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Osmimìsíèní dítì
nezachránil
ani vrtulník

18022110221

Michal KADLEC
PĚNČÍN Oči jen pro pláč zbývají rodičům osmiměsíčního dítěte z Pěnčína. Uplynulou sobotu
10. března dopoledne přistál v této obci na hlavní komunikaci vrtulník letecké záchranné služby. V tu chvíli už tam stála sanitka z Konice, což
na první pohled nevěstilo nic dobrého. Obavy
se potvrdily, došlo tady k nejhoršímu - ztrátě života malinkého kojence...


 
11

18030810273
18030110259

18022810248

18030810279

18030810275


             
!  ! "
Foto: www.pvnovinky.cz

2

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


rubriky

RYCHLÝ

Zákaz zrušili
Prostějov (mik) - Chřipková epidemie na Prostějovsku je, jak se
zdá, na ústupu, tudíž pro ty, kteří
mají své blízké v nemocnici, máme
dobrou zprávu. „Vedení Středomoravské nemocniční se v úterý šestého března rozhodlo zrušit zákaz
návštěv na oddělení LDN prostějovské nemocnice, a to v souvislosti s poklesem počtu chřipkových
onemocnění v regionu,“ uvedla
Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel.

Pátraèi se èinili
Prostějov (mik) - Prostějovská
policie vyhlásila v loňském roce
celostátní pátrání po celkem 104
osobách, úhrnem jich ale vypátrala 114! Zadrženi totiž byli
v Prostějově i jedinci, po kterých
pátrání vyhlásili v jiných městech.
„V řadě případů se jednalo o pátrání po osobách, které jsou umístěny v dětských domovech a diagnostických ústavech, odkud se
opakovaně vzdalují,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

Soud I. Èecha
Prostějov (mik) - Už tento čtvrtek proběhne u Okresního soudu
v Prostějově odložené jednání ve
věci žaloby bývalého vedoucího
kina Metro 70 Ivana Čecha. Ten
považuje svůj vyhazov z funkce za
pomstu města a tedy nezákonný.
Jak připomněla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, město
si za reorganizací kina z městské
na příspěvkovou organizaci stojí.
„Pan Čech se mohl přihlásit do
konkurzu na nového ředitele, ale
nesplňoval podmínky výběrového
řízení. Nemá totiž vysokoškolské
vzdělání,“ uvedla náměstkyně. Večerník se soudního projednávání
zúčastní.

FOTO
VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Roztomilým snímkem se vracíme k nedávnému Hanáckému bálu, který Národopisný soubor Mánes uspořádal
v Národním domě. Večerníku se při probíhající
veselici podařilo zachytit sympatickou dívku
v hanáckém kroji, která zamířila k jednomu ze
stolů v přednáškovém sále. Ovšem jelikož u něj
bylo plno, „čapla“ si na parket a vesele se bavila
s kamarádkou vsedě!„To ale není ani tak tím, že
u stolu nebyl flek. Zkuste si v případě ženy sednout na židli v hanáckém kroji. To není lehké,“
poznamenal na vysvětlenou jeden ze členů
souboru. Ještě štěstí, že my chlapi vyztužené
sukně nosit nemusíme...

Agentura 
Nedávno pokácený habr na náměstí tatíčka Masaryka v Prostějově nebude podle zjištění Agentury
Hóser jedinou zelení, která z centra
města brzy zmizí. Za pár měsíců
abyste cokoliv zeleného na našem
rynku pohledali!
„Je to tak, jsem z toho úplně vedle.
Na nátlak památkářů musíme
ještě během jara pokácet všechny
stromy na náměstí, včetně dvou
buků u morového sloupu a dalších
habrů u muzea. Vytrhat musíme

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Dobré světlo, Albi! Občas se v životě stane, že se nemocný člověk stará o někoho zdravějšího. To byl i případ Alberta Halma, který se navzdory vážné nemoci staral o fungování prostějovského Fotoklubu a zejména o chod Galerie
u Hanáka, ve které řadu let vytvářel prostor pro setkání početné skupiny lidí
zdravějších, než byl on sám. Alberta Halma už žádné nemoci trápit nebudou...
ttÁUFSâtt
Horváthovo kvarteto. Táta Klapzuba z povídky Eduarda Basse neustále kouřil fajfku a měl jedenáct synů. Kluci vždy drželi při sobě a tak z nich sestavil fotbalovou jedenáctku, která na hřišti válcovala i nejslavnější kluby Evropy. Robert
Horváth zvaný Štika má syny čtyři. Vzhledem k jejich společným zálibám by
z nich klidně mohl sestavit kvarteto. Bohužel by se však nejednalo o hudební
těleso, ale zlodějskou bandu! Patrné to bylo z průběhu úterního soudu.
tt4UʭFEBtt
Bohem vyvolená hudba. Dívá se ráno Sára do zrcadla a procedí mezi zuby:
„Tak tohleto, Kohn, to ti přeju...“ O tom, že Židé mají nejen moudré anekdoty,
ale i dobrou muziku se mohli přesvědčit návštěvníci koncertu s názvem Židovská hudba a klezmer pro violoncello, na kterém v přednáškovém sále Národního domu vystoupili Jiří Hošek a jeho dcera Dominika.
ttɇUWSUFLtt
Školka života. „Každý den se trochu uč, trochu přemýšlej, trochu maluj, kresli, tancuj, hraj si a pracuj,“ píše Robert Fulghum v knize s příznačným názvem
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Jak se
naučily tancovat a hrát si, ukázaly děti v prostějovském divadle na přehlídce
mateřských škol Mateřinka.
tt1ÈUFLtt
Děti vytáhly Esa z pralesa. Kdo drží pomyslný ovladač a rozhoduje o tom,
na co se budou v Němčicích nad Hanou dívat? Hlavně děti! Svědčil by o tom
výsledek ankety, ve které si lidé mohli zvolit film, jež chtějí vidět ve svém kině.
Vyhrál animovaný snímek Esa z pralesa, který zvítězil nad komedií, kriminálním dramatem a dobrodružným filmem.
tt4PCPUBtt
Konec války na Hané. „Dědečku, byl jsi za války partyzán?“ „Nein!“ O tom,
kdo byl kdo na konci druhé světové války na Prostějovsku, si lidé budou moci
udělat obrázek díky knize „Pod říšským vysílačem Donau“, jejíž slavnostní křest
proběhl v kulturním domě v Čelčicích.
tt/FEʏMFtt
Vodník zvonil na zvonek. Víte, jak se pozná šikovný vodník? Dostane se i do vodotěsných hodinek... Kouzelnou vodnickou pohádku Zvonek královny víl sehrál
v prostějovské sokolovně Loutkářský soubor Pronitka fungující při TJ Sokol I.

také deset okrasných dubů, které
jsme nedávno vysadili v rámci rekonstrukce celého náměstí,“ prozradila viditelně znechucená Ivana
Hemeráková, náměstkyně primátorky pro veřejnou zeleň a podobné
bejkárny. „Jestli to koaliční radní
dopustí, nechám je defenestrovat,“
vyhrožuje zatím Francior Kröml,
opoziční zastupitel, který se pasuje
do role ochránce přírody na prostějovském náměstí a okolí. „Nedá se
vůbec nic dělat, ať nás opozice klidně vyhodí z okna. Proti nařízení
památkářů jsme bezmocní,“ oponuje bezradná náměstkyně.
Jak se Agentura Hóser dozvěděla,
všechny stromy z náměstí mají být
odstraněny do konce května tohoto

KRIMI


Každý obchodník se má určitě
vždycky co otáčet, aby si vydělal na živobytí. Jednoho z živnostníků v Olomoucké ulici ale
vytrestala vlastní neopatrnost.
Během víkendové noci se totiž
do jeho obchodu vloupal zatím nepolapený zloděj...

46 530
Neznámý pachatel se dostal až
do skladu prodejny, kde na něj
čekalo jistě milé překvapení.
Ležela tam obálka s více než
šestačtyřiceti tisíci korunami,
což podle policistů byla tržba
zmíněného obchodníka. Zloděj samozřejmě tímto „dárkem“ nepohrdl. Otázkou je,
proč majitel obchodu nechal
takové peníze ležet přes volné
dny ladem...

  
608 960 042

rubriky
Večerníku




Dojde konečně na „parlament“?
Ledy se konečně hnuly směrem ke
kritizovanému domu hrůzy v ulici
Šárka. Prostějovští radní se rozhodli
u odborníků zjistit, kolik by stála rekonstrukce domu se sociálními byty,
který se na mnoha místech už doslova rozpadá. O levnější variantě, tedy
zbourání, prý nemůže být ani řeči!
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roku. Zničena má být také veškerá
tráva, vytrhány musí být i květiny.
Otázkou ale zůstává, co tedy na
náměstí vůbec zbyde? „Tam, kde
byly stromy a tráva, budou vybudovány betonové plochy. Na nich
si konšelé pak budou moci udělat,
co chtějí. My ale požadujeme, aby
se náměstí dostalo do původního
stavu, jak vypadalo v roce 1910.
Tehdy na rynku rovněž nebylo nic
zeleného,“ vyjádřil se na náš dotaz
šéf památkového úřadu Karel Kazisvět.
Na novou situaci má už ale rada
města v zásobě svoji reakci. A plán,
jak zatraktivnit plochu na náměstí
T. G. Masaryka. „Přece tam nebude jen holý beton! Pokud má na

něm ale zůstat socha prezidenta
Masaryka, pak neexistuje důvod,
proč by tam nemohly být vztyčeny i sochy současných zastupitelů.
Bude jich pětatřicet, takže občané
mají jedinečnou možnost každou
z nich kamenovat nebo házet na ně
vajíčka. Jen bych prosila majitele
psů, aby nás nenechali občůrávat,“
poprosila o shovívavost primátorka Prostějova Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

Rozhodnuto, ale jak? Nejvyšší
soud ČR už rozhodl ve věci odvolání
společnosti Prior proti rozsudku na
neplatnost smlouvy mezi městem
Prostějovem a společností Manthellan. Jak verdikt zní, zatím není známé,
zůstává totiž neveřejný. Potíž je v tom,
že nejdříve jej musí písemně obdržet
obě strany sporu. Napětí vzrůstá...


po dvojici hledaných



8 815

Tohle není zrovna optimistické
číslo... Ze statistik Policie ČR za rok
2017 vyplývá, že se hned bezmála
osm tisíc lidí dopustilo v Prostějově přestupku. Prostějovští strážci
zákona řešili přesně 7 227 občanů
ČR a 247 cizinců. Znamená to, že
proti zákonu se vloni provinil zhruba každý šestý Prostějovan!
 

ALBERT HALMO

5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
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PÁTRÁNÍ



ROSALINDA FORGÁČOVÁ
se narodila 25. listopadu 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. března 2018. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 14 do 15 let, měří okolo
160 centimetrů, má hnědé oči a černé vlnité vlasy.

TOMÁŠ ULRICH
se narodil 9. února 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14.
února 2018. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 50 let, měří mezi
175 až 180 centimetry, má hubenou
postavu a hnědé oči.

  

Nejen kulturní veřejnost zarmoutila
tato smutná zpráva. Minulé pondělí 5. března ve věku 58 let zemřel
Albert Halmo. „Albi“ byl veřejně
známý zejména jako vůdčí osobnost Fotoklubu Prostějov. Zároveň
měl lví podíl na fungování Galerie
u Hanáka ve Školní ulici v Prostějově. Jeho pohřeb se koná tento pátek.
 

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.





„OCHUTNÁVKA
TAM TEDY
ROZHODNĚ
NEBUDE!“
Náměstek primátorky
Pavel Smetana pozval novináře
na prohlídku protidrogového
vlaku, ovšem bez toho, že by si v něm
mohl třeba někdo „šňupnout“
nebo „píchnout“...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/8 °C



9/4 °C

Støeda

10/2 °C

Řehoř
Růžena
Rút a Matylda

Ètvrtek

12/3 °C

Pátek

13/4 °C

Ida
Elena a Herbert

Sobota

12/4 °C

Nedìle

11/3 °C

Vlastimil
Eduard
Zdroj: meteocentrum.cz
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NA HOKEJI ZMLÁTILI MALÉ DÍTĚ


Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tohle bude mít velké následky! V prostorách Víceúčelové
haly-zimního stadionu v Prostějově došlo uplynulý čtvrtek večer k neuvěřitelnému incidentu. Během hokejového utkání mezi prostějovskými Jestřáby a kladenskými Rytíři podnikli kontroloři z Finančního úřadu
v Prostějově razii v prostorách vestibulu. V momentě, kdy „finančáci“
zabavovali suvenýry prodávané obsluhou stánku bez jakýchkoliv potvrzení a finanční prostředky stržené z prodeje, jim začala sprostě nadávat
skupinka přihlížejících návštěvníků. A nejen to! Po chvíli se slovní ataky
změnily v agresivní chování a lidé se do obou kontrolorů z berňáku pustili i fyzicky. Výsledek? Pracovnice Finančního úřadu skončila v nemocnici!

ČTĚTE NA STRANĚ 13
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Galerista Albert Halmo

ZEMØEL
Rád si přitom všímal nejrůznějších
přírodních detailů. Každoročně také
dokumentoval oblíbený květnový
běh ve Skalce. Jeho hlavní přínos
však spočíval v organizační činnosti.
Navzdory tomu, že podstatnou část
svého života bojoval s nebezpečnou
Crohnovou chorobou, věnoval chodu Galerie u Hanáka neuvěřitelné
množství času i energie. Sil mu však
stále ubývalo a jeho nástupce se nepodařilo najít. I proto byla galerie po
sedmi letech loni v lednu uzavřena.
Albert Halmo se ještě zvládl zúčastnit únorové vernisáže svého Fotoklubu v prostorách prostějovské-

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13

Prostějov
má nejlepší

centrum,“ sdělila Večerníku Lucie Urbanová, tisková mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého
kraje.
Podivné ale je,
že tento případ
nešetří Policie
ČR, což potvrdila
mluvčí krajských
strážců zákona. „Žádnou takovou událost neevidujeme, tudíž ani nešetříme. Pokud nám ale
lékaři krajské záchranky předají zprávu,
budeme se případem zabývat,“ překvapila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Podle informací Večerníku se nyní o další tři malé děti stará na ubytovně v Olomoucké ulici jejich otec.
(mik)
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ho zámku. Přestože čelil dalšímu
náporu své nemoci, nikdy neztrácel naději v lepší zítřky. V pondělí
5. března 2018 tiše zemřel.
Jeho rodina i četní kamarádi se
s ním budou moci rozloučit tento
pátek 16. března od 13:15 hodin ve
smuteční obřadní síni Městského
hřbitova v Prostějově.
(mls)

ŠKODA!
Referentce vnějších vztahů na prostějovském
magistrátu Janě Gáborové chyběl ke zvolení
do Rady České tiskové kanceláře jediný hlas.

PROSTĚJOV V nechvalně proslulé
ubytovně v Olomoucké ulici se už
stalo ledacos. Ale předminulá sobota
všemu nasadila korunu.
Těžce se tam zranilo
malé dítě, na něhož rodiče zřejmě nedali náležitý
pozor. Vroucí vodou opařené dítě
skončilo i s matkou
na popáleninovém centru v Brně.
„Tyto informace mohu potvrdit. V sobotu třetího března vyjížděla záchranná
služba k nezletilému pacientovi, který byl
opařen vroucí vodou. Lékaři dítě zajistili,
stabilizovali a předali posádce letecké
záchranné služby, která dítě i s matkou
transportovala do Fakultní nemocnice
Brno v Bohunicích na popáleninové

PROSTĚJOV Policejní pátrači v celé
republice byli během uplynulého pátku
v plné polní. Den předtím totiž třináctiletá dívenka z Prostějova odešla z domova,
v noci pak nepřišla domů, aniž by dala
komukoliv cokoliv vědět. Rodiče vše
nahlásili policii, která zahájila pátrání po
celé republice. Nakonec velmi úspěšné!
O zmizení Michaely Z. informovala mluvčí
krajských strážců zákona, kteří žádali o pomoc veřejnost. „Po pohřešované nezletilé
dívce z Prostějova, která odešla ve čtvrtek
osmého března bez udání důvodu z domo-

va, bylo vyhlášeno celostátní pátrání. V minulosti nebyla pohřešovaná. Podle dosavadního šetření je předpoklad, že by se mohla
pohybovat na Tachovsku,“ uvedla v pátrací
relaci Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
V žádosti o uveřejnění této relace mluvčí
krajské policie přidala ještě podrobný popis
dívky a také to, co měla při odchodu z domova na sobě. Zároveň podotkla, že zmizela i se
psem. Pozoruhodné také bylo, že Policie ČR
po mladé slečně pátrala v systému „DÍTĚ
V OHROŽENÍ“.

 !"

Ještě v pátek 9. března večer ovšem Večerník obdržel od policistů velmi pozitivní
zprávu, ve které se potvrdil i původní
předpoklad policejních pátračů. „Odvoláváme pátrání po pohřešované třináctileté
dívce, která byla nalezena v pořádku na Tachovsku.“
Věřme, že šlo příběh se šťastným koncem
a doma proběhlo vše v poklidném duchu...
(mik)

9UWXOQËNQDe%RæFHrFRVHVWDOR"
PROSTĚJOV V ulici Boženy Němcové přistál
uplynulou středu po poledni vrtulník letecké záchranné služby. Situace byla vážná, lékaři spěchali
na pomoc staršímu muži, kterému se zastavilo srdce. I přes okamžitou resuscitaci muž zemřel.
„V ohrožení života byl muž staršího věku, který byl
v bezvědomí. Na místo byla vyslána posádka sanitky rychlé zdravotnické pomoci. Při příjezdu bylo

➢

zjištěno, že se jedná o srdeční zástavu, proto byla na
místo vyslána i letecká záchranná služba. Okamžitě
tedy byla zahájena resuscitace. Po příletu si muže
do péče převzala lékařka, ale i přes veškerou snahu
našich záchranářů muž svému stavu na místě podlehl,“ shrnula nešťastnou událost Lucie Urbanová,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO
Města a obce v Olomouckém kraji
opět
soutěžily
 
o Zlatý erb. Letos
 
se jich do klání
 
o nejlepší internetové stránky a elektronickou službu přihlásilo celkem čtrnáct. Velký
úspěch zaznamenal Prostějov, který poprvé v historii
celé klání ovládl! Z regionu
byly oceně 
ny také NePROSTĚJOV Uplynulý pátek 2. března poblahopřála primátorka statutárního města Prostějova
z a my sl i ce,



Alena Rašková seniorce Věře Rozbrojové k jejím krásným 101. narozeninám. Vitální stařenka žia to za apli
je v Centru sociálních služeb v Brněnské ulici a stále se živě zajímá nejen o dění ve svém okolí,
kaci Mobil


ale také o současnou módu a vizážistické trendy. (mik)
ní rozhlas.
24
(mls)
Večerník opětovně pátrá po aktuálně nejstarším občanovi či občance prostějovského




regionu. Víte o někom? Napište na redakce@vecernikpv.cz, či nám dejte jakkoliv vědět!

18030910288

PROSTĚJOV Ve věku 58 let zemřel
Albert Halmo. Tato zpráva obletěla
počátkem uplynulého týdne celý
region. „Albi“ byl veřejně známý
zejména jako vůdčí osobnost Fotoklubu Prostějov. Zároveň měl lví
podíl na fungování Galerie u Hanáka ve Školní ulici. Právě díky němu
se v tomto prostoru po sedm let konala dlouhá řada vernisáží a dalších
kulturních akcí.
Nepřirozeně pohublý muž s tváří
emeritního profesora kvantové fyziky se ve své fotografické tvorbě zaměřil zejména na zachycení hanácké
krajiny ve všech jejích odstínech.
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PO STOPÁCH STARÉHO

STÍNY MINULOSTI
„Obrátil jsem se na novou ministryni,“ !"#$%&#'(&%)*
PŘÍPADU

hlásí autor petice za vstup
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PROSTĚJOVSKO „Časově neomezený vstup do vojenského
prostoru: neakceptováno. Vstup
na občanské průkazy pro občany
okolních obcí: nelze provést.“ I takto se před rokem Armáda České republiky postavila k některým z návrhů od starostů obcí sousedících
s vojenským újezdem Březina. Na
druhou stranu provedla celou řadu
ústupků a lidem ve stanovených časech zpřístupnila dalších jedenáct
stovek hektarů vojenského újezdu
Březina. Za stejných podmínek povolila i neomezený pohyb cyklistů.
Iniciátor petice, kterou podepsalo
3 841 lidí, však není s provedenými
opatřeními stále spokojen!
„Nechceme být vězni ve vlastních
obcích!“ vzkazovali lidé z celkem
dvaadvaceti vesnic na Prostějovsku
a Vyškovsku. Důvodem byly změny
podmínek vstupu osob do vojenského újezdu Březina, které od začátku
roku 2016 zcela zamezily výdejům
takzvaných povolenek. Díky nim měli
lidé z obcí ležících na okraji újezdu do
okolních lesů umožněn vstup. Následně vznikla petice, která se setkala se
značným ohlasem. V polovině listopadu 2016 bylo shromážděno celkem

Napsáno
pred
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3 841 podpisů. Archy následně směřovaly na Ministerstvo obrany. Vše
vyvrcholilo schůzkou mezi zástupci
jednotlivých obcí s představiteli armády v čele s tehdejším ministrem Martinem Stropnickým.
Dle zástupců armády přišli starostové obcí Prostějovska a Vyškovska
s celkem čtyřiadvaceti návrhy. Jedenáct z nich přijali, třináct zamítli.
Dle svých slov tak učinili zejména
s ohledem na bezpečnost civilistů.
Armáda mimo jiné výrazně rozšířila
volně přístupné území, které je však
dostupné pouze v pátek od 15:00 hodin, o víkendech a státních svátcích.
Iniciátoři petice však s tímto stále nejsou spokojeni. „Trváme na tom, abychom se vrátili k principu povolenek
tak, jak fungoval až do roku 2016,
a to i v období, kdy naše armáda
byla výrazně početnější. Už jsem se

v této věci písemně obrátil na ministryni obrany Karlu Šlechtovou, odpověď jsem však dosud neobdržel,“
vyjádřil se Milan Pernica, který dle
svých slov čelí za své postoje šikaně
ze strany vojenské policie. Její zástupci jej uprostřed týdne i s manželkou
přistihli v lese vojenského prostoru.
„Je to stejné jako za komunistů. Jsem
stíhán za sběr klestí v lese vojenského
prostoru, přestože mi to zákon pro
vlastní potřebu umožňuje,“ zmínil se
v této souvislosti Pernica.
Někteří ze starostů již považují
ústupky ze strany armády za dostatečné. „Jednání s armádou ze začátku nebyla vůbec jednoduchá, nelíbila se nám spousta věcí. Nicméně
našim požadavkům bylo vyhověno
a další již nemáme,“ vyjádřila se
například starostka Prostějoviček
Zdeňka Růžičková.

