že obě země mají ohledně
území stále nevyřešený spor na moři.
Když to vezmete z širšího hlediska,
tak všichni ti policisté nebo celníci jsou
moji krajani, protože my všichni jsme
se narodili v jednom státě, bývalé Jugoslávii. Stačí, abychom si řekli dvě slova,
a je to jasné. Já tam v podstatě řešil pouze naše ukrajinské hráče, aby je zbytečně nesundávali z autobusu. (pousměje
se) Jinak jde pouze o formální kontrolu
dokladů za běžného provozu.“
 Musel jste na místě samém řešit
nějaké problémy?

„Šlo pouze o operativní záležitosti,
které se vyskytnou kdekoli a kdykoli.
Měli jsme veškerý komfort, možná
větší než ostatní tam ubytované týmy.
Třeba v hotelu byla pouze jedna posilovna, jenže personál nám dal k
dispozici malý kinosál, který jsme
měli coby naši soukromou tělocvičnu kdykoli k dispozici. Jeden den
bylo opravdu špatné počasí, ale díky
vstřícnosti hotelu jsme rychle zvolili
alternativní program. Mimochodem
po našem odjezdu panovalo i u moře
velice špatné počasí, takže nám i termínově pobyt vyšel.“ (úsměv)
 Dá se tedy říci, že to nebyla první a zároveň poslední zimní příprava na Istrii?
„Budu rád, když založíme určitou
tradici. Pro nás to může být velice
dobrá destinace k tomu, abychom
si zkrátili dlouhou zimní přípravu,
samozřejmě za předpokladu určité
finanční spoluúčasti hráčů, jak tomu
bylo nyní. Pokud bychom hráli profesionální soutěž, sladili bychom se
s ostatními celky i termínově. Kdybychom totiž teď volili pozdější datum, setkali bychom se tam pouze
s amatérskými týmy, což by pro nás
nemělo smysl. Důležité je, aby hráči
byli zdraví.“
Foto: Josef Popelka

jak je dlouhá, celkem rychle uběhla.
Už se bavíme o generálce, takže na
klucích vidím, jak jsou zdravě nabuzení na sezónu. Pro trenéra
je vždy nejdůležitější
zdraví a spokojenost
hráčů, z tohoto pohledu jsou na tom
všichni dobře.
Teď musí přenést vše, co
jsme natrénovali, do
nastávající
soutěže.“

Minulou zimní přípravu jsme měli velký počet
zraněných hráčů. Po každém přáteláku jsme
počítali ztráty. Do zápasů jsme nastupovali s tím,
abychom neztratili dalšího hráče.... Tuto situaci
jsme analyzovali a výsledkem bylo rozhodnutí
nasadit na začátek přípravy silnější soupeře...

“

 Prožil jste v Prostějově už dvě
zimní přípravy. V čem vidíte zásadní rozdíly?
„Minulou zimní přípravu jsme
měli velký počet zraněných hráčů.
Po každém přáteláku jsme počítali
ztráty. Do zápasů jsme nastupovali
s tím, abychom neztratili dalšího
hráče, což samozřejmě ztrácí smysl. Tuto situaci jsme analyzovali a
výsledkem bylo rozhodnutí nasadit
na začátek přípravy silnější soupeře, pak jsme dali dva týdny pauzu,
sehráli zápas ve Vyškově, odjeli na
soustředění, což byl pro hráče jakýsi vrchol přípravy. Přípravu zatím
mohu hodnotit velice kladně. Na to,

Foto: Internet
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PROSTĚJOV Drtivou výhrou 8:0
zahájili kostelečtí fotbalisté zápasovou část přípravy na jarní část
I.A třídy. Stalo se tak den po konci
jejich domácího minisoustředění a
soupeřem jim byly Klenovice, které
se shodou okolností rovněž v sobotu vracely ze svého několikadenního pobytu zaměřeného na nabírání
fyzické kondice. Čelní tým „A“ skupiny I.B třídy tak musel skousnout
hodně trpký výsledek po předchozí
absolvované dřině.
„Byli jsme plni očekávání, jak to dopadne, a výsledek je nadstandardní. Nechci jej ale nijak přeceňovat,
zápas byl hlavně o Klenovicích. Přijely z hor a nestíhaly, u všeho byly
později, po třetím kole ‚lehly‘ a pak

už se to jen dohrávalo. Je to pro mě
k zamyšlení, že bych asi měl přitvrdit
v zimní přípravě, kluci budou mít
radost,“ usmíval se nadšený kouč
vítězů Jaroslav Klimeš, jemuž navíc
náladu vylepšilo i následné sledování jestřábí výhry nad Kladnem.
Hned dvěma jeho svěřencům se
podařilo vsítit tři branky, o hattrick
se postarali tradiční kanonýr David
Preisler a také osmnáctiletý Ondřej
Navrátil, zbylé trefy vykouzlili Pavel
Vyhlídal s Tomášem Langrem. „Klenovice se k ničemu nedostaly. Nebylo to ale tím, že bychom byli tak
dobří, chyby tam byly a balony nám
odskakovaly. Nechci to zlehčovat,
ale byli vyčichlí,“ poznamenal. Hlas
klenovického trenéra Vladimíra Ho-

ráka se Večerníku získat nepodařilo,
neboť nezvedal mobilní telefon.
Před jarními odvetami čeká na kostelecké mužstvo ještě trojice vyzyvatelů. Hned v sobotu jím bude vedoucí tým krajského přeboru Sigma
Lutín, o týden později další účastník
této soutěže Hněvotín a generálku
sehraje třetí celek „B“ skupiny I.A
třídy proti pátému mužstvu severnější „A“ skupiny Sokolu Konice.
Také Klenovice si naplánovaly ještě tři prověrky. Tou první budou o
nejbližším víkendu Určice, po nich
následující další regionální zástupci v I.A třídě Plumlov a Čechovice.
Samotná jarní část pak začne podle
rozpisu o Velikonocích.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

unavené Klenovice

VYŠKOV, PROSTĚJOV Jediný gól
přineslo regionální přátelské utkání mezi dvěma tradičními zástupci
ve vyšších krajských soutěžích. Na
vyškovské umělce se uplynulou
sobotu proti sobě postavily celky
Kralic na Hané a Čechovic, při teplotě hluboko pod bodem mrazu se
mezi střelce zapsal pouze Pavel Kucharčuk vypomáhající prvně jmenovanému oddílu. Tým Davida Kobylíka připravující se na jarní část
krajského přeboru se tak dočkal
třetí zimní výhry v pěti zápasech.
Jeho víkendový soupeř piluje práci
s míčem pro I.A třídu a padl stejně
jako o týden dříve na půdě Slovanu
Brno.
„Vyrovnané utkání. Hodnotím ho pozitivně a máme se od čeho odrážet. Pro
nás to byla druhá příprava a je vidět, že
už měli kluci balon více na kopačkách,
před týdnem se s ním setkali poprvé,“
bilancoval trenér poražených Evžen
Kučera. Spokojen byl nejen s tímto
střetnutím proti celku nastupujícímu o
patro výš, ale i s celou dosavadní částí
zimního období. „Zimní příprava se
zatím vyvíjí vcelku dobře. Únor jsme
věnovali nabírání objemu a síly, na
soustředění nás jelo šestnáct, teď se
zaměříme na herní stránku. Brzy by se
měl plně zapojit i Luděk Jahl, únor strávil s námi, teď byl na drobném zákroku
a bude muset být jeden dva týdny bez
fotbalu, věřím ale, že na jaře nám pomůže,“ těší se čechovický lodivod na
boje v plné sestavě.
V optimistickém duchu se vedlo i hodnocení jeho protějška z kralické střídačky. Čechovice sice nebyly tak náročnou
prověrkou jako Šternberk nebo Morkovice, přesto utkání splnilo svůj účel a
ukázalo řadu cenných poznatků. „Utkání bylo vyrovnané, kdybychom ale dotáhli předfinální věci, mohl být výsledek
vyšší. Opět jsme odebírali míče vysoko,
nějakých třicet metrů od brány, nebyli
jsme ale dostatečně kvalitní v závěrečné
fázi a spoustu náznaků jsme zazdili,“ povšiml si Kobylík.
Projevily se rovněž povětrnostní podmínky, stejně jako o týden dříve nepanovalo pravé fotbalové klima. „Počasí bylo
šílené. Hrálo se až od pěti hodin a jsem

rád, že to všichni zvládli. Byl jsem velice
spokojen s pohybem a je vidět, že kdo
má možnosti a chodí na tréninky, tak je
na tom velice dobře,“ pochvaluje si.
Nyní se kralický kormidelník vydá
se svými ovečkami na čtyřdenní
soustředění na Dolní Moravu, generálku pak sehraje v sobotu 17. března
proti Beňovu. O týden později pak
Kralice vstoupí do jarní části domácím
soubojem proti Medlovu. „Potkaly nás
trochu nemoci, věřím ale, že budeme
kvalitně připraveni. Už za tři týdny hrajeme a hned proti týmu shora,“ těší se na
ostré bitvy David Kobylík.
To Čechovickým začíná druhá polovina ročníku až o týden později v Němčicích, do té doby sehrají ještě čtyři duely.
Hned v tomto týdnu ukrojí ze zbývající porce rovnou polovinu, nejprve
totiž ve středu naskočí proti staršímu
dorostu „eskáčka“, v sobotu se pak
(jim)
střetnou s Chválkovicemi.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

i v mrazu

Kostelec pøeválcoval Kralice zdolaly Čechovice

 Sportovní areál v Medulinu byl
podle všech účastníků pro soustředění vynikající volba. Jak jste jej
vytipoval?
„Do Medulinu jsem jezdíval ještě v
mládí za dob společné Jugoslávie.
Areál v turbulentních dobách ztrácel
atraktivitu, ale poslední roky se snaží
opět nabýt dřívější renomé. Byl jsem
tam osobně ještě v dobách, kdy jsem
působil v 1.HFK Olomouc a mám
dobré vazby na ředitele agentury, která všem týmům domlouvá soustředění. Když jsme na vedení klubu probírali možnosti, jak zpestřit hráčům
těžkou zimní přípravu, nabídl jsem

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Nejdůležitější osobu pro úspěšné soustředění
v Medulinu si Večerník nechal k rozhovoru až po zažití všech
dojmů. Byl to právě Petar Aleksijević, který byl u zrodu myšlenky na zahraniční soustředění, výběru a vyhodnocení destinace. Samozřejmě pak fungoval jako neocenitelný průvodce
jihoslovanskými reáliemi. V následujícím rozhovoru se vrátil
nejen k soustředění, ale i k výhledu na start jarní sezóny.

„Stačí říct dvě slova a je to jasné...,“ vrací se
ke kempu v Chorvatsku Petar ALEKSIJEVIĆ

POSLEDNÍ ŠANCE PRO STÁVAJÍCÍ ABONENTY

 
VOLEJTE 608 960 042

V uplynulém týdnu byla dopředu
naplánovaná zápasová pauza, neboť
během dvou týdnů hráči odehráli
čtyři zápasy. „Přátelských utkání už
bylo dost na to, aby se v nich hráči měli
možnost ukázat, což se jim po kvalitativní stránce především v posledních

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Z teplého přímořského klimatu se hráči 1.SK
Prostějov dostali do pořádných
mrazů. Minulý týden sice měli
na programu pouze tréninkové jednotky, ale i ty přizpůsobili
aktuálnímu počasí. Základním
imperativem této fáze přípravy
je především zdraví hráčů.

Eskáčko v mrazivém týdnu trénovalo . 9A9 A 

32

4:3 SN

PROSTĚJOV Neděle takřka kopírovala sobotu. Dvě prodloužené uspořádali prostějovští hokejisté o uplynulém víkendu ve
čtvrtfinále první ligy. Ve druhém
souboji už si diváci neužili atraktivních nájezdů, protože rozhodla přesilovka po třech minutách
prodloužení. Pumelice obránce
Marka Drtiny málem protrhla síť
a spustila explozi na prostějovském zimáku. Série se tedy vrací

3:2 PP
stav série: 1:2
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EGNQWUG\ÐPWPGFCąKNQCO÷NK
UPKOKJQFP÷RCUKXPÊDKNCPEK
RąGUVQ RCFNK Cå PGéGMCP÷
JNCFEG8'FGPWUGUKEGLGw
V÷FTåGNKCXQDQWRąÊRCFGEJ
RCFNKQLGFKPÚIÐNFQOCXwCM
RQEGNQWFQDWVCJCNK\CMTCVwÊ
MQPGECOCPMQLKåCPKLGFPQW
PGFQV¾JNK
-RTQUV÷LQXUMÆTCFQUVKUGVCM
LGFPQ\PCéP÷ PGLX[TQXPC
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U-NCFPGOXPÊå\CVÊOUVGLP÷
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UKVGNP÷ RNCVÊ XÚJQFC FQO¾
EÊJQ RTQUVąGFÊ 8G UVąGFPÊEJ
èGEJ¾EJD[NKXåF[wċCUVP÷LwÊ
FQO¾EÊ MVGąÊ XÚJT[ WDQLQ
XCNK Cå X RQUNGFPÊEJ OKPW
V¾EJPC*CPÆUGFQMQPEG
OWUGNQ FXCMT¾V RTQFNWåQ
XCV C LGFPQW RąKwN[ MG UNQXW
Cå P¾LG\F[ 2TQUV÷ NÊV¾ DKVXC
FXQW IKICPVč MVGTQW XåF[
PC LGFPW éK FTWJQW UVTCPW
RąGMNQRÊPCRTQUVÆOCNKéMQUVK
6÷wOGUGåGVQOWVCMDWFG
KF¾NLKUVÆLGåGUGDWFGJT¾V
PGLGPX×VGTÚW4[VÊąčCNGKXG
éVXTVGMX2TQUV÷LQX÷
6CMX\JčTWRTQNÊUVM[

I když ten víceméně nenastoupil, na
něj by bezpochyby bylo vyprodáno.
Přesto jsem věřil, že po oba dny přijde
přes čtyři tisíce lidí. Je nicméně potře-

ba poděkovat těm, kdo přišli a podpořili nás. Myslím si, že nelitovali, zápasy
byly skvělé. Tak uvidíme, kolik jich
dorazí ve čtvrtek.“

Myslel jsem si, že lidí přijde víc,
obzvláště teď v neděli. Vždyť
nemohlo nastat nic lepšího než mít
dva domácí zápasy o víkendu,
a sice s Kladnem i s Jágrem!