PROSTĚJOV Byly doby, kdy v Prostějově
působily hned dvě vysoké školy. Ty jsou však již
nenávratně pryč. V současnosti musí mladí lidé
za vysokoškolským vzděláním do větších měst.
Mnozí z nich se pak už nikdy nevrátí. Prostějov tím
přichází opravdu o hodně. Bohužel se zdá, že se
situace v tomto ohledu jen tak nezlepší...
Ještě před osmi lety působily v Prostějově dvě vysoké
školy. Katedra technologie a řízení konfekční výroby
vznikla v Prostějově v roce 1997. Vysokoškoláci
přitom v tehdejším OP Prostějov praktikovali už od
osmdesátých let minulého století. V roce 2010 však
katedra Technické univerzity v Liberci ohlásila konec.
Stalo se tak v souvislosti s problémy OP Prostějov,
který se už v té době topil v dluzích.
O dva roky později přišla další rána. Na začátku
roku 2012 se ukázalo, že ve městě definitivně končí
pobočka Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Oficiálním
důvodem byl fakt, že jí nebyla prodloužena akreditace
ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Její konec způsobil značné problémy městu Prostějov,
které právě za účelem vysokoškolského vzdělání
nechalo opravit starou školní budovu na Husově
náměstí. Do uvolněných prostor se nakonec přesunula
střední umělecká škola Art Econ. Působí v nich také
detašované pracoviště prostějovské knihovny a stěhuje
se tam i studentské Divadlo Point při GJW.
Bezprostředně po konci zlínské školy se hovořilo
o tom, že by se do Prostějova mohla přesunout Masarykova univerzita v Brně. Tyto plány však vzaly za své.
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„Všechny námi oslovené univerzity mají volné prostory ve svých budovách ve městech, kde tradičně
působí. A pokud by například rozšiřovaly některé obory, musely by jiné utlumit,“ vysvětlila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky
odpovědná za školství.
Před časem se rýsovala varianta, že se do Prostějova
přesune část sportovního managementu Masarykovy
univerzity, jehož studenti u nás absolvují trenérskou
praxi. „Z toho ovšem také sešlo. Důvod byl mimo jiné
v tom, že by univerzita musela svým kantorům a dalším
zaměstnancům proplácet cesťáky,“ poznamenala
Hemerková, která by příchod jakékoliv univerzity do
města jednoznačně uvítala. „Poptávka po vysoké škole
ve městě by ze strany Prostějovanů určitě byla. Přesto si
myslím, že se ani v následujících letech univerzity u nás
bohužel nedočkáme,“ posteskla si.
(mls)

TEROR U ŠKOLY: Výrostci okrádali děti!
K neskutečnému případu došlo
minulý týden poblíž základní
školy v Palackého ulici. V uličce
U Spořitelny číhala během pondělního a úterního rána skupina
výrostků se snědými tvářemi
na děti mířící do školy. Pod pohrůžkou násilí po nich mámili
peníze!
V mnoha případech byli úspěšní,
i když šlo většinou o drobné mince. Děti se však nezalekly a všechno nahlásily svým učitelům. Ti zase
rodičům a policii. A strážci zákona
jednali bleskurychle, na výrostky
si počíhali a jednoho z nich už la-

pili! Bohužel ho budou muset zase
propustit, samotnému je totiž teprve čtrnáct let, tudíž není trestně
odpovědný... „Že jsou naše děti napadány u školy, jsme se dozvěděli
přímo od nich. Děti si stěžovaly, že
je obtěžují chuligáni, kteří jim vyhrožují a požadují po nich peníze.
Okamžitě jsme jednali. Kontaktovali jsme policisty, pak se už případ
vyvíjel velice rychle. Policisté uvědomili o všem rodiče a na základě výpovědí dětí byl aspoň jeden
z pachatelů dopaden. Věřím ale, že
i další výrostci budou zjištěni,“ uvedl Jiří Pospíšil, ředitel základní ško-

ly v Palackého ulici. On sám je velice potěšen jednáním a vstřícností
policie. „Tímto bych chtěl našim
policistům poděkovat. Zvláště si
ale také cením odvahy našich žáků,
kteří neváhali a vše nám oznámili.
Jednoznačně se takto rozhodli bojovat proti zlu a bezpráví,“ dodal
ředitel školy Jiří Pospíšil.
Policie se nechce k celému případu
příliš konkrétně vyjadřovat. Z pochopitelných důvodů. „V současné době je zjištěn jeden podezřelý
nezletilý mladík. Tento případ
ještě není zcela uzavřen, policisté
provádějí další šetření a prověřo-

vání všech skutečností. Vzhledem
k probíhajícímu vyšetřování bych
nerada zveřejňovala další podrobnosti,“ uvedla Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR Prostějov. Podle informací Večerníku z jiných zdrojů je pachatelem čtrnáctiletý hoch z určité komunity žijící
v Prostějově. Jaké, to nebudeme
raději sdělovat, abychom nebyli
obviňováni z rasismu. Policie dále
pátrá po jeho komplicích, kteří se
zúčastnili přepadávání a vydírání dětí u školy v Palackého ulici.
Smůlou ale je, že strážci zákona už
zjištěného pachatele budou muset

jak šel čas Prostějovem ...



propustit kvůli tomu, že ještě nemá
patnáct let. „Bojím se toho, že ti
chuligáni se budou dětem mstít
a začnou je přepadávat znovu. Raději teď svoji dceru budu do školy
doprovázet,“ uvedl jeden z rodičů,
který nechtěl být jmenován.




   
Policie tehdy zasáhla skutečně
rychle, ale zda se jí podařilo dopadnout i zbytek romského dětského gangu vyděračů, to jsme se
již nikdy nedozvěděli. V dalších
letech bohužel přibylo v Prostějově případů, kdy nezletilci
z romské komunity byli přistiženi
nejen při krádežích, ale také při
loupežných přepadeních, zejména pak na starších lidech. Večerník obdržel informace také o nedávném případu, kdy u tržiště
patnáctiletý hoch se snědou tváří
napadl s tyčí stařenku a obral ji
o kabelku. Drtivá většina případů ale zůstane veřejnosti utajena.
Skrze nové a nové zákony, které
stále více chrání práva trestně
provinivších se spoluobčanů, totiž Policie ČR raději pro jistotu
mlčí a výsledky šetření zatvrzele
vůbec nezveřejňuje, i když v obecném rámci by mohla...
(mik)

18030610269
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Příště: Dolní ulice
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168 EXMILENKU SEŘVAL V ZAMĚSTNÁNÍ 


  



Zraněný netopýr



Minulé pondělí 5. března po poledni
bylo na linku 156 oznámeno, že na
sídlišti při okraji města se nachází
před domem na chodníku netopýr.
Na místo byla vyslána hlídka, která
provedla odchyt a následně odvezla
a předala zvíře ochráncům přírody.

Porvali se v baru

Uplynulý pátek 9. března těsně po půlnoci bylo přijato telefonické oznámení
na linku 156 od obsluhy baru v blízkosti centra města, kde se měl udát konflikt mezi zákazníky. Strážníci na místě
zjistili, že došlo k fyzickému napadení
mezi dvěma muži ve věku čtyřiatřicet
a třiatřicet let. Po společném příchodu dovnitř podniku se oba dva prali
a upadli pod barový stůl. Při rvačce
došlo ke škodě na oblečení mladšího
muže, konkrétně na zimní bundě. Starší muž měl drobné oděrky v obličeji.
Způsobená škoda na oděvu byla vyčíslena na čtyři tisíce korun. Lékařské
ošetření oba dva odmítli. Na zařízení
baru nebyla způsobena žádná újma.
Kdo potyčku začal, se nedokázali shodnout a konkrétní důvod také nevěděli.
Jelikož oba agresoři nemohli na místě
hodnověrným způsobem prokázat
svoji totožnost, hlídka je předvedla na
Policii ČR. Poté byli propuštěni a poučeni o protiprávním jednání, kterého
se dopustili. Jedná se o přestupky proti
občanskému soužití a proti majetku.
Celá událost byla oznámena správnímu orgánu k projednání.

Nabízel elektřinu

Po půl jedné odpoledne v pondělí 5.
března vyjížděla hlídka na telefonické
oznámení, jež se týkalo podomního
prodeje v ulici Dolní. Strážníkům se
podařilo na místě přistihnout muže,
který nabízel služby energetické společnosti. Dále bylo zjištěno, že údajný
prodejce oslovil pětačtyřicetiletého
muže s úmyslem mu nabídnout levnější energie a požadoval předložení
faktur za elektřinu a plyn. Oznamovatel odmítl předložit jakékoliv dokumenty a celou věc raději oznámil. Třiadvacetiletý muž je svým jednáním
podezřelý z přestupku. Za nerespektování zákazu podomního prodeje
na území města Prostějova mu hrozí
pokuta ve výši 100 tisíc korun.

Agresor křičel na celou prodejnu...

PROSTĚJOV Ten chlap musí mít
ale pořádný mindrák! Městští a posléze už také státní policisté šetří
neurvalé chování šestatřicetiletého Prostějovana, který jako smyslů
zbavený řádil v prodejně v centru
města. Tam totiž pracuje jeho bývalá přítelkyně, se kterou má muž
zřejmě nějaké nevyřízené účty.
Výtržník zde bývalou milenku napadl, a to dva dny po sobě. Přitom
ohrožoval i další prodavačky, ale
také zákazníky obchodu!

Michal KADLEC

Minulé úterý 6. března před třináctou
hodinou oznámila na linku 156 pracovnice obchodu v centru města, že
mají na prodejně problémového zákazníka. „Jednalo se o bývalého přítele jedné z kolegyň. Ten měl vstoupit
do prodejny a někdejší přítelkyni

slovně urážet, hrubě a nevhodně
oslovoval i zákazníky, křičel na celou
prodejnu. Toto chování muže se dělo
opakovaně. Strážníci nemohli požádat o vysvětlení agresora, jelikož
z místa odešel před jejich příjezdem,“
prozradil Petr Zapletal, strážník Městské policie Prostějov s tím, že výpověď poškozené potvrdili svědci, kteří
se nacházeli v době incidentu na místě. „Svým jednáním je šestatřicetiletý
muž podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Jeho chování bude
oznámeno příslušnému správnímu
orgánu, kde mu hrozí pokuta ve výši
dvaceti tisíc korun,“ dodal ještě k incidentu Zapletal.
Okolnosti však přispěly k tomu,
že chování zhrzeného milence
nebude řešit jen přestupková
komise. Druhý den totiž rabiát
přišel do stejné prodejny znovu!

Studenta okradli

@     '    +   !   # " G 
 #%   !  " 
# $

„Uplynulou středu sedmého března
kolem poledne vyjížděla hlídka opět
do stejné prodejny, kde mělo dojít k dalšímu slovnímu napadení a urážení od
totožného muže. Jelikož intenzita kon-

taktování i obtěžování narůstala a stále
se opakovala, byla celá věc oznámena
Policii ČR z důvodu podezření na trestný čin. Ta si celý případ převzala k dalšímu šetření,“ uzavřel Petr Zapletal.
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PROSTĚJOV Nebývalou situaci
musí řešit na jednom z prostějovských učilišť. A nejenom tady, případ okradeného studenta už řeší
také policisté. Mladíkovi zmizela
z tašky ve třídě nejenom stokoruna, ale i platební karta. Ta byla záhy
zneužita.
„V úterý šestého března v dopoledních
hodinách okradl doposud neznámý
lapka jednoho ze studentů prostějovského učiliště. Hoch měl v tašce položené u lavice peněženku, ze které mu
někdo odcizil finanční hotovost sto

korun a platební kartu. S ní, hned ten
samý den, provedl pět neoprávněných
bezkontaktních plateb v prodejnách
v Prostějově a v Lutíně. Poškozenému
mladíkovi svým jednáním způsobil
celkovou škodu 1 129 korun,“ uvedla
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Případ šetříme pro trestný
čin neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody,“ dodala mluvčí krajské policie.
(mik)

V baru přišel o ledvinku
Minulý pátek 9. března ve večerních hodinách přišel o svoji ledvinku
devětačtyřicetiletý muž, který ji položil na barový pult v restauraci
v ulici Karla Svolinského. Uvnitř měl peněženku s finanční hotovostí 3 500 Kč, platební kartu a osobní doklady. Odcizením věcí mu
vznikla škoda 4 100 Kč. Případem se policisté zabývají a šetří ho pro
trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

Pije a jí zadarmo!

Během předminulé neděle 4. března
strážníci řešili neplatícího zákazníka
v restauraci, a to hned dvakrát. K prvnímu případu vyjížděli po čtrnácté hodině do hostince na okraji města. Po příjezdu na místo kontaktovali obsluhu,
která uvedla, že zákazník vypil několik
piv a nealkoholické nápoje v hodnotě
142 korun a když byl požádán o zaplacení útraty, dal se na útěk. Na nevhodné
chování byl upozorněn právě přicházejícím hostem, dobrovolně se vrátil zpět
a vyčkal do příjezdu hlídky. Strážníkům
na místě na svou obhajobu uvedl, že
nemá peníze a způsobenou škodu
uhradí. O dvě hodiny později bylo přijato oznámení na linku 156 z restaurace
v centru města, které se týkalo hosta,
jenž odmítal zaplatit účet. Hlídka po
příjezdu na místo zjistila stejného muže
jako v prvním případě. Zde si objednal
jídlo a nápoje v celkové hodnotě 450
korun a následně odmítl za zkonzumované věci zaplatit. Dále bylo zjištěno
stejné počínání, jehož se muž dopustil
v půlce února tohoto roku ve stejné
restauraci, avšak z místa uprchl. Tehdy
způsobil škodu 325 korun. Svým jednáním dvaapadesátiletý muž způsobil
škodu celkem za 917 korun a je podezřelý z přestupku proti majetku, za který mu u správního orgánu hrozí pokuta
ve výši 50 000 korun.

Vinotéka bez tržby
V doposud přesně nezjištěné
době vnikl dosud neznámý pachatel do neuzamčeného skladu
vinotéky v jednom z prostějovských supermarketů, z něhož
měl poté odcizit obálku s týdenní tržbou ve výši 46 532 korun.
K poškození zařízení či vybavení
provozovny nedošlo. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli, samozřejmě v případě dopadení,
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.
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PROSTĚJOV Přímo na prostějovském náměstí se do sebe
pustili muž se ženou, kteří si
zde před veřejností vyřizovali osobní účty. A podle všeho
účty v pravém slova smyslu.
Jednapadesátiletý agresor totiž
napadl známou kvůli penězům.
Přítrž napadení učinili strážníci, kteří dámu raději odvezli
domů...
„Konfliktem v centru města mezi
známými se zabývali strážníci
v úterý šestého března v dopoledních hodinách. Na místě kontaktovali muže, který se choval hrubě
k ženě, slovně ji urážel a vyhrožoval fyzickým napadením. Dále
bylo zjištěno, že skutečně došlo
k fyzickému napadení, a to prud-

kým úderem do její levé ruky. Poškozená viditelné zranění neměla,
lékařské ošetření nepožadovala
a nebyla způsobena žádná škoda
na majetku. Důvodem agresivního chování chlapíka byly podle
její výpovědi neshody ohledně
peněz,“ uvedl Petr Zapletal, strážník Městské policie Prostějov. Jak
dodal, hlídka raději napadenou
ženu naložila do služebního vozidla. „Z bezpečnostních důvodů
byla převezena do místa jejího
bydliště,“ potvrdil s tím, že jednapadesátiletý muž je svým jednáním podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití, za nějž může
být udělena pokuta ve správním
řízení až ve výši 20 000 korun.
(mik)
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HORVÁTHOVI anebKRADE CELÁ RODINA
Nezletilý syn utekl z dětského domova,
azyl našel u otce

PROSTĚJOV Tahle rodinka přijde
stát pěkně draho... Robert a Greta
Horváthovi obývající byt v prostějovské
ulici Jana Zrzavého mají společně čtyři
syny. Zatímco rodiče kvůli opakovaným
krádežím tráví podstatnou část svého
života ve vězení, jejich děti od narození zaměstnávaly pracovnice sociálního
odboru magistrátu. Ve stopách rodičů
se už vydal i Santino Horváth, který společně se svojí maminkou Gretou skončil
ve vazbě. Tam mají nakročeno i další dva
dospělí synové. Ten poslední z domova
neustále utíká. Minulé úterý byl u prostějovského soudu viděn ve společnosti
svého otce. A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Patnáctiletý žák šesté třídy má trávit svůj život v Dětském domově ve Veselíčku, kde by také měl chodit
do školy a naučit se dodržovat základní pravidla potřebná k životu v naší společnosti. Nic takového jej
však očividně neláká a z domova pravidelně utíká.
Loni v lednu jej policisté objevili v bytě jeho otce
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v ulici Jana Zrzavého. Šestnáctiletý chlapec putoval
zpět do domova a otec před soud. Souzen byl z trestného činu ohrožení mravní výchovy dítěte. „Já mu
pořád říkám, že to má v domově lepší. Ale on si nedá
říct...,“ hájil se Robert Horváth zvaný Štika, který
v současnosti čelí obžalobě kvůli rozsáhlým krádežím, kterých se měl dopouštět společně s Davidem

Mikou, Patrikem Pilarem a Gabrielou Suchou. Krást
měl navzdory tomu, že pravidelně dochází na dialýzu a při hrozbě vězení se na svůj špatný zdravotní stav
neustále odvolává.
Robert Horváth přitom velmi dobře ví, že podporovat syna na útěku je proti zákonu. Ostatně s ním po
dovolence do domova sám přijel. Jeho potomek si
ovšem u vchodu začal dělat, co chtěl, skákal po autě
a nakonec utekl. Otec jej posléze opět naložil a odvezl
zpět do Prostějova. Na útěku pak mladík strávil necelé
dva měsíce. „Při naší návštěvě nám Robert Horváth
svého syna zapřel. O záchodě, kde byl zamčený, tvrdil, že je v rekonstrukci,“ popsal zasahující policista
okolnosti mladíkova zadržení.
Doba, kterou syn na útěku strávil u svého otce,
byla dostatečná na to, aby byl Robert Horváth
odsouzen. Soud mu prodloužil předchozí podmínku na 30 měsíců a stanovil nad ním dohled.
Probační úředník nyní bude moci bez problémů navštěvovat jeho byt. „Robert Horváth svého syna skrýval úmyslně, čímž mu umožnil, aby se vyhýbal škole.
Možná si myslí, že mu tím nějak pomáhá, ale naopak
mu hrozně ubližuje. Svojí špatnou výchovou a příkladem kazí budoucnost i poslednímu ze svých čtyř dětí,“
konstatoval soudce Petr Vrtěl, před nímž se členové
rodiny Horváthových střídají jako svatí na orloji.
Rozsudek je již pravomocný.
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Vyloupil obchodníka
Během předminulého víkendu
v noci ze soboty 3. na neděli 4.
března okradl neznámý pachatel
provozovatele prodejny, když
mu odcizil tržbu ve výši 46 530
korun. Policisté po příjezdu na
místo zjistili, že osoba vnikla do
neuzamčeného skladu prodejny
na ulici Olomoucká a ukradla
obálku s výše uvedenou sumou.
Případ policie šetří pro trestný
čin krádeže.

Se sluchátky neprošel
Minulé pondělí 5. března po devatenácté hodině se jednadvacetiletý mladík vydal do marketu
v Olomoucké ulici. Při procházení prodejny si do kapsy kabátu
strčil sluchátka v hodnotě 450
Kč a prošel bez zaplacení skrz
prostor pokladen, za kterými
byl zastaven. Ukradené zboží
dobrovolně vrátil a policisté si
ho k dalšímu šetření převezli na
policejní služebnu. Mladík, dle
záznamu v rejstříku trestu, byl
již v minulosti odsouzen za trestný čin krádeže.

Neopatrná seniorka
Jen na chvilinku nevěnovala
poškozená třiašedesátiletá žena
pozornost své nákupní tašce
na kolečkách, když si vybírala
zboží přes výlohu před prodejnou masny v obchodním domě
v ulici Plumlovská. Jejího počínání si všiml neznámý chmaták, využil situace a ženě odcizil z tašky peněženku, ve které
měla doklady, finanční hotovost 450 korun a platební karty.

Jel rychle a pod vlivem
Uplynulý pátek 9. března v dopoledních hodinách zaznamenala policejní hlídka vozidlo
Škoda Octavia, které překročilo o 23 km/h v obci stanovenou rychlost. Řidič uvedeného
vozidla byl policisty zastaven
v Kostelecké ulici a mimo běžné kontroly provedla i dechové
zkoušky u podezřelého a ty vykázaly pozitivní hodnoty. První
mu bylo naměřeno 1,91 promile alkoholu v dechu a druhou
se hladina ještě zvýšila na 2,10
promile. Řidič se k požití alkoholu doznal a s naměřenými
hodnotami souhlasil. Pokračovat v jízdě mu policisté zakázali
a navíc mu odebrali i řidičský
průkaz. Jeho nezodpovědné
chování bylo kvalifikováno jako
trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky.

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

Isabella NEDELKINA
4. 3. 2018 47 cm 3,40 kg
Prostějov
David NOVOTNÝ
3. 3. 2018 51 cm 4,00 kg
Polomí
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek odpoledne zaplnily jeviště Městského divadla
v Prostějově děti z mateřských škol celého regionu. A hlediště zase vděční diváci,
především z řad rodičů, prarodičů či jiných příbuzných. V pořadí již devatenáctý ročník oblastního kola celostátního
festivalu Mateřinka 2018 se setkal s obrovským ohlasem. A účast byla rekordní!
Letošní přehlídky se zúčastnilo celkem
devět mateřských školek. Svá nacvičená
vystoupení předváděly obecenstvu děti
z mateřinek z Prostějoviček, Smržic, Kralic
na Hané a děti z prostějovských školek z ulic
Raisova, Dvořákova, Partyzánská, Libušinka, Fanderlíkova a z mateřské školy Jana
Železného. „Desátá mateřinka z Mánesovy
ulice se bohužel nezúčastnila, poněvadž
děti onemocněly chřipkou,“ zalitoval Tomáš
Jachník, dlouholetý hlavní organizátor prostějovské mateřinky.
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deset let asi největší. Z kapacitních důvodů městského divadla jsem musel odmítnout vystoupení dětí ze tří mateřských
škol. Bohužel se tak nemohly předvést
děti z Kostelce na Hané, Čechovic a ani
děti z mateřinky v Moravské ulici v Prostějově,“ uvedl dále Tomáš Jachník.
>>> pokračování na straně 24

jakáá byla mateeřiinka 2018....

Co se týká jednotlivých dětských představení v soutěži, vesměs se jednalo
o hudebně-taneční nebo hudebně-pohybová vystoupení. „Letošní ročník byl
opravdu jako vždy velmi kvalitní. Je vidět,
že nacvičující pedagožky ze školek si dávají na výsledku své práce velmi záležet.
Zájem o letošní ročník byl za posledních
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Tomáš Jachník

lituje hlavní organizátor

„Tři školky jsem musel odmítnout,“
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Eliška MEJSTŘÍKOVÁ
4. 3. 2018 53 cm 3,80 kg
Kobylničky

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz
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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.

  ::ABC

PROSTĚJOV Celkem 106 zájemců navštívilo během čtvrtečního dne preventivně-osvětovou
akci s názvem Den ledvin, která
se konala v Nemocnici Prostějov.
Zájem ze strany veřejnosti byl tak
téměř dvojnásobný oproti roku
2017, kdy se při této příležitosti nechalo vyšetřit šest desítek
osob.
S výsledky provedených vyšetření
zdravotního stavu byli prostějovští
zdravotníci spokojeni. Z více než
stovky účastníků včerejší akce bylo
pro zjištěnou odchylku od normy
 &  
objednáno k dalším podrobnějším
vyšetřením pouze šest osob. Lidé si mohli nechat změřit BMI, vypočíst míru rizika pro zdravotní
stav, změřit krevní tlak. K individuálním konzultacím byl zájemcům k dispozici také lékař.
„Cílem Dne ledvin v Nemocnici Prostějov bylo upozornit na důležitost prevence ledvinových onemocnění. Obtíže ledvin postihnou dle statistik každého desátého Čecha. Bohužel celá polovina
z nich zjistí obtíže až v pokročilé fázi. Onemocnění ledvin totiž často nebývá na člověku nijak znát.
Skoro polovina pacientů, kteří jsou odkázáni na dialýzu, zpozoruje potíže až v momentě, kdy již
dojde k selhání ledvin,“ uvedla (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel.
(red)

EBE:

Lidé projevili o Den ledvin

Z NEMOCNICE ...

Lukáš ROZSÍVAL
5. 3. 2018 48 cm 3,00 kg
Přemyslovice

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Sofie STAŇKOVÁ
25. 2. 2018 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

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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další vztahy. „Jak jsme již zmínili, získali
jsme informaci, že Nejvyšší soud už ve
věci platnosti či neplatnosti smlouvy
skutečně rozhodl, ale jak, to se zatím
nedozvíme. Výsledek budeme znát až
z písemného rozsudku, který nám přijde. To ale může trvat měsíc nebo i půl
roku,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Prostějovští konšelé tak mezitím
vytahují do boje s dalším trumfem!
„Před chvílí mi z advokátní kanceláře
Ritter a Šťastný přišel návrh na soudní
vyklizení parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí. Nyní se na doMichal Kadlec
kument podívají právníci magistrátu,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a pokud návrh bude v souladu s našimi
je pro Prostějov i Manthellan velice záměry, podáme ho Okresnímu soudu
důležité, od něj se totiž budou odvíjet v Prostějově. Advokátní kancelář nám
zároveň nedoporučuje žádné aktivity
vůči Manthellanu, dokud tak neurčí
soud. Proto nemůžeme přikročit zatím
k tomu, abychom zábrany u parkoviště,
které zde společnost instalovala, nechali odstranit sami,“ prozradil Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky.
„O tomto postupu města Prostějova
nemáme žádné oficiální informace.
Naše společnost považuje smlouvy
s magistrátem za platné i účinné a nadále pracuje na přípravě projektu Galerie Prostějov. Veškerým případným
krokům směřujícím proti realizaci
projektu či platnosti smluv se budeme
bránit v souladu se zákonem,“ odpověděl na aktuální dotaz Večerníku Lukáš
Čepelka, manažer projektu Galerie
Prostějov.

viště včetně plochy pro úschovnu kol
tak, abychom navázali na dlouholetou
tradici existence koupaliště v této části města,“ vyjmenoval Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek statutárního
města prostějovské primátorky.
Jak znovu připomněl, celá rekonstrukce koupaliště začala se značným zpožděním. „Stalo se tak kvůli odvolání
neúspěšného uchazeče o tuto zakázku
ve výběrovém řízení.“ zkonkretizoval

Fišer. Otázkou teď ovšem je, zda bude
dodržen slib a koupaliště otevře již na
začátku letní sezóny. „Jak jsem mluvil se zástupci stavební firmy, udělají
všechno pro to, aby se všechno stihlo.
Bude to ale o fous,“ předvídá Fišer.
„Jako vrahovická patriotka věřím, že
koupací sezóna se stihne,“ dodala na
tiskové konferenci po posledním jednání rady města nadějně primátorka
Alena Rašková (ČSSD).