“
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udát v šesté minutě. Minimálně první
polovina úvodní části se tak odehrávala
podle jestřábích not, hostům pomohla
dostat se zpátky do tempa až dvojice přesilovek. I tak ovšem domácí ovládli nejen
dílčí skóre, ale s nebývalou převahou kralovali i střeleckým pokusům – a sice v poměru 13:6.
Podle vývoje zápasu by se mohlo zdát,
že se hrálo na mírně nakloněné ledové ploše, neboť všechny góly padly do
stejné sítě. Po změně stran začal toto
pravidlo naplňovat Zikmund, jenž uspěl
zakončením mezi betony, ještě do poloviny duelu se podařilo vyrovnat Strnadovi, jenž také našel volný trojúhelník
v Neužilově postoji - 2:2. Domácí kouč
Jiří Vykoukal reagoval okamžitým vybráním oddechového času, nicméně ani

tento tah jeho ovečky zcela neprobudil,
v polovině třiatřicáté minuty totiž dokonal obrat Tomáš Redlich, jenž využil
Machačova vybídnutí po jestřábí chybě
při zakládání útoku. Vzápětí navíc Divíšek inkasoval dvě dvojky za krvavou hru
vysokou holí a Rytíři dostali možnost
dlouhé přesilovky, leč neuspěli v ní. Jak
se má využívat početní výhoda, tak opět
ukázali Jestřábi. Těsně před pauzou se
totiž držením i podražením prezentoval
Štich a čtyřminutový trest si v jeho druhé
polovině vychutnal Jan Starý, který stal
na konci nacvičené kombinace – 3:3. Ve
zbytku třetiny už gól nepadl, přestože se
ještě na každé straně dvakrát vylučovalo,
a muselo se jít do prodloužení.
Desetiminutové nastavení také nestačilo
a vítěze musely určit teprve nájezdy. Divá-
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kům se předvedlo celkem devět zakončovatelů, uspěla více než polovina z nich. Na
hostující straně to byli Hořava a Kurjanov, na domácí pak Nouza, Meidl i Švarc

a svůj první bod ve čtvrtfinálové sérii si tak
po velice pestrém a napínavém průběhu
připsal Prostějov.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Do utkání jsme vstoupili špatně, hráli jsme vestoje, nehýbali jsme se a Prostějov toho
využil. První třetina stála za houby a tak to i dopadlo, prohrávali jsme 0:2. Ve druhé třetině byl náš výkon o hodně lepší, začali jsme se hýbat, začali jsme žít a vývoj jsme otočili.
Potom už to bylo vyrovnané. Vyhrál šťastnější tým a to byl Prostějov.“
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„První a třetí třetina byla z naší strany solidní. Do druhé části jsme vstoupili špatně, udělali chyby a soupeř nás za ně spravedlivě potrestal. V prodloužení předvedl Kuba naprosto fantastický zákrok deset sekund před koncem a poslal nás do nájezdů. Vyhráli jsme
dovednostní soutěž a zítra budeme znovu dřít, abychom uspěli. Děkujeme za skvělou
podporu a nádherné choreo.“

W:W ) 

  

na Kladno za nerozhodného stavu 2:2.
Jaromír Jágr, který měl vyprodávat stadiony, se opět objevil pouze na úvodním buly a po pár sekundách vystřídal.
Rytířům ovšem vyšel úvod zápasu na
jedničku. Už po devětadvaceti sekundách se totiž za podražení nechal vyloučit Divíšek a přesilovku po minutě
využil střelou z prostoru mezi kruhy
Tůma - 0:1. Jestřábi se rychle otřepali
a za chvíli po Švarcově střele zazvonilo
břevno kladenské branky. Rytíři byli
střelecky při chuti, ale jejich rozlet
přibrzdilo vyloučení Kehara za sekání. Po nádherné kombinaci měl před
sebou Divíšek odkrytou branku, jenže
netrefil.

Tlak Prostějova pokračoval i v následující přesilovce, ovšem bez efektu.
Ten se dostavil až pětašedesát sekund
před první sirénou, když Starý ze skrumáže dostal puk za Cikánkova záda
a zaslouženě vyrovnal - 1:1
Oslabení v úvodu druhé části přežili
Jestřábi bez úhony a naopak se dostali
do dobré šance, když Luňák uvolnil
Dvořáčka a proti jeho střele z levého
kruhu se musel Cikánek vytáhnout.
Přesilovka domácích sice zůstala nevyužita, jenže chvíli po polovině druhé
třetiny napřáhl Luňák a proti jeho střele
byl Cikánek bezmocný - 2:1 Šťastný
střelec vzápětí hákoval, jenže při jeho
vyloučení mohlo být veselo, když ujela
dvojice domácích, Švec ovšem na Ci-

kánka nevyzrál. Hosté početní výhodu
nevyužili, pouze srovnali počet střel na
branku.
Hned při vstupu do třetí dvacetiminutovy se mohl radovat po chybě hostí
Venkrbec, jenže Cikánek dobře vykryl
prostor. Nepříjemný moment viděli diváci po třech minutách hry, kdy s krvavým
zraněním opustil led kladenský obránce
Matula, jehož nešťastně trefil kotouč do
obličeje. Cikánek měl dobře postavené
tyče, už podruhé jej zachránilo břevno
po Venkrbcově blafáku. Brzy ovšem bylo
srovnáno. Hořavovo nahození od modré
čáry tečoval za Neužilova záda Kružík.
V závěrečné desetiminutovce měly
oba týmy výhodu přesilovky, ale zápas
směřoval nezadržitelně do prodlouže-
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ní. Toho se Jestřábi málem nedočkali,
když Neužil vytáhl téměř zázračný zákrok holí, kterou vytáhl z prázdné klece
puk po střele Machače. Ve třetí třetině
Jestřábi Rytíře přestříleli a v podobném
trendu pokračovali i v prodloužení.

Zásadním momentem v prodloužení
bylo vyloučení Hořavy za sekání. Po
sedmadvaceti sekundách přesilovky
napřáhl Drtina a rozhodl o vyrovnání
stavu zápasů na 2:2.
(tok)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Byl to těžký zápas, podobný jako včera. Jsem rád, že jsme sehráli vyrovnané utkání, dostali jsme se zpět do hry a vyrovnali na 2:2. Pak přišlo vyloučení a dostali jsme gól ve hře
čtyři na tři. Takové je play off. Teď se připravíme na další domácí zápas.“

"

„Moc musíme hráčům poděkovat za dvě vítězství na domácím ledě. Tentokrát jsme byli poprvé v sérii od desáté minuty lehce lepším týmem. Divákům děkujeme za skvělou atmosféru
a opět za krásné choreo. V úterý na Kladně budeme znovu dřít, abychom uspěli!“
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Dělovka Drtiny srovnala sérii!

hodla až dovednostní soutěž. V ní se
střelci činili a rozhodující zásah nakonec zaznamenal Milan Švarc, Jestřábi
tak snížili stav série na 1:2.
V úvodu sobotního zápasu se jako tradičně na několik sekund sklouzl na ledě
Jaromír Jágr, aby hned po úvodním buly
odcestoval na střídačku a do kabin, to vše
před téměř čtyřtisícovou návštěvou, která
zavítala na prostějovský zimák. A brzy se
dočkali i další odměny v podobě první
zápletky. Divíšek ještě ve své první možnosti neuspěl, ale když seděl na trestné
lavici Hořava, zakončil zvonkohru o tyče
Cikánkovy svatyně Tomáš Nouza – 1:0.
Uplynulo jen třináct sekund a už to bylo
2:0, to když Luňák našel Dvořáčka a prostějovský forvard zakončoval do odkryté
brány. Všechny tyto čtyři události se stihly

Čtvrtfinále č.4:

PROSTĚJOV Nádhernou podívanou a navíc se šťastným koncem pro
Jestřáby mohli sledovat návštěvníci
prvního prostějovského a celkově
třetího čtvrtfinálového střetnutí.
Domácí vstoupili do zápasu výtečně
a záhy vedli o dvě branky, jenže Rytíři
se nevzdali a v prostřední dvacetiminutovce se nejen dotáhli, ale dokonce
obrátili skóre ve svůj prospěch. V závěrečné třetině se souboru vedenému
Jiřím Vykoukalem podařilo vyrovnat
a po nerozhodném prodloužení roz-

stav série: 1:2
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né hráče, kteří umí udržet puk, a jsme
hodně silní na kotouči. Zklidnili jsme
se a nejsme tak vyplašení jako dřív.
Právě při hře tři na tři je to hodně důležité a neodevzdáváme kotouč soupeři.“
 Když se vrátíme na start uplynulého týdne, oba zápasy na Kladně se rozhodly až v závěrečných
minutách. Soupeř vás tak přitlačil,
nebo mu to tam spadlo náhodně?
„Je to spíše shoda náhod, může to
spadnout na obou stranách. Je ale
pravda, že šancí měli maličko víc
a góly dali v přesilovkách. Vynutili
si jich víc a dokázali je proměnit. My
jsme zůstali za očekáváním a nemohli
jsme být spokojeni ani s jedním naším
výkonem. V sezóně jsme předváděli
lepší výkony a vždy mrzí, když v play-off nepředvedete maximum.“
 Hlavně při prvním zápase jste
měli spoustu vyloučených, měl
k vám následně trenér řadu výtek?
„Samozřejmě si na to všechno musíme
dávat pozor. Hákování, držení i podražení jsou zbytečné fauly. Na druhou
stranu jsme ale také vetovali rozhodčího, ale to je play-off a patří to k tomu.
Kladno je společně s Přerovem týmem,
který umí využít situací a spadnout.“
 Nyní jedete znovu na Kladno. Jak
vyzrát na Rytíře v jejich doupěti?
„Musíme se vyvarovat vyloučení, to
bude základ. Jsme poučeni ze dvou zápasů a také Jirka Vykoukal určitě něco
vymyslí. Oni změnili svou přesilovku,
takže budeme muset také reagovat,
a uvidíme, jakou zvolíme taktiku na
zakládání útoků a napadání. Musíme
reagovat i na soupeře, ale bude ještě
dost času se během pondělka a úterka
připravit. Psychická výhoda je na naší
straně, protože prohrát dvakrát v řadě
v prodloužení nebo na nájezdy musí
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Duel plný zvratů rozhodly až nájezdy

 Jaké jsou dojmy bezprostředně
po srovnání série na 2:2?
„Je to paráda! Samozřejmě jsme věřili
tomu, že doma oba zápasy zvládneme
a srovnáme. Venku nám zápasy nevyšly a doma jsme lepší, byly to ale velké
nervy. Dvakrát to skončilo nerozhodně a bylo důležité mít i kousek štěstí
a hlavně Kubu Neužila v bráně.“
 V předešlých sezónách vám prodloužení a nájezdy dělaly problémy,
letos jste v nich nebývale silní. Co se
změnilo?
„Je to tak, hlavně v prodloužení jsme
hodně zápasů rozhodli. Máme zkuše-

Jiří
MOŽNÝ

původní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Ve středu byl
jediným střelcem Jestřábů,
v sobotu se asistencí podílel
na jedné z branek svého týmu,
v neděli také coby kapitán přivedl mužstvo k druhé domácí
výhře ve čtvrtfinálové sérii.
Matouš Venkrbec (na snímku)
neskrýval nadšení a velkou
úlevu, která se dostavila po
dalším zvládnutém nerváku,
prostějovský soubor zvládl
i druhé nastavení a už jej také
dělí jen dvě výhry od postupu do vysněného semifinále.
Osmadvacetiletý útočník se
ohlédl za uplynulým týdnem
a pln optimismu věří, že mu
a jeho spoluhráčům za pár dní
neskončí sezóna.

Čtvrtfinále č.3:

čtyři, pět i šest gólů, stejně tak může
svého semifinálového soupeře vyhlížet i Slavia. Pražané odrazili dotírání
Zubrů v domácích duelech a po dvou
výhrách 2:1 si přivezli i dva jasnější
výsledky ze střední Moravy, konkrétně 6:3 a 3:1. Malou zápletku připustil pouze Motor, po třech výsledkově
hladkých vítězstvích nezvládl v neděli
druhou třetinu a dopustil snížení. Minimálně ještě v úterý tak musí zabojovat. To prostějovská série se protáhne
minimálně do čtvrtka a možná ji rozsoudí až sobotní duel na půdě Kladna.

N"    G " 1% 1 G
 #    '    "$ 
Foto: www.lhkjestrabi.cz

O den později dorazilo i přes sobotní triumf do Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově
ještě o čtyři stovky příznivců méně,
což je vzhledem k úspěchu Jestřábů v letošní sezóně, atraktivnímu
soupeři v čele s hvězdným Jágrem
a také nemalým šancím Vykoukalova souboru v sérii uspět, nemalým
zklamáním...

být velký tlak na soupeře a pro nás velká vzpruha, zejména když jsme otáčeli
ze stavu 0:2. Teď musí zase oni.“
 Má tahle série ještě favorita?
„Kladno určitě stále zůstává favoritem.
Má výhodu domácího prostředí pro
páté i sedmé utkání, to může být rozhodující a z toho mohou nejvíce vytěžit. Jejich tým má kvalitu, i když nejde
o tak zkušené hráče.“
 Podle výsledků je série nicméně
hodně vyrovnaná, pociťujete to tak
i přímo na ledě?
„Určitě. Je to pořád o gól, pouze jednou jsme vedli o dvě branky, jinak se
pořád přetahujeme a může rozhodnout každá chybička, každé vyloučení. Není to žádná otevřená partie, ale
taktická bitva, která se v následujících
zápasech bude ještě stupňovat.“
 Hned v úvodu jste nakousl
Kubu Neužila, cítíte, že máte vzadu
velkou oporu?
„Ohromně. Stabilní výkony předvádí
po celou sezónu a nevybavuji si, že
by ho postihl nějaký výpadek. A teď
v play-off to jen potvrzuje, jde o klíčové momenty. Jak ve třetím zápase,
kdy v prodloužení chytil deset sekund
před koncem jasnou šanci, tak teď zase
pět minut před koncem skočil neuvěřitelnou rybičku a vyrazil puk. To
týmu ohromně pomáhá a dodává sebedůvěru, víme, že se na něj můžeme
spolehnout a je opravdu naší jistotou.“
 Při domácích duelech nebylo
opět vyprodáno, asi se čekala vyšší
návštěva. Vnímali jste ale i tak, že
přišlo nejvíce lidí za celý rok?
„Ano, cítili jsme, že diváci byli natěšeni a že jich tu bylo hodně, myslel jsem
si ale, že jich přijde víc, obzvláště teď
v neděli. Vždyť nemohlo nastat nic
lepšího než mít dva domácí zápasy
o víkendu, a sice s Kladnem i s Jágrem!

„Psychická výhoda je na naší straně,“

těší se do Kladna
kapitán Jestřábů
7 172 Matouš Venkrbec

Úvodní domácí čtvrtfinále proti
Rytířům sledovala rekordní prostějovská návštěva této sezóny, když
si do ochozů našly cestu téměř čtyři
tisícovky diváků. O více než pětistovku tak padl dosavadní rekordní zápis proti Vsetínu z vánočního
období a více lidí přišlo na hokej
naposledy 2. listopadu 2016 proti
Přerovu. Přesto je to však o plnou
tisícovku méně než dva roky zpátky
při play-off proti Slavii.

jubileum...

Fotbal extra - 14. díl
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1 – Tomáš Kučera, Martin Sokol (oba
Zdětín).

Hráèi s nejvíce
x

21 – Petr Zahradníček (Držovice), 17 –
Jan Skalník, 9 – Robert Ondra (oba Kostelec „B“), 7 – Fernando Marcos Gutierrez
(Držovice), 6 – Tomáš Smolka (Olšany),
Karel Nejedlý, 5 – Tomáš Pospíšil (oba Protivanov „B“), Radovan Cita (Přemyslovice),
Pavel Elner (Olšany), Petr Merta (Kostelec
„B“), Štěpán Karafiát (Mostkovice „B“).
Hattricky:
5 – Petr Zahradníček (Držovice), 2 – Jan
Skalník, Robert Ondra, 1 – Petr Merta,
Michal Lužný (všichni Kostelec „B“), Vít
Nejedlý, Ondrej Milar (oba Protivanov „B“),
Fernando Marcos Gutierrez (Držovice).
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najdete nás na
www.vecernikpv.cz

3 – Tomáš Kučera (Zdětín „B“), Jan Vybíhal st. (Protivanov „B“), Jaroslav Vyhlídal,
Jindřich Skácel (oba Čechy pod Kosířem),
Oldřich Tomášek (Mostkovice „B“), Jakub
Zatloukal, Jan Skalník (oba Kostelec „B“).