PROSTĚJOV Stavební materiál naskládaný přímo pod značkou zákazu
skládky v Ječné ulici v Čechovicích si už
vysloužil „odměnu“. Případ, o kterém
Večerník informoval koncem února,
bleskurychle vyřešily městská policie
a následně i přestupková komise.
Na černou skládku upozornili Večerník
a poté i vedení magistrátu obyvatelé Ječné
ulice. Manželé Langerovi, kteří vlastní dům
hned vedle černé skládky, se k přestupku
přiznali. „Původce skládky dostal od přestupkové komise pokutu ve výši dvou tisíc
korun,“ sdělil minulý pátek exkluzivně Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky statutárního města Prostějova.
Ten čin odsoudil už ve chvíli, kdy nad černou skládkou láteřili obyvatelé Ječné ulice.
Náměstek primátorky také potvrdil, že
se s pachateli tohoto přestupku proti vyhlášce města setkal. „Celou situaci jsme si
vysvětlili. Původcem skládky byli majitelé H        # ! $
přilehlého rodinného domu, kteří mají zá-   #     $
měr upravit prostory před svým domem. # " D     # !
Materiál na příslušné úpravy složili na # 8  " Foto: Michal Kadlec

veřejné místo, čímž dle našich pravidel založili skládku. Domluvili jsme se na dalším
postupu ve věci úprav okolí domu. Ale základem dohody je, že materiál odstraní na
svůj pozemek,“ prozradil Jiří Pospíšil.
Večerník získal kontakt na muže, kterého
nyní čeká zaplacení dvoutisícové pokuty.
„Nemůžu mluvit, řídím auto, na shledanou,“ odbyl naše zavolání Drahoslav Langer z Čechovic. Na pozdější telefonát již
ale nereagoval, stejně tak už neodpověděl
ani na SMS zprávu zaslanou Večerníkem
minulý pátek odpoledne...
(mik)

Důvodem této výpůjčky je výstavba
nového oplocení na hranici plánovaného rozšíření areálu. „Oplocení
do výšky dvou metrů, jehož součástí
budou vstupní branky, je nutné k zajištění bezpečnosti a eliminaci pohybu
cizích osob v dosud neoplocené části
areálu. Ubytovací prostory jsou v současnosti volně přístupné, a to je opravdu nešťastné. Na své konto jej bude
stavět samo centrum,“ přidal Pospíšil.
Za pozemky o rozloze 455 metrů
čtverečních je rád i ředitel Azylového
centra v Prostějově. „Pozemky jsou
již od začátku přirozenou součástí
areálu Azylového centra, zatím však
nebyly zahrnuty ve smlouvě o výpůjčce. O toto jsme požádali z důvodu zajištění bezpečnosti uvnitř areálu
a zamezení vstupu cizích osob, což je
i důvod oplocení,“ potvrdil Večerníku
Jan Kalla.
(mik)

PETR FIALA: „Když se vyspím VHUL¾O
a neponocuji, tak je to vždy lepší...“ YHéHUQÊNX

VOLEJTE 608 960 042

POSLEDNÍ ŠANCE
PRO STÁVAJÍCÍ ABONENTY
    
  !

PROSTĚJOV Před dvěma týdny
zastupitelé schválili Azylovému
centru v Prostějově půlmilionovou
dotaci na roční provoz, nyní radní vycházejí tomuto potřebnému
sociálnímu zařízení vstříc znovu.
Tentokrát v jiné záležitosti. Magistrát centru zapůjčí dva pozemky
v domě za Určickou ulicí.
Azylové centrum, které poskytuje
ubytování osob a doplňkové služby
ve formě intenzivní sociální práce,
pracovní terapie, psychoterapie a právního poradenství získá do výpůjčky
dva městské pozemky. „Rada města již
tuto výpůjčku odsouhlasila na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Centrum ponese veškeré náklady
na provoz a údržbu těchto pozemků,“
konstatoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města
Prostějova.

DVA POZEMKY

Josef Fiala na své funkce ředitelů rezignovali. Nehledejte na tom nic překvapivého, oba jsou už v důchodovém
věku a přáli si skončit. Nyní tedy zahajujeme výběrová řízení na obsazení
těchto postů,“ vysvětlila Večerníku
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně prostějovské primátorky pro
školství.
(mik)

Magistrát půjčí „azyláku“

PROSTĚJOV Dvě prostějovské
instituce, jejichž zřizovatelem je
statutární město Prostějov, přišly
v minulých dnech o své ředitele.
Magistrát se nyní bude poohlížet
po nových.
„Jde o Sportcentrum DDM a Základní školu v ulici E. Valenty. V prvním
případě Ivan Nedvěd a ve druhém

PROSTĚJOV Kytarista a zpěvák kapely Mňága a Žďorp, která v loňském
roce vystoupila v dnes již zrušeném rockovém klubu Apollo 13, se s Večerníkem podělil se svými dojmy i pocity. Petr Fiala, pocházející z Valašského Meziříčí, stál u samotného zrodu hudební skupiny v roce 1987,
která tedy loni slavila třicetileté výročí. Během těchto tří dekád vydali
sedmnáct studiových alb, to poslední nese název „Třínohý pes“.
fyzičce pracuji pravidelně dvakrát týdEXKLUZIVNÍ
ně ve fitku, navíc mi s kondicí pomározhovor
há i trenér boxu. Hlavním důvodem
toho, proč sportuji, je však to, že chci
pro Večerník
zůstat na světě o něco déle, dělám to
Martin
tedy hlavně pro sebe. Co si vzpomínám, v Prostějově bylo všechno super,
PYTELA
společně s našimi fanoušky jsme to
 Vaše vystoupení musí být ná- přežili a koncert si užili. Jsme rádi, že
ročná i po fyzické stránce... Jak jste jsme do cíle dorazili úspěšně.“
si užil loňský prostějovský kon-  Zajímavé jsou kreace, které běcert?
hem svých vystoupení předvádíte.
„Abych byl upřímný, koncerty se dají Jsou spontánní nebo předem přizvládnout vždy. Co se týče náročnos- pravené?
ti, tak záleží především na tom, co se „Veškerá naše gesta vznikají naprosto
děje den nebo spíše noc před koncer- spontánně na pódiu, žádná předchotem. Když se vyspím, nejdu nikam zí příprava tomu, co během našich
pařit a neponocuji, tak je to vždy lepší. vystoupení předvádíme, nepředchází.
(směje se) V opačném případě se úna- Nemyslím tím samozřejmě samotné
va nashromáždí a není to ideální. Na hraní a zpěv.“ (úsměv)

 Jste s deskou „Třínohý pes“ spokojen?
„Cédéčko ´Třínohý pes´ mám strašně
moc rád. Teď jsem jej sice schválně již
deset dní neposlouchal, už se ale velice těším, jak si ho zase pustím. Řadím
ho mezi tři nejlepší projekty společně
s alby ´Made in Valmez´ a ´Made in
China´. V případě našeho nejnovějšího počinu jsme vybírali z dvaceti songů těch deset nejlepších. Album mi
přijde konzistentní, kvalitu podpořili
i naši hosté.“

 Jaká z nových písní je vaše nejoblíbenější?
„Za mě osobně bych zvolil song Odpolední, která je blízká i posluchačům.
Tuto pomalou a prázdnou píseň si
pokaždé užívám. Je to druh hudby, co
vůbec neumíme a nikdy jindy jsme nic
podobného nehráli, možná také proto.
Neobsahuje příliš slov a tím, že se text
neustále opakuje, je na fráze, které opakovaně zaznívají, kladen větší důraz.“
Celý rozhovor najdete již brzy na
www.vecernikpv.cz

Foto: idnes.cz

PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, jede divokou dráhou dál. V sedmé rundě máme za sebou zpověď člena Rady statutárního
města Prostějov i zástupce podnikatelské sféry, čímž přichází na řadu osobnost z kulturní či společenské oblasti. Příště uzavře další
kruh pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

Těžká technika, která před necelým
měsícem vyjela na pozemek koupaliště ve Vrahovicích, už demolovala
staré budovy, vybourala betonové
konstrukce starého bazénu a připravuje plochu pro nové padesátimetrové městské koupaliště. „Starý bazén
nahradí nový nerezový o rozměrech
padesát krát dvacet metrů. Součástí
areálu budou i dětský bazén, dětské
hřiště a vstupní budova se zázemím
včetně občerstvení. Pochopitelně
upravíme také stávající zpevněné plo- G         !  +   !  ! $
chy, plochy hřišť a vybudujeme parko-    !  "
Foto: Michal Kadlec

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už v polovině února Večerník informoval o zahájení
rozsáhlé a finančně velice náročné
rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích. Na sklonku uplynulého
týdne jsme se byli podívat přímo
na místě. Překvapila nás obří halda
betonových dílců, která pochází ze
zbouraných budov, ale hlavně z bazénu, který už mají stavbaři kompletně vybagrovaný. Těžké stroje
nyní beton drtí a nákladní auta jej
odvážejí na skládku...

Stihne se ve Vrahovicích koupací sezóna?

Stroje zatím drtí beton

PROSTĚJOV Spor mezi prostějovským magistrátem a developerskou
společností Manthellan nabírá na
obrátkách. Nejvyšší soud České republiky již 21. února rozhodl o odvolání společnosti Prior proti rozsudku Krajského soudu v Brně
ohledně neplatnosti smluv mezi
městem a Manthellanem. Verdikt
tribunálu je v tuto chvíli ještě neznámý, avšak prostějovští konšelé nezávazně na tom požádali soud znovu,
tentokrát o to, aby Manthellan okamžitě uvolnil parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí!

PADL TREST
zjistili jsme
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SOUDNÍ VYSTĚHOVÁNÍ! A hned dva! Proè?
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a snižovat počty nehod pod vlivem
alkoholu a omamných a psychotropních látek. V oblasti prevence
provedli policisté dopravní služby
dvaačtyřict preventivních akcí s cílem pozitivně ovlivnit situaci v silničním provozu a nadále zlepšovat
image Policie ČR. V dalších činnostech bylo při dohledu nad silničním
provozem zadrženo šestačtyřicet
pachatelů trestné činnosti. Na pokutách bylo vybráno celkem 2 921
000 korun a dalších 162 přestupků
bylo oznámeno nebo odevzdáno
k projednání příslušným orgánům,“
shrnul zbývající základní roční statistiky Miroslav Spurný, vedoucí
Územního odboru Prostějov Policie
ČR.

vecerník
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Opilí a zdrogovaní øidièi

ní hovorového zařízení při jízdě, pro
špatný technický stav vozidel 534 řidičů vozidel, 86 cyklistů a 10 chodců
pro nejrůznější dopravní přestupky. Při
silničních kontrolách bylo také zjištěno
122 řidičů, kteří řídili vozidla pod vlivem alkoholu a 13 pod vlivem jiných
návykových látek, což je ve srovnání
s předcxhozím rokem v celkovém počtu 135 o osmnáct řidičů méně,“ prozradil šéf prostějovské policie s tím, že
v rámci organizačních článků územního odboru Prostějov bylo zjištěno
582 řidičů pod vlivem omamných
a psychotropních látek. „Z tohoto
celkového počtu se jich šestaosmdesát dopustilo trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky a bylo realizováno jejich trestní stíhání. Jednání
496 řidičů, u kterých byla pozitivně
detekována přítomnost alkoholu nebo
jiných návykových látek, bylo řešeno
jako přestupky. Z toho 124 řidičů bylo
zjištěno pod vlivem omamné nebo psychotropní látky a 372 řidičů pod vlivem
alkoholu,“ přidal až alarmující čísla Miroslav Spurný.
V oblasti silničního dohledu byl výkon služby prostějovských dopravních policistů zaměřen na porušování pravidel silničního provozu, která
jsou nejčastějšími příčinami nehod
s vážnými následky. Provedeno bylo
27 dopravně bezpečnostních akcí
organizovaných územním odborem
a zdejším dopravním inspektorátem. „Kontroly v této oblasti zůstávají do budoucna nadále hlavními
prioritami v dohledu nad silničním
provozem. Počet nehod pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek
se snížil o deset případů, celkem tento negativní jev stál za sedmatřiceti
dopravními srážkami. Naším cílem
tak proto je i v nadcházejícím období nadále aktivně cíleně působit
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PROSTĚJOV Jak Večerník několikrát informoval, v letošním roce
by měla začít stavba autobusového
terminálu v blízkosti lázní v Blahoslavově ulici, ovšem už nyní radní
počítají s vyčleněním deseti milionů
korun na rekonstrukci stávajícího
terminálu, chcete-li autobusového
nádraží v Janáčkově ulici vedle supermarketu Albert.

Na úterním jednání radní schválili zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. „Vyhlášení
výběrového řízení bude vyvěšeno na
portálu zakáek na internetových stránkách města. Kromě toho oslovíme pětici
možných dodavatelů. V hodnocení jimi
předložených nabídek budou rozhodující výše nabídkové ceny, celková doba

provádění díla a kritérium, jehož cílem
je co nejvíce zkrátit omezení dopravní
obslužnosti v rámci hromadné dopravy
a provozu autobusového terminálu. Nabídky při otvírání obálek bude hodnotit
tříčlenná komise,“ popsal způsob výběru
stavební firmy Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.
Večerník ovšem spíše zajímalo, co
všechno nového se na autobusovém
nádraží bude dělat? „Jsou to zejména
práce při stavbě terminálu a zastřešení
dvou krajních nástupišť přestupního
terminálu autobusového nádraží. Jedná
se o kovovou konstrukci se zastřešením
pultovou střechou. Součástí je vybudování přístřešku na kola navazujícího na
první nástupiště, dále umístění cykloboxů a s tím související úprava zpevně-

31. října tohoto roku. Náklady na tuto
investici jsou ve výši 10 962 600 korun
i s DPH. „Máme zažádáno o dotaci, která
by měla činit až sedmdesát procent uznatelných nákladů,“ doplnil Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný radní. (mik)

vení z dosud nezjištěných příčin srazil Vývoj celé události ale záhy prokázal,
sedmačtyřicetiletého chodce, který že se zdravím sraženého chodce to
šel po levé stranení vůbec dobré.
„Poškozený byl
přece jen zraněný a z prodejny
v ulici Janáčkova
si nakonec zavolal sanitku, která ho převezla na
ošetření do nemocnice.
n ě Chodec policistům sdělil, že před nekomunikace směrem k ulici hodou požil víno, ale přesné množství
Říční. Muž po nehodě zastavil a chtěl nebyl schopen určit. Provedeným rozpostiženému poskytnout pomoc. Ten borem krve v nemocnici byla u poškose ale ohradil, že mu nic není a ne- zeného zjištěna hladina alkoholu v krvi
hodu řešit nechce. Řidič tedy poté 3,19 promile. Nehoda je nadále v šetření
z místa odjel,“ popsala nehodu Miluše policistů z dopravního inspektorátu,“
Zajícová, tisková mluvčí Krajského přidala Zajícová. Zda policisté pátrají po
ředitelství Policie ČR Olomouckého řidiči vozidla, který opilého muže srazil,
kraje.
již však neuvedla...
(mik)

i zavolal
Sanitku s 



PROSTĚJOV-VRAHOVICE Tohle zde snad ještě nebylo! Minulý
čtvrtek večer v Tovární ulici ve
Vrahovicích srazil řidič zatím neznámého auta totálně
opilého chodce. Šofér
zastavil a snažil se
muži pomoci.
Ten ho však odmítl s tím, že mu
nic není a ať jede
pryč. Tak jednoduché to
ale nebylo, chlapík se ještě dobelhal
k nádraží, odkud si zavolal sanitku...
„Ve večerních hodinách čtvrtku osmého března jel prozatím neznámý řidič
s vozidlem po ulici Tovární směrem
k ulici Vrahovické. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou u místního občerst-

PROSTĚJOV V předminulém čísle
Večerník informoval o skutečnosti,
že v průběhu již probíhající rekonstrukce bude celý Národní dům
včetně divadla uzavřen po celou
dobu letních prázdnin. Neuběhl
však ani týden a radní informovali,
že dva měsíce nebudou stačit!
„Ano, původně jsme mysleli, že
dvouměsíční uzavírka Národního

a servírkami...

co s kuchaři

domu skutečně postačí a k tomu ještě dokážeme udržet alespoň provoz
zahrádky. Nyní ale na základě prověření celého plánu rekonstrukce
už víme, že provozovna bude muset
být kompletně uzavřena minimálně
od května do konce září. A zahrádka
bude zavřena rovněž, protože tam
bude uskladněn stavební materiál,“
prozradila na tiskové konferenci po
jednání rady města primátorka Alena Rašková (ČSSD). „Kromě rekonstrukčních prací na střeše i fasádě
Národního domu proběhne také
generální oprava veškerých rozvodů
a odpadů, upravovat se budou chodníky okolo budovy a také inženýrské
sítě. Ty jsou ještě původní a ve velmi
špatném stavu,“ přidal Zdeněk Fišer

(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Je tudíž zcela zřejmé, že nucenou
přestávku si dají divadlo i restaurace
s kavárnou. „S vedením Městského
divadla v Prostějově jsme dohodnuti, že si prodlouží prázdniny a sezóna
začne později než obvykle. Osobně
ale trochu vidím problém v uzavření
restaurace a kavárny. Jsou tam výborní kuchaři a kvalitní členové obsluhy.
A protože je restaurace z větší části
pod správou města, nechtěli bychom,
aby tito lidé byli čtyři měsíce bez práce nebo aby od nás utekli za jiným
zaměstnáním. Proto nyní pro ně hledáme na uvedenou dobu přechodné
uplatnění,“ sdělila Večerníku Alena
Rašková.
(mik)

& &''  Uzavírka Národního domu bude delší
Radní přemýšlí,

ných ploch a umístění nové elektronické
informační tabule,“ vysvětlil Fišer. Jak
prozradil, rekonstrukce autobusového
nádraží v Janáčkově ulici bude zahájena 1. června a dokončena má být podle podmínek výběrového řízení do

 !+    #  +           !
 -    "
Foto: Michal Kadlec

Autobusový terminál projde změnou za 11 milionů korun
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poèet dopravních nehod
a jejich následky

V roce 2017 zpracovávali dopravní policisté na Prostějovsku celkem
627 dopravních nehod, které podléhaly oznamovací povinnosti podle
zákona o silničním provozu. To je
oproti letopočtu 2016 pokles o je-

Michal
KADLEC

pro Večerník

denatřicet dopravních nehod. „Ve
156 případech byly nehody vyřešeny
příkazem na místě a 186 dopravních
přestupků bylo odevzdáno správním
orgánům podle místní příslušnosti.
Dalších 260 drobných kolizí s přítomností policistů na místě si řidiči
vyřešili sami, a to prostřednictvím
takzvaného euroformuláře. V těchto událostech byla věc vyřízena na
místě v příkazním řízení udělením
pokuty a statisticky tyto nehody nejsou evidovány,“ vysvětlil ve výroční
zprávě o nehodovosti na Prostějovsku Miroslav Spurný, vedoucí Územ-

ního odboru Prostějov Policie ČR.
Jak ale dodal, i když bylo nehod
méně, následky byly horší než
v roce 2016! „Z uvedeného výčtu
dopravních nehod je zřejmé, že vloni došlo ke zvýšení počtu usmrcených a těžce zraněných osob, avšak
za posledních dvacet let jde o druhý
statisticky nejlepší výsledek, přičemž
nejlepší byl právě v roce 2016. Z celkového počtu dopravních nehod bylo
sto patnáct nezaviněno řidiči. Největší
měrou se podílely střety se zvěří, a to
v šestadevadesáti případech,“ shrnul
Spurný.
Policisté se samozřejmě snaží v rámci
preventivních kontrol zajistit co nejmenší nehodovost, ostatně alespoň
namátková kontrola a s tím spojená
dechová zkouška potkala vloni snad
každého řidiče. Ne všichni ale byli vzoroví. A chybovali také chodci a cyklisté.
„Službou dopravní policie bylo v roce
2017 zjištěno 5 016 dopravních přestupků. Z tohoto počtu policisté vyřídili příkazem na místě nebo oznámili
1 814 řidičů za překročení stanovené
rychlosti, 128 bylo postiženo za drže-

!"#$%"

Prostějov (mik) - Sotva skončily jarní
prázdniny, s nimi také skončil týdenní
omezený režim provozu mateřských škol
a družin, prostějovští konšelé už plánují
provoz těchto zařízení během letních
dvouměsíčních prázdnin. „Informace
o omezení nebo přerušení provozu najdou rodiče na přístupném místě ve škole
nejméně dva měsíce předem,“ nabádá
rodiče Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky pro školství.
Prázdninový čas půjde opět ruku v ruce
s omezením provozu mateřských škol.
Jeho rozsah si určuje každý ředitel mateřinky po projednání se zřizovatelem.
„Ředitelé ve spolupráci se zřizovatelem
se vždy mezi sebou musí dohodnout
a sladit možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí s jinými školkami po
dobu omezení nebo přerušení provozu.
Zároveň musí informovat o možnostech
a podmínkách zajištění péče o děti v době
omezení nebo přerušení provozu,“ objasnila dále Hemerková.



Prostějov (red) - Ve dnech 12. až
16. března bude částečně uzavřena
komunikace na ulici Šárka a některé
komunikace ve vnitrobloku sídliště
v souvislosti s kácením stromů v rámci regenerace sídliště. Délka uzavírky
měří cca 300 metrů, přičemž objížďka
není stanovena. Jeden jízdní pruh na
ulici Šárka bude volný. Detaily naleznete www.prostejov.eu!

Èásteèná uzavírka
v ulici Šárka

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Aktuální statistika dopravní nehodovosti roku
2017 není příliš optimistická. Na silnicích Prostějovska zahynuly čtyři osoby, což je o tři více než v předcházejícím roce.
Přibylo také těžce zraněných účastníků nehod. A aby toho
nebylo málo, zvyšující trend zaznamenali policisté, i co se
týká řidičů přistižených za volantem vozidla pod vlivem alkoholu či dokonce drog. Při stále vzrůstajícím počtu kontrol dopravních policistů, kterým se nelze divit, bylo navíc
zjištěno přes pět tisíc přestupků... Neradostná čísla, která si
Večerník zvolil pro svoje téma.

Sedmatřicet nehod na Prostějovsku
zavinili opilí nebo zdrogovaní řidiči



Nová cyklostezka



Prostějov (mik) - Pro novou cyklostezku v trase od Sídliště Svobody přes
Anglickou až po Anenskou ulici se už
připravuje projektová dokumentace
vedoucí tradičně pro územní rozhodnutí a stavební povolení. „Konkrétně
se jedná o sto padesát metrů dlouhý
nový úsek, který propojí stávající cyklotrasy v oblasti. Společnost, která se
ujme vytvoření projektové dokumentace, byla vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější, za projekt zaplatíme
z městské pokladny 114 950 korun
i s DPH,“ informoval Zdeněk Fišer
(ČSSD), náměstek primátorky statutárního města Prostějova. Na otázku,
zda nová cyklostezka zabere současnou veřejnou zeleň, náměstek odpověděl, že právě nový projekt má řešit
co nejmenší dopad na zeleň.