Hráèi s nejvíce
"x

820 – Ondřej Čarný (Plumlov „B“), 817
– David Křeček (Kladky), 811 – Břetislav
Vaněk (Protivanov „B“), 810 – Marek Valenta, Petr Zahradníček, Radek Procházka,
Jakub Menšík (všichni Držovice), 805 –
Lukáš Mach (Kostelec „B“), Štěpán Lenďák,
Martin Hlavinka, Jan Adam (všichni Zdětín).

Nejvíce
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TABULKA VENKU

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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III. TØÍDA, SK. „A“:

Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOV Před sedmi dny jsme v dosud posledním dílu seriálu FOTBAL EXTRA poprvé nakoukli do
nejnižší okresní soutěže - III. třídy OFS Prostějov. Nyní
oblíbený a dlouhodobě nejkomplexnější zpravodajský servis o hře na zeleném trávníku pokračuje exkurzem do skupiny abecedně druhé v pořadí - „béčka“.
Ani v této pomalu končící zimní přestávce tak nejsou
čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ochuzeni o podrobné a důkladné zhodnocení toho, co se ve druhé
polovině uplynulého kalendářního roku událo na
zdejších pažitech.
Hnedvpolovinělistopadu,atopraktickybezprostředně
po závěrečném písknutí do píšťalky, jsme započali
s prvotním ohlédnutím za mužskými, mládežnickými
i ženskými soutěžemi. Ještě v loňském roce jsme se
úžeji zaměřili i na tradičně vysoko se pohybující regionální trio 1.SK Prostějov, FC Kralice na Hané, Sokol Konice.
Nový rok zahájila sonda do „B“-skupiny I.A třídy, poté
přišlo na řadu završení krajských soutěží dospělých
a úvodní vhled do okresního zápolení. Sonda do
nejvyšší soutěže pod hlavičkou OFS měla hned tři
pokračování. V minulém vydání jsme přinesli první
část sumáře III. třídy, v níž jsme se zaměřili na skupinu
„A“, přičemž v tento okamžik se naše pozornost plně
upíná ke geograficky severnější ze dvou grup. Na této
dvoustraně tak dnes servírujeme redakční zhodnocení,
pohled do světa čísel i myšlenky zástupců jednotlivých
účastníků. Největší prostor je samozřejmě věnován
suverénovi z Držovic, podělit se o svůj názor ale mohli
i trenéři či oddíloví činovníci ze zbývající devítky zapojených mančaftů.
V příštím čísle se podíváme na souboje
v Moravskoslezské divizi žen, načež už budeme moci
pomalu vyhlížet příchod fotbalového jara. Jako první
se vrhnou do boje fotbalisté třetiligového lídra z 1.SK
Prostějov, a to už třetí březnový víkend. Podrobněji se
chystáme zabrousit ještě pod pokličku jednotlivých
mládežnických družstev.
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně vyplatí.
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a Plumlov „B“ dokázaly tento soubor výrazněji potrápit. První jmenovaný dlouho vedl a ještě zkraje druhé půle držel nerozhodný stav, aby
nakonec padl o dvě branky, druhý
tým nacházející se podél přehrady
měl navrch dokonce ještě po hodině
hry, pak ale během dvou minut inkasoval hned tři branky, až z toho
nakonec byla desítka.
Nicméně za pevně vládnoucím panovníkem čekají na svou šanci hned
dva hladoví princové. Druhý Kostelec na Hané „B“ může zatím těžit ze svého nadšení, pestré věkové
skladby i tréninkového umu Petra
Merty, který si nejprve vypiplal tým
fotbalistek a poslední roky úspěšně
působí u mládeže olomoucké Sigmy. Také tento celek moc dobře ví,
jaké to je jít od vítězství k vítězství
a mnohé o jeho jarním směrování
může napovědět již přelom dubna
a května, kdy nejprve zajíždí do
Krumsína a poté přivítá Olšany
u Prostějova.
Právě nedávný účastník okresního
přeboru tráví zimu na třetí pozici
a touží vrátit se zpět o patro nahoru.
Musí doufat nejen ve vlastní neomylnost, ale i v další ztráty mančaftů
před sebou, manko devíti bodů na
první pozici se při celkovém počtu
devíti utkání zdá příliš vysoké.

Následují hned tři „béčka“, jejichž
hlavním cílem je být dostatečně
kvalitní, početnou a připravenou zálohou pro „A“-mužstva

KOMENTÁØ

v I.A třídě Olomouckého KFS, výsledky jdou tedy stranou. Naopak
výše určitě pomýšlely Přemyslovice
či Zdětín, tedy další týmy, co ještě
před rokem nastupovaly v okresním přeboru a musely se s ním
nedobrovolně rozloučit. Hlavně v případě Zdětína je propad
markantní a nebýt nekompletního Protivanova v posledním kole,
zřejmě by dále čekal na první výhru. Tabulku tak uzavírají Čechy
pod Kosířem, které si podobně
jako Kladky přály rovněž povedenější půlsezónu.
V každém případě zajímavé bitvy
nastanou v jarních odvetách nahoře, uprostřed i dole. To je jisté.
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 Co vás přivedlo k tak famóznímu
podzimnímu vystoupení?
„V mužstvu jsou velké opory. Začíná
to Valentou na stoperu, další ústřední
postavou je fyzicky silný a navíc fajn
chlap Procházka, bývalý hokejista, ve
středu je Viktor Šťastný a vepředu nadstandardní hráč na tyto soutěže - tvrdý,
výbušný a rychlý Petr Zahradníček. Dal
jedenadvacet gólů za devět zápasů, což
je fantastická bilance. I když jde o tak
nízkou soutěž, tak nejtěžší na fotbale
je právě dát gól. První zápas jsme v Čechách pod Kosířem vyhráli jen 2:1, tehdy to ještě nebylo ono. Pak se nám ale
dařilo mít technickou převahu doma
i venku. Hráli jsme hezký fotbal a bez
nadutých řečí bychom to chtěli dotáhnout do okresního přeboru, to je jasné.“
(úsměv)
 Čím vás Držovice přesvědčily, že
jste se jich ujal?
„Nejsem Držovičák. Přišli za mnou
s cílem to stmelit a co nejkratší cestou
postoupit. Já jsem ještě hrál s Mařou
Valentou, přišel jsem se podívat, viděl
jsem, jaký je kádr, a jsem mile překvapen nejen hrou, ale i inteligencí kluků.
To mě potěšilo. Mám už sice přes šedesát let, jsem ale velkým fandou fotbalu
a do padesáti jsem ho aktivně hrál. Cítil
jsem, že bych chtěl ještě něco takového
dělat, i když vím, že nebudu dalších
deset let trénovat Držovice. Viděl jsem
zájem a moje podmínka byla, že chci
minimálně deset hráčů na tréninku,
aby to mělo smysl, jinak bych okamžitě
skončil. Oni opravdu chodili, deset našich a čtyři pět Španělů, takže tréninky
měly smysl a také zápas vždy odehráli
na svých sto procent.“
 Nakousl jste španělské posily, jak
se u vás objevily?
„Měl jsem štěstí, že mě sami oslovili
Španělé pracující v jedné firmě, když navštívili moji sportovní prodejnu a chtěli
dres. Slovo dalo slovo, řekli, že hrají fotbal, malý i velký, tak se přidali. Nevím,
kolik jich tu pracuje, ale přišli s tím, jestli
by si mohli zatrénovat. Vnesli nám do
hry španělskou mentalitu, hravost, techniku a skloubili se s našimi oporami. Tito

Nadzvukovou rychlostí prosvištěli v podzimní části soutěžního
ročníku 2017/2018 kolem svých soupeřů fotbalisté Držovic. Pouze
na úvod proti Čechám pod Kosířem se ještě sehrávali a zvítězili
„pouze“ jednobrankovým rozdílem. Poté už ale neměli zdatnou
konkurenci a bez ztráty bodu při průměrném skóre 5:1 ovládli
úvodní polovinu III. třídy, skupiny„B“. Lodivod Jindřich Skácel si tak
mohl mnout ruce, mezi jaké hráče v létě přišel a jaké mužstvo doplněné o exotické zahraniční posily se mu podařilo složit.

Z pozice hlavního pronásledovatele
vstoupí do jarní části „B“ skupiny III. třídy OFS Prostějov fotbalisté Kostelce na
Hané „B“. Nově sestavený výběr zaváhal
jen v polovině září, kdy nestačil nejprve
na rozjeté Držovice a týden po nich na
penalty ani na „béčko“ Protivanova. Jednalo se o jediné porážky mužstva, které
dokázalo mimo jiné zvítězit 10:0 nad
Zdětínem, 6:0 nad Plumlovem „B“ nebo
5:0 nad Kladkami. „Máme ztrátu jen šest
bodů na první místo a poté, co jsme po určité době znovu obnovili ‚béčko‘, tak jsme
si nedávali žádné velké cíle. Bylo nám
vcelku jedno, jestli skončíme první, třetí
nebo pátí, chtěli jsme hlavně udělat super
partu a stmelit kolektiv. Výsledky byly jen
takový bonus pro nás, a že jsme druzí, to
je něco navíc,“ usmívá se kouč Petr Merta.
Společně s Pavlem Novotným, jenž působí papírově v pozici vedoucího týmu, vytvořili rovnocenný tandem, který dovedl
své svěřence k hned sedmi vítězstvím.
„Scházeli jsme se v hojném počtu a pravidelně jsme trénovali v pátek večer. Měli
jsme také dvoudenní minisoustředění,
které plánujeme i teď v zimě. Až na zápas
v Držovicích, kdy nám vlivem dovolené
a pracovních povinností vypadlo pár hráčů, tak jsme se scházeli v patnácti šestnácti
na zápas a někdy jsme museli i některé
kluky nechat doma,“ vypíchl lodivod. Vyloženě k boji o první místo se jeho myšlenky neupínají, čerstvý student trenérské
licence „A“ chce ale samozřejmě i dál jít
od vítězství k vítězství. „Musíme si hlavně
udržet standard, co máme, a naším dílčím
cílem je vrátit Držovicím jejich porážku.
Oni chtějí postoupit za každou cenu, my
bychom se také nebránili. Když to ale ne-

Kostelecká
 ""
kolektiv

Vedoucí Držovice hodily svým konkurentům rukavici a bilancí bez ztráty
kytičky si vytvořily komfortní náskok
pro zbytek ročníku. Týmy za nimi se
ale nevzdávají a minimálně dva by rády
promluvily do postupové matematiky.
Další tři záložní celky si naopak v poklidu bez výraznějších ambicí hrají
pro zábavu, ale mužstva z chvostu by
naopak chtěla své dosavadní umístění
bezesporu vylepšit.

klapne, nebudeme z toho dělat tragédii,“ mladému mužstvu se doposud podařilo
podotkl Merta.
čtyřikrát zvítězit naplno a dvakrát při penaltovém rozstřelu, což dává dohromady
šestnáct bodů a jen dvoubodovou ztrátu
Olšany
na třetí Olšany.
chtìjí nahoru
„Kluci měli dovolené tři porážky a ty také
přišly. Samozřejmě by to bylo lepší bez
Po pádu z okresního přeboru se Olšany nich a mrzí mě zápasy v Plumlově a ve
u Prostějova mezi neznámými soupe- Zdětíně, mohli jsme mít klidně o tři i šest
ři trochu rozkoukávaly a získaly dosud bodů více, ve většině zápasů jsem byl ale
o tři body méně než kostelecké „béčko“. spokojen,“ ohlížel se protivanovský kouč
O ztráty se postaraly prohry s Protiva- Bronislav Ptáčník.
novem „B“, Držovicemi a na penalty Také on ve svých třiačtyřiceti letech nai s již zmíněným Kostelcem, jeden bod skočil do celkem čtyř střetnutí a strávil na
zanechaly v Přemyslovicích. „Chtěli hřišti téměř dvě stě padesát minut, zpravijsme uhrát víc bodů, než se nám poved- dla se ale mohl spolehnout na široký kádr.
lo. Soutěž je hodně krátká a tím ztrácí „Bez dorostenců by to nešlo, čtyři pět
atraktivnost. Je tu málo týmů, takže každá jich pravidelně nastupuje. Nemáme ale
ztráta je hodně znát a může znamenat, žádné postupové ambice, prvořadé jsou
že přijdete o možnost postupu. Navíc se výsledky ‚áčka‘ a na jaře budeme usilovat,
v naší skupině sešly všechny týmy, které aby se udrželo v I.A třídě Olomouckého
spadly z okresního přeboru, takže první KFS. Bylo to vidět již v posledním loňčtveřice je celkem dost vyrovnaná a mezi ském zápase, kdy nás do Zdětína jelo jen
nimi se rozhodne,“ zanalyzoval dosavadní deset,“ připomněl závěrečnou prohru 2:1
vývoj svého celku sekretář oddílu Michal z počátku listopadu, kterou až v poslední
Uhřík. Naděje na okamžitý návrat se tak minutě korigoval Jiří Liška. Ve stejnou
ani nyní nevzdává, přestože je první místo dobu totiž hrálo i „A“-mužstvo proti Opavzdáleno již na devět bodů a dosavadní tovicím a proti lídrovi soutěže dokázalo
lídr by musel ztrácet pravidelněji. „Šance urvat dva body.
určitě je, první čtverka se ‚mydlí‘ navzájem. Velkým favoritem jsou Držovice, ale
„Mostky B“
říká se, že by možná mohly postupovat
plní úèel
i dva týmy. Nevím, co je na tom pravdy,
ale zaslechl jsem, že by z druhé skupiny
nebyl zájemce o postup. Pokud možnost Na pomezí horní a dolní poloviny
bude, tak se budeme chtít vrátit zpátky. pořadí se nacházejí Mostkovice „B“,
Spíše je to ale přání, našim úkolem je hlav- k dobru mají domácí dohrávku s Přeně udržet fotbal v Olšanech,“ upozornil myslovicemi. V případě úspěchu by
Uhřík. V Olšanech se sice daří mládeži, rozmnožili své dvanáctibodové konto
avšak toto konstatování platí především a přiblížili by se čtvrtému Protivanopro mladší zástupce, odrostlejších jino- vu „B“, naopak porážka by znamenala
chů se v klubu až tolik nevyskytuje. „Hrá- pád za svého soupeře. Přímo výsledky
čů je málo... Máme jen hodně kvalitní, ale ale v oddíle až tolik neřeší. „Nemáme
mladou základnu, jsou to zatím nízké roč- žádné konkrétní cíle s ‚B‘-mužstvem,
níky od 2002 dál. Budeme je postupně na umístění až tak nezáleží. Hlavně aby
chtít začleňovat, ale zatím ještě mají čas na splnilo smysl, že se v něm budou zapopřechod do mužů, takže přísun dorosten- jovat hráči, kteří nejsou v základě ‚A‘ců nehrozí a kluci stárnou,“ uvědomuje si. -mužstva, a sloužilo na rozehrání hráčů
‚áčka‘ po zranění, což se nám víceméně
„Béèko“
daří,“ poznamenal předseda klubu Ladislav Krátký. Dokud to tak bude plaProtivanova
tit, nemusí se tým obávat o svou další
nahání nejlepší
budoucnost a může se těšit i na další
Těsně pod pomyslnými stupni vítězů se okresní souboje. „Pokud bychom ale
v polovině sezóny nalézají fotbalisté proti- museli ‚béčko‘ držet jen pro starší hráče
vanovské rezervy. Početnému a poměrně a hráče co nemají perspektivu, tak bychom z ekonomického důvodu muž- nato i Plumlovem, následně urvaly bod
stvo do další sezóny nepřihlásili,“ dodal s Protivanovem a uspěly ve Zdětíně,
kde jim stačila jediná branka. „Podzimdruhou možnost oddílový šéf.
ní část naplnila očekávání, že budeme
Záloha
hrát ve středu tabulky. Máme spoustu
hráčů na přestupy v jiných klubech,
""  
takže výhled nebyl o moc lepší a chtěli
poklidnì pluje
jsme hrát kolem čtvrtého pátého místa.
Druhou polovinu desetičlenného po- Nějaké výsledky mohly být lepší, ale
řadí otevírají fotbalisté Plumlova „B“. není to vyloženě propadák, nějak jsme
Dvanáct získaných bodů jim zajistily s tím tak počítali,“ ohlížel se relativně
výhry nad Protivanovem „B“, Přemyslo- spokojený oddílový předseda Milan
vicemi, Čechami pod Kosířem a Zdětí- Křeček. V jarní části by si chtěl ale
nem, dvakrát se tak stalo s čistým kon- malinko polepšit, alespoň o jednu dvě
tem. Naopak zbylá pětice duelů úspěch příčky, aby se v polovině června lépe
nepřinesla a mezi výsledky se vyjímá koukalo na konečné pořadí. „Jednáme
porážka 3:10 od Držovic. „Před rokem intenzivně o nějakých posilách, ale to
jsme postoupili o soutěž výš a tuto úro- až od nového ročníku, jaro dohrajeme
veň se nám nyní podařilo udržet. Žád- s kádrem, co máme. Chceme mančaft
né vyšší ambice nemáme, ‚trojka‘ je pro omladit a tíží nás především brankářský
nás optimální,“ začal zvesela sekretář post. Nemáme vlastní žákovskou ani
oddílu František Kocourek při vzpo- dorosteneckou základnu, jen pár kluků
mínce na nedávnou reorganizaci, která ve Hvozdě a v Jesenci, tak uvidíme do
změnila hierarchii soutěží a místo III. budoucna,“ sdělil s vírou ve výchovu
a IV. třídy učinila dvě zeměpisně blízké vlastních odchovanců. Optimismus
skupiny. Jistý problém nastává jen, když mu dodává i aktivita ze strany samotsouběžně hraje „áčko“ i dorost, s po- ných hráčů, kteří se snaží chodit, co to
dobnými starostmi se ale potýká vícero jde. „I když kluci směnují nebo pracují
oddílů, které disponují tímto na okres- o víkendech a je to složité, tak dvanáct
ní úrovni poměrně vzácným úkazem. až čtrnáct jsem jich na zápasy vesměs
„Kluci vesměs hráli dobře a třeba i s Dr- měl. S tréninky je to horší, zejména
žovicemi po poločase vedli 3:2. To jim teď přes zimu, když je vlek v provozu,
ještě fyzicky stačili a běhali, druhá půle máme už za sebou ale přátelák s Jevíčse už tolik nepovedla,“ zmínil. Rezerva kem a skončilo to 2:2, což je dobré, oni
Sokola hraje své domácí zápasy již tra- totiž hrají v popředí okresního přeboru.
dičně v Krumsíně a tak by tomu mělo Sezóna probíhá celkem v poklidu, je ale
být i nadále. „Pamatuji si, když se tam fakt, že když se kluci ožení, tak nám do
hrávalo mnohem více soutěží a pro mě toho ženy taky dost kecají,“ pousmál se
jako ‚Krumsíňáka‘ je to návrat do mlá- výstižně.
dí. Mají krásný areál a byla by škoda,
aby zůstal nevyužit. Navíc si i my takto
4 9
pošetříme vlastní trávník. A jestli mám
 £"
správné informace, tak bychom se tam
na jaře měli střídat s Vícovem, který
rekonstruoval hřiště,“ podotkl zkušený Pád z okresního přeboru postihl v přefunkcionář.
dešlém ročníku hned trojici mužstev
a jako poslední se musely poroučet
Kladky
dolů i Přemyslovice, které ještě několik
let zpátky patřily k tomu lepšímu, co II.
nevyskoèily
třída mohla nabídnout. Na jaře 2017
ani nepropadly
se ovšem naplnila neblahá konstelace
Třetí od konce, avšak jen dva body od v krajské I.B třídě a ani dvanácté místo
lepší poloviny tabulky se nacházejí nestačilo. K posunu před Ptení scházel
Kladky. V prvních třech kolech sice jen bod navíc, nicméně verdikt byl nemarně vyhlížely body, pak si však po- úprosný a v týmu tak nezůstal kámen
radily s Čechami pod Kosířem, brzy na kameni. „Mužstvo se nám bohužel

Jednu výhru a k tomu ještě jednu remízu
zaknihovali v podzimní části fotbalisté
Zdětína. Tradiční účastník okresního
přeboru se musel smířit s pádem o patro
níž a také v „trojce“ se zařadil do spodní
části tabulky, v Kostelci na Hané proti
tamnímu „béčku“ se dokonce zápas pro
nedostatek hráčů za stavu 10:0 nedohrál.
„Nebylo to moc slavné. Zhruba od třetího zápasu jsme se potýkali s počtem hráčů a velkou část jsme odehráli v menším
než maximálním počtu, v deseti i osmi.
Od toho se odvíjejí i výsledky, ty však
nejsou prioritou,“ představil první polovinu ročníku Tomáš Kučera, sekretář
zdětínského Sokola. Už několikátý rok
se mužstvo připravuje bez zimní přípravy i tréninků, hráči se scházejí alespoň na
víkendový fotbálek. To je společně s rostoucím věkovým průměrem další aspekt
vysvětlující propad až k okresnímu dnu.
„Věřím tomu, že se všichni přijdou na
fotbal hlavně pobavit. Samozřejmě s respektem k soupeři a úctou ke spoluhráčům i historii oddílu. Když ale není kde
brát, nemůže to být lepší. Neočekávali
jsme ale, že podzim takto dopadne, zpočátku jsme měli dobrý projev i výsledky,“
poukazoval na úvodní těsné porážky. Do
podzimní části naskočilo za Zdětín šestnáct hráčů, pouze ve čtyřech případech
se jednalo o fotbalisty narozené po roce

Zdìtín
není Sparta

rozpadlo. Jak se nám předtím podařilo
spoustu hráčů zapracovat, tak se nám
rozprchli do jiných oddílů a museli je nahradit hráči z ‚béčka‘. Nyní se moc netrénuje, kluci se nescházejí a není to hezký
pohled, když si představíte, kolik času
jste tím vším strávili a kolik úsilí tomu
věnovali,“ rozmrzelo oddílového šéfa Josefa Kučeru. Přestože mají Přemyslovice
téměř třináct set obyvatel a ještě několik
let zpátky dokonce disponovaly hned
třemi mužskými výběry, nyní to příliš
růžově nevypadá. „Nemáme dorost
ani žáky, pouze dvě přípravky, chtěli bychom teď ale spolupracovat se Ptením.
Rádi bychom se někdy v budoucnu pokusili o návrat a teď si alespoň o pár pozic
polepšili, nebude to ale nic jednoduchého,“ povzdechl si Kučera.

Týmem, který uzavírá pořadí v „B“
skupině III. třídy se na podzim 2017
staly Čechy pod Kosířem. Ve více než
tisícihlavé obci se dočkali pouze dvoubodového zisku, to když se v polovině
září podařilo na penalty zdolat Zdětín.
Ve zbývajících osmi dějstvích se už
radovali soupeři, ač Držovice, Kladky
i plumlovské „béčko“ vstřelily pouze
o jedinou branku více. „Nemůžeme
být spokojeni, jak to dopadlo. Bohužel
nám to nevyšlo a na tabulku se nekouká
nejlíp, mysleli jsme si, že uhrajeme trochu víc bodů. Zranili se nám ale tři čtyři
hráči, takže nás bylo tak akorát a jezdili
jsme, jak to šlo. Trénovali jsme jednou
týdně a v pátek chodilo šest sedm kluků, přeci jen je to těžké, chodí na směny,“ vracel se k úvodním devíti kolům
předseda oddílu Zdeněk Hrabal. Zimní přestávka tak mančaftu přišla vhod
a do jarní části by už mohl jít v kompletním složení, všichni marodi se dali
zdravotně dohromady. „Chtěli bychom
si na jaře polepšit a minimálně se dostat
před Zdětín, už na podzim jsme mohli
být na úrovni Kladek,“ vyslovil své přání. Otázkou je zatím budoucnost a postupné omlazování, s navlas stejnými
starostmi se ale potýkají i jinde. „Vlastní
mládež nemáme, někteří kluci ale jezdí
do Drahanovic a máme dobrou spolupráci s Kostelcem, v ní bychom chtěli
pokračovat i dál,“ přeje si Hrabal.

Èechy zpod
Kosíøe chtìjí
kupøedu

1990. „Nejsme jako Sparta nebo Slavia,
abychom šli cestou horentních nákupů.
Jdeme jako Sigma cestou vlastních odchovanců, jenže v obci s třemi stovkami
obyvatel to není jednoduché. S kamarády se snažíme udělat maximum pro to,
aby i budoucnost byla zajištěna, ukáží
následující roky,“ podotýká. Naopak
hned pro desítku jmen platilo, že už
minimálně dosáhli čtyřiceti let, nejstarší
z nich Jaroslav Navrátil oslaví letos abrahámoviny. „Jsme parta, která se schází již
dvacet pětadvacet let, nejsme ale uzavřená skupina a může se k nám přidat každý, kdo má rád fotbal a chtěl by si zahrát,“
vybídl Tomáš Kučera případné zájemce.

Olšany u Prostějova touží po návratu, nebrání se ani Kostelec na Hané „B“

Za devatero horami, devatero řekami a devatero lesy se nachází
Španělské království čítající téměř
padesát milionů poddaných. Tato
monarchie sice patří do vyspělejší části světa a třeba při přepočtu
HDP na obyvatele se stále nachází
před Českou republikou, navíc tamější klima a moře omývající jeho
břehy působí velice lákavě, avšak
bez práce je tam přibližně každý
šestý, ještě před pár roky téměř každý třetí. Není tedy divu, že se někteří
vydávají na zkušenou do světa.
Právě takto doputovala jedna ze
skupinek na Prostějovsko. A jelikož je na Pyrenejském poloostrově
fotbal velice populární hrou, zašli
si pro radost začutat i tady u nás.
K potěšení Držovic si vybrali právě
jejich oddíl. Netřeba pochybovat,
že by se také bez nich pohybovalo
mužstvo na špici soutěže, hráčská
kvalita, zkušenosti i hlad po vynucené půlroční přestávce a návratu
na fotbalovou mapu pod tradičním
názvem by udělaly své.
V bývalé součásti okresního města
se zatím podařilo vše vyladit na výbornou a po rozpačitém úvodu v podobě jen velice těsné výhry na půdě
zatím posledních Čech pod Kosířem
začaly body přibývat se stále větší
převahou. Pouze Mostkovice „B“
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„Všichni zůstávají, včetně Španělů, a rozhodně bychom neměli být horší než
na podzim. Mají prodloužené pracovní
smlouvy a měli by zůstat minimálně do
září. A teď se k nám ještě přidá jeden Ukrajinec, na něhož jsme čekali celý podzim,
než dostane pracovní povolení. Na naše
poměry je perfektně rychlostně vybaven.“

 Takže očekáváte, že i jarní část
soutěže bude tak hladká a jednoznačná?
„Doma bychom měli vyhrávat, a pokud
se nám tam podaří v Kostelci neprohrát,
tak by se nám nemělo stát, abychom třeba
třikrát prohráli a o první místo přišli. Člověk musí být opatrný, ve fotbale se může
stát ledacos, nic jiného ale za cíl nemáme.
Už trénujeme, jezdíme na umělku do
Vrbátek a máme i přáteláky. Nastal u nás
opačný trend než jinde ve fotbale, kdy nejsou hráči a nechtějí trénovat. V Držovicích zájem rozhodně je a vybírám si mezi
čtrnácti patnácti lidmi.“

 To musí být pro trenéra...
„Ano, nebudu popírat. (úsměv)
V létě jsem se moc nerozmýšlel
a řekl jsem si, že dáme první rok
a uvidí se. Jsem ale opravdu spokojen. Byli jsme teď trénovat v Baldovci a zahráli si i se soupeřem
z Vyškovska, které hrají z I.B tříd
a vyhráli jsme. Má to smysl a kluci se
těší, dosáhli jsme přesně toho, čeho
jsem chtěl. Chtěl bych prospět já
jim, aby byli spokojeni, a současně
dosáhnout postupu. Držovice do
okresního přeboru patří, kvalitu na
něj už teď určitě mají.“

Miroslav Bílek (7/0), Šimon Franc
(2/0), Pavel Janeček (4/0), Lukáš Kolínský (8/3), Jiří Liška (7/2), Lukáš Marek

SK
Protivanov „B“:

Jakub Antoníček (7/2), Petr Bačík (9/0),
David Beneš (1/0),Jan Dürrbeck (5/0),
Pavel Elner (7/5), Petr Hansl (9/4), Filip
Hemerka (2/0), Vladislav Ječmeň (5/1),
Lubomír Keluc (5/0), Michal Mazal
(8/3), Martin Míška (3/0), Pavel Outrata
(9/2), Tomáš Posker (7/0), Antonín Pospíšil (3/0), Miroslav Rokyta (9/0), Lukáš Rokyta (5/2), Petr Řezníček (8/1),
Roman Sedláček (1/1), Tomáš Smolka
(8/6), Jakub Soukal (6/0), Jakub Šenkyřík (3/0), štěpán Zatloukal (2/0).

Sokol
Olšany:

Marek Brančík (1/0), Jan Bureš (2/0),
Radek Doležel (8/0), Jan Holoubek
(3/0), Aleš Horák (8/3), Jan Juračka
(7/0), Tomáš Jurník (9/0), Tomáš Kameníček (8/1), Martin Kastner (5/1),
Miroslav Knápek (8/2), Jakub Lukášek
(4/0), David Lužný (5/0), Michal Lužný (1/3), Lukáš Mach (9/0), Petr Merta
(5/3), Ondřej Navrátil (9/2), Alexandr
Něnička (4/0), Vlastimil Novotný (2/0),
Pavel Novotný (1/0), Robert Ondra
(7/9), Jan Ošťádal (1/0), Tomáš Píchal
(2/0), Jan Skalník (9/17), Vladimír Staněk (1/0), Jakub Zatloukal (7/0).