RYCHLÝ
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Mám rád různorodost. I proto jsem
vděčný za to, že žiji ve střední Evropě,
kde se pravidelně střídá čtvero ročních
období. Díky tomu si můžeme užívat
lyžování v zimě, přívalu energie na
jaře, koupání v parném létě, stejně jako
podzimních výletů do pestrobarevné
přírody.
Najdou se však lidé, kteří to vidí jinak.
Ti nesnáší mráz v zimě, pyl na jaře, vedro v létě a mlhy na podzim. Když si
mi pak stěžují na aktuální teploty, pak
jim obvykle odpovídám: ano, máte
pravdu, je to hrůza, ale máme velké
štěstí, že nějaké počasí vůbec je, představte si, že by nebylo vůbec žádné...

si rychle a rádi navykli tomu, jak nám
naše civilizace všemožně zpříjemňuje život. Kde to jen jde, vytváří nám
„optimální“ podmínky pro naše pohodlí. Jenže pohodlí činí z dospělých
bázlivé děti, teprve obtíže z nás dělají
soběstačné bytosti.
Nadávky na nikterak dlouhou a mrazivou letošní zimu jasně dokazují, jak
jsme zpohodlněli a jak toužíme po
tom mít všechno tak, jak jsme zvyklí.
Pokud však nebudeme v zimě schopni
s nadhledem a úsměvem zvládnout led
i mráz, nelze se divit, že neobstojíme
ani při výrazně větších potížích, které
na nás v životě nepochybně čekají.

B

středisko Družba na ploše 620m2
a restaurace Záhoří na sídlišti Brněnská. Provoz také zahájila víceúčelová sportovní hala za Hloučelou, patřící tehdy k městskému
domu pionýrů a mládeže. Zemřel
významný lesnický odborník Pravdomil Svoboda. O deset let později
zasáhla smutná zpráva především
krajany v emigraci, ale také pamětníky ve městě a posluchače Hlasu
Ameriky tamtéž. Ve městě Kent
v USA totiž zemřel prostějovský
rodák JUDr. Ivo Ducháček, univerzitní profesor, novinář a publicista,
který za druhé světové války působil
v londýnské emigraci a po květnu
1945 byl čelným představitelem
Československé strany lidové. Po
únoru 1948 odešel do USA a pod
pseudonymem Martin Čermák
působil dlouhá léta v rozhlasové
stanici Hlas Ameriky, která vysílala
pravidelně v češtině od devíti hodin
večer, což pamatujeme zřejmě my
všichni světa znalí a tzv. „štvavé vysílačky“ na rádiu poslouchající, a dále
také přednášel na New York College. Zajímavá událost potkala místní
archeology, kteří severozápadně od
města objevili sídliště z mladší doby
kamenné.
řezen 2008 byl již vcelku měsícem politicky klidným. V období od začátku dubna do 13. června
proběhla na náměstí E. Husserla

rekonstrukce plynovodního potrubí
včetně přípojek. Pracovníci odboru životního prostředí společně se
zástupcem správce zeleně prošetřili
stav stromů na městském hřbitově
v Brněnské ulici. Při pochůzce sledovali především jejich zdravotní stav,
místo a směr jejich růstu a společně
posuzovali možné řešení, jak předejít opakování vývratu či zlomení
stromů při větrném počasí. Zjistili,
že zhruba pět desítek stromů, především smrků ztepilých, jejichž stáří se
pohybuje od sedmdesáti do sta let, je
třeba co nejrychleji vykácet.
A letos? No uvidíme...

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Dávají od toho ruce pryè...
Nedivím se, že prostějovská policie neinformuje o zločinech, kterých se
dopouštějí lidé z menšinové komunity. Není to tak dlouho, co jsem byl
svědkem přepadení staré paní a vypovídal jsem v tomto smyslu na policii.
Pak jsem se ale o tomto případu nikde nedočetl, vůbec nic se o tom nezveřejnilo. Připadá mi, že to je ten pravý rasismus naruby. Když něco podobného udělá občan většinové komunity, jsou o tom v novinách palcové titulky.
Neměří se všem stejným metrem a policie Romům jen nadržuje!
Milan V., Prostějov

Mnozí by se asi divili
Že byli na ubytovně kdesi na Prostějovsku zadrženi nelegální přistěhovalci
z Ukrajiny, je sice dobře, ale proč se tak důkladně nekontrolují ubytovny
i přímo v Prostějově? Bydlím ve Vrahovicích a denně tady v okolí ulice Marie Pujmanové potkávám lidi mluvící cizí řečí, kteří se každý večer srocují
před místními ubytovnami. A to ať mi nikdo neříká, že jsou tady všichni
legálně! Byla bych velice ráda, aby policie nevykonávala pouze namátkové
kontroly, ale aby mnohem častěji zkontrolovala všechny lidi, kteří na ubytovnách v noci přespávají. Jsem přesvědčena, že by se mnozí divili!
P. S., Prostějov

 !"

B

tehdy probíhal jako soutěžení jen
recitátorů v rámci republiky. Březen
1968 byl naopak i v Prostějově vlahý
ze závanu demokracie a budování
Dubčekova socialismu s lidskou
tváří. Opět se směly připomínat narozeniny T. G. Masaryka, pietně tak
byly připomenuty ty stoosmnácté.
Byla ustavena komise M 53 k prošetření událostí, které souvisely
s odstraněním sochy TGM v padesátých letech. Byla zřízena další komise pro obnovu této sochy
a neúspěšně se také hledala socha
odstraněná. Okresní konference
KSČ potvrdila nové trendy ve společnosti, demokratizaci a přihlásila
se k Dubčekovu vedení. Stejně tak
jednala i Okresní odborová rada na
stejná témata. Zvýšila se aktivita nekomunistických stran a organizací
jako Klub angažovaných nestraníků
a K 231. Zemřel JUDr. Jan Poláček,
významný moravský folklorista, sběratel a vydavatel hanáckých lidových
písní.
řezen 1978 se nesl zase ve znamení normalizace, a tudíž politicky zde již vládly stojaté vody.
Otevřeny byly nové obchodní

Nejsem právník, ale...
Hodně mě překvapuje, že až teprve nyní vedení města deklaruje, že smlouva
s Manthellanem je neplatná. Vždyť jsou radní na tuto skutečnost upozorňováni
už minimálně pět let! Zajímalo by mě teď ovšem, co se bude dít dál. Ono totiž
něco tvrdit ještě neznamená, že to tak skutečně je. Podle mě bude Manthellan
pokračovat ve své práci, kromě parkoviště za chvíli uzavře i kulturní dům. Jestliže zástupci Manthellanu považují smlouvy i nadále za platné, pak by co nejdříve
mělo dojít k žalobě ze strany města a nějakému soudnímu předběžnému rozhodnutí, že do vyřešení sporu nebude s pozemky ani se Společenským domem
jakýmkoliv způsobem manipulováno. Ale nejsem právník, takže snad je nyní
celá věc ve správných rukách, když si město najalo advokátní kancelář.
Jaroslav Přikryl, Prostějov
Není to poprvé
Že estakáda nad dálnicí v Prostějově není v dobrém stavu, je nad slunce jasné. Ta nehoda, kdy kus betonu spadl na projíždějící vozidlo, není prvním případem. Je to tak
půl roku, co jsem pod estakádou projížděla s dcerou na kole směrem z Vrahovické
ulice k bývalému OP Prostějov. Jely jsme za sebou a najednou mezi nás spadl velký
kámen. Projely jsme a padaly další kusy betonu přímo na silnici. Zajímalo by mě, jestli někdo kontroluje technický stav estakády.
Jarmila Nosková, Prostějov

V

řezen 1948 byl, alespoň politicky, velmi horký. Do 140 podniků byla zavedena národní správa, při
MNV byl ustaven akční výbor v čele
s Vilémem Pobudou, který prakticky
okamžitě začal propouštět zaměstnance radnice. Dále začalo vyhazování „nespolehlivých“ důstojníků
z armády a bezpečnosti a řada z nich
byla hned uvězněna. Propouštění
„nespolehlivých“ pro nový režim se
dělo i v oblasti hospodářství, kultury
a dalších odvětvích. Došlo ke znárodnění podniků s padesátkou
a více zaměstnanci, tudíž mnoho
známých firem bylo připojeno
k národním podnikům. Šlo třeba
o továrnu Dolte (Doležal a Těhník
oděvy), továrnu bratří Wilhelmů
na drátěná pletiva, továrnu Vulkania a další. Kus demokracie ještě na
chvíli ale zůstal zachován, a to v momentě, kdy byly připomenuty osmadevadesáté narozeniny prezidenta T.
G. Masaryka a když byla upořádána
tryzna za tragicky zesnulého (možná
i zavražděného) ministra zahraničí
Jana Masaryka.
březnu 1948 se konal II. ročník Wolkrova Prostějova, který

B

Březen, za kamna vlezem. Nedávno skončila olympiáda,
a protože i Prostějov sevřel tuhý mráz, tak se k uvedené pranostice příhodně jevila poznámka a dlouho tam budem.
V době, kdy čtete tyto řádky, je snad již lépe, pročež se opět
pojďme ponořit do historie.

krtci a hraboši. Podobně ničí obtížné
komáry či klíšťata, rovněž i protivné
slimáky. Tuhá zima je naopak dobrá
pro motýly, kteří se jinak líhnou příliš
brzy a rychleji umírají.
Co nám tedy na normální zimě
vlastně tolik vadí? Že si musíme vzít
o svetr víc? Že musíme škrábat auto?
Nebo že nás mráz štípe do tváří? Snad
jediným skutečným problémem je
možný vznik omrzlin, ale těm s trochou rozumu v hlavě můžeme velmi
snadno předejít.
Zdá se mi tedy, že hlavním argumentem proti mrazivé zimě je to, že už na
ni prostě nejsme zvyklí. Naopak jsme

BŘEZEN A POHLED DO KRONIK

Naposledy jsem příval nejrůznějších
nářků ohledně počasí zaznamenal
koncem letošního února, kdy se denní teploty u nás pohybovaly místy
kolem mínus deseti stupňů Celsia.
Zatímco jsme se se synem radovali,
že se dá konečně bruslit na rybnících
a jiných vodních plochách, mnozí lidé
hořekovali, jako by přišla doba ledová, kterou si oni sami tedy rozhodně
neobjednali.
Přitom mrazivé počasí příroda vyloženě potřebuje. Mráz hubí viry a bacily. I plísně se v něm šíří pomaleji.
Ve vodě vyhynou bakterie a je čistější. Díky mrazu se nepřemnoží myši,

-(%.%-C

Martin ZAORAL
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Zcela odříznutá příměstská část, zrušené autobusy, dlouhá objížďka...
Se svými názory jej doplňuje
Martin Vyplel, předseda osadního výboru v Žešově, kterého Večerník oslovil. „Uzavření Brněnské ulice je pro
nás Žešovany kardinální
problém, ale musíme se
s tím poprat. Víte, jsme
Češi, takže nadáváme,
že se nic nedělá, a pak
když se dělá, tak nadáváme
taky. Co se týká mostu, tak
i já si myslím, že pokud ho uzavřeli také, měli na něm začít makat
rovněž hned. V tomto smyslu mám
ale jiné obavy, když tak sleduji technický stav tohoto mostu, tak by mě
nepřekvapilo, kdyby se odhodlali ho
zrekonstruovat celý, nikoliv jen vozovku. To by pak byl ale pro nás další velký problém, protože by museli
uzavřít i dálnici a to už bychom se do
Prostějova dostávali mnohem hůře.
Já osobně totiž nejezdím autem přes
Určice, ale po staré silnici zamířím do
Vranovic-Kelčic, najedu na dálnici
a vracím se k Prostějovu. Možná je to

JEDNA


KATASTROFA
PROSTĚJOV Máme za sebou
první týden uzavírky tolik
frekventované Brněnské ulice v Prostějově. A Večerník na
vlastní kůži poznal, že organizace kolem této významné investice Olomouckého
kraje není zvládnuta vůbec
dobře. Podle našeho zjištění
nejvíce trpí především lidé
v Žešově. Nejenom že musí
opět zase čekat na dvě desítky let slibovanou rekonstrukci vlastní silnice, která
musela být odložena, ale dostat se do centra města z jejich směru je nyní velice obtížné, časově náročné a hlavně nákladné. Zatímco tak
Prostějované berou uzavírku
Brněnské ulice jako běžnou
záležitost a nijak nereptají
kvůli dopravním komplikacím, Žešované láteří. A nutno říct, že po právu...

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Jezdím každé ráno do práce, musím
přes Určice, takže když to spočítám,
tak více než šestiměsíční uzavírka
mě přijde na čtyři a půl tisíce korun.
O tolik víc benzínu projezdím,“ svěřil
se Večerníku Ladislav Ťápal z Žešova.
On sám je ale nespokojen s dalšími
věcmi. „Je jasné, že Brněnská potřebovala zásadní rekonstrukci, to je bez
debat. Dobře, uzavřeli první část od
Wolkerovy ulice a dělníci začali hned
makat. V pořádku. Ale proč nám také
hned zavřeli dálniční most u Žešova?
Uplynul týden a stavbaři tady na nic
nesáhli! Jenom odvezli betonové panely oddělující silnici od cyklostezky.
Jinak nic. Tak si myslím, že ten most
mohli klidně nechat ještě otevřený,
mohli po něm projíždět auta i cyklisté,“ láteří Ťápal.
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delší, ale o něco rychlejší,“ prozradil
Martin Vyplel. Předseda žešovského
osadního výboru si ale postěžoval
ještě na jinou věc. A Večerník se na
vlastní oči přesvědčil, že má pravdu.
„Hlavní objízdná trasa přes Určice
není vůbec nijak značená, žádné

QDYODVWQÊNčåL
Zatímco před uzavírkou Brněnské
ulice trvala lidem z Žešova cesta do
Prostějova autem dvě minuty a do
centra města se dostali po 1
800 metrech, teď se musí
obrnit trpělivostí a zároveň hodně sáhnout
do vlastní peněženky.
Večerník vyzkoušel projet hlavní objízdnou trasu přes Určice. Při dodržení
dopravních předpisů cesta trvala
bezmála jedenáct minut a tachometr naměřil 11,2 kilometru. To je
zhruba šestkrát delší trasa než běžná cesta.

Večerník se pokusil vyzkoušet i jinou,
ovšem nepovolenou objížďku. Podle
vyjádření místních ji řidiči celkem
často používají. Cesta do Prostějova lze totiž také zkrátit po
účelové komunikaci okolo
letiště a pak dál směrem
na Bedihošť. „Jde to, ale
skoro pořád, i v noci, zde
číhají policisté a rozdávají
pokuty,“ upozornil nás obyvatel Žešova. A měl recht, jakmile jsme
zamířili směrem k letišti, spatřili jsme
autohlídku Policie ČR směřující od letiště směrem k nám. A tak jsme raději
vycouvali...

směrovky, žádné oranžové šipky. To
je úplná katastrofa! Copak my, my
trefíme, ale když tady zabloudí někdo z jiného města či kraje, tak prostě
nikam netrefí,“ odhalil Martin Vyplel
organizační problém. „Objízdná trasa
měla být kvalitně označena, opravdu
mě udivuje, že tomu tak není. Pokusím se co nejrychleji zjednat nápra-

vu,“ podivil se Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Obyvatelé Žešova mají nyní opravdu
těžký život. Drtivá většina z nich dojíždí do Prostějova každý den. „Dva večerní autobusy nám zrušili, nesmíme
ani používat cyklostezku, kterou nám
tady konečně po šesti letech udělali.
Přitom na kole by se kolem Brněnské
ulice podle mě jezdit mohlo,“ míní další žešovský občan, který si však nepřál
zveřejnit své jméno.
Během uplynulého týdne byl skutečně na mostu klid, ruch panoval pouze
na prvním úseku uzavírky. Celkem
rychle se tady frézoval starý povrch
silnice, přičemž se likviduje i historický
podklad z velkých dlažebních kostek,
které kdysi ulici pokrývaly. „Uzavírka
zatím nemá až tak moc velké dopady
na dopravní situaci přímo v Prostějově, řidiči bez problému využívají jiné
nájezdy na dálnici ve směru na Brno.
Žešovanů a lidé z okolí je mi ale líto,
prožívají krušné chvíle. Prosím je ale
o trpělivost,“ vzkazuje Pavel Smetana,
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova pro dopravu.
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Velikonoční jarmark

nabídne i stan
s MALOVÁNÍM
PROSTĚJOV Ve dnech od 24.
do 29. března se uskuteční třetí
ročník velikonočního jarmarku,
jehož součástí kromě kulturního
programu budou i trhy. Radní
odsouhlasili ceny nájemného za
užívání dřevěných prodejních
stánků umístěných v rámci jarmar-

ku a výši poplatku za službu, a to
právo přenechání prostoru pro
umístění mobilního stánku.
„Rozsah a průběh stánkového prodeje bude obdobný jako v minulém
roce. V prostoru před muzeem bude
umístěno až dvanáct stánků ve vlastnictví města. Z důvodu většího sorti-

mentu nabízených služeb bude nově
v letošním roce ve stejném prostoru
umístěn po dobu konání programu
stan s nabídkou malování na obličej
a airbrusch tetování. V nabídce budou také malé fóliové balonky,“ popsala Ivana Hemerková, náměstkyně
prostějovské primátorky.
(mik)

18030910291
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PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, Okrašlovací spolek města
Prostějova, ve spolupráci s Rodinným centrem Lodička a studentkou
Moravské vysoké školy Olomouc
Nikol Srostlíkovou, chystá novou
akci Velikonoční hledání kraslic.
A ty už dorazily do Prostějova.
Dvě stovky polystyrenových vajíček
různých velkostí, a také sladkosti, jsou
na místě. Ta polystyrenová byla zakoupena v obchodě Zažeň nudu, více
než 150 čokoládových v olomouckém
marketu. Teď nastává další fáze, umě-

lecká. „Oslovili jsme mateřské školky čokoládová, hledat. Ta, která najdou, si
s návrhem, aby jejich děti ručně
také odnesou. "Budeme velmi rádi,
namalovaly polystyrenová vapokud se akce stane tradicí,“ dojíčka, která dodáme. Vajíčka
dala.
následně vysbíráme a umísDo akce se zapojily matíme je ve vyhrazeném
teřské školy Aloise Krále,
prostoru ve Smetanových
Smetanova, Partyzánská,
sadech. K těm malovaRumunská, Šárka, Žešov
ným přidáme čokoládové
a Moravská. Celkem se
dobroty, vajíčka, kuřátka
bude hledat více než 350 vaa podobně,“ prozradila předjíček, ať těch polystyrenových,
sedkyně Okrašlovacího spolku Protak čokoládových.
stějov Milada Sokolová. Děti budou Akce se bude konat pod záštitou Zdranásledně vajíčka, jak ta malovaná, tak vého města Prostějov.
(red)

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
NÍK

SAMOTÁŘ Z KONICE ZEMŘEL
Neví se ale kdy... Pokud znáte okolnosti, ozvěte se soudu!

KONICE Loni v říjnu bylo v domě v ulici Staré Město nalezeno bezvládné tělo šestačtyřicetiletého Vojtěcha O.,
jehož smrt není dodnes vyřešena. Přivolaná lékařka konstatovala, že muž zde musel ležet zhruba dva až tři dny.
Policie věc začala šetřit pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.
domu, kterou obýval. Petr svého
PŮVODNÍ
bratra navštívil poté, co mu více lidí
ZPRAVODAJSTVÍ
řeklo, že jej dlouho neviděli. Policie
nakonec šetření případu odložila,
pro Večerník
neboť se podezření na přečin usmrcení z nedbalosti nepotvrdilo. DoMartin ZAORAL
sud se však nepodařilo zjistit, kdy
Mrtvého objevil 24. října 2017 přesně Vojtěch O. zemřel.
v 17:30 hodin jeho bratr Petr. Voj- „Policisté zjistili, že zemřelý žil
těch O. ležel na břiše v pokoji v části v části nemovitosti sám, byl sa-

motářské povahy, nikomu se nesvěřoval. Dům, ve kterém žil, byl
ve špatném stavu, nebyla v něm
zapojena elektřina, voda ani
plyn. Naposledy jej viděl jeho
soused, a to 15. října loňského
roku,“ konstatovala soudkyně
Okresního soudu v Prostějově
Ivona Otrubová, která vyzvala,
aby se kdokoliv, kdo zná okolnosti, z nichž lze odvodit datum
smrti Vojtěcha O., do konce letošního března ozval prostějovskému soudu. „Po uplynutí této
lhůty soud vydá rozhodnutí, ve
kterém určí den smrti zemřelého,“ uvedla Otrubová.
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KRUMSÍN To si u věřících občanů hodně „polepil“. Mladý řidič za
volantem dodávkového automobilu minulou středu nezvládl řízení na silnici u Krumsína a v příkopě povalil a zničil kříž!
„Ve středu sedmého března v dopoledních hodinách jel třiadvacetiletý
mladík s dodávkovým vozidlem
značky Ford po silnici ve směru od
obce Soběsuky na Krumsín. Při jízdě
se plně nevěnoval řízení, s autem vy-

jel vpravo mimo silnici a narazil do
kříže u cesty,“ popsala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté s hříšníkem provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. „Při havárii mladý muž naštěstí neutrpěl žádné zranění. Škoda
byla předběžně vyčíslena na dvacet
tisíc korun a nehoda byla vyřízena
na místě uložením pokuty,“ dodala
Zajícová.
(mik)

Konice (mls) - Jedna z nejzásadnějších změn jízdních řádů na
Prostějovsku začne platit od nadcházející neděle 18. března. Po
překotných změnách, které začaly
platit od 1. ledna letošního roku,
nemají cestující možnost dostat se
z Kostelce na Hané, Bílovic, Lešan,
Ptení a Stražiska autobusem přímo
do Konice bez přestupu. Linky
jezdí přes Jednov, kde cestující přesedají. To se tedy změní a tradiční
trasa bude opět obnovena.

Opraví školu
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 :B A V Kladkách


nekončí
zjistili jsme

KLADKY Prostějovští školáci
si v nadcházejícím týdnu budou
užívat jarních prázdnin. Vyrazit
během nich mohou i do jediného
lyžařského areálu v regionu.
Přestože obleva z posledních dní
se sněhem v Kladkách řádně zamávala, na sjezdovce stále drží.
V uplynulém týdnu panovaly ve
zdejším areálu pro lyžování velmi
dobré podmínky. „Obleva je jasně
znát, nicméně máme štěstí, že
u nás nepršelo. Sníh na sjezdovce je
v současné době udusaný a upravený.
Věříme, že vydrží po celý následující
týden, nesmí však moc pršet,“ vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník Jiří
Křeček, předseda kladeckých sokolů,
kteří ski areál provozují.
Sezóna v Kladkách se letos ve
srovnání s těmi předchozími protáhla. Například loni se tu končilo už
v neděli 26. února. Provozovatelům
se díky tomu budou alespoň částečně
kompenzovat ztráty z teplého

Z Kostelce do Konice
opìt bez pøestupu

Určice (mls) - Bezbariérová
a s moderními odbornými učebnami. Taková by měla být škola v Určicích po plánované rekonstrukci.
Budova zdejší školy pochází z roku
1960, kdy byla dokončena druhá
etapa její výstavby. Její součástí je
i mateřská škola a školní jídelna.
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Ze školy budou byty
Mořice (mls) - Zastupitelstvo
Mořic schválilo přestavbu budovy bývalé základní školy na byty
s devadesátiprocentní podporou
peněz z Evropské unie. Díky tomu
v budově vznikne šest až osm bytů
pro sociální účely. Určeny tedy budou i seniorům, rodinám s dětmi,
samoživitelkám či mladým lidem.

Obnoví nauènou stezku
Čehovice (mls) - Aleš Polák a Miroslav Čmela by měli společně
zajistit tabule s texty a stojany pro
mapy na obnovení naučné stezky.
Vše má být hotovo do konce letošního května. Naučná stezka je
dlouhá asi dva kilometry, je zaměřena na historii obce, nabízí půltucet zastavení a je vhodná jak pro
pěší, tak i pro cyklisty. Stezka vede
kolem kaple svatého Prokopa,
odkud je krásný pohled na okolí
a město Prostějov.

Hledají osobnosti mìsta
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začátku roku. Lyžovat v Kladkách
se totiž letos začalo až 18. ledna a po
deseti dnech se vleky kvůli oblevě
na týden zastavily. Teprve únor

a začátek března přinesly pohádkovou zimu, jen během extrémně
mrazivého týdne byla návštěvnost
relativně nízká.
(mls)

Němčice nad Hanou (mls) - Město Němčice nad Hanou vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů
pro udělování ocenění občanům,
osobnostem či organizacím
města. Termín pro zasílání návrhů je stanoven do 31. 7. 2018.
Oceňovat se bude v oblastech
čestného občanství pro významné osobnosti za jejich přínos
v oblasti kulturně společenské,
vědecko-technické, sportovní
a jiné. Sportovec roku členěný
do kategorií žáci, dorost, junioři, dospělí a družstvo. Osobnost
spolkového života, mimořádný
čin, talent roku a významné dlouholeté činnosti v rámci rozvoje či
prezentace města.