FC Kostelec
na Hané „B“:

Pavel Budaj (5/0), Jakub Dokoupil (2/0),
Lukáš Fiferna (9/3), Oldřich Krnoščák
(6/0), Michael Koutný (8/4), Fernando
Marcos Gutierrez (4/7), Václav Maška
(5/1), Francisco De Paula Medina Cordero (1/0), Jakub Menšík (9/0), Martin
Popelka (5/0), Radek Procházka (9/3),
Jaroslav Rolný (8/3), Borja Solano Valina (3/3), Viktor Šťastný (5/1), Michal
Štěpánek (9/0), Dominik Štverák (9/0),
Marek Valenta (9/1), Michal Vymazal
(1/0), Petr Zahradníček (9/21).

TJ Sokol
Držovice:

Antonín Dolanský (1/0), David Konečný (1/0), Tomáš Konečný (1/0), Jan
Kořenovský (7/1), Josef Krč (5/0), Tomáš Křeček (8/1), David Křeček (9/4),
Jiří Křivánek (8/0), Miroslav Kvapil
(2/0), Igor Meluš (2/0), Lukáš Navrátil
(7/0), Marek Navrátil (6/0), František
Plšek (3/0), Zdeněk Poles (6/1), Karel
Řehoř (9/4), Květoslav Slavíček (8/0),
David Smítal (7/0), Jaromír Továrek
(6/1), Michal Václavek (5/0), Aleš Vrba
(9/0), Oldřich Vysloužil (4/0), Jiří Žouželka (1/0).

TJ Sokol
Kladky:

nečný (7/0), Jan Konečný (1/0), Richard Konšel (3/0), Jaroslav Koutný
(6/0), Oldřich Kovář (8/0), Milan Liška (8/0), Josef Rozsíval (2/0), Kamil
Růžička (4/1), Jiří sláma (7/3), Milan
Slavíček (4/0), Michal Smékal (7/0),
Tomáš Škrabal (7/1), Jan Špaček (8/0),
Martin Tyl (8/1), Jan Vrba (6/0), Antonín Zahradníček (7/0).

Jan Bureš (1/0), Daniel Cigr (3/0), Václav Dadák (1/0), Radek Hanák (1/0),
Jiří Hanák (3/0), Robert Karafiát (2/0),
Radim Karafiát (4/1), Štěpán Karafiát
(7/5), Václav Komrzí (4/0), Ivo Kroupa
(7/2), Jakub Křišťan (3/0), Milan Kubeš
(1/0), Tomáš Kučera (7/0), Viktor Kuchař (5/0), Ondřej Milar (4/0), Pavel
Musil (1/1), Radim Ordelt (6/2), Martin Sedláček (3/1), Jan Sekanina (6/0),
Richard Šatinský (3/0), Michal Šubert
(3/0), Oldřich Tomášek (7/3), VladiTJ Sokol
mír Vojtíšek (4/0), David Voráč (7/0),
Zdětín:
Dominik Voráč (4/1), Lubomír Zapletal (1/1), Tomáš Zbořil (4/2), Bedřich Jan Adam (9/2), Tomáš Apalovič (5/3),
Martin Hlavinka (9/0), Martin Karásek
Zelený (2/0), Jakub Žáček (7/0).
(6/0), David Klusák (4/0), Tomáš Kučera (7/0), Štěpán Lenďák (9/0), ToTJ Sokol
máš Maťa (3/2), Libor Nakládal (9/0),
Plumlov „B“:
Jaroslav Navrátil (7/0), Jiří Navrátil
Jaroslav Aujezdský (4/2), Radek Bureš (7/0), Pavel Pliska (7/1), Martin Pro(8/1), Ondřej Čarný (9/1), Martin Čar- cházka (8/0), Martin Řehulka (3/2),
ný (7/1), Ondřej Daniš (2/0), David Martin Sokol (8/0).
Dorschner (7/0), Karel Fajstl (4/0), Pavel
Kiška (7/0), Michal Kolařík (3/0), To- TJ Sokol Čechy
máš Komárek (1/0), Petr Kopal (6/0),
pod Kosířem:
Vladimír Kotlán (5/1), Martin Křesala
(8/0), Vladimír Kučera (3/0), Petr Kut- David Blaha (6/0), Tomáš Božek (7/0),
ný (2/0), Josef Petržela (7/2), Lukáš Pi- Michal Burget (1/0), Jiří Černocký
ňos (1/0), Vít Pírek (7/0), Tomáš Pírek (5/1), Tomáš Dobranský (8/0), Jaroslav
(2/0), František Pohlídal (4/0), Pavel Sol- Dopita (1/0), Tomáš Hochvald (7/0),
dán (1/0), Martin Surma (8/1), Jan Vítek Zdeněk Hrabal (2/0), Jiří Kamenný
(1/0), Pavel Voráč (1/2), Ondřej Voráč (8/1), Zdeněk Kment (4/0), Vilém
Miler (7/0), Jaroslav Otruba (1/0), Jaro(7/1), Martin Vrána (6/1).
slav Pluskal (9/0), Marek Rýznar (6/1),
Adam Saulich (7/0), Jindřich Skácel
TJ Sokol
(4/2), Jiří Smékal (7/1), Tomáš Soukup
Přemyslovice:
(1/0), Michal Tichý (8/0), Jaroslav VyRadovan Cita (7/5), Radek Grulich hlídal (8/0), Jan Vyskočil (7/1), Martin
(6/1), Lukáš Jurník (8/0), Kamil Ko- Wita (4/1).

TJ Sokol
Mostkovice „B“:

(1/0), Viktor Menšík (8/0), Ondrej Milar (1/3), Tomáš Mudroch (2/0), Patrik
Musil (6/1), Karel Nejedlý (9/6), Vít
Nejedlý (3/4), Michal Nejedlý (1/0),
Tomáš Pírek (4/0), Marek Pospíšil
(1/1), Tomáš Pospíšil (3/5), Zdeněk
Pospíšil (2/0), Bronislav Ptáčník (4/0),
Milan Sedlák (1/0), Tomáš Sekanina
(4/2), Lukáš Svoboda (4/0), Jaroslav
Šustr (7/0), Břetislav Vaněk (9/0), Ladislav Vaněk (3/0), Jan Vybíhal st. (8/0),
Jan Vybíhal ml. (4/0).
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„Ne. Hrál jsem už jako starší chlap v Rakousku a věděl jsem, že když člověk chce,
tak je to otázka půl roku až roku, aby byl
schopen sportovně komunikovat úplně
v pohodě. To se prostě stalo. Borja je komunikativní a pochytává i česká slovíčka,
kluci se pak spolu baví anglicky a navíc
máme v týmu vysokoškoláky, co se učí
španělsky. Já umím trochu portugalsky,
to je jako čeština a slovenština, takže se
domluvíme. A než jdu na trénink, tak si
vyhledám, co bych jim asi chtěl říct. Bylo
to oživení i pro mě, bavilo mě to.“
 Nastanou během zimní přestávky zásahy do kádru?

Moje podmínka byla, že chci minimálně
deset hráčů na tréninku, aby to mělo smysl.
Jinak bych okamžitě skončil. A nastal u nás
opačný trend než jinde, kde nechtějí trénovat.
Tady zájem rozhodně je a sestavu si vybírám...

“

tři zaregistrovaní chodili jako hodinky,
dokonce si i přeložili směnu, aby mohli
hrát. Borja hrál dokonce čtvrtou tamější
ligu, to je nadstandardní hráč. Mně se
technika líbí, dáváme jim tedy hodně
prostoru a hraje se podle jejich not.“
 A neobával jste se komunikační
bariéry?

„Držovice do přeboru patří! Kvalitu určitě máme,“
těší se na dotažení postupu trenér Jindřich Skácel

Jak si vedly týmy v nejnižší soutěži, která má v sezóně 2017/2018 dvě skupiny?

SONDA DO III. TØÍDY OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU - ÈÁST DRUHÁ
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rozhovor Večerníku

„DĚLALI JSME MAXIMUM, CO SE DALO...“
Lodivod prostějovských volejbalistek Miroslav Čada
hodnotí vystoupení v základní skupině Ligy mistryň
úseky, kdy na nás létala natolik kvalitní podání,
s nimiž jsme si opakovaně nedokázali vůbec
poradit. A zmínit musím ještě jeden podstatný
aspekt hry. Evropské top týmy perfektně zvládají mezihru, kdy po ubráněném balónu si jej
následně připraví k protiútoku tak dobře, že
bez problémů složí míč na zem. My se s tímhle
pořád docela potýkáme a nedaří se nám to
podle mých představ. Nezbývá než na dané
věci dál makat v přípravě, abychom ji zlepšili.“

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

 Jak se vám zamlouvaly výkony jednotlivých svěřenkyň na evropské scéně?
„Nejsem zastánce toho, aby se v kolektivních sportech
přehnaně rozebíraly výkony jednotlivých hráčů a hráček,
i když to samozřejmě může být zajímavé. U nás platilo asi
na každou členku družstva, že některé zápasy vyšly lépe
a jiné hůře. Navíc s přihlédnutím k tomu, že všechny holky mají v mančaftu svou určitou roli v závislosti na osobních přednostech i slabinách, zkušenostech a podobně.
Tým určitě táhly ostřílené Hela Horká, Katy Weiss a Julča
Kovářová, své odvedla příslušnice střední generace Laura Emonts, vůbec nezklamaly ani mladší Nina Herelová,
Andy Kossányiová a Verča Trnková. V případě potřeby naskočily Gabika Kozmík s Luckou Novou a je
dobře, že aspoň na krátkou dobu naskočily i naše
klubové odchovankyně Míša Zatloukalová s Terkou Slavíkovou. Do budoucna se jim takový zážitek může hodit.“
 Dopadli byste v jiných základních skupinách lépe?

Marek
SONNEVEND

„O tom jsem přesvědčen. Třeba v áčku získal šest bodů
polský Rzeszów, který jsme v přípravných utkáních
dvakrát porazili a jednou s ním prohráli těsně 2:3.
Nebo tuhle skupinu dokonce ovládla a do play-off
postoupila rumunská Alba Blaj, kterou do ní nalosovali ze stejného koše, v němž jsme byli my. Případně
se můžeme podívat do céčka, kde srbská Vizura Ruma
dosáhla na sedm získaných bodů. A při vší úctě k tomuhle či podobným týmům si myslím, že náš letošní
kolektiv určitě není horší. I když by v konfrontaci s jinými protivníky záleželo pochopitelně na tom, co bychom předvedli přímo na hřišti. V každém případě jde
o pouhé teorie, neboť realita dopadla úplně jinak. Los
nám hrubě nepřál, na giganty jsme výsledkově nestačili. A musíme se s tím vyrovnat, jít dál. Důležité je, že
jsme svými výkony neudělali v letošní Champions League žádnou ostudu a zanechali slušný dojem. Aspoň
od toho se můžeme odpíchnout do zbytku sezóny,
v němž budeme plnit rozhodující cíl: další obhajobu
mistrovského titulu.“

vizitka
MIROSLAV ČADA
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 Jak tedy hodnotíte počínání VK v extrémně nabité
skupině B nejvyššího evropského poháru?
„Obecně platí, co už jsem řekl několikrát: byla to tvrdá realita. Hned po loňském losu jsem věděl, že pokud se nestane
něco mimořádného, tak s největší pravděpodobností všechny zápasy prohrajeme. A budeme rádi
za každý získaný set nebo dokonce bod...
Člověk ale do těch samotných utkání
nemůže jít dopředu poražený a samozřejmě doufá i věří, že ve skutečnosti dokáže něco víc, překvapí. Bohužel nás ohromně
silní soupeři pustili maximálně
k výsledkům 1:3 a dál to nešlo.
Dvakrát nebo třikrát jsme se
možná ocitli poměrně blízko
tie-breaku, jenže ten byl ve skutečnosti pořád hodně daleko.“
 Co tím přesně myslíte?
„Jakmile jde ve volejbalu do tuhého a přichází stěžejní koncovka, papírově silnější tým do toho zpravidla
šlápne na plné obrátky. A ve většině
případů se jeho vyšší kvality projeví
tím, že důležité závěry získá pro sebe.
Překvapení se pochopitelně stávají, není
jich však moc. A my jsme na něj proti
tak špičkovým klubům zkrátka nedosáhli.
Z mého pohledu je to podobné, jako když
my v české lize hrajeme s někým ze spodní
poloviny tabulky. Taky jen občas ztratíme
set, nic víc papírově slabšímu celku nedovolíme. Rozdíl mezi námi a mančafty formátu
Novary, Fenerbahce či Conegliana je prostě
obrovský po všech stránkách. Mají úplně jiné
finanční možnosti, tím pádem hráčské kádry
plné mezinárodních hvězd. Ty pak logicky
předvádějí volejbal nad naše reálné schopnosti.“
 Šlo přesto dokázat víc?
„Za ideální konstelace samozřejmě ano. Zvládli
jsme to před třemi lety, kdy se nám během jediné sezóny Champions League podařilo porazit Rabitu Baku,
Chemik Police i Dynamo Kazaň. Tenkrát jsme však měli
o něco lepší družstvo než nyní a tehdejší soupeři podle mě
nebyli tak strašně silní, jako se teď jevily především oba italské
celky. Každopádně i v současném ročníku Ligy mistryň se
mohlo stát, že by některému z našich protivníků zrovna nesedl
zápas, my bychom vydrželi celou dobu hrát skvěle a dosáhli na
senzační vítězství. Přesně takový impuls jsme potřebovali, od
něj by se dalo odrazit k případným dalším překvapením. Ale
bohužel: nic takového se nám nepovedlo, neboť to favorité jednoduše nepřipustili. V rozhodujících momentech střetnutí byli
nad naše možnosti, což je potřeba si přiznat.“
 V čem jste oproti kolosům nejvíc zaostávali? A bylo
naopak něco, čím jste se jim aspoň vyrovnali?
„Je logické, že kluby takového kalibru jako současná Novara, Conegliano i Fenerbahce Istanbul nás předčily úplně
ve všech činnostech. V něčem však víc a v něčem méně.
Velký rozdíl panoval hlavně na blocích, kde soupeři měli
na rozdíl od nás ohromný dosah i lepší kompaktnost,
tudíž překonávat postavené dvojbloky bylo pro nás hodně obtížné. Naopak protihráčky často zakončovaly díky
svým fyzickým dispozicím z takové výšky, že smeče létaly
nad naší obranou na síti, což se pak těžko brání. (hořké
pousmání) Potěšilo mě, že většinu střetnutí jsme drželi
krok na přihrávce, částečně i na servisu. Potom však byly

Jde o pouhé teorie, ale jsem přesvědčen,
že v jiných skupinách bychom dopadli líp!
Při vší úctě k týmům z áčka či céčka si myslím,
že náš kolektiv určitě není horší. Na body proti
strašně silným soupeřům to ale nestačilo...“



✓ narodil se 8. května 1953 ve Znojmě
✓ hlavní trenér volejbalistek VK Prostějov
✓ volejbalu se věnoval od mládí a býval špičkovým
hráčem, se Zbrojovkou Brno získal dva tituly mistra
Československa
✓ po skončení hráčské kariéry přešel do funkce trenéra,
v níž dosáhl ještě mnohem většího množství úspěchů
✓ ženy Králova Pole Brno dovedl k pěti extraligovým triumfům, volejbalistky Prostějova
k dalším devíti
✓ na kontě má i více než deset trofejí z Českého poháru žen, čtyřikrát vyhrál
Česko-slovenský pohár, jednou Středoevropskou ligu a čtyřikrát dovedl VK do play off
evropské Champions League
✓ byl také koučem reprezentačních výběrů ČR i Slovenska, několikrát zvítězil
v anketě o nejlepšího trenéra obou těchto zemí
✓ vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a má titul PaeDr.,
na této vysoké škole byl dlouholetým odborným asistentem
✓ je ženatý a má jednu dceru
zajímavost: je vyhlášený svou bodrou moravskou povahou i lidským přístupem ke všem,
zdatný psycholog - praktik

17090110999

PROSTĚJOV Předem upozorňoval, že v probíhajícím ročníku Ligy mistryň se při tak brutálním losu
může prostějovským volejbalistkám stát přesně to,
k čemu nakonec i došlo. Hráčky mistrovského VK
opravdu v základní skupině „B“ Champions League
2017/2018 šestkrát ze šesti případů podlehly a proti
evropským klubovým gigantům z Itálie, resp. z Turecka tudíž nezískaly ani bod. Hlavního trenéra Miroslava Čadu (na snímku) však výsledkově nulová
bilance rozhodně nepřiměla své družstvo kritizovat
či nad jeho působením mezi kontinentální smetánkou lámat hůl. Jako obvykle se velezkušený kouč
snažil věci vidět objektivně, z horší i lepší stránky.
A vysvětlení poskytl i fanouškům prostřednictvím
následujícího rozhovoru.

Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


volejbal

CHAMPIONS LEAGUE VOLEJBALISTEK 2017/2018

UZAVØELA BOJE V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
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PROSTĚJOV Šest utkání, šest porážek a nula na bodovém
kontě. Čistě z výsledkového hlediska vypadá účinkování volejbalistek VK Prostějov v letošním ročníku evropské Champions
League jako ukázkový neúspěch. Při podrobnějším rozboru
i zohlednění všech okolností však lze dojít k závěru, že navzdory
negativní bilanci Hanačky neudělaly na kontinentální klubové
scéně žádnou ostudu. Jen bohužel doplatily na extrémně tvrdou konkurenci, v níž se nedokázaly výrazněji prosadit.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Poslední šanci zabodovat měly v úterý
v Istanbulu, kde tahle naděje reálně žila
během úvodních dvou sad, načež mrazivě vyhasla. „Domácí zpočátku nehráli na
své poměry dobře, chybovali a my jsme
toho využili k vyrovnanému průběhu.
Jenže už v koncovce prvního setu a potom od třetího v celém zbytku zápasu
nás Fenerbahce rozstřílelo podáním, na
což navazovala výšková převaha na síti.
Při zhoršené přihrávce jsme se v útoku
hrozně složitě prosazovali,“ ohlédl se za
derniérou v Lize mistryň 2017/2018
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Kompletní přehled prostějovských
rezultátů najdete v přiložené tabulce.

Tady jen shrňme, že z půltuctu maximálně náročných bitev proti elitním
celkům oddílového světa skončily
pouze dva hladkou prohrou 0:3,
další čtyři pak přijatelnějším podlehnutím 1:3. Turecké Fenerbahce
Istanbul přitom patřilo před startem
soutěže k jejím největším favoritům
a v abnormálně nabité skupině B nakonec obsadilo až nepostupové třetí
místo, neboť jej předčily ještě silnější
italské kolosy Gorgonzola Novara
a Imoco Conegliano. Tento samotný
fakt hovoří sám za sebe.
„Asi půjde o pověstné nošení dříví do
lesa a navíc se budu opakovat, ale chci,
aby to znovu zaznělo. Narazili jsme na
tři extrémně kvalitní soupeře, z nichž
každý měl a dva nadále mají potenciál
celou Champions League ovládnout.
Zda se jim takový úspěch skutečně
povede, to už je jiná věc. Ale my jsme
každopádně neměli na to, abychom
je poráželi. Teoreticky se při souhře

příznivých okolností mohlo stát, že
bychom třeba jedno utkání senzačně
získali, pokud bychom my udrželi celý
zápas excelentní výkon a protivníkovi
by se naopak trvale nedařilo. K tomuhle však došlo maximálně v částech
některých střetnutí,“ rozebíral Čada.
Jakmile Prostějovanky předváděly
špičkový volejbal na hranici svých
možností, sváděly s giganty vyrovnaný boj, místy byly dokonce lepší.
A získaly sadu, ve třech případech
dokonce nebyly daleko od urvání ještě jedné další... „Potom se ale
soupeřky plně zkoncentrovaly a začaly hrát to, na co mají potenciál svými
hvězdnými kádry. Tím nás dostaly
všemi činnostmi pod obrovský tlak, na
jaký nejsme běžně zvyklí. Takový servis, strašně vysoké bloky i útoky, navíc
s velikánskou razancí - tomu úspěšně
čelit jsme jednoduše nedokázali. Současné Novara, Conegliano a Fenerbahce, to je prostě jiná kategorie než
my, ačkoliv letos máme dobrý mančaft. Ovšem v rámci našich ekonomických možností. Mezi nejsilnější kluby
světa se samozřejmě řadit nemůžeme,
taková je realita,“ zdůraznil Čada.
Pro vykreslení situace použil ještě jeden zajímavý příměr. „Naše zápasy
v aktuální sezóně Champions League bych přirovnal k tomu, když my
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PROSTĚJOV Závěrečným šestým kolem
skončila základní část volejbalové CEV
Champions League žen 2017/2018. Ze šestnáctky zúčastněných družstev jich do vyřazovacích bojů postoupila necelá polovina,
přesně sedm. A tým VK Prostějov mezi těmito úspěšnými dle očekávání není, neboť si
play-off nevybojoval v extrémně nabité skupině B.
Tu nakonec vyhrála a postup dokonce z prvního místa si zajistila Novara vítězstvím 3:1
v italském derby nad konkurenčním Coneglianem, jež o radost navzdory trpké dílčí porážce
a poklesu na druhou pozici také nepřišlo.
V grupě A už měla průnik do kategorie vyvolených předem zajištěný rumunská Alba Blaj, stejně jako prvenství. Hladká prohra 0:3 v Curychu
jí tudíž nemusela nijak zvlášť vadit, naopak pro
švýcarského favorita byl tenhle triumf z hlediska k.o. bitev rozhodující v pozitivním směru.
V céčku sice polský Chemik Police vydřel
těsné udolání srbské Rumy 3:2, nicméně ani
to mu na zdárný atak vyřazovací fáze nestačilo, neboť ze všech celků na druhých příčkách
posbíral nejméně výher v součtu se získanými
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hrajeme v české lize s někým z dolní valo v našlapané skupině Ligy mistryň.
poloviny tabulky. Pokud nejsme kon- Holkám přitom nemůžu nic vytknout,
centrovaní, děláme chyby a náš výkon protože dělaly, co mohly. Bohužel to na
je špatný, může toho papírově slabší víc nestačilo, s čímž se musíme smířit.
tým využít třeba i k zisku setu. Jakmile Stejně jako s krutým losem, který nám
však zabereme a začneme hrát dobře, nepřisoudil aspoň jednoho hratelného
dostaneme střetnutí zpátky pod svou soupeře,“ uzavřel účinkování VK Prokontrolu a nakonec zvítězíme. Přesně stějov v nejprestižnějším evropském
takhle se nám to v opačném gardu stá- poháru Miroslav Čada.
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Istanbul, Prostějov (son) - Na
území České republiky panovaly déle než týden v kuse tuhé
mrazy často navíc doprovázené
silným větrem. Pro volejbalistky
VK Prostějov tak střetnutí evropské Champions League na půdě
Fenerbahce Istanbul znamenalo
nejen důležitý souboj na mezinárodní scéně, ale také možnost úniku z kruté zimy do příznivějších
klimatických podmínek.
„V Turecku teploměry ukazovaly
okolo deseti stupňů Celsia nad nulou, což je samozřejmě příjemnější
než stejný údaj, ale mínus. Aspoň
jsme se trochu ohřáli a nemuseli se
pořád balit do mnoha vrstev oblečení kvůli obavám o vlastní zdraví,“
smál se po návratu domů kouč vékáčka Miroslav Čada. Rovněž cestování k Bosporu a zpět proběhlo
dobře. Štreka začala v pondělí
o půl sedmé ráno autobusovým
přesunem do Vídně, odkud létá
přímá linka do Istanbulu. V těchto
dvou nepříliš náročných fázích pak
hanácká výprava zamířila opačným směrem - tedy z turecké metropole do srdce Evropy - během
středečního dopoledne. „Cesta
tam i zpátky byla v pohodě a bez
větších problémů. Pouze jsme
jednou čekali několik desítek minut na zpožděné letadlo, ale to je
standardní věc, nic výjimečného.
Myslím, že istanbulský zápas nevzal holkám z dopravního hlediska nijak významné množství sil,“
ujistil Čada.

 $

se v Champions League nekonal,
 :jj Zázrak
realita tentokrát zasadila VK tvrdý úder

body. Ze skupiny C tak uspěla pouze ruská
a naprosto suverénní Kazaň, která jako jediná
neztratila za šest dějství Ligy mistryň ani bodík.
Zápasová derniéra grupy D patřila istanbulské řeži mezi výběry Galatasaray a Vakifbank.
Z vítězství 3:1 i potvrzení nejvyššího postu se
radovali hosté, zatímco pro domácí se stal obří
útěchou šťastný pochod dál vzdor nezvládnutí
tureckého měření sil.
Jak pokračuje Ligy mistryň - už bez VK Prostějov - dál? Ze sedmičky postupujících kolektivů jeden uspořádá závěrečný turnaj Final Four,
na který se coby organizátor automaticky kvalifikuje. Ostatních šest mančaftů vytvoří tři soupeřící dvojice a jejich vítězové doplní kvarteto
postupujících. Play-off na dva vzájemné duely
doma - venku se hraje v termínech 20. až 22.
března a 3. až 5. dubna.
(son)
Výsledkový servis Champions
League najdete na straně 22

Marek SONNEVEND

Hned po loňském losu aktuálního ročníku evropské Ligy mistryň použil šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil jeden zajímavý příměr. Soupeře VK, kterými se stali Fenerbahce Istanbul, Gorgonzola Novara
a Imoco Conegliano, přirovnal k fotbalovým kolosům Realu Madrid,
Bayernu Mnichov či Paris SG, kdyby je do jedné skupiny Champions
League dostal český mistr v kopané.
Pokud se teď, po skončení základní části elitního poháru volejbalistek, ohlédneme zpět, šlo o naprosto trefné přirovnání. Kvality všech tří
protivníků vékáčka totiž byly skutečně obrovské. A opravdu korespondovaly s fotbalovým příměrem. Co myslíte: dokázala by například plzeňská Viktoria některému z těchto gigantů vzít alespoň bod, nebo ho
dokonce senzačně porazit? A teprve až si na tuhle otázku hypoteticky
odpovíte, hodnoťte uplynulé vystoupení Hanaček v nejvyšší klubové
soutěži starého kontinentu 2017/2018...
Zápasová bilance žádného vítězství a šesti porážek i získané nuly na
bodovém kontě totiž logicky svádí k prvotní reakci, že Prostějov jednoduše zklamal. Kdo ale dokáže vidět věci objektivně i zachovat nadhled, musí uznat, že vše jen dopadlo podle papírových předpokladů.

Jak několikrát trefně podotknul kouč Miroslav Čada: taková je tvrdá
realita. Jeho svěřenkyně vážně dělaly maximum, co mohly, a jakmile to
renomovaným sokům nešlo na hřišti zcela optimálně, dokázaly s nimi
držet krok. Potom však favorité začali vždy předvádět to, na co herně
mají, a takové obří síle hvězd světového volejbalu prostě ženy VK nezvládaly čelit.
Ano, v ideálním případě se mohlo stát něco nečekaného. Například
by české šampiónky udržely jedno celé utkání svůj výkon na excelentní výši, top soupeř by se naopak nerozjel do standardního tempa
a zrodil by se slavný dílčí triumf. Takovýhle impuls jsme potřebovali,
dalo by se od něj odrazit dál, podobně jako před třemi lety, zmínil
Čada. Tehdy hanácké družstvo fantasticky složilo Rabitu Baku,
Chemik Police i Dynamo Kazaň, tedy rovněž zástupce mezinárodní
elity. Bohužel tentokrát na sportovní zázrak(y) nedošlo a celé vystoupení prostějovského mančaftu v Lize mistryň vyznělo spíš smutně. Navzdory převážně sympatickému dojmu, jaký svým herním
projevem zanechal.
Výsledky jsou výsledky. A taková holt byla, je i bude realita.

ŠKODA... V Istanbulu dvě vyrovnané sady, pak vládl favorit
FN IST
VK PV

3:1

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3,
6:3, 6:7, 8:7, 8:11, 11:11, 11:14, 13:15,
13:18, 17:22, 20:22, 25:23. Druhý set:
2:3, 4:3, 6:4, 7:5, 7:8, 10:9, 11:10, 11:14,
13:16, 15:16, 15:18, 18:21, 21:21,
21:23, 23:25. Třetí set: 1:1, 5:1, 5:4, 6:5,
16:5, 16:7, 17:10, 18:11, 23:11, 23:13,
25:13. Čtvrtý set: 2:0, 6:4, 6:6, 8:6, 8:8,
11:8, 18:9, 25:10.
ISTANBUL, PROSTĚJOV Závěrečný duel prostějovských volejbalistek v CEV Champions League
2017/2018 měl dvě diametrálně
odlišné poloviny. V té první se ženy
VK prezentovaly skvělým výkonem
a klidně mohly v hale Fenerbahce
Istanbul vést o dva sety. Jenže to

bylo 1:1, načež favorizované protivnice zatroubily na zteč a ve zbytku
bitvy dominovaly nekompromisním způsobem. V šestém kole základní skupiny B elitního poháru
starého kontinentu se tudíž žádné
překvapení nekonalo.
Úvod střetnutí se odvíjel v bodových
šňůrách. Po slibném startu vékáčka
(1:3) tu první delší odpálila svým
dělovým smečovaným servisem
Rahimova, čímž otočila na 6:3. Vzápětí však skvěle zabral hostující tým,
když současně potrestal několik chyb
soupeře v útoku - 6:7. Domácí sice
okamžitě reagovali na 8:7, nicméně
Hanačky působily mnohem lepším
herním dojmem a mírně navrch měly
ony (8:11, z 11:11 na 11:14). Těžily
především z výborného podání, kvalitní obrany v poli. A pokud si dobře
přihrály, tak i z úspěšného zakončení.
Naopak špatně přijímající hráčky Fe-

nerbahce se pod soustředěným tlakem
dost trápily, nabraly ještě větší ztrátu 13:18. Za stavu 17:22 už to vypadalo,
že české mistryně bez problémů dotáhnou zahajovací dějství do vítězného konce, ovšem nepodařilo se to. SK
přitlačilo servisem, ofenzivní pokusy
z méně přesných příjmů VK vychytalo
a Rahimova následně zatloukala tvrdé
hřebíky do taraflexu - 25:23 a 1:0.
Takhle přijít o téměř získanou sadu samozřejmě bolelo, avšak Prostějovanky
se z dílčí rány dokázaly rychle otřepat.
O vstupní vedení sice přišly (z 2:3 na
6:4), jinak ale v ničem podstatném nezaostávaly (ze 7:5 na 7:8). Průběh druhé části byl vyrovnaný, a když účinně zapodávala Trnková, využil toho kvalitou
kypící mančaft z ČR k novému minitrháku z 11:10 na 11:14. Získanou výhodu pak udržoval až do znovu nadějného
skóre 18:21, načež o ni přišel třemi inkasovanými body za sebou - 21:21. Zdálo

se, že závěr bude zase patřit favoritovi,
naštěstí nepříjemnou ránu do vazu číslo
dvě Čadovy svěřenkyně odmítly. Finiš
tentokrát i přes dvě zbytečné hrubky
těsně ukočírovaly a tím se vrátily do zápasu - 23:25 a 1:1!
Naproti tomu odpich do třetího dílu
vůbec nezachytily (5:1), aby krátký výpadek bleskově napravily (5:4). Přesto
bylo znát, že úroveň hostující hry poklesla, zatímco soubor Jana De Brandta
stupňoval tempo. Mohutná desetibodová série na 16:5 určila ráz téhle fázi
střetnutí, papírově silnější družstvo se
rázem dostalo ohromně nahoru. A soubor ze srdce Evropy logicky dolů. Poté
se sice Horká, Weiss, Kovářová a spol.
vzpamatovaly (17:10), leč místo pokračující dramatizace přišlo nové istanbulské inferno - 23:11. A zanedlouho dílčí
debakl - 25:13 a 2:1.
Jestli chtěla hanácká parta dostat mač
do tiebreaku, potřebovala se z útlumu



NA

  

Jan DE BRANDT - Fenerbahce Istanbul
„Soupeř hrál dlouho výborně a my jsme naopak dělali spoustu chyb na přihrávce, v útoku i mezihře. Od třetího setu se nám však podařilo svůj výkon hodně
zlepšit, pak už jsme utkání jasně kontrolovali. Mám radost, že velice těžkou a celkově nevydařenou skupinu B jsme alespoň zakončili vítězstvím.“
  ?,@,=31 
„V úvodních dvou sadách jsme těžký zápas zvládali velice dobře díky kvalitnímu
servisu, přihrávce, obraně i tomu, že se nám dařilo prosazovat útočně. Zkraje třetí
sady však domácí zvýšili tlak, my jsme začali víc chybovat. A tím se herní vyrovnanost úplně vytratila, od té chvíle měl soupeř jednoznačně navrch.“
nutně zvednout. Což vyšlo, malé manko se podařilo záhy zlikvidovat (ze 4:2
na 6:6). Vzápětí však opět vznikalo
hlavně z toho důvodu, že se prostějovské plejerky s přibývajícím časem stále
složitěji prosazovaly útokem. Veskrze
zvyšovaný level turecké kohorty již
nebyl zachycován, převaha domácích
pronikavě rostla (z 8:8 na 11:8, 18:9).

Tady dění na hřišti jednoznačně patřilo Fenerbahce, jež zkrátka finiš utkání
ovládlo rozdílem více než jedné třídy.
A nemilosrdně drcené ženy VK se na
sklonku souboje nezmohly absolutně
na nic - 25:10 a 3:1.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis Champions League najdete na
straně 22
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HRÁČ

VEČERNÍKU TĚSNÉ PORÁŽKY NEJSOU

ŽÁDNOU OSTUDOU

JON CHRISTOPHER FULLER

A zase on! I ve skupině A1 potvrzuje americký basketbalista svoji útočnou potenci. V úvodních dvou
zápasech dal dohromady třiapadesát bodů,
proti Opavě si navíc jedenácti doskoky vytvořil
své nové maximum v dresu Olomoucka. V tomto střetnutí proměnil i všech devět trestných hodů,
ke kterým potřeboval pět získaných faulů. Díky
svým výkonům vede tabulku všech hráčů z horní šestky jak ve střelbě, tak i v užitečnosti.

JIŘÍ
DEDEK

PROSTĚJOV Postupem do nadstavbové skupiny A1 si basketbalisté BK Olomoucko v předstihu zajistili účast ve čtvrtfinále,
současně bylo jasné, že je čekají těžké duely s elitními týmy
Kooperativa NBL, ve kterých nebudou pravidelně dominovat.
Potvrdily to výsledky úvodních zápasů, v nichž svěřenci kouče
Benáčka na vítězství nedosáhli.
Původní zpravodajství

7

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ

Tøi zápasy v øadì venku
Prostějov (lv) - Až 21. března
se basketbalisté BK Olomoucko
opět představí fanouškům v hale
prostějovského Sportcentra. Do
té doby ovšem odehrají hned tři
zápasy v nadstavbové skupině
A1. Postupně se představí v Pardubicích, ve Svitavách a na nymburské palubovce. Z delší série
venkovních zápasů ale trenéři
velký problém nedělají. „Každé
střetnutí v naší skupině je těžké
a je jedno, jestli hrajeme doma,
nebo venku. Všechny duely se
musí odehrát. Jak jdou za sebou,
o tom nepřemýšlíme,“ bere pořadí
zápasů s nadhledem kouč Predrag
Benáček. Spíš má radost, že mezi
duelem s Opavou a Pardubicemi
bude mít alespoň krátký prostor
pro hráče se zdravotními potížemi. „Každý den je dobrý. Potřebujeme se dát dohromady. A to chce
čas.“

"  '  }
proti Dìèínu
Praha (lv) - Do každoroční akce
Každý koš pomáhá se na domácí
palubovce hráči BK Olomoucko
zapojí právě 21. března v atraktivním střetnutí s Děčínem. Forma příspěvku do společného fondu zůstává stejná jako v minulých
letech. Každý z dvanácti klubů
Kooperativa NBL si vybral jeden
domácí zápas, ve kterém každý
z jeho hráčů přispěje za svůj bod
deseti korunami a klub stokorunou. Cílem je vybrat finanční
prostředky pro Terezu z Oseku
a Renátu z Miletic, které postihla
meningokoková infekce, po níž
mají amputované dolní končetiny, Tereza dokonce i některé
prsty na ruce. Cílem sbírky je přispět Tereze na automobil, který
využije k cestám za studiem VŠ,
a Renátě na invalidní vozík a protézy.

Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz
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„Do každého utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát. Ale musíme vnímat i sílu protivníka. Děčín v posledních třech sezónách
hrál finále a my jste na jeho půdě prohráli
o tři body. To přece není žádná ostuda,“
míní sportovní manažer BK Olomoucko

Michal Pekárek. „Stále musíme myslet na
to, že máme nový tým, který je pohromadě
pár měsíců. Taková sestava nemůže jít od
jednoho vítězství k druhému. To je realita.
Po základní části jsme skončili šestí a to je
jednoznačný úspěch. Na to by se nemělo
zapomínat,“ dodává Pekárek.
Těsnou porážku musel tým vstřebat i po domácím utkání s Opavou. Slezané v posledních třech sezónách hráli dvakrát v semifinále, aktuálně ovšem reálně bojují o druhou

příčku v soutěži. I s nimi Hanáci hráli otevřenou partii, navíc do střetnutí vyslali řadu mladých hráčů ze střídačky. „Franta Váňa odehrál přes šestnáct minut, Adam Goga téměř
dvanáct a Jirka Dedek skoro osmnáct. Ve
spodní skupině bychom bojovali o play-off
a mladí kluci by zřejmě tolik prostoru nedostali. Ale my máme čtvrtfinále jisté a chceme,
aby nastupující generace dostala možnost
získávat zkušenosti. I když to na výhru třeba nebude stačit,“ nabízí jeden z pohledů na
duely ve skupině A1 kouč Predrag Benáček.
Opava nebyla kompletní, to ovšem platilo také o domácí sestavě. Chyběl Filip
Šepa, se sebezapřením nastoupila dvojice
Močnik, Mitchell. I tak se hosté museli
bát o výsledek až do konce. „Z porážky
nemáme žádnou radost. Ale naším cílem

Foto: www.bkolomoucko.cz

byl postup do vyřazovací části a ten se
podařilo splnit. Teď se budeme snažit tým
připravit na čtvrtfinále, ve kterém se popereme o další úspěch,“ říká Benáček.

LUDĚK
JUREČKA

5

Válečníci udeřili ve třetí čtvrtině
BK D
BK OL

97:94

DĚČÍN Vstup do nadstavbové
skupiny A1 basketbalistům BK
Olomoucko nevyšel. Na půdě Děčína byli sice v prvním poločase
výrazně lepším týmem, po pauze
ale ztratili patnáctibodový náskok
a prohráli těsně 94:97.
První dvě minuty byly pro hosty
tragické. Po dvou ztrátách a špatné obraně prohrávali 0:7, rychle
se ale zvedli a v 5. minutě po trojce
Mitchella otočili skóre. Pivot Olomoucka byl i nadále při střelecké

chuti. V rychlém sledu proměnil
tři trojky a v 7. minutě Hanáci vedli
o pět bodů. Válečníci v této pasáži za
svým soupeřem zaostávali, po deseti
minutách prohrávali 18:28.
Ani vstup do druhé čtvrtiny se hostům nevyvedl. Rychle inkasovali šest
bodů a udělali tři fauly, do klidu je ale
dostaly rychlé trojky Váni a Fullera
a pak už navyšovali své vedení. Díky
dobré střelecké úspěšnosti je nemuselo mrzet ani devět poločasových
útočných doskoků Severočechů. Po
dvaceti minutách vedli 54:39 a vytvořili si dobrou pozici do dalšího
pokračování utkání.
Do třetí čtvrtiny vstoupili domácí

náporem, přesto ještě ve 25. minutě
prohrávali dvouciferným rozdílem.
Následující pětiminutovka ale byla
pro Olomoucko fatální. Do konce
čtvrtiny dali od příznivého stavu
62:53 pouze pět bodů, Válečníci se
naopak neuvěřitelně zvedli v zakončení a do poslední desetiminutovky
vstupovali reprezentanti krajského
klubu za nepříznivého stavu 73:67.
Hosté se snažili na svého protivníka dotáhnout, na obou polovinách
palubovky ale bylo cítit, že týmu,
v němž kvůli zranění scházel zkušený
Filip Šepa, postupně docházely síly.
Hráči se nevzdal a mohutně dotahovali, výsledek ale neotočili.
(lv)

 

NA TISKOVCE...

 MP@Q*1/=M1@4!)

„Pro nás mělo toto utkání význam i z hlediska psychiky. Řešili jsme absenci třech podkošových hráčů, a v tomto duchu mě výhra moc těší. I podle
průběhu jsme to vybojovali na útočném doskoku. Olomoucko bylo v první půli neskutečné, dostat deset trojek ze třinácti pokusů, to je fakt těžké. Zmobilizovali jsme se v šatně a ve třetí čtvrtině. Bylo to pěkné utkání
a Olomoucko potvrdilo, že je v A1 právem.“

  SM0U?01=M1+#
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„Domácí chtěli zvítězit více než my. To je vidět na útočných doskocích,
kdy získali osmnáct míčů pod naším košem. Já si ale myslím, že jich bylo
ještě víc. Náš soupeř měl osmdesát útoků a my šedesát dva. Lavička Děčína dala padesát sedm bodů a naše jen deset. To je taky jedna z příčin
porážky. A nedokázali jsme ubránit výborného Feštra.“

Na Opavu doma opět nevyzráli...
BK OL
BC OP

91:95

PROSTĚJOV Ani na třetí pokus nedokázali basketbalisté BK Olomoucko
v probíhající sezóně porazit na vlastní
palubovce Opavu. Slezané sice zapsali
do zápisu pouze devět hráčů a opět
jim chyběl i ústřední rozehrávač Jakub
Šiřina, přesto byli většinou ve vedení,
které v závěru udrželi. Domácí prohráli 91:95 a ve skupině A1 čekají na
vítězství.

Ladislav Valný
Hosté se cítí v prostějovské hale dobře
a potvrzovali to i v úvodu utkání. Celou

první čtvrtinu byli ve vedení, i když se
svěřenci kouče Benáčka snažili a třeba za
stavu 13:14 na konci 9. minuty měli dvě
možnosti skóre otočit. Koncovku úvodní periody ale nezvládli. Slezané dali šest
bodů v řadě, poslední střelu z dálky trefil
Klečka a Olomoucko prohrávalo 15:23.
Po krátké pauze se náskok hostujícího
celku začal snižovat a ve 13. minutě Čohadarevič dokonce otočil na 28:27. Domácí
vedli ještě o dvě minuty později, v dalších
okamžicích ale úplně zapomněli bránit
a Opavští to pořádně využili. Po šňůře třinácti bodů svému soupeři výrazně odskočili a položili základ svému poločasovému
vedení 53:39.
Pouze v úvodních minutách třetí desetiminutovky se zdálo, že se tým Olo-

moucka dostane do očekávaného náporu. Snížil na rozdíl deseti bodů, pomalým
přístupem k soupeři pod vlastním košem
ale dovolil hostujícímu souboru navýšit vedení až na rozdíl sedmnácti bodů
v průběhu 28. minuty. V následujících
okamžicích se na chvíli probudili střelci
z dálky. Díky úspěšnosti z trojkového oblouku domácí snížili na 65:77 po třiceti
minutách.
Po jediné minutě poslední čtvrtiny se
žluto-modří dostali na rozdíl devíti bodů,
Opava ale i v dalších minutách hrála trpělivě v neúplné sestavě, dokázala šetřit síly. Ty
jí došly až v samotném závěru. Koncovka
byla ve znamení náporu Olomoucka,
které se ale maximálně přiblížilo na rozdíl
dvou bodů devět sekund před koncem.

 

NA TISKOVCE...

  SM0U?01VM1+#
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„Z naší strany to byl divný zápas... Ve hře bylo hodně výkyvů. Opět mě
mrzel velký počet útočných doskoků soupeře, to byl jeden z důvodů porážky. Nepomohly nám ani zdravotní problémy některých hráčů. Filip
Šepa nemohl nastoupit a Jan Močnik musí všechno na rozehrávce zvládnout i přes potíže s achilovkou. Nemocní byli také Adam Goga a Charles
Mitchell. Především u něj to bylo v utkání vidět.“

 W-P@01VM1+
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„Olomoucko má velký talent v útoku a rozhodně není ve skupině A1 náhodou, proto jsem čekal těžký zápas a to se potvrdilo. První poločas byl
z naší strany dobrý, dali jsme poměrně hodně bodů z rychlého protiútoku,
hodně věcí nám vycházelo. Po pauze už to bylo horší i díky tomu, že jsme
měli menší počet hráčů. Kdyby se hrálo o tři minuty déle, možná bychom
odjížděli s porážkou. Máme ale vítězství z palubovky soupeře a to je pro
nás hodně cenné.“

„Naše doba ještì pøijde,“
vìøí Moènik

PROSTĚJOV Přes zdravotní problémy odehrál proti Opavě rozehrávač Jan Močnik
(na snímku) dvaatřicet minut. Nic jiného mu ostatně při nucené absenci dalšího
klíčového hráče Filipa Šepy ani nezbývalo. Slovinský hráč v průběhu utkání šestkrát přišel o míč, přesto nehledal omluvy.„Zápas jsme nezvládli. Opava byla lepší
a musíme jí k úspěchu pogratulovat,“ konstatoval po závěrečné siréně Močnik.
 Určil vítěze již první poločas

v základní části.
Myslím, že se nám to
může povést. Jedeme dál, úspěchy
časem přijdou.
Tým na to má!“

jsme prohrávali a do poločasu nabrali ztrátu střetnutí?