Na rekonstrukci silnic jde REKORDNÍ SUMA
PROSTĚJOVSKO Opravy výtluků, mostů, opěrných zídek
nebo údržba zeleně, to je jen
část z prací, na které se krajská
správa silnic vrhne hned se začátkem jarního období. Do rekonstrukce a údržby vozovek
druhých a třetích tříd dá letos
Olomoucký kraj 523 miliónů
korun, do rekonstrukcí silnic na
Prostějovsku půjde rekordních
272 milionů.

ce z Prostějova do Mořic. Její
součástí není pouze hojně diskutovaná uzavírka Brněnské
ulice v Prostějově, ale dotkne
se také frekventované komunikace z Prostějova přes Výšovice

a Němčice nad Hanou. Předpokládané náklady na tuto akci
mají přesáhnout závratných 214
milionů korun.
Opravy se dočkají také silnice
z Otaslavic do Alojzova či těžce zkou-

šená komunikace ve Stražisku - Růžově, kterou zatěžuje zejména kamionová doprava. V plánu jsou i novostavby
mostů v Brodku u Prostějova či Bedihošti. „Z loňska bude pokračovat
oprava mostu ve Smržicích, která
by měla být hotová na konci května.

investovat také z evropských dotačních programů. Pokud v letošním
roce Státní fond dopravní infrastruktury opět poskytne finance na
silnice druhých a třetích tříd, mohlo by hejtmanství získat na jejich
opravy dalších 254 miliónů korun.

co se bude opravovat...

Martin ZAORAL
Kromě údržby bude krajská správa
silnic pokračovat také v modernizaci silniční sítě. „Důraz chceme
dát na cesty nižších tříd, které jsou
často ve špatném stavu,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Jednoznačně největší letošní akcí je rekonstrukce silni-

Stejné je to v případě rekonstrukce
a úplné uzavírky v Dobromilicích,“
upřesnila Eva Knajblová z oddělení
cestovního ruchu a vnějších vztahů
krajského úřadu.
Mimo krajských prostředků plánuje Správa silnic Olomouckého kraje
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Ve dnech 1. a 2. března proběhla
na Prostějovsku celorepubliková dopravně bezpečnostní akce
Tispol zaměřená zejména na
kontrolu vozidel silniční osobní
dopravy spojenou s přepravou
osob a nákladní dopravy. Do akce
bylo nasazeno pět policistů, kteří
v průběhu opatření zkontrolovali 34 vozidel, z toho pět vozidel nad 3,5 tuny. Při kontrolách
odhalili deset přestupků, které
byly vyřešeny v příkazním řízení
uložením pokut v celkové výši
6 500 korun. V jednom případě
bylo zjištěno řízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu. Ten
bude ve své kompetenci řešit příslušný správní orgán.

Razie na silnicích

Předminulý pátek 2. března před
dvaadvacátou hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení Plumlov v Prostějovské ulici
v Mostkovicích osobní automobil typu Volkswagen Golf a jeho
devatenáctiletého řidiče z Prostějova. Po negativní dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu
v dechu se muž podrobil také
orientační zkoušce na přítomnost jiných návykových látek. Ta
ukázala přítomnost pervitinu,
marihuany a dalších opiátů. Řidič s výsledkem testu souhlasil
a přiznal „vykouření dvou jointů
marihuany“ ve středu 28. února.
Poté se na výzvu policistů podrobil odbornému lékařskému vyšetření. Stejný řidič ve stejném
vozidle byl však kontrolován
také v neděli 4. března před polednem. V tomto případě ho
v ulici Podjezd v Prostějově kontrolovali policisté dopravního
inspektorátu. Výsledek orientační zkoušky na přítomnost jiných
návykových látek opět prokázal
užití drog. V obou případech policisté řidiči zakázali další jízdu.
Řidičský průkaz mu zadržen nebyl, protože ho nepředložil. Pro
své jednání je podezřelý z přestupků podle zákona o silničním
provozu. Za ty mu hrozí pokuta
od 2 500 do 20 tisíc korun a zákaz
řízení na dobu od šesti měsíců do
jednoho roku.

Nepolepšitelný feťák

Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od poloviny února
do úterý 6. března odcizil na pozemku v katastrálním území obce
Hradčany-Kobeřice vzrostlé dřeviny bez souhlasu a vědomí majitelů. Na místě je vykácel a provedl na pozemku terénní úpravy.
Poškozeným tak způsobil předběžnou škodu nejméně 5 000
korun na odcizených dřevinách
a stejnou částku na poškození
pozemku terénními úpravami.
Zatím neznámý pachatel je podezřelý pro trestné činy krádeže
a poškození cizí věci s dvouletou
trestní sazbou odnětí svobody.

Vykácené dřeviny
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pár deka váží skoro jeden kilogram. Je
tak o třetinu větší než její předchůdkyně.
Za oběma však stojí stejná osvědčená trojice autorů: Zdeněk Bezrouk, který na kole
neúnavně objížděl pamětníky druhé světové války na Prostějovsku, Jaroslav Dvořák,
jenž pátral v archivech po historických
materiálech, a Radek Kirchner, který měl
na starost fotografie a grafickou stránku
publikace.
„Před čtyřmi roky jsem netušil, jak se
taková kniha píše. Přišlo mi naprosto ne-

kniha Pod říšským vysílačem Donau

Lidé sice zůstávají stejní, časy se ovšem
mění. I díky tomu mohly být na křest knihy o druhé světové válce na Prostějovsku
využity dvě láhve sektu Igristoe, který se
vyrábí v Německu, tedy v zemi našeho někdejšího úhlavního nepřítele.
Nová kniha obsahuje celkem třiadvacet
příběhů, které se podařilo dát dohromady díky šestaosmdesáti pamětníkům. Doplněna je o velké množství dobových fotografií a dalších archivních
materiálů. Publikace má 492 stran a bez

KOSTELECKO Předminulý pátek 2. března v šestnáct hodin došlo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů
na křižovatce mezi obcemi Stařechovice, Kostelec na Hané a Čelechovice na Hané. Srážku odnesli dva lidé
zraněními, se kterými byli převezeni do nemocnice.
„Pětadvacetiletý řidič Fordu Focus při jízdě od Stařechovic směrem k centru města Kostelec na Hané zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a v pravotočivé
zatáčce přejel do protisměru. Tam se čelně střetl
s protijedoucím automobilem tovární značky Suzuki
Vitara řízeným devětatřicetiletým mužem. Po střetu
Ford vyjel vlevo mimo komunikaci a automobil Suzuki zůstal na vozovce. Při dopravní nehodě utrpěla
čtyřiašedesátiletá spolujezdkyně v automobilu Suzuki zranění, se kterým byla převezena do prostějovské
nemocnice. Řidič Fordu byl přes počáteční tvrzení,
že je nezraněn, taktéž převezen následně do
prostějovské nemocnice k preventivnímu vyšetření,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského D!    #   !  #  #  ! 
'($ !"
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní   ! !" 
odbor Prostějov.
Dechovou zkouškou bylo zjištěno, že oba řidiči nepili před jízdou alkohol. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na sto padesát tisíc korun. Po prohlídce poškození automobilů policisté u obou na
místě zadrželi osvědčení o jejich registraci. Příčiny nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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představitelné, že je někdo schopný napsat
něco, co má sto a více stran. To, že jsme
nakonec dali dohromady hned dvě knihy,
bylo možné jen díky dvěma spojencům.
Tím prvním bylo naše srdce, ze kterého
jsme to celé dělali, a tím druhým jste byli
vy, pamětníci dávných bojů. Když se na vás
dnes dívám, jak tu sedíte, je to jako bych listoval v naší knize,“ prohlásil hned na úvod
očividně dojatý Zdeněk Bezrouk.
Ten jmenovitě přivítal i Václava Tomka,
šestadevadesátiletého veterána jugoslávské
partyzánské války, který pomáhal překládat právě vysílání z někdejšího německého
vysílače Donau stojícího u Dobrochova na
kopci Předina. V dalším průběhu slavnostního odpoledne zazněla i ukázka z knihy
zachycující dramatický průběh závěrečných bojů na Prostějovsku. „Nesmíme
zapomínat, že jen v bezprostředním okolí
vysílače padly celkem dvě stovky sovětských vojáků a dalších sedm set jich bylo
zraněno,“ upozornil Bezrouk.
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Územní odbor Prostějov.
Mladý řidič při havárii utrpěl zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice. „Ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na čtyřicet
tisíc korun. Přestupek řidiče policisté na
místě vyřešili uložením pokuty ve výši
dvou tisíc korun,“ přidal další informace
František Kořínek s tím, že mladík za volantem nebyl ovlivněn žádnou omamnou látkou.
(mik)
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Policie Olomouckého kraje pro

HVOZD Poslední křeč zimy si během předminulého víkendu vyžádala dopravní nehodu v zalesněném
prostoru na severu Prostějovska.
Šofér osobního vozidla tady na zasněžené zledovatělé silnici dostal
smyk a nakonec i s autem skončil
v lese...
V neděli 4. března po desáté hodině
došlo na komunikaci mezi
obcemi Hvozd
a Milkov k havárii
osobního automobilu Dacia Sandero. „Devatenáctiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, načež dostal
s vozidlem smyk. Neovladatelný automobil vyjel vpravo mimo komunikaci,
kde narazil do příkrého svahu. Od toho
se vůz odrazil, přejel celou šíři komunikace a vyjel vlevo mimo vozovku. Tam
v příkrém svahu narazil do vzrostlého
stromu, o který se zastavil,“ popsal krkolomnou havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství

BYLI JSME
U TOHO

    

Budování střelnice v Kobeřicích se již
objevilo na obrazovce televize Prima
v pořadu Očima Josefa Klímy. Místní
však již předtím mimo jiné kritizovali,
že vjezd a výjezd na silnici mezi Brodkem u Prostějova a Kobeřicemi byl
zřízen bez patřičných povolení. Varovali přitom, že v těchto místech často

Martin ZAORAL

KOBEŘICE Jednání nic nezměnila.
„Masivní nelegální terénní úpravy
k přípravě střelnice běží zcela neomezeně dále,“ hlásí po minulém
zasedání zastupitelstva v Kobeřicích odpůrci výstavby střelnice na
katastru obce. Projekt se realizuje,
přestože jej místní zastupitelé už
koncem minulého roku jednohlasně odmítli. U střelnice rovněž došlo
k dopravní nehodě, která však dle
zjištěné Večerníku neměla souvislost se zřízením vjezdu a výjezdu na
silnici spojující Kobeřice a Brodek
u Prostějova.

zjistili jsme

dochází k dopravním nehodám. K té
poslední došlo předminulý pátek 2.
března dvacet minut před sedmnáctou
hodinou, tedy dva dny po bouřlivém
jednání zastupitelstva...
„Třiapadesátiletá řidička automobilu typu Opel Astra dostala po projetí
pravotočivé zatáčky smyk, jehož následkem automobil vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde narazil do příkrého
svahu a převrátil se. V poloze na střeše
pak zůstal stát v příkopu, přední částí
zasahoval do komunikace. Řidička při
havárii utrpěla zranění, se kterým byla
leteckou záchrannou službou transportována do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství

Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov s tím, že výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dvacet tisíc korun.
Během odstraňování následků havárie
byl provoz v místě řízen kyvadlově,
což vzbudilo pozornost celé řady lidí.
„Musí někdo umřít, aby úřady začaly jednat?“ ptali se emotivně někteří
z nich. Faktem je, že příčiny nehody
s probíhajícími terénními úpravami
dle policistů přímo nesouvisely. „Stojí za tím nepřizpůsobení jízdy stavu
a povaze vozovky, řidička dostala
smyk na náledí,“ reagovala na dotaz
Večerníku Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
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OCHOZ Silnice posypaná štěrkem v rámci zimní údržby umí být
nebezpečná. Přesvědčil se o tom
šofér Volkswagenu, který u Ochozu nezvládl zatáčku, na kamíncích
dostal smyk a způsobil nehodu.
„V sobotu třetího března o půl desáté
na komunikaci mezi obcemi Ochoz
a Rakůvka dostal osmatřicetiletý řidič
automobilu typu Volkswagen Golf na
komunikaci posypané štěrkem smyk.
Následkem toho přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím
automobilem typu Škoda Fabia. Při
dopravní nehodě došlo ke zranění šedesátiletého spolujezdce sedícího na
zadním sedadle Fabie. Ke zranění muže
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mělo dojít následkem jeho nárazu do
předního sedadla,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
K vyšetření byl řidič převezen do prostějovské nemocnice, ke zranění dalších
osob nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 55
000 korun. „Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění uvedených nehod jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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bude stýskat, na druhou stranu se
už těším na spolupráci s novými
kolegy,“ vysvětlila Večerníku své
rozhodnutí osmadvacetiletá Jitka
Hanáková.
Zpráva o odchodu oblíbené knihovnice nepříjemně zaskočila i starostku Němčic. „Jitka u nás udělala
obrovský kus práce. Její rozhodnutí
mě sice může mrzet, ale naprosto
ji chápu. Samozřejmě že nikomu
nemůžeme bránit v jeho osobním
rozvoji,“ reagovala Ivana Dvořáková.
Město Němčice už na uvolněné místo vypsalo výběrové řízení, uchazeči
se mohli hlásit do 9. března, nyní
dojde k výběru nejvhodnějšího kandidáta.
(mls)

PĚNČÍN Obrovská tragédie zasáhl o uplynulém víkendu celé
Prostějovsko a především obec
Pěnčín. Jedna z tamních rodin
právě zde přišla o osmiměsíčního
kojence. Manželé žijící v domku
nad místním obchůdkem přivolali záchranku poté, co se jejich dítě
dostalo do nebezpečných zdravotních problémů. Pomoc však byla
marná...
„Nejprve na místo přijela sanitka
z Konice, jejíž osádka následně přivolala i leteckou záchrannou službu.
Lékaři do Pěnčína přiletěli k případu, kdy malé dítě bylo v bezvědomí.
Okamžitě zahájili resuscitaci a snažili

se dítěti obnovit dýchání. Bohužel,
veškeré pokusy byly marné, dítě zemřelo,“ sdělila Večerníku neradostnou zprávu Lucie Urbanová, tisková
mluvčí Zdravotnické záchranné služby v Olomouci.
O příčinách úmrtí mluvit nechtěla, ty samozřejmě nemohou být
bezprostředně známé. Tragédií
se už nyní zabývá policie. „V tuto
chvíli mohu pouze potvrdit, že v obci
na Prostějovsku policisté zasahovali
u úmrtí osmiměsíčního dítěte. Lékař
vyloučil cizí zavinění, příčina smrti je
v šetření. Více se k případu nebudeme
vyjadřovat, a to hlavně s ohledem na
rodinu zemřelého dítěte,“ zareagovala
na žádost Večerníku Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. (mik)
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Rodačka z nedalekých Mořic do
knihovny nastoupila před více
jak třemi lety po absolvování Masarykovy univerzity v Brně. Coby
absolventka učitelství pro střední
školy konkrétně hudební výchovy a základů společenských věd
nemohla sehnat práci v oboru.
Z tohoto důvodu se přihlásila do
výběrového řízení na místo knihovnice v Němčicích, kde ji všichni
dobře znali.
Od května však bude působit
v hanácké metropoli. „Chtěla jsem
se posunout dál a vyzkoušet si práci
ve větší knihovně. Jistě to tam bude
jiné, než když je člověk na vše sám.
Určitě se mi po lidech z Němčic
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Foto: Martin Zaoral

NĚMČICE NAD HANOU Tohle je
hodně nepříjemné překvapení. Od
konce dubna se bude muset knihovna v Němčicích obejít bez
Jitky Hanákové. Zejména
díky pracovitosti a zápalu
mladé ženy byla bibliotéka v Němčicích nad
Hanou v uplynulém
roce
vyhlášena
nejlepší knihovnou Olomouckého kraje.
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Knize se už nyní dostává uznání z řad
prostých čtenářů i odborníků. „Člověku
úzce spjatému s mapovaným regionem
musí při čtení místy až běhat mráz po zádech,“ vyjádřil se Miroslav Břínek z Technického muzea v Brně, který autorům za
jejich nezištnou práci poděkoval. „Knize
přeji, aby ji přečetlo hodně lidí, a to zejména těch z mladší generace,“ přidal se na křtu
přítomný vicekonzul Ruské federace Valery Terentiev.
Publikaci finančně podpořilo i statutární
město Prostějov, které na akci zastupoval
náměstek prostějovské primátorky Pavel
Smetana. „Myslím, že to byla příjemná
akce, která byla oslavou kvalitní literatury,“
svěřil se Večerník.
Pokud knihu doma ještě nemáte, můžete
si ji objednat na internetových stránkách
Klubu vojenské historie Dukla či osobně
u jeho předsedy Jaroslava Dvořáka. „Věříme, že časem ještě přidáme třetí díl,“ vzkázal Zdeněk Bezrouk.
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ČELČICE Jsme tím, co si pamatujeme. Co si nepamatujeme, to
pro nás neexistuje. Že je to ovšem s pamětí ošemetné, ví každý
z nás. Často si totiž pamatujeme jen to, co chceme, nebo jen to,
co se nám hodí. Se zapomínáním událostí spojených s největším
válečným konfliktem v dějinách lidstva se rozhodla bojovat trojice autorů publikace Pod pásy tanků, pod křídly letadel. Po dvou
letech na její úspěch navázali publikací Pod říšským vysílačem
Donau. Novou knihu pokřtili uplynulou sobotu v kulturním
domě v Čelčicích. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl u toho!

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu
aneb jsme
s vámi u toho...

milujeme vecerník
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„UŽO fotografovi
SI FAKTJindřichu
NEMUSÍM
NA
NIC
HRÁT...“
Štreitovi vznikl filmový dokument
NA TĚLO, který ve středu míří do prostějovského kina

18030610268

PROSTĚJOV Snad žádný z umělců se ve svém oboru nedokázal udržet
tak dlouho na absolutní špičce jako dnes jedenasedmdesátiletý Jindřich
Štreit (na snímku). Světoznámý fotograf, který sám o sobě hovoří jako
o „Jindrovi ze Sovince“, se po celý svůj život nechává inspirovat lidmi,
které s láskou a neobyčejným vnitřním pochopením zvěčňuje na svých
snímcích. Činí tak už více jak padesát let. Kromě toho na Sovinci, maličké vesničce, která je známá hlavně svým středověkým hradem, řadu let
pořádá kulturní akce světové úrovně. On sám pak představuje velký a veskrze pozitivní vzor pro všechny, kteří se s ním někdy setkali. Ovlivnil
mimo jiné i několik generací svých studentů. Jeho nadšení pro zachycování obyčejného života, ve kterém hledá pravdivost, upřímnost i krásu,
je skutečně nakažlivé. Přeneslo se i na jeho někdejší studentku z FAMU
Libuši Rudinskou, která o něm tři roky točila dokumentární film Na tělo.
Výsledek bude tuto středu 14. března od 20:00 hodin k vidění v prostějovském kině Metro 70.
„Znám tvorbu režisérky Libuše Ruv rámci exkluzivního
dinské od jejích začátečnických let.
interview
Byla mou studentkou na FAMU a přátelíme se již pětadvacet let. Vážím si její
pro Večerník
práce, a to jak v oblasti fotografické,
se ptal
tak i filmařské. To je pro mě ta nejlepší
vizitka. Navíc měla svoji vizi a věděla,
Martin
čeho chce dosáhnout.“
ZAORAL
 Jste s výsledkem spokojený?
„Jelikož je to o mně, je pro mě velmi
 Celý život jste někoho doku- těžké odpovědět. (úsměv) Myslím si
mentoval, aby jste se nakonec stal ale, že je to pěkný a opravdový film.“
objektem dokumentu. Jaký to byl  Co důležitého se z něj o vás dopocit, dostat se na druhou stranu zvíme?
objektivu?
„Hodně, byl jsem při natáčení dosti
„Vzhledem k tomu, že si umím předsta- otevřený. Pro mě je v životě všechno
vit, jak to vypadá, tak jsem s tím neměl důležité. Nic neberu na lehkou váhu.
problém. Dosti často jsem oslovován A o tom je ten film.“
médii, abych s k něčemu vyjadřoval  Co tam naopak chybí?
nebo komentoval. Přesto mě natáčení „Lidé mě znají z celé řady prostředí a ne
nikdy nenechá chladným.“
všechna se do filmu dostala. Nicméně
 Jak a čím vás dokumentaristka tenhle výběr byl zcela v kompetenci
přesvědčila, abyste souhlasil s natá- režisérky. Záleželo jen na ní, co povačením?
žovala za podstatné a co ne. “

 Co jste se o sobě díky natáčení
a spolupráci s autorkou dozvěděl
vy sám?
„Uvědomil jsem si, že už si opravdu nemusím na nic hrát...“
 Dokument vznikal celé tři roky.
Co se za tu dobu ve vašem životě zásadního změnilo?
„Největší změnou, která je patrná ve filmu, je zásadní proměna mé ženy, která
souvisí s jejím zhoršujícím se zdravotním stavem. V průběhu natáčení onemocněla Alzheimerovou chorobou
a později musela být hospitalizována
v sociálním zařízení. Víc bych o tom
nerad mluvil, jsme manželé skoro padesát let a je to pro mě hodně choulostivé téma.“ (v očích se zalesknou slzy)
 Snímek se jmenuje Na tělo. Dá
se říci, kolik lidí jste si ve svém životě skutečně pustil k tělu?
„Není jich moc. I když to tak nevypadá, jsem v podstatě introvert...“
 Je něco, čím u vás lidé vzbudí
důvěru?
„Jestliže fotografujete pětapadesát let,
něco se naučíte. Dokážete pak mnohé
dobře odhadnout a procítit. Důvěra je
ale křehká nádoba, která nemá stejný
recept a hlavně nejde s ní hazardovat.“
 Váš otec fotografoval, nicméně
nijak vás prý k tomu nevedl. Kdy
a za jakých okolností jste exponoval
své první filmy?
„Ten první byl v roce 1963. Tato aktivita
mě fascinovala od úvodního zmáčknutí
spouště. Můj otec fotografoval krajinu,
ale i portrét i reportáž. Stále s ním v duchu
komunikuji i nyní, a to téměř denně...“

 Dokumentarista vašeho typu
by měl být nenápadný, ale vy měříte
téměř dva metry. Jak to děláte, aby
na vás lidé při fotografování svým
způsobem „zapomněli“?

a nemysleme si o sobě, že jsme snědli
všechen rozum, ať je nám tolik, kolik je...“
 Nebojíte se toho, že se vám svojí
tvorbou či osobností budou chtít
podobat?

Mladí lidé jsou inspirativní. Je ovšem třeba
naučit se, je respektovat a naslouchat jim.
Nebuďme proto páprdové a nemysleme si
o sobě, že jsme snědli všechen rozum...
„Záleží spíše na tom, co říkáte a jak se
chováte, než jak jste vyrostl. Ke všem
lidem, které potkávám, se snažím přistupovat s respektem, úctou a pochopením. To mi pomáhá v tom, že mě
oni sami bez problémů akceptují, ačkoliv zejména začátky někdy nebývají
vůbec snadné.“
 Za každou z vašich fotografií stojí nějaký příběh či vztah mezi lidmi
a prostředím. Z čeho
všeho jsou tyto příběhy upředeny?
„Z mezilidských vztahů, z lásky, z úcty,
z respektu či něhy.“
 Máte ve svém životě okamžik,
který se vám nepodařilo vyfotografovat, ale přesto se vám neustále vybavuje před očima?
„Takové momenty prožíváte téměř
denně... (pousměje se) Uchovávám si
je v paměti a pátrám po nich i ve svém
dalším životě.“
 Vy sám o sobě mluvíte jako
o „Jindrovi ze Sovince“, narodil jste
se však ve Vsetíně. Kdy a za jakých
okolností jste do Sovince přišel?
Čím vás toto místo uhranulo?
„Sovinec znám od roku 1956. To byl
rok, kdy jsme se přestěhovali z Valašska do tohoto kraje. V roce 1967 jsem
tam začal učit. Je tam krásně. Místo
má prostě své genius loci.“
 Tématem vašich fotografií jsou
obvykle nejrůznější komunity z celého světa, do nichž nahlížíte, po
čase je ovšem/*
zase opouštíte. Nelá 
ká vás stát se jejich součástí?
„To je osud všeho, co děláte. Přijde
chvíle, kdy musíte jít dál. Vše si
ovšem nesete s sebou a snažíte se
z toho poučit. Žádná z těchto komunit se mi neopouštěla snadno.
 Co je pro vás pevným bodem, k němuž se z těchto „návštěv“ opět vracíte?
„Určitě rodina a přátelé. Když se vracím z dalekých cest, často se už těším
také na Sovinec a na krajinu, kde jsem
zvyklý a kde to mám rád. Myslím ale,
že to není nic výjimečného, domů se
vrací každý rád.“
 Cestujete různě po republice,
ale pravidelně se vracíte i do Prostějova, kde jste několikrát vystavoval.
Co si spojujete s naším městem?
„Nejenže jsem tam vystavoval, ale
i tvořil. Fotografoval jsem v železárnách a bylo to moc krásné tvoření.
Město Prostějov má velkou kulturní
tradici. Žili a žijí v něm velmi zajímaví
lidé.“
 Obecně se říká, že úkolem umělce je upozorňovat na problémy. Co
vy osobně považujete za největší
problém lidí v České republice?
„Vše je relativní a je těžké lidskou populaci oběcne globalizovat, každý z nás je
veliká individualita. Měli bychom ale
být především tolerantní k druhým. Já
osobně pak nemám rád lhostejnost.“
 Dlouhá léta působíte jako pedagog. Co vám dává kontakt se studenty?
„Mladí lidé jsou inspirativní. Je ovšem
třeba naučit se, je respektovat a naslouchat jim. Nebuďme proto páprdové

„To neovlivníte. Snažím se jim vysvětlit, že musí být především svoji a najít si
svou vlastní cestu.“
 Neustále na krku nosíte velký
přívěsek ze dřeva v podobě stylizovaného ptáka. Kde a jak jste ho
získal?
„Nevím, před kolika lety mi jej vytvořil
olomoucký sochař a kamarád Jan Naš.
Stal se součástí mého žití. Kamkoliv
jdu, všude mě ochraňuje.“
 Na čem v současné době pracuje?
„Mám rozpracováno několik témat.
Stále to jsou ta sociální, která jsou pro
mě důležitá.“
 Máte přes sedmdesát let,
nicméně vaše tempo se nijak nezmírňuje. Kde stále
berete motivaci pro svoji
další práci?
„Ze života, který je neuvěřitelně krásný, bohatý,

úžasný, ale ne
vždy jednoduchý...“
 Na co se těšíte?
„Na každý den, co mi
opět přinese, čím mě
překvapí nebo potěší.“ (úsměv)

  0*) 1

vizitka
JINDŘICH ŠTREIT
✓ narodil se 5. září 1946 ve Vsetíně
✓ dětství strávil na Valašsku, načež v roce 1956
se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří
Jeseníků do obce Těchanov
✓ vystudoval gymnázium v Rýmařově,
kde v roce 1963 maturoval
✓ dále studoval na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova, kde v roce 1967
složil státní zkoušky
✓ v roce 1971 se oženil, s manželkou Agnes vychovali dceru Moniku,
která patří dlouhou dobu mezi naše nejvýznamnější hráče na příčnou flétnu
✓ jeho hlavním tématem je vesnice, věnoval se však i těžké práci v továrnách
a mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, starých lidech, cizincích či lidech bez domova, ale také náboženským tématům
✓ po revoluci byl zaměstnancem muzea v Bruntále,
od roku 1994 je fotografem „na volné noze“
✓ vyučoval dokumentární fotografii na FAMU v Praze, dlouhodobě
působí na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
✓ od roku 1991 pracoval na dokumentárních projektech nejen v tuzemsku,
ale také ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu,
Japonsku, Číně, Maďarsku či na různých místech Ruska
✓ v roce 2006 mu byla prezidentem republiky Václavem Klausem
udělena Medaile Za zásluhy I. třídy
zajímavost: působil jako učitel a později ředitel školy v Rýmařově, když se
v roce 1982 zúčastnil nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců, aby
byl tajnou policií vzat do vazby a následně odsouzen k podmíněnému trestu
za údajné hanobení republiky, načež se po propuštění z vězení již nesměl vrátit
k učitelské profesi a byl zaměstnán jako dispečer Státního statku Ryžoviště

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz
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Lidé z „parlamentu“
se NECHTĚJÍ
stěhovat!

PROSTĚJOV Na středeční tiskové konferenci prostějovští
radní poprvé přiznali, že spřádají plány na rekonstrukci nájemního sociálního domu v ulici Šárka, kterému nejen místní
říkají „PARLAMENT“. V této
zvenčí odpudivě vypadající nemovitosti v majetku Domovní
správy Prostějov obývají sociálně slabší lidé celkem devadesát bytů. A podle všeho by se
mohli konečně dočkat lepších
podmínek.

Michal KADLEC

G   !  J    $
  !# % P   „Ano, jednáme o možném projektu na rekonstrukci tohoto domu,“
   !"""

     odpověděl na přímý dotaz Večer-

níku Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. „Potřebujeme
ale nejdříve vědět o všech technických řešeních, která by si případná
rekonstrukce vyžádala. Jak všichni
víme, tento dům na Šárce už dávno
nevyhovuje hygienickým podmínkám a také jeho celkový technický
stav je katastrofální,“ uvedl náměstek
prostějovské primátorky. „Pokud se
‚parlament‘ bude opravovat, musí se
tak stát po jeho jednotlivých částech.
Je tam devadesát bytů, takže nejprve bychom rekonstruovali zřejmě

polovinu, pak druhou. Obnovou
by samozřejmě prošly i fasáda a také
pavlačová část nemovitosti. Je to ale
běh na dlouhou trať, navíc celková
rekonstrukce si určitě vyžádá desítky
milionů korun,“ řekl dále Fišer.
To, že se momentálně v tomto levném nájemním domě města lidem
nežije dobře, potvrdila i primátorka.
„Spousta lidí tam má dodnes koupelnu například v kuchyni, přežívají
opravdu v katastrofálních podmínkách. Potřebujeme jim vytvořit sociální zázemí hodné jednadvacátého
století. Kolik do rekonstrukce budeme muset investovat, by právě měla
ukázat projektová dokumentace,“
vyjádřila se Alena Rašková.
Na otázku Večerníku, zda by nebylo pro město levnější „parlament“
zbourat a postavit nový sociální
dům, radní vesměs souhlasně přikývli. „To by samozřejmě bylo. Ale
kam chcete dát těch devadesát rodin,
které tam bydlí? Museli bychom pro
ně najít náhradní bydlení, a to v dnešních podmínkách není žádná sranda.
Už tak bude složité, v případě rekonstrukce, najít jim dočasné náhradní
ubytování,“ zareagovala primátorka.
Zda vůbec, a hlavně kdy se radní
rozhodnou k realizaci rekonstrukce
takzvaného domu hrůzy na Šárce,
není v tuto chvíli jisté. „Nějaké stanovisko a rozhodnutí vydáme určitě
v nejbližších měsících,“ uzavřel první
náměstek Zdeněk Fišer.

Primátorka u Zemana na Hradě Mluvèí radnice unikla Rada ÈTK...

PRAHA, PROSTĚJOV Miloš Zeman opět ukázal svoji pravou tvář.
Při čtvrtečním inauguračním projevu dal totiž opět průchod své
sprostosti a mstivosti. Posvátnost chvíle před uvedením do
funkce prezidenta České
republiky nerespektoval
a znovu si neodpustil urážky na všechny strany, které
nesdílí tu „jeho“ pravdu. Moc
nadšená s projevem hlavy státu,
která nedávno získala mandát do
rokiu 2023, nebyla ani primátorka
statutárního města Prostějova Alena Rašková.
První žena Prostějova byla inaugurací
prezidenta České republiky Miloše
Zemana přítomna přímo ve Vladislavském sále Pražského hradu. „Obdržela
jsem stejně jako všichni primátoři této
země pozvánku od Kanceláře prezidenta republiky. Využila jsem tedy této
příležitosti a jela do Prahy,“ potvrdila
Večerníku Alena Rašková. Vzápětí
se svěřila, že z projevu Zemana byla
zklamaná. „Zklamaná, nebo spíše rozpačitá. Přiznám se, že jsem čekala absolutně jiný obsah jeho projevu. Neobjevila se v něm například vůbec zmínka

o stém výročí vzniku Československa, Jak mohli sledovat občané z celé země
o potřebě bojovat za tvrdě vydobytou v přímém přenosu České televize,
z Vladislavského sálu v době projevu
Miloše Zemana odešlo na protest
několik pozvaných účastníků,
především z řad poslanců
Parlamentu České republiky.
Primátorka však zůstala až do
konce. „Já jsem pořád seděla v naději, že Miloš Zeman přejde na důstojnější projev, nebo alespoň trošku slavnostnější. Bohužel jsem se toho
demokracii. Místo toho se pan nedočkala. Je to celkem ostuda, obzvlášZeman oháněl kritikou a bohužel ne- tě když v tu dobu byly ve Vladislavském
vynechal ani urážky,“ mrzí prostějovsále i delegace ze zahraničí,“
skou primátorku.
posteskla si Alena Rašková.
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O JEDINÝ HLAS!

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání,
poslanci Parlamentu České
republiky rozhodují v těchto
dnech o doplnění volných míst
do prestižní Rady České tiskové kanceláře. Mezi nominanty
byla i mluvčí prostějovského
magistrátu Jana Gáborová, které v prvním kole chyběly čtyři
hlasy. A ještě těsněji skončila
před branou při opakovaném
hlasování v uplynulém týdnu.
Chybělo opravdu málo..
Jana Gáborová získala při prvním
kole volby do Rady ČTK čtyřiasedmdesát hlasů, ke zvolení jich
bylo třeba osmasedmdesát, při-

čemž tuto hranici překonal pouze
Pavel Žantovský. Šlo se tak do druhého dějství, které bylo na pořadu schůze Parlamentu Poslanecké
sněmovny ČR minulou středu.
Ze třech kandidátů na dvě volná
místa opět uspěl jenom jeden,
a tím byl bývalý místopředseda
Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání Pavel Foltán nominovaný
za ANO 2011. Jana Gáborová
potřebých 86 hlasů nezískala,
ruku pro ni zvedlo „pouze“ 85
zákonodárců! „Chyběl mi tedy
jenom jeden hlas! Je to smůla, ale
život jde dál,“ posteskla si Večerníku. „Co se týká mojí nominace
do Rady ČTK, je můj názor stá-

le stejný. Nejsem členkou žádné
politické strany ani pro žádnou
stranu nepracuji, nominaci jsem
přijala, protože ČTK považuji za
kvalitní a profesionální agenturu,“ konstatovala Jana Gáborová,
kterou do rady nominovala SPD
Tomio Okamury, v níž je místopředsedou prostějovský poslanec
Radim Fiala.
Rada ČTK zůstává prozatím neúplně obsazená do doby, než se uskuteční další volba, do které sněmovní
kluby mohou nominovat nové kandidáty. „Jestli mě někdo nominuje
znovu, tak se ráda o tuto funkci budu
ucházet. Uvidíme...,“ nechtěla předjímat Gáborová.
(mik)

„Kluci z kotle prodávali suvenýry bez dokladů,“ tvrdí
svědek incidentu hokejových příznivců s úředníky FÚ
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Dosud neznámí pachatelé
napadli ve čtvrtek 8. března večer během
hokejového utkání v Prostějově dvojici úředníků finančního úřadu. Ve Víceúčelové hale-ZS úředníci kontrolovali
dodržování povinností při elektronické
evidenci tržeb (EET). O neobvyklém incidentuinformovalaPolicieČR,kterápřípad
vyšetřuje pro trestný čin výtržnictví.

Michal KADLEC
„Ve čtvrtek osmého března ve večerních hodinách proběhla policejní akce zaměřená především na dohled veřejného pořádku v souvislosti s konáním hokejového utkání mezi kluby
Jestřábi Prostějov a Rytíři Kladno. Akce se zúčastnily necelé dvě desítky policistů a strážníků
městské policie. Během zápasu byla také ze

strany Finančního úřadu prováděna kontrola
zaměřená na EET, při které došlo ze strany doposud neustanovených osob k napadení pracovníků státní instituce. Pachatelé poškozené
častovali vulgárními výrazy a polili je pivem.
Pracovníka úřadu několikrát udeřili a s jeho
kolegyní se přetahovali o kabelku takovým
způsobem, že jí bylo způsobeno drobné zranění na ruce,“ popsala nepochopitelnou událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Večerník ještě v hale vyzpovídal očitého
svědka vskutku nebývalého incidentu. „´Finančáci´ kontrolovali prodejce suvenýrů, které
měli na stánku kluci z kotle Jestřábů, jako jsou
šály, čepice a podobné věci. Činili tak bohužel bez dokladů, což věděl každý. Ta kontrola
podle mě musela přijít na udání. Stalo se to
během první třetiny. Pár lidí tady začalo muži
a ženě sprostě nadávat, dokonce je napadli i fyzicky, když chlapa párkrát udeřili pěstí a na ženu

z Finančního úřadu se rovněž sápali. Poté se
o něco přetahovali. Přijeli ale policajti a byl klid.
No, řekl bych, že ti chlapi, a mnozí z nich byli
hodně opilí, si zadělali na pořádný malér,“ prozradil muž, který si nepřál být jmenován. „Pokud vím, ta žena z ´finančáku´ si stěžovala na
bolest ruky, možná ji měla i zlomenou,“ dodal.
Během pátku jsme zjišťovali, co přesně na
zimním stadionu kontrola dělala? Ředitel Finančního úřadu v Prostějově Pavel Prudký však
měl dovolenou, tudíž jsme se obrátili na tiskovou
mluvčí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.
„Dne osmého března prováděli dva zaměstnanci kontrolu dodržování zákona o evidenci tržeb
a v jejím průběhu došlo k jejich napadení. Jeden
z nich musel být ošetřen na úrazovém oddělení
Nemocnice Prostějov. Na místo incidentu byla
přivolána Police ČR,“ zkonstatovala Zuzana
Žabčíková, vedoucí tiskového odboru Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Na otázku, zda
při podobných kontrolách mají pracovníci ber-

ňáku nějakou ochranku, odpověděla záporně.
„K fyzickému napadení zaměstnanců dochází
pouze ve výjimečných případech. Finanční
správa činí veškeré kroky k tomu, aby předešla
útokům vůči jejím zaměstnancům, kteří plní své
pracovní povinnosti a kontrolují dodržování zákonů,“ uvedla Žabčíková.
Jak se Večerník ještě přímo v útrobách prostějovské haly dozvěděl, pro policii bude zřejmě jednoduché najít pachatele napadení.
„Vždyť to přepadení se stalo přímo pod kamerami, které sem nainstalovala sama policie kvůli
incidentům mezi fanoušky. Ti opilci si to asi neuvědomili... Však si je policajti taky hned vzali,“
prozradil zdroj ze zimního stadionu.
Podle oficiální zprávy ale policisté pachatele
ještě neustanovili. „Případ šetříme pro trestný čin výtržnictví, kterého se dopustili zatím
neznámí pachatelé. Během utkání ani po něm
pak již nedošlo k narušení veřejného pořádku
nebo dalšímu incidentu,“ shrnula Miluše Za-

jícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
O vysvětlení jsme před uzávěrkou požádali přes oficiální e-mail i představitele sdružení FOP 1913, kteří suvenýry neoprávněně prodávají. Během víkendu jsme se však
reakce nedočkali. „Na udání přišla kontrola z úřadů, chtěli zabavit peníze i všechny
věci. Lidi si to nenechali líbit a vyhnali je
ze stadionu...,“ napsal na jejich webu v diskusním fóru uživatel Pirlo.
Povinnost účtovat v EET, kterou úředníci na
místě kontrolovali, se od 1. prosince 2016 týká
restaurací a ubytovacích služeb, od 1. března
2017 se do EET zapojili podnikatelé v maloobchodě a velkoobchodě. Finanční úřad loni
v Olomouckém kraji uskutečnil 2453 kontrol
zaměřených na dodržování těchto povinností,
jeden či více prohřešků zjistil u 430 daňových
subjektů. Loni za to úředníci uložili pokuty v celkové výši 1,88 miliónu korun.
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GRATULACE

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


    
info@realitypolzer.cz

opět do Prostějova
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V Prostějově koupím byt 1+1,2+1. Tel.:
732 755 910

14,4

Prodám zahradu 788m2, vhodná
jako stav. pozemek, v Pv - Krasicích.
Tel.: 608 218 532

KOUPÍM dvoupokojový byt. Tel.:
731 078 958
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PROSTĚJOV
Do
Prostějova opět po
roce přijede protidrogový vlak s jarním
programem
Revolution
Train.
Zapojením všech lidských smyslů prostřednictvím patentované metody 5D
chtějí organizátoři maximálně
zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivně ovlivnit jeho
pohled na zdravý životní styl
i prevenci závislostního chování.
Protidrogový vlak bude k vidění
na hlavním nádraží v Prostějově
již tento čtvrtek 22. března.
„Protidrogový vlak tvoří celkem šest
vagonů, ve kterých návštěvníci procházejí příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech
vlaku. Po každé části filmu se zvedá
projekční plátno, za nímž je nainstalována věrná kopie místa, jež přímo
souvisí s dějem příběhu. V těchto
prostorách pak probíhá interakce
lektora s účastníky programu a díky
intenzivní simulaci vjemů dochází
k maximalizaci prožitku a efektivity
učení,“ popsal průběh Pavel Smeta-

Dne 18. března 2018
oslaví 80. narozeniny
paní Růžena ZNOJILOVÁ
z Prostějoviček.
Všechno nejlepší,
zdraví a pohodu do dalších
let přeje celá rodina.

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

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz
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SHÁNÍM KE KOUPI DŮM V PV
A OKOLÍ. TEL.: 737 577 906
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na (ČSSD), náměstek primátorky
statutárního města Prostějov.
„Působivější protidrogovou prevenci jsem snad ještě neviděla, děj
projekce směřuje na trojici mladých
chlapců, kteří žijí běžným životem.
Ovšem pouze do té doby, než se
potkají s drogami. To je pak hrůza,“
nechala se slyšet prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Program ve vlaku bude probíhat
od 8:00 do 19:50 hodin a školním skupinám bude určen právě
od rána až zhruba do 15:30 hodin. Zbytek času pak bude patřit
veřejnosti. „Jeden den programu
protidrogového vlaku bude stát
městskou pokladnu sto osm tisíc
korun a denní kapacita je garantována pro 467 návštěvníků,“ doplnil náměstek primátorky Pavel
Smetana.
(mik)

Beseda přímo na škole

!       
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Dne 15. března 2018
oslaví s rodinou
paní Anna TYLŠAROVÁ
ze Smržic 88 roků.
Vše nejlepší k narozeninám
přejí dcera Ivana s manželem,
vnuk Jaroslav s manželkou,
vnuk Miroslav, pravnoučata
Jaroslav a Zuzana.
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU
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FINANCE
Dne 7. března 2018
oslavila 70. narozeniny
paní Danuška KALOUSOVÁ
a dne 29. března 2018
oslaví své 74. narozeniny
pan František KALOUS.
Chtěli bychom jim popřát
hodně štěstí a zdraví
do dalších let. Dcera Iveta
s manželem Zdeňkem,
vnučka Michaela s pravnoučkem
Wiliemem.
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Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

SEZNÁMENÍ
57/173, v rozvodovém řízení, zklamaný
hledá ženu s dobrým srdcem kolem 50
let, která je také sama a chybí jí cit, něha,
láska a chěla by to změnit. Samota tíží.
Tel.: 775 240 480

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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Tomáš KALÁB
Program vzniklý ve spolupráci
s Národní protidrogovou centrálou
navazuje na „vlakový příběh“ a je
určen pro žáky, kteří absolvovali návštěvu protidrogového vlaku. „Lektory jsme objednali na čtyři dny, od
pondělí do čtvrtka realizovali program na sedmi základních školách,“
upřesnil náměstek primátorky Pavel Smetana, který Protidrogový
vlak do Prostějova přivedl a považuje tento projekt za vysoce přínosný.
Vedení škol většinou přenechalo
účast své školy a organizaci programu na svých preventistech, kteří
disponovali přímou zpětnou vazbou
od žáků po návštěvě Protidrogového
vlaku. „Ohlasy byly veskrze kladné,
takže tento návazný program určitě
vítáme. Jen je škoda, že hodně žáků
je v současnosti nemocných, takže
původní dvě skupiny jsme museli redukovat na jednu,“ mrzelo učitelku
a preventistku sociálně-patologických jevů na ZŠ E. Valenty Markétu
Talandovou.

Žáci byli rozděleni do skupin simulujících kriminalistické týmy s jednotlivými odbornostmi a sledovali opět
příběh mladých lidí, který znali z Protidrogového vlaku. Ten byl prokládán
otázkami zaměřenými na okolnosti
vzniku drogové závislosti, možnosti
její léčby a především rizika trestně
právních následků. Žáci tak vše vnímali z pohledu policisty. „Ne všechny
otázky jsme zodpověděli správně, ale
určitě jsme se zase poučili. Nepochybujeme o tom, jak se v určitých situacích rozhodnout, pokud bychom
se do nich v životě dostali,“ shodli se
osmáci ze základky E. Valenty. Učitelé
zase kladně hodnotili týmovou práci,
vystupování lektorky a zpracování
příběhu z různých pohledů.
„Přestože naše město není z hlediska ohrožení drogovou závislostí
v těch nejrizikovějších regionech,
drogová scéna se neustále rozrůstá
a bohužel i u nás jsme zaznamenali
nárůst závislosti na omamných látkách. Prevence je vždy levnější než
následná represe, z tohoto úhlu pohledu k problematice přistupujeme,“
vysvětloval vstřícný přístup města
k tomuto projektu Smetana.
Protidrogový vlak zastaví v Prostějově opět v druhé polovině března, kdy bude větší prostor pro návštěvu vlaku veřejností.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování
Ostření nůžek, nožů, nářadí, oprava
vylomených
keramických
nožů.
Adr. KLÍČE, ZÁMKY – ATRIUM
Pokácím strom za dřevo a odvoz.
Tel.: 603 236 254
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Portrét – olej. barvami. Tel.: 722 710 725
Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
www.zednictvivancura.cz

18030970292

PROSTĚJOV Aby účinky protidrogové prevence byly co největší, připravil nadační fond Nové
Česko program s názvem „To je
zákon, kámo!“

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK 16. BØEZNA
V 10.00 HODIN

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdcích
Tě navždy budeme mít.

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

Dne 11. března 2018
jsme vzpomenuli
15. smutné výročí úmrtí
paní Drahoslavy VÍTKOVÉ
z Drahan.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 17. března 2018
si připomeneme 5. výročí úmrtí
paní Marty NAVRÁTILOVÉ
z Hluchova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem
příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit
s panem Aloisem MEZULIANEM.
Poděkování náleží i Soukromé
pohřební službě paní Václavkové
za důstojné rozloučení. Manželka
Milada a zarmoucená
rodina.

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

Dne 10. března 2018
uplynulo 3. smutné výročí od úmrtí
pana Eduarda ŠIMKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Pavla
a synové Robert a Pavel
s rodinami.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dnes, tj. 12. března 2018
vzpomeneme 2. výročí, co nás
opustil
pan Vladimír CETKOVSKÝ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Božena,
syn Radim s rodinou, syn Aleš
s rodinou a dcera
Markéta s rodinou.

Dne 14. března 2018
vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, švagr, tchán,
bratranec, strýc
pan Ladislav HOZA,
natěrač z Určic.
Stále vzpomíná manželka,
syn Petr a dcera Vlaďka
s rodinou a celá rodina.

16011421482

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 16. března 2018
vzpomeneme nedožité
80. narozeniny naší drahé
maminky a babičky,
paní Marie BÁŤKOVÉ
z Čech pod Kosířem.
Všichni, kteří ji znali
a měli rádi ať vzpomenou se mnou.
Dcera Dana Švecová s rodinou.

15021020132

Dne 14. března 2018
vzpomeneme třetí smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina DOČKALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a synové
s rodinami.
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo
léku, jímž mohlo žíti.

Dne 18. března 2018
by se dožil 83 let
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají děti, vnoučata
a pravnouče.

Navždy utichlo srdce,
zůstal jen smutek a žal,
ve vzpomínkách však milý
člověk bude žít dál.

Dne 13. března 2018
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Oldřicha DOLÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Bronislava,
dcera Romana s rodinou
a dcera Monika
s rodinou.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

S bolestí v srdcích vzpomínáme
17. března 2018
třetí výročí úmrtí
pana Zdeňka GALÍČKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka, syn,
snacha a vnoučata.
Prázdný je domov,
smutno je v něm.
Chybíš nám chybíš, chybíš nám všem.

Dne 17. března 2018
vzpomínáme 2. výročí,
co nás opustila naše maminka,
paní Květoslava KYTNEROVÁ
z Kobeřic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 10. března 2018
uplynul první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jaromír VYSTAVĚL
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Dagmar.

Kdo měl rád,vzpomene,kdo
miloval,nezapomene.

Dne 17. března 2018
uplyne 25 let ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín SKOKÁNEK
z Otaslavic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Miluše
a děti Lucie, Luděk a Martin
s rodinami.

Dnes, tj. 12. března 2018
by se dožil 70. narozenin můj bratr,
pan Zdeněk ŠUP.
Vzpomeňte s námi, děkuje
Alena s rodinou.

Dne 11. března 2018
uplynuly dva roky
co zemřela vzácná žena,
paní Ludmila KOHOUTKOVÁ.
Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 7. března 2018
uplynulo 10 let od úmrtí
paní Jaroslavy KREJČÍ
ze Dzbele-Borové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Petr s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Měla jsi nás ráda,
my Tebe ještě víc, přišla zlá nemoc
a Ty jsi musela odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen, než probuzení...

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

Dnes, tj. 12. března 2018
vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HALENKY.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Pavel s rodinou a dcera
Ivana s rodinou.

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

Dne 13. března 2018
vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
paní Svatavy JELÍNKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

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

Prodám el. kytaru + kombo,navyjáky
a rybářské pruty. Tel.: 604 322 044
Prodám magnetický stojánek + indikátor; pilový kotouč „SEMBO“ typ ZSZ
200/60/26-30H – 16 H (nepoužívaný).
Pilový kotouč 3 ks – průměr od 14,5 cm
do 13 cm, otvor 16x2 nebo 25x2. mikrometr 0-25mm.Ceny dohodou. Rybářské
vybavení, komplet i jednotlivě (levně).
Tel.: 605 510 106

Dne 16. března 2018
by se dožila 109 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Bohuslav,
dcery Halka a Majka
s rodinami.

Kytičku Ti na hrob už jen
dáme a se slzami v očích
na Tebe vzpomínáme.

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

Dne 15. března 2018
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef TRNKA
z Krakovce.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcery Miloslava
a Růžena s rodinami.

Dne 11. března 2018
uplynulo 19. výročí od úmrtí
pana Oldřicha ZAČALA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Zdena s rodinou.
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Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.

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

Scházíš nám,
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá,
kdo v srdci žije neumírá,
kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 7. března 2018
jsme vzpomněli 10. smutné výročí
úmrtí
paní Zuzany BIČIŠŤOVÉ,
roz. Kotrčové.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, dcera Lucie
a syn Jaroslav.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 16. BØEZNA V 10.00 HODIN

  "#
Růžena Pluskalová 1921 Prostějov
Nataša Mališková 1948
Olomouc
Antonín Kratochvíl 1958 Čechovice
Františka Vojtková 1932
Mostkovice
Ludmila Hýblová 1928
Hamry
Jarmila Halouzková 1929 Otaslavice
Mgr. Karel Nečas 1967
Kostelec na Hané
Růžena Rozehnalová 1943 Prostějov
Božena Matoušková 1959 Štětovice
Josef Pospíšil 1934
Olomouc
Josef Jančík 1941
Otinoves
Danka Kopečná 1935
Prostějov
Josef Čulík 1933
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 12. března 2018
Rudolf Hrubý 1927 Domamyslice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Fritzová 1945 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alexej Pluháček 1953 Ivaň 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdenka Zvonečková 1940 Kostelec na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 14. března 2018
ing. Rostislav Vybíral 1934 Kostelec na Hané 9.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Šrotíř 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Schneiderová 1944 Klenovice na Hané 13.30 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Trunečková 1927 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
František Sázel 1931 Hruška 14.00 kostel Hruška
Pátek 16. března 2018
Pavla Dosedělová 1946 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Libuše Náhlíková 1939 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
  "#

Poslední rozlouèení

Zdenka Chytilová 1923
Prostějov Pátek 16. března 2018
Rostislav Ježek 1951
Vícov Albert Halmo 1959 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Žitný 1947
Vrahovice
Milada Schőnová 1929
Ludmila Nádbělová 1926 Vrchoslavice
Čechy pod Kosířem

Pohřební služba FCC Prostějov
  "#
Rudolf Burget 1924

Jednov
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme zedníka na hlavní pracovní
poměr - zavedená prostějovská
stavební firma s mnohaletou historií.
Zkušenosti se zateplováním fasád vítány.
Dobré pracovní a platové podmínky,
firemní benefity. Tel.: 737 123 814,
www.rinvest.cz.
Přijmu pracovnici/pracovníka do
potravinářské výroby. Info v době 7:00 –
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103

Bezpečnostní a úklidová agentura hledá
invalidní důchodce na volná pracovní
místa: vrátný, pracovník s obsluhou
PC, úklidový pracovník. Pracoviště
Číšník/servírka do restaurace v Prostě- Prostějov. Informace na telefonním č.:
jově. Flexibilní plánování směn (vhod- 602 786 692, e-mail: personal@sida.cz.
né i pro studenty, min. věk 18 let, nebo
brigádně). Nástup možný ihned. Nástup na DPP/DPČ s možností přechodu na HPČ. Odměna: základ 70-100
Kč/hod. čistého + bonusy až 15tis/měs.
Tel: 777 199 967
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

HLEDÁTE PRÁCI?
E

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

17102621270

 EB
INZERCE
JE V PÁTEK
16. BØEZNA
V 10.00 HODIN

   

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

Možnost výdělku z domu. SkládáKuchař/ka do restaurace v Prostějově. ní upomínkových přemětů. Vhodné
Denní menu, minutky, pizza (zaškolíme). i jako přivýdělek. Více informací na:
Krátký, dlouhý týden. Nástup na DPP/ info@vyroba-predmetu.cz
DPČ dále možno HPČ. Mzda do zapracování 90 Kč/hod. Po zapracování až 130 STUDIO 365 hledá nové tváře pro reKč/hod. (čistého). Nástup dohodou. klamu od 9-27 a 28-45l. Tel.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu
Kontakt 777 199 967.

18030820271

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


Pozice
Plat (Kè)
Asistent/-kaobchodníhooddělení 18000Kč
Mistři strojírenské výroby
30 000 Kč
Obsluha CNC obráběcího stroje 23 000-25 000 Kč
Pomocná síla do kuchyně
13 000 Kč
Přijímací technici v autoservise 30 000 Kč
Recepční
15 000 Kč
Skladníci
21 000 Kč
Účetní
20 000 Kč
Údržbáři - topiči
20 000 Kč
Vychovatel/-ka
24 810-28 650 Kč

Provoz
Kvalifikace
Firma
jednosměnný ÚSOsmaturitou
TorayTextiles Central Europe, Pv
jednosměnný ÚSO s maturitou Bratři Wilhelmové - TOPAS, Pv
dvousměnný střední odborné Jan Otruba, Čelechovice na Hané
dvousměnný základní+praktická Jan Marek-Restaurace Pácl, Plumlov
turnusovéslužby ÚSO s maturitou FEDOR Auto Prostějov
pružnáprac.doba ÚSV
Ema B&B, Prostějov
dvousměnný střední odborné LINAPLAST Kralice na Hané
jednosměnný ÚSO s maturitou PROFROST Prostějov
jednosměnný střední odborné Charita Konice - DPS Bohuslavice
nepřetržitý
vyšší odborné
DětskýdomovaŠkolníjídelna-Konice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Úklidoví pracovníci

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

80-85 Kč/hod.

dvousměnný

základní+praktická

HPF CleanCat, Prostějov

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

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

VOLEJTE 608 960 042

18030110252

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Nezaměstnanost v kraji poklesla nejvíce na Prostějovsku
OLOMOUCKÝ KRAJ Během února
celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji klesl o 4,3
procenta na 19 172 osob, naopak
počet hlášených volných pracovních
míst se zvýšil o 5,3 procenta na 9 582
a podíl nezaměstnaných osob klesl
na 4,4 procenta. To jsou aktuální
data z nové měsíční statistiky nezaměstnanosti v Olomouckém kraji.
K 28. únoru 2018 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 19 172 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 863 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku byl
nižší o 7 573 osob. Jedná se o nejnižší
únorovou nezaměstnanost od vzniku
krajského uspořádání. V průběhu února bylo nově zaevidováno 2 047 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 1 768 osob méně a v porovnání
se stejným obdobím předchozího roku
méně o 439 osob. Z evidence během
měsíce odešlo celkem 2 910 uchazečů,

což bylo o 389 osob méně než v předchozím měsíci a o 245 osob méně než
ve stejném měsíci minulého roku. Do
zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 831, což je o 156 méně
než v předchozím měsíci a o 220 méně
než ve stejném měsíci minulého roku.
Přesně 366 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím úřadu práce,
to je o 49 méně než v předchozím měsíci a o 45 méně než ve stejném období
minulého roku, 1 079 uchazečů bylo
vyřazeno bez umístění,“ podal přesná
statistická čísla Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
okresech kraje byl podobný - ve všech
došlo k poklesu počtu nezaměstnaných, za čemž stojí především sezónní
práce „Nejvíce to bylo na Prostějovsku,
a to o 5,5 procenta, naopak nejméně na
Jesenicku, tady to bylo o 3,1 procenta,“
podotkl pro našince podstatnou záležitost Jaroslav Mikšaník.

Ke konci února bylo evidováno na
$%&  '"&$(%)  '% '*+-57*+-;
Úřadu práce ČR, krajské pobočce
v Olomouci celkem 8 970 žen. Jejich
%*8)*9 !"
podíl na celkovém počtu uchazečů
činil sedmačtyřicet procent. V evidenci je také 3 110 osob se zdravotním postižením, což představovalo
16 procent z celkového počtu nezaměstnaných. „Na konci února bylo
evidováno 682 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet se ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 54 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku
byl nižší o 348 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 638 uchazečů
o zaměstnání, což je 35 procent všech
uchazečů vedených v evidenci. Podíl
nezaměstnaných osob meziměsíčně
klesl o 0,2 procentního bodu na 4,4
procenta,“ poskytl další údaje Mikšaník.
V Olomouckém kraji bylo k 28. únoru vyšší než v předchozím měsíci a o 2 921 Co se týká Prostějova, na zdejší poboč- žen. Volných pracovních míst je zde
evidováno celkem 9 582 volných pra- vyšší než ve stejném měsíci minulého ce Úřadu práce je aktuálně v evidenci 2 hlášeno 1 692 a podíl nezaměstnaných
covních míst. Jejich počet byl o 482 roku.
376 lidí bez zaměstnání, z toho 1 277 zde činí 3,1 procenta.
(red)
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I jedenácté 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 15. 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.



:
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

/;< 

Nám. T.G. Masaryka Martin SPURNÝ, Okružní 3211/93, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

:
/;< 
Božena Sekaninová
Martin HEJČ, Olomoucká 11, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 420 Kč na koncert.
OSMISMĚRKA

:
/;< 
ZABÍJAČKOVÉ
Jana HASNÍKOVÁ, Alojzov 63
Výherce získává: VEČEŘI pro dvě osoby v hodnotě 400 Kč na akci.

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

SUDOKU

:
/;< 
9,7,9,2
Lenka DŘEVÍNKOVÁ, Klenovice na Hané 14
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

18021560211

SU
DO
KU

Výherce získává VSTUPENKU
M\DG-DNA^g]-+JD-YOUN

KŘÍŽOVKA
 :
/;< 
Dobře poradí s výběrem a někdy přidá i malý dárek
Adam STARÝ, Sušilova 26, Přerov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

18022360241

18022360240

NEJLÉPE A NEJLEVNĚJI NAKOUPÍTE V ....

VÝTOP, ŠTAFETA, HAJNÍ, SOMRÁK, FOSFOR, TOUHA, ŽESTĚ, HOUFY, TŘASK,
ORIENT, MYRTA, RAMPY, KABANOS, VTIPY, KAPOTY, VALONI, MASTI, OBTAH,
ODSUN, TRUMF, TRKOT, MAMBO, PROUTÍ, KAHAN

Výherce získává POUKAZ
M\DG-DNA^g]-+BDUNK@O-N

Výherce získává
VSTUPENKY
M\DG-DNAg]-++JYK

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18022360227

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili největší hvězdu týmu BK
Olomoucko, který má domácí prostředí v prostějovské
hale Sportcentra...

18020960201

Výherce získává
  
VSTUPENKYM\DG-DNA^g]

Výherce získává
 
M\DG-DNA^g]-++JYK
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zveme vás...

FLORBAL:

TIP  !"#ku

sobota 17. března:
8:00 24. kolo Olomoucké ligy mladších
žáků (týmy SK K2 Prostějov, FBC Hranice, Fbc Šternberk, FbC Šumperk, FBC
Přerov Panteři, SH RG a ZŠ Prostějov).

KORFBAL:
neděle 18. března:
14:30 a 16:30 SK RG Prostějov - Modří
sloni YMCA Znojmo (21. a 22. kolo extraligy dospělých, SH RG a ZŠ Prostějov)

KOLBABA MÍŘÍ DO KINA

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 17. března:
10:00 SK Prostějov 1913 - HC Bospor
Bohumín (Liga mladších žáků „D“, sk.
o umístění 18+19, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).

KDY: ÚTERÝ 13. BØEZNA, 17:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV

V prostějovském kině to akcemi jen hýří. Nedávno jste
mohli navštívit komiky ze známé Underground Comedy,
nyní se zde ukáže cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Sám projel již všech šest kontinentů planety a zároveň více než 130 zemí světa. Ale protože představení nese
název SEDM DIVŮ ISLANDU, přijede vám uvedená
legenda v oboru popovídat o svých zážitcích z této země
ledu a ohně.
„Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je druhým
největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá
ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Objevíme ter-

mální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné
plochy. Sugestivní krajina, ve které potkáme spíše zbloudilé
koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj.“
A proč bude Jiří Kolbaba mluvit právě o Islandu? Sám
jej zcestoval již sedmnáctkrát, přičemž naposledy na něj
zavítal zrovna před pár týdny, takže jej zná velmi dobře.
Na plátno bude promítat své fotografie, které pořídil na
toulkách po této nádherné krajině a následně povypráví
i historky z cest. Celá akce bude trvat dvě hodiny a lístek
stojí 180 korun.

POLNÍ KUŠE:
sobota a neděle 17. a 18. března:
9:00 Halové mistrovství republiky mládeže a dospělých (1. a 2. den soutěží,
SH Kostelec na Hané).

VOLEJBAL:
sobota 17. března:
10:00 TJ OP Prostějov - TJ Ostrava „B“
(33. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).
14:00 TJ OP Prostějov - TJ Ostrava „B“
(34. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 12. března
15:30 Pračlověk
animovaný film USA
17:30 Lady Bird
americká komedie
20:00 Básník, který málem zabil Hitlera
válečná komedie Chorvatsko/Srbsko
úterý 13. března
14:00 Dokud nás svatba nerozdělí
francouzská komedie
17:30 Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu
cestovatelská přednáška
20:00 Já, Tonya
životopisné drama USA
středa 14. března
15:30 Maxinožka
francouzský animovaný film
17:30 Tátova volha
české komediální drama
20:00 Na tělo
slovenský art dokument
čtvrtek 15. března
15:30 Včelka Mája: Medové hry
animovaný film Německo/Rakousko
17:30 Tomb Raider
dobrodružné fantasy USA
18:00 RE-REINKARNACE WOLKER
vernisáž výstavy autorských plakátů Luďka
Bárty tématizujících aproximativní osobnostní rozvoj klasika české poezie uvede
za osobní účasti autora kurátor Robert. O.
Schmack, za doprovodu Samsara Music
Orchestra (výstava potrvá do 13. května)
20:00 Oni 2: Noční kořist
americký horor
pátek 16. března
15:30 Cesta za králem Trollů
norský animovaný film
17:30 Tátova volha
20:00 Tomb Raider
sobota 17. března
15:30 Cesta za králem Trollů
17:30 Tomb Raider
20:00 Oni 2: Noční kořist
neděle 18. března
10:30 Včelka Mája: Medové hry
15:30 Triky s trpaslíky
animovaný film USA/Kanada
17:30 Tlumočník
československá tragikomedie
20:00 Winchester: Sídlo démonů
americký horor

Kino klub

DUHA
Školní 1, Prostějov
sobota 17. března
15:00 KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
americká animovaná komedie
20:00 KTERÝ JE TEN PRAVÝ
komediální drama USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 1, Prostějov
pátek 16. března
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
do 29. března
OBRÁZKOVÁ ŘECKÁ MYTOLOGIE
výstava výtvarného oboru ZUŠ Němčice
nad Hanou
do 31. března
PETR IN SAČEK
výstava Petra Lysáčka a jeho atelieru intermediální tvorby, který často v různých obměnách tvoří ve skupině, která nese název
In Saček Veritas

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 18. března
19:00 ANI ZA MILION!
(Divadlo v Rytířské Praha)
Detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí přímořského majáku.
Jacqueline a Lambert jsou navěky spojeni
tajemstvím a mezi nimi je všechno jinak,
než se zdá. Každá lež je pravdou, každá
pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah...
Hrají: A. Gondíková, J. Langmajer
Režie: Petr Hruška

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
středa 14. a čtvrtek 15. března
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
zábava, hry, soutěže i tvoření
pro děti od 6 do 15 let
středa 14. března
17:00 JAK FUNGUJE MOZEK
ANEB O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jak funguje náš mozek z hlediska paměti? Jakými typy paměti vládneme? A co
můžeme udělat pro to, aby nám mozek
sloužil co nejlépe? Nejen na tyto otázky
odpoví přednáška Lenky Javůrkové
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

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 18. března
KAREL IV. NA MEDAILÍCH
výstava medailí a jiných předmětů u příležitosti 670. výročí založení Univerzity
Karlovy, Nového Města pražského, hradu
Karlštejna a 640. výročí úmrtí Karla IV.,
jedná se o díla ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy, která dnes čítá více než
2000 předmětů, převzal jejich syn Milan

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 1. dubna
KVĚTINY A OBRÁZKY Z CEST
výstava Viléma Krause

ZUŠ V. Ambrose

akce
v regionu...

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 22. dubna
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 (19481997) k neoficiální umělecké komunitě
v Olomouci. Její tvorba je již několik let
soustředěna na repetitivní přepis textů,
a to v několika vrstvách přes sebe. Vznikají tak organické i geometrické struktury, kde původní text (forma osobní
modlitby) zaniká v kresebné hmotě. Její
tvorba je metodou srovnatelná s tvorbou
Romana Opalky nebo nočními kresebnými pracemi V. Stratila. Havlíčková
svým dílem spadá do širšího okruhu
tzv. olomoucké kresby, který tvořila
řada významných a dnes již celostátně
uznávaných autorů jako jsou J. Lindovský, P. Jochman, I. Kosková, L. Daněk,
V. Havlík. Výstava i připravovaná kniha
zásadním způsobem zpracovává jak dílo
mimořádné kreslířky Havlíčkové, tak postihuje i významný společensko-kulturní
fenomén osmdesátých let minulého
století v Olomouci, jakým byla kresebná
tvorba umělců tvořících v undergroundu.
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.
Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů
můžeme spatřit podobné obrazce,jaké
jsou typické pro určitý druh minerálů,
struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny,
krovky mnoha brouků zase vypadají,
jako by byly vytepané z ryzího zlata. Však
některé přírodní národy odnedávna používají hmyz nebo části jeho tělíček k výrobě ozdob a nakonec i současní módní
designéři občas neváhají použít tento
materiál při návrhu šperků. Zatímco ve
vitrínách budou k vidění nejrůznější asociace živé a neživé přírody, na plakátových plochách, umístěných na stěnách,
se návštěvníci mohou dozvědět základní
charakteristiky hmyzu, na jaké skupiny
se hmyz dělí, popsány jsou jeho životní
cykly, nastíněno je jeho smyslové vnímání. V podobném duchu jsou zpracovány
informační panely, týkající se nerostů
a hornin. Návštěvníci se mohou nejen
kochat pohledem, ale třeba zde najdou
i poučení.

Kravařova 14, Prostějov
do 31. března


RETROSPEKTIVA
výstava fotografií z činnosti tanečního
Komenského 6, Prostějov
oboru ZUŠ z let 1998-2018
středa 14. března
19:00 FRANTIŠEK NEDVĚD
koncert známého zpěváka
Sokolovna
neděle 18. března
Skálovo nám. 4, Prostějov
10:00 ČIPERKOVÉ
neděle 18. března
kulturní akce pro děti
13:30 a 15:30 O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
Galerie Mánes
loutkové divadlo
Kostelecká 18, Prostějov
úterý 13. března
Galerie Cyril
9:00 PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
nabídka textilních a háčkovaných výrobpondělí 12. března
ků a ručně vyráběných přání od Aleny,
17:00 NEBÁT SE TOTEMU
Jany, Katky a Martiny k volnému prodeji
vernisáž výstavy Vítězslava Špalka
(do 28. března)

Véšovské košt
Desátý ročník degustace pálenek
a domácích likérů se bude konat
v sobotu 17. března od 16:00 hodin
ve společenském zařízení OÚ Výšovice
na zámku. Vstupné bude zdarma, lidé
mohou ochutnat všechny vzorky. Připraveno bude bohaté občerstvení jako
nápoje, dršťková polévka, ovarové koleno, domácí klobása a jiné.

České nebe v Němčicích

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pondělí 12.3. 13.30-14.30 Čtvrtek 15.3. 10.00 - 12.00
Úterý
13.3. 10.00-12.00
14.00 - 15.00
14.00-15.00 Pátek 16.3. 17.00 - 19.00
Středa 14.3. 10.00 - 12.00
DISCO - KARNEVAL
13.00 - 14.00 Sobota 17.3. 14.00 - 16.00
Neděle 18.3. 10.30 - 12.30

PLESY


17.3.

Hasičský ples

  



Sokolovna Dubany
SDH Vrbátky

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 13. března od 17:00 hodin
se koná promítání dokumentu z cyklu
„ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY“
* 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
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA, dopolední kroužek pro děti od 2 do
4 let, příprava dětí na nástup do MŠ, příprava na separaci od rodičů a navazování
vztahů mezi vrstevníky v malé skupině
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pátek 23. března se koná tradiční Noc
s Andersenem 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.
SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
* v pondělí 12. března od 14:30 do 15:30
hodin se koná relaxační cvičení s paní
Světlanou
* pletení z pedigu se uskuteční ve čtvrtek
15. března od 9:00 do 12:00 hodin
* v pátek 16. března od 10:00 hodin se
pořádá beseda Letem světem se Zdeňkem
Vychodilem o zážitcích z jeho cest zpestřená promítáním diapozitivů

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* pravidelné setkání rodičů nad tématy výchovy a komunikace s dětmi je na programu dle aktuálního rozpisu v MC
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
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
bude v OC Zlatá brána, nám. T. G. Masaryka, Prostějov k dispozici až do 31. března.
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.

Poslední představení letošní sezóny divadelních pátků přinese hru Járy Cimrmana České nebe, kterou nastudovala
Divadelní společnost Větřák Pivín. Akce
se koná v pátek 16. března od 19:00 hodin v kině Oko v Němčicích nad Hanou.

Jarní prázdniny s Orionem
O jarních prázdninách se tedy děti
z Němčic a okolí rozhodně nudit nemusí. SVČ Orion si pro ně na každý všední
den od 8:30 hodin připravilo zajímavý
program. V pondělí si budou moci zasoutěžit ve variaci na známou televizní
soutěž Prostřeno, v úterý na ně čeká
Jarní tvoření, ve středu zjistí, že Všichni
jsou superstar, ve čtvrtek budou bojovat
o poklad Černých rytířů a v pátek mohou vyrazit na vyškovský zimák na bruslení a na hokej.

Parkové kočáry a oblékání
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem zve milovníky historie, historických
kočárů, koňských spřežení, zapomenutých řemesel a další zájemce na seminář
Parkové kočáry a elegance oblékání
v nich. Akce se bude konat v neděli
18. března od 9:00 do 17:00 hodin. Půjde o komentované prohlídky zajímavou
expozicí kočárů. K vidění budou parkové a lovecké kočáry šlechtických rodin
a osobností. Chybět nebudou ani ukázky zapomenutých řemesel a materiálů.

Expediční kamera ve Vrchoslavicích
V neděli 18. března od 15:00 hod. budou v motorestu ve Vrchoslavicích
k vidění filmy o dobrodružství, divoké
přírodě a extrémních zážitcích i sportech
Expediční kamera.
JARNÍ DUHOVÉ PRÁZDNINY

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 12. března
14:00 Špunti na vodě
český film
úterý 13. března
14:00-16:00 hodin Minidílny pro děti
(děti si vyrobí zvonkohru)
16:15 Já padouch 3
americká komedie
středa 14. března
14:00-16:00 hodin Minidílny pro děti
(děti si nabarví sádrová zvířátka)
16:15 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie ČR
čtvrtek 15. března
14:00-16:00 Minidílny pro děti
(děti si vyrobí velikonoční věneček)
16:15 Emoji ve filmu
animovaný film USA
pátek 16. března
14:00 Strážci galaxie Vol. 2
sci-fi film USA/Nový Zéland/Kanada

najdete nás na

www.
vecernikpv.cz



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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 V reality show na TV NOVA
hraje Prostějovan Martin Složil
stále významnější roli...
strana 24

EXKLUZIVNĚ

SPRÁVNÝ
ŘIDIČ

 Tematická strana AUTOMOTO je určena nejen mužům,
a umí poradit jak dobře koupit i pojistit!
strana 25

Foto: Martin Zaoral,

Proè byla dojatá
dramaturgynì
prostìjovského divadla?
strana 23
JEDNOU


 Nadstavbovou část extraligové soutěže zakončí prostějovské
volejbalistky na palubovce TJ
Ostrava ve čtvrtek 15. března od
18:00 hodin. Videopřenos můžete sledovat na www.tvcom.cz!

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek večer uzavřeli prostějovští hokejisté své účinkování
ve WSM Lize ročníku 2017/2018 a krátce
po skončení sezóny známe první jméno,
které se už v jestřábím dresu neobjeví!
Jedná se o devětatřicetiletého obránce
Aleše Holíka, když vůbec nejstaršímu členovi kádru se vedení oddílu rozhodlo nenabídnout pokračování kontraktu.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 34-35

Narozeniny T. G. Masaryka

  

 Nedělní odpoledne patřilo
tradiční akci s názvem Kladecký
kos. Již šestnáctý ročník této pěvecké soutěže se tentokrát konal
v prostorách kulturního domu
v Jesenci.
Reportáže najdete
již brzy na našem webu.
 Mladý tým BCM Orli Prostějov vyhrál v dalším kole 1.
ligy nad rezervou Nymburku
83:81 a v tabulce skupiny o 7.12. místo se posunul na desátou
příčku.

 Omlazená sestava BK
Olomoucko zaskočila favorizované
Pardubice na jejich půdě
strana 38

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL
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vs.

 Dětské hřiště ve Studentské
ulici bude nově oploceno. Rada
města Prostějova výstavbu již
odsouhlasila.
Čtěte v příštím
vydání!
 Náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura
se setkal s mladými sportovci,
kteří uspěli na letošních Hrách
VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže, která tentokrát proběhla v Pardubickém kraji.

➢

PŘEKVAPENÍ
POD KOŠEM

  !
 " #$"
#         !    # ! 

BYLI JSME
U TOHO

   "
Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Už 168. výročí narození prvního československého prezidenta a zakladatele společného státu Čechů a Slováků si uplynulou středu odpoledne přišli na prostějovské náměstí připomenout zástupci města, vojáci, ale i veřejnost.
Kytičku či věnec k soše T. G. Masaryka přinesli i zástupci policie, sokolů a dalších společenských či
kulturních organizací.„Prezident Masaryk je nejvýznamnější osobností naší historie, a to především
demokratické historie. Jeho odkaz je i v dnešní době čím dál tím živější a aktuálnější,“ připomněla
Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV Nezvykle brzy
po skončení nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2017/18 odstartuje prostějovským volejbalistkám play-off.
Za dlouhodobou fází soutěže totiž napíšou tečku ve čtvrtek na půdě
Ostravy, aby vyřazovací boje otevřely hned v sobotu 17. března od 17:00
hodin doma proti Přerovu.
„Letos došlo ke změně formátu play-off. Už se nehrají dva zápasy ve
dvou dnech na hřišti výše nasazeného družstva, aby se pak série přesunula k dalším dvěma utkáním na palubovku hůře postaveného. Teď se
pořadatelství mění po každém střetnutí, tím pádem trvá každá série
o něco víc dnů. A proto se začíná okamžitě po nadstavbě, zvlášť když
skupina o sedmé až desáté místo skončila již dříve,“ objasnil hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Jeho svěřenkyně dlouho čekaly na jméno svého čtvrtfinálového soka,
nakonec se jím ve čtvrtek pozdě večer stal Volejbal Přerov. „Jestli oni
nebo Šternberk, to bylo asi docela jedno. Při vší úctě k soupeři bude
první kolo vyřazovací fáze především o nás samotných. Jaké my podáme
výkony, tak bude vzájemná série asi vypadat,“ uvažoval Čada.
Cílem je hladce zvítězit nejen v sobotním duelu číslo jedna, nýbrž i v dalších dvou partiích příští týden, které jsou na programu 20. (v Přerově)
a 22. Března opět v Prostějově. „Chceme přesvědčivě vyhrát, neztratit
žádný set a pokud možno dát co největší prostor hráčkám, které v sezóně
nastupovaly méně. Věřím, že tohle všechno vyjde,“ přál si Čada. (son)
VÍCE NEJEN O EXTRALIGOVÉM ČTVRTFINÁLE S PUNCEM DERBY
ČTĚTE NA VOLEJBALOVÉ DVOUSTRANĚ 36 - 37!
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Volejbalové kadetky zahodily

dvanáct mečbolů!
OSTRAVA, PROSTĚJOV Těsně nad
čarou pádu do baráže se zatím pohybují mladé volejbalistky VK Prostějov věkové kategorie U17. V prvním
turnaji nadstavbové části extraligy
kadetek ČR 2017/18 totiž absolvovaly skupinu 1C v Ostravě, kde obsadily druhé místo, tedy poslední znamenající přímé udržení soutěže. Na
programu jsou však ještě dva turnaje
nadstavby (nejbližší 17. + 18. března),
v nichž musí své postavení minimálně
uhájit.

TJ Ostrava – VK Prostějov 3:2
(-27, -17, 24, 28, 10)
Španielka Řepy – VK Prostějov 1:3
(-16, 18, -20, -11)
Tatran Střešovice – VK Prostějov 1:3
(10, -26, -18, -14)

Sestava VK v Ostravě: Dvořáčková, Jurčíková, Krejčiříková, Svobodová, Palová,
Dudová, libero Stavinohová. Střídaly:
Sedláčková, Komínková, Skládalová.
Extraliga kadetek ČR 2017/18 – pořadí nadstavbové skupiny 1C v Ostravě: 1. Ostrava 8, 2. VK Prostějov 7, 3.
Střešovice 3, 4. Španielka 0.
(son)

Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„K zahajovacímu utkání s Ostravou se
něco říká fakt složitě, protože nedorazit
vedení 2:0 na sety a 24:15 je naprostý
unikát, něco neuvěřitelného. My jsme
si za to přitom mohli úplně sami, když
holky přestaly na hřišti dělat, co měly, po
vlastních chybách znervózněly a dostaly
se do hrozné křeče. Aby jakýkoliv tým neproměnil devět mečbolů v řadě za sebou,
to jsem během své kariéry asi ještě nezažil.
A pokud k tomu připočítám ty další tři
mečboly ve čtvrté sadě, úplně jsme tím
znehodnotili jinak dobrý výkon. Porážky
byla po takovém průběhu samozřejmě
obrovská škoda. Navíc mančaft poznamenala do zbylých dvou zápasů, které jsme
odehráli hluboko pod své možnosti. Naštěstí soupeři nebyli schopni nás víc potrestat, byť jsme se trápili a oba duely byly
hrozně utahané, plné chyb. Aspoň klíčové
okamžiky jsme však zvládli lépe, čímž se
podařilo dva protivníky z Čech zdolat i
nechat pod sebou v tabulce. Abychom se
vyhnuli baráži o extraligovou záchranu,
musíme tohle příště minimálně zopakovat. Optimální by ale pochopitelně bylo
druhý turnaj nadstavby vyhrát a mít klid
už s předstihem.“
Celý článek najdete na našich
webových stránkách www,vecernikpv.cz.
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PROSTĚJOV Prostějov se opět proměnil v Hanácký Jeruzalém! Do města, kde před druhou světovou válkou žila početná židovská komunita, uplynulou středu zavítali dva velcí propagátoři židovské hudby i kultury. Jiří Hošek a jeho dcera Dominika se v zaplněném přednáškovém sále Národního domu setkali se skutečně přátelským přijetím a jejich koncert publikum v závěru ocenilo neutuchajícími„standing ovations“.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Violoncellista Jiří Hošek se do Prostějova vrací pravidelně. Za posledních
deset let zde vystoupil již potřetí. Ve
středu společně s dcerou Dominikou
zahrál duchovní skladby židovských
skladatelů, které se střídaly s klezmerem. Jiří Hošek totiž upravil převážně
taneční melodie východoevropských
Židů pro dvě violoncella. Milovníci

tohoto žánru tak měli zřejmě vůbec
první možnost slyšet klezmer bez jinak
nezbytného klarinetu. Celé akci slušela pěkná divácká kulisa, do přednáškového sálu Národního domu si
našlo cestu přes 150 posluchačů.
Hošek na úvod poděkoval svému francouzskému příteli, který do Prostějova
dorazil z Paříže speciálně kvůli uve-

- * !   !    ! K  )@C" G  ! !  V   !#%   !#  # 
!  !#    #"
Foto: Martin Zaoral

dené akci. „Tento koncert bych chtěl
také věnovat dramaturgyni zdejšího
divadla Evě Zelené, o které jsem se dozvěděl, že po probíhající sezóně ve své
funkci končí,“ prohlásil zřejmě nejlepší
současný český hráč na violoncello.

Dlouholetá divadelní dramaturgyně
byla z věnování dle svých slov v šoku.
„Vyrazilo mi to dech. Nic podobného se mi takto veřejně ještě nestalo,“
zareagovala Zelená, které se koncert
velice líbil. „Bylo jasně patrné, že se

oba interpreti židovské hudbě věnují
dlouho a rádi,“ okomentovala jej.
Jak svědčil energický závěrečný potlesk, dedikantka koncertu rozhodně nebyla sama, kdo odcházel z akce
v povznesené náladě.

Z VERNISÁŽE

18030910285

DUHA ožila pod přízrakem příšer
Do Metra na Jiřího Wolkera

TROCHU JINAK

PROSTĚJOV Němčická ZUŠ se
pravidelně vrací do Rainbow Gallery v Duze, kde vystavuje obrazy
svých žáků. Každý rok koncipuje
díla do určitého tematického rámce a tentokrát jím byla řecká mytologie. Na vernisáži, která proběhla
předminulý čtvrtek, tak bylo možné vidět Medusy, harpyje, Minotaury a mnoho dalšího. Celkového
zahájení výstavy se však ujala pětice
tanečnic z tamní školy, která svým
tancem Medusy navnadila příchozí
na tu správnou mytologickou vlnu.
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PROSTĚJOV Už na konci tohoto
měsíce čeká Prostějov slavnostní
událost, kdy na lavičku před rodným
domem básníka na náměstí T. G.
Masaryka bude umístěna plastika sedícího Jiřího Wolkera. Jde o kulturní
projekt magistrátu pod osobní záštitou primátorky Aleny Raškové. Jeho
součástí bylo mimo jiné i nedávné
umístění dememoriální desky v Prostějově. Brzy nás ale čeká ještě další
„předskokan“ v podobě unikátní výstavy plakátů, kterým bude pochopitelně vévodit básník Jiří Wolker.
Tentokrát projekt nabízí výstavu kolekce plakátů pražského výtvarníka,
která vznikla v rámci Projektu Wolker
- PROSTĚ-OFF a představuje zcela
mimořádné grafické dílo. To vše mohou
nejen Prostějované spatřit již tento čtvrtek 15. března v kině Metro 70, a to od
18:00 hodin! „Na začátku, tak jako u většiny kvalitních výtvarných artefaktů, byla
radostná hra bez jakéhokoliv kalkulu.
Dostal jsem nápad modifikovat známou
postavu Johnyho Walkera do humornější podoby prostějovského básníka. Jako
autor ke grafické spolupráci mě okamžitě
napadl Luděk Bárta. Vzhledem k tomu,
že jsme do té doby nespolupracovali, netušil jsem, co se stane. Spustila se však výtvarná lavina. Z poměrně jednoduchého
vtipu Luděk vytvořil něco jako zamyšlení nad nekonečnými možnostmi podob
jedince, nad množstvím úloh, do kterých
může být v průběhu své existence obsazen. Záměrně píši existence, protože cyk-

lus ‚RE-REINKARNACE WOLKER‘
vypovídá jasně o tom, že životů máme
nevyčerpatelné množství,“ uvedl minulou středu na tiskové konferenci rady
města autor projektu Miloš Karásek.
Bez nutnosti moralizovat nebo hledat
hlubokomyslné přesahy, výtvarník ve
svých dílech obsadil mladého poetu,
jenž zemřel v pouhých dvaceti čtyřech
letech, do úlohy současných pop kulturních ikon. Michael Jackson, The
Beatles, Strýček Sam, Limonádový
Joe - to vše mohl být Jiří Wolker. Mohl
být a je, protože tak jak jeho plakátové
reinkarnace, i on je součástí naší kultury
a společného vědomí. „Takže pokud si
mohu vypůjčit definici plakátu podle
Wikipedie, Luděk Bárta ji naplnil beze
zbytku: Plakátový cyklus ‚RE–REINKARNACE WOLKER‘ nám veřejně
oznamuje, že básník žije dál v naší kultuře v množství různých podob a Bártovy
papírové plochy velkých rozměrů poutají naši pozornost, propagují fascinující
různorodost lidského života, jeho nekončící řetězení," uzavřel Karásek. „Při
pohledu na některé plakáty, které jsem
už měla možnost vidět, jsem se opravdu
od srdce zasmála,“ zve na výstavu tímto
vyjádřením také primátorka Prostějova
Alena Rašková.
Čtvrteční expozice v kině proběhne
za osobní účasti autora a uvede ji kurátor Robert O. Schmack za doprovodu Samsara Music Orchestra. Celá
výstava plakátů potrvá v kině Metro
70 v Prostějově až do 13. května.

Výstava Obrázková řecká mytologie
výtvarného oboru němčické ZUŠ
obsáhla neskutečné množství výjevů,
na nichž se podílelo zhruba šest desítek dětí ve věku od pěti do osmnácti
let. Na stěnách visely obrazové malby
a kresby, ale i komiksy, knížky, koláže
nebo gladiátorské helmy a dobové
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čelenky vystřižené z papíru. Nejčastěji
se na dílech tematizovala Medusa se
svými chapadly, zlovolné harpyje nebo
příběh Ikara a Daidala. Vidět jste mohli
však také Krona, jak požírá svou dceru
Héru, Prométhea přikovaného ke skále, Hérakla, jak se pere s divočákem,
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Persea na cestách za dobrodružstvím
nebo Dia vévodícího na Olympu.
Druhý sál Duhy pak zdobilo mnoho obrazů konkrétních, ale současně
i abstraktních. Prostoru ovšem dominovala velkoplošná vyobrazení Minotaura v bludišti v různých alternacích.

„Na výstavě je strašně moc obrazů, které jsou velice různorodé a hlavně povedené. Děti z němčické školy jsou moc
šikovné,“ prohlásil jeden z návštěvníků.
A protože již bývá zvykem, že jsou tyto
výstavy multioborové, vystoupila zde
pětice tanečnic z tamní školy. Oděné
do zelených hávů a s velkorozměrnou
maskou Medusy předvedly krátký
tematický tanec, při němž se vlnily do
rytmu pomalé hudby.
„S dětmi jsme četli Staré řecké báje
a pověsti, k nimž následně tvořily většinou ilustrace. Na výstavě tedy najdete
jednotlivé zarámované obrazy, ale i komiksy nebo knihy s těmito obrázky.
Někteří pak pracovali s počítačovou
grafikou, pomocí níž dávali život bájným tvorům. A nakonec jsme zhotovili i postavy Daidala a Ikara, které se
v místnosti vznáší na svých křídlech,“
provedla prostory Radomíra Kubáníková z výtvarného oboru na ZUŠ
v Němčicích nad Hanou.

Na zámku vystavují obrázky

prostějovského rodáka Viléma Krause

PROSTĚJOV V galerii prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí
se minulou středu odpoledne konala
slavnostní vernisáž výstavy obrazů
prostějovského rodáka Viléma Krause. O akci byl značný zájem, což
dokazovaly prostory galerie zaplněné
návštěvníky. Sbírku obrázků květin
a také z autorových cest po celém
světě zapůjčil pro výstavu obchodník
se starožitnostmi ze Svitávky na Blanensku. Večerník u této mimořádné
události nemohl chybět.

Michal KADLEC

„Přestože tématem této výstavy jsou
květiny a obrázky z cest Viléma Krause,
dovolili jsme si zavěsit vedle jednoho
zátiší především také jeden pohled na
Prostějov, symbolizující autorovo rodiště, město, s nímž spojil celý svůj tvůrčí
život, město, odkud na své cesty odjížděl a kam se vždy rád vracel,“ pronesl
úvodem vernisáže Miroslav Macík,
kurátor výstavy. „Měl jsem tu čest pana

profesora poznat osobně a rád vzpomínám na občasné návštěvy jeho ateliéru.
Setkával jsem se s ním ještě jako student
a později jako redaktor čtvrtletníku Štafeta. Dodnes si cením kresby pařížského
Sacre Coeur, kterou mi daroval poté, co
byl v roce 1985 uveřejněn ve Štafetě medailon k jeho sedmdesátinám. To, že byl
umělcem mimořádných uměleckých
i lidských kvalit a velké tvůrčí invence, mi
došlo samozřejmě až po letech,“ řekl dále
Miroslav Macík.
Vystavené Květiny a obrázky z cest Viléma Krause jsou především 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 a obchodníka se
starožitnostmi a uměním pana Františka
Kupsy ze Svitávky na Blanensku, který
byl slavnostní vernisáže v prostějovském
zámku rovněž přítomen. „Věřím, že i za vás
přítomné mu mohu tady poděkovat za to,
že souhlasil s jejich vystavením. Děkuji mu
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i za to, že shodou šťastných okolností se
mu podařilo uchovat tuto kolekci vcelku
a zachránit pro další smysluplné využití
a potěchu oka návštěvníků. Tuto výstavu
považuji i za jistou satisfakci a připomenutí
díla umělce, který díky píli a neutuchajícímu tvůrčímu úsilí, erudici a zkušenostem
získaným doma i na zahraničních cestách,
celoživotnímu hledání cest a experimen-

tování dospěl k modernímu pojetí naplňujícímu estetické i racionální hledisko
umělecké tvorby a právem se zařadil mezi
čelné představitele výtvarné kultury působící v našem regionu,“ vzkázal kurátor
výstavy Miroslav Macík.
Výstava obrázků Viléma Krause v Galerii prostějovského zámku potrvá až do
1. dubna.

společnost

milujeme vecerník
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Klub Manobo, jehož se stal Martin
součástí, zatím v soutěžích válcuje
své kolegy z kmene Kalinga. V té
úplně poslední, která spočívala v držení těžkých břemen, však došlo k překvapení a výhru v podobě sladkých
vaflí nakonec brala Kalinga. V posledním díle se jinak řešila zápletka, která
vznikla poté, co jedna ze soutěžících
z Martinova kmene získala možnost
přesunout jednoho ze svých kolegů
do soupeřící Kalingy. O tom, kdo
to bude, se radila právě s Martinem,
jehož označila za „ňunínka“. Rodák

>>> dokončení ze strany 6
Večerníku potvrdil, že organizace této
tradiční akce je hodně náročná. „Za
těch devatenáct let už jsem si našel svůj
způsob organizace Mateřinky a zatím
všechno dle mého klape. Ohlasy od
rodičů i účinkujících jsou velmi kladné.
Samozřejmě musím poděkovat všem
kolegyním z naší speciální mateřské
školy, které mi významně v mé organizátorské práci pomáhají a bez nichž
bych to nezvládl. Zvláštní poděkování

pak patří moderátorovi Michalu Muchovi. Nesmím samozřejmě zapomenout i na podporu prostějovského
magistrátu, jenž celou akci finančně
zajišťuje,“ vzkázal Tomáš Jachník.
Výsledky čtvrtečního oblastního
kola Mateřinky v Prostějově ještě
nejsou známy. Záznam celé akce byl
na DVD poslán odborné komisi do
Nymburka. Ta vybere vítěze, který
Prostějovsko bude reprezentovat v ce(red)
lostátním finále.
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na televizní obrazovce
objevuje stále
èastìji...
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jení akce solidně zaplnil, obzvláště
dlouhé fronty se stály na lístky do
tomboly, ve které se sešlo celkem
pětadevadesát cen. V olšanském
sboru aktivně působí patnáctka
mužů a deset žen. O zahájení plesu
se však postarali nejmladší hasiči,
kteří si připravili komentovanou
scénku zásahu u dopravní nehody
osobního auta a opilého motorkáře. K té využili i perfektních rekvizit,
jejichž výroba jim dala nepochybně
docela zabrat.
Olšanští hasiči si jinak nemohou
vynachválit zázemí v opravené
zbrojnici i novou cisternu, kterou
získali před třemi roky. „Loni v létě
jsme poprvé připravili noční soutěž
v požárním útoku a také soutěž pro
mladé a starší žáky. Rádi bychom
na tyto akce navázali i letos a v následujících letech,“ uzavřel Michal
Mazal.
klikni na

www.vecernikpv.cz
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sanitka i hasiči!

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJJOV
V Plesová sezóna
v Prostějově pomalu ale jistě končí. Prostory Národního domu
obsadili tentokrát v sobotu večer
lékaři. Česká lékařská komora
totiž uspořádala tradiční ples, kterého se jako každý rok zúčastnili
zaměstnanci nejen prostějovské
nemocnice a záchranné služby.
Večerník tam nachytal i některé
politiky...

Hosté plesu České lékařské komory
tentokrát odložili bílé pláště a oddali se
zábavě. I když stoprocentně tomu tak
nebylo! „Jako lékaři se tady setkáváme každým rokem s kolegy z různých
oborů naší činnosti, se kterými profesně spolupracujeme, někdy více, někdy
méně. Pořád jsme ale kolegové, takže
i v rámci zábavy se scházíme jenom
v dobrém. Je tady i prostor k tomu,
abychom si u vínečka vyjasnili i ně-

BYLI JSME
U TOHO

brali některé profesní záležitosti.
Takže samozřejmě se bavíme, tancujeme, ale pár desítek minut i tady věnujeme debatám o práci. Postupem doby
ale už převažuje jen ta zábava,“ usmíval
se Pavel Holík, bývalý poslanec a dnes
lékař prostějovské záchranky.
Večerník spatřil při tanci i politiky,
bývalého náměstka hejtmana Olomouckého kraje a bývalého krajského náměstka Aloise Mačáka, dobře se
bavila i čerstvá kandidátka do Senátu
ČR za TOP 09 Jitka Chalánková.
Ples České lékařské komory se
konal ve všech sálech Národního
domu, velký zájem byl o ochutnávku moravských vín v prostoru
restaurace. „Vínečko k plesům patří,
dneska ho tady máme opravdu moře.
A pokud se někomu udělá nevolno,
tak zavoláme záchranku,“ smál se
Holík.

e trochu
„Probírám ál se
sm
,“
i práci
c Holíkkteré neexposlane
shody nebo pro-
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Lékaři se odvázali v „Národě“

Letošní hasičský ples byl ve znamení velké změny. Organizátoři
se po dvanácti letech rozhodli
vyměnit kapelu a pozvali skupinu
Roxy z Náměště na Hané, mezi
jejíž zakladatele patří bývalí členové uskupení Sax Rock. „Máme od
toho velké očekávání. S předchozí
kapelou jsme byli spokojeni, ale
i kvůli lidem jsme se rozhodli zkusit změnu. Možná by se obě skupiny mohly v budoucnu pravidelně
střídat,“ vysvětlil Večerníku starosta SDH Olšany Michal Mazal.
Sál sokolovny se nedlouho po zahá-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

OLŠA
ANY
Y U PRO
OSTĚJJOVA To se na bále jen tak nevidí...
Bouračku opilého motorkáře a řidiče auta přijela přímo na
parket olšanské sokolovny řešit sanitka a jednotka zdejších mladých hasičů. Stalo se tak během sobotního hasičského plesu, na který dorazily zhruba tři stovky tanečnic
a tanečníků. Večerník byl mezi nimi.

V Olšanech zasahovala

z Prostějova měl sice svoji představu,
ale Zinu, která nepůsobí právě