EXKLUZIVNÍ rozhovor
patnácti bodů. Proti tak silnému soupeři je „Spíš třetí čtvrtina, ve které Opava udržela dvouciferné vedení. Do poslední
pro Večerník to vážně hodně.“

Ladislav VALNÝ
více informací





www.vecernikpv.cz

 Opava nebyla kompletní. Proč se nepodařilo absenci několika hráčů využít
k cennému vítězství?
„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Opravdu to z naší strany nebylo dobré. Od začátku

 V závěru jste mohutně dotahovali. Co
scházelo k tomu, aby se podařilo zápas
otočit?
„Utkání jsme nezabalili, návrat do zápasu
byl hodně obtížný. Museli jsme tomu věnovat hodně energie, v koncovce už nám možná scházela.“

desetiminutovky jsme šli s mankem
dvanácti bodů, to bylo hodně.
 Prohráli jste i druhé utkání ve
skupině A1. Co tomu říkáte?
„To se stane... (lehký úsměv) Potřebujeme, aby další zápasy z naší strany byly
jiné, potřebujeme hrát ještě lépe než
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HÁZENKÁŘI Sokola II. NESTAČILI na Maloměřice
PROSTĚJOV Dva obtížné soupeře vyfasovali prostějovští házenkáři v úvodních jarních kolech druhé ligy. Po jasné porážce o patnáct branek v Ivančicích nestačili doma na brněnské
Maloměřice. „Tyto dva týmy kvalitativně převyšují všechny
ostatní účastníky,“ uznal i přes tvrzení o vyrovnanosti třetí nejvyšší soutěže vedoucí týmu Svatopluk Ordelt. Porážka o téměř
dvacet branek, která přikovala tým na posledním místě tabulky,
mu dala za pravdu.

Tomáš KALÁB
Trenér prostějovského týmu Anatolij Vasilijev měl pro sobotní utkání
k dispozici Pavla Procházku, který
odehrál zhruba pětačtyřicet minut. Toho nelze coby dojíždějícího
z Prahy zařadit do každého zápasu,
ale trenér s ním každopádně počítá
i do dalšího domácího duelu proti
rezervě SKKP Brno, kdy by měl tým
posílit i Kristián Bokůvka.
Kvalitativní rozdíl mezi oběma týmy
byl však jednoznačný od úvodních

minut. Domácí se sice poprvé a naposledy dostali do vedení 1:0 brankou ze sedmimetrového hodu, jenže
to bylo vše. Několik nepřesných zakončení během prvních pěti minut
stačilo Maloměřicím k tomu, aby
skóre otočili na 1:3 a brankový rozdíl nadále narůstal. Druhou branku
vstřelili Sokoli až v deváté minutě,
zatímco hosté předváděli kombinace na jeden dotek a skvělou poziční
hru. Střely domácích byly většinou
zblokovány, a tak čtyřbrankové man-
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Anatolij VASILIJEV - trenér TJ Sokol II. Prostìjov:
„Nelze říci, že bychom v obraně nebojovali, jenže jsme se dopustili velkého
množství technických chyb v útočné fázi. Platili jsme za ně okamžitými protiútoky. Přestože je skóre šílené, troufl bych si říci, že z těch třiačtyřiceti branek jsme
tak pětadvacet obdrželi z brejků soupeře. Ty jsme nedokázali pokrýt, Maloměřice
je mají dobře nacvičené, i když jsme na to hráče upozorňovali jako na naši velkou
mezeru, nestačilo. Po takovém utkání by si hráči měli především sami vyhodnotit,
v čem by se měli zlepšit. Každý sportovec si z porážky odnáší ponaučení...“

6%5*

ko po deseti minutách narostlo za
dalších deset minut na dvojnásobek.
U utkání tak bylo záhy rozhodnuto.
Trenéři si v obou poločasech vzali

time-out, ale bez velkého výsledku.
„Když jsme měli postavenou obranu, nemohu říci, že by se soupeř
kombinačně výrazně prosazoval,

ale smrtící byly rychlé protiútoky.
S nimi jsme si opravdu nevěděli
rady,“ připustil Vasilijev. Kdo neztrácel dobrou náladu, byli početní
diváci v hledišti. „Myslím, že už to asi
neotočíme,“ zaznělo pět minut před
koncem za téměř dvacetibrankového rozdílu. Byl to krutý sarkasmus...
Po dvou porážkách na úvod jarní
části realizační tým ví, že příště už
je potřeba bodově zabrat. „Minulé
dva zápasy jsme nastupovali s vědomím, že můžeme pouze překvapit,

mohla se stát senzace, že by tým ze
dna tabulky porazil lídra. Teď nás
opravdu čekají hratelnější soupeři,
ale nikoho nelze podcenit, i v Bohunicích můžeme prohrát o deset
branek,“ nabádá k ostražitosti Vasilijev.
Ve čtrnáctém kole jihomoravské
skupiny 2. ligy zajíždí házenkáři
Prostějova na palubovku dalšího
brněnského celku Bohunic. Hrát se
bude až po týdenní pauze v neděli
18. března od 17:00 hodin.

Kosteleètí plejeøi Nemocná Šafářová
pøetlaèili Bohunice
S KNH
T BOH
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KOSTELEC NA HANÉ Kdo sledoval sobotní odpolední „masakr“ Prostějova s Maloměřicemi
a chtěl si trochu vylepšit náladu,
měl možnost vypravit se v neděli
dopoledne do Kostelce na Hané,
kde místní házenkáři hostili brněnské Bohunice. V tomto případě šlo o vyrovnaný souboj, v němž
domácí až na jednu výjimku tahali po celý zápas za delší konec
a v dramatické koncovce utekli
soupeři na tříbrankový rozdíl.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

podrželi. Ani obrana nebyla zas až tak
špatná, jako první jarní zápas s Ivančicemi. Pokud je střela tečovaná, je to
pro brankáře zase jednodušší,“ ohodnotil výkon obou mužů mezi tyčemi
Milan Varhalík, jeden z dvojice kosteleckých trenérů. Čtyřbrankový náskok
jeho týmu se ale do přestávky scvrkl na
dvě branky a hrozilo, že se hosté dostanou do hry.
Jenže mělo být hůř. Hosté se postupně dostali až na kontaktní branku,
během pár minut srovnali ze stavu
20:17 až na 20:20. Osm minut před
koncem se dokonce poprvé a naposled v zápase dostali do vedení
22:21. Zaplněná hala včetně emotivní hlasatelky hnaly domácí borce
za obratem a vítězstvím. To se nakonec podařilo. Hodně k tomu při-
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Milan VARHALÍK - asistent trenéra Sokol Kostelec na Hané:
„Když jsme v prvním poločase vedli o pět branek, myslel jsem si, že se to přelije
na naši stranu a budeme hrát v klidu a pohodě. Pak jsme udělali tři individuální
chyby za sebou a Bohunice se dotáhly na rozdílové dvě branky v poločase. To zase
není bůhvíjaký náskok, zvlášť když my musíme a oni mohou. Soupeř to také otočil
a za kritický moment utkání považuji pasáž, kdy jsme prohrávali o gól, ale mančaft
ukázal sílu a zápas zvrátil ve svůj prospěch. V závěrečných pasážích dobře zachytal
Navrátil, chytil sedmičku i některé střely. Pro nás to bylo utkání se šťastným koncem. Dva body jsou doma, to je důležité!“

(   8 S  
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PROSTĚJOV Návrat oblíbeného deblového páru „Bucie“ se odkládá. Lucie Šafářová se totiž kvůli nemoci musela odhlásit z turnaje
Paribas Open v Indian Wells, kde plánovala návrat ke spoluhráčce
Bethanii Mattekové-Sandsové.
„Z Dubaje jsem si přivezla virózu a pořád ještě nejsem v pořádku. Věřím, že
pauza nebude dlouhá a společně si zahrajeme hned na dalším velkém turnaji
v Miami,“ prohlásila tenistka prostějovského TK Agrofert.
Loni Šafářová došla v Kalifornii ve dvouhře do třetího kola v deblu
s Mattekovou-Sandsovou do semifinále. Společně už získaly pět grandslamových trofejí a díky těmto úspěchům se Šafářová dostala až na čelo
světového žebříčku deblistek.
(lv)
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Tomáš
KALÁB
V utkání čtrnáctého kola jihomoravské skupiny druhé ligy na sebe narazily
dva celky ze středu tabulky, což slibovalo napínavou podívanou. Domácí si
v průběhu prvního poločasu budovali
slušný polštář, v obtížných pasážích,
zejména v oslabení, je výbornými zákroky podržel brankář Mayer. „Honza
je standard, to je inteligentní gólman,
i Pavel Navrátil mu sekundoval velmi
dobře, myslím si, že nás vzadu hodně

seodhlásilazIndianWells
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spěl Lukáš Říčař, který to na pivotu
dobře odbránil. „Zachytili jsme tři
balóny, které nám pomohly strhnout
vedení zase na naši stranu, a pak
jsme to už doválčili,“ viditelně si oddechl domácí kouč.
Díky této výhře Kostelec na Hané
přeskočil bodově svého soupeře
a srovnal bilanci vítězství i porážek na sedm. Po víkendovém volnu se Kostelec představí v Brně na
palubovce rezervy SKKP.

STUTTGART, PROSTĚJOV Na
antuce v Porsche Areně odehrají české tenistky 21. a 22. dubna
fedcupové semifinále s Německem. Čeká je nesmírně těžký
soupeř, protože reprezentační
šéftrenérka Německa Barbara
Rittnerová bude mít k dispozici
nejlepší hráčky. Do zápasu chtějí nastoupit jak světová desítka
Angelique Kerberová, tak i dvanáctka Julia Görgesová.
Stuttgart je v poslední době tradičním dějištěm fedcupových utkání.
Němky tam český tým přivítaly
i v únoru 2012 a ve čtvrtfinále pro-

hrály 1:4. Tehdy se ovšem hrálo
na tvrdém povrchu. Nehrajícího
kapitána Petra Pálu tak volba místa ani povrchu nepřekvapila. „Ve
Stuttgartu se po Fed Cupu hraje
turnaj na antuce, kde většinou
všechny holky hrají, tím to je pro
něj nejideálnější varianta. Kerberová navíc podnik dvakrát vyhrála.
Ta volba byla logická a dala se očekávat,“ řekl Pála. „Proti nám není
snadné vybrat povrch. Je jasné, že
rychlý dát nemůžou, a tohle je teoreticky nejhorší, ale naše holky
umí na antuce hrát všechny,“ dodal
kapitán českého výběru.
(lv)
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JIHLAVA, PROSTĚJOV O poslední únorové sobotě se na Vysočinu
sjelo přesně sto pětadvacet zápasníků ze sedmadvaceti tuzemských
klubů, aby se utkali o domácí tituly
ve věkových kategoriích mladších
žáků a kadetů. Na startu nechyběla
ani již zmíněná čechovická čtveřice,
která se na Hanou vrátila s bilancí
jednoho prvního, dvou čtvrtých
a jednoho pátého místa.
V tvrdé konkurenci si nejlépe vedl
Matěj Vrba, který nedal svým soupeřům šanci, jednoho po druhém
porazil na lopatky a zaslouženě

si tak odvezl titul českého mistra
v kategorii mladších žáků do 70 kilogramů. „Maťa standardně zápasí
velice dobře a počítali jsme, že by
třeba mohl i vyhrát. Loni byl bohužel nemocný a nemohl pořádně
trénovat, i tak ale skončil třetí. Teď
ho ještě čeká šampionát ve volném
stylu, který moc netrénujeme, kvalitu a zkušenosti ale má,“ podotkl
jednatel oddílů a jeden z trenérů
Vojtěch Szilva.
V poloviční hmotnosti se Adam
Lajčík probojoval z druhé příčky ve
skupině do přímého boje o bronz,
avšak v rozhodující bitvě prohrál na
body a musel se spokojit se čtvrtou
příčkou. Mezi mladšími žáky zápolil

ještě Šimon Polena. Ve váze do 39
kilogramů dokázal ve skupině porazit i budoucího finalistu, avšak jedna
porážka a menší počet technických
bodů jej odsunuly až na třetí místo
ve skupině a celkově pátý post.
Jediný zástupce oddílu ze západní
části Prostějova v kategorii kadetů
David Pospíšil se stejně jako Lajčík
dokázal probojovat ze skupiny do
boje o bronz. Leč podlehl na technickou převahu a bral výsledné čtvrté místo.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PENÍZE DO SPORTU PŘITEČOU I Z KRAJE
Hejtmanství letos podpoří prostějovské oddíly částkou sedmi milionů korun

OLOMOUC, PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé se při posledním jednání čertili kolem mládežnického hokeje, nakonec
ale rozdělili částku 13 130 000 korun a přislíbili v polovině roku
další prostředky. To zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje proběhlo v této otázce mnohem klidněji. Po jeho skončení
bylo jasné, že do sportovních klubů, oddílů, jednot či zapsaných spolků zamíří v letošním roce další astronomická částka
v souhrnné výši 52 800 000 korun! Přímo na Prostějovsko pak
putovalo dohromady čtrnáct milionů, mimochodem téměř
stejně jako do nedalekého Přerova. Největší suma zůstane logicky v krajském městě.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
za přispění
Petra Kozáka
Nakonec hned přes padesát miliónů
korun ve dvou programových balících
rozdělil Olomoucký kraj koncem ledna sportovním klubům. Mezi více než
třemi desítkami byly i ty sídlící v Prostějově. Dotační programy se přitom
pro letošní rok řídily poprvé novým
harmonogramem, který umožnil, že
už na přelomu ledna a února dostali
sportovci veřejnou finanční podporu na svoje účty. „Peníze pomohou
profesionálním sportovním celkům,
ale hlavně oddílům, v nichž lidé často
sportují pouze pro radost. Zároveň
podpoříme i rozvoj mládežnického
vrcholového sportu,“ uvedl hejtman
Ladislav Okleštěk.

Jak bylo zmíněno, hejtmanství rozdělilo dotační balík do dvou hlavních
programů. Na udržení celoroční
sportovní činnosti půjde přes třicet
miliónů korun, přípravu dětí a mládeže na vrcholové výkony podpořil
kraj více než dvaadvaceti milióny.
Celkem sedm miliónů korun šlo na celoroční sportovní činnost také do prostějovského regionu, téměř stejná částka
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pak putovala na podporu přípravy dětí a
mládeže na vrcholový sport. „V Prostějově se naštěstí můžeme pyšnit kluby, které
se účastní vrcholových soutěží ve svých
disciplínách, ať už jde o tenis, volejbal, fot-

kolik dostaly z krajského rozpoètu
jednotlivé regiony v kapitole I
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bal, basketbal, nebo cyklistiku. Proto byla
do našeho regionu směrována druhá největší částka po Olomoucku,“ konstatoval
František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sport. Jak vyplývá
z přiložené tabulky, krajské dotace pomohou nejen fotbalistům a hokejistům,
ale také například volejbalistům, gymnastům nebo házenkářkám.
Slavnostní podepisování smluv mezi
hejtmanstvím a podpořenými sportovními kluby je v Olomouci tradicí.
Tentokrát se sešli zástupci více než tří
desítek oddílů již ve středu 24. ledna
v olomouckém hotelu Flora. „Považuji za velmi důležité vychovávat mladé
sportovní naděje, kterým se tak zvyšuje
příležitost proniknout mezi světovou
špičku. Motivace dětí a juniorů věnovat se sportu je pak ještě o něco větší,“ uvedl náměstek Jura, který za kraj
smlouvy podepsal.

Pondělí 5. března 2018
www.vecernikpv.cz
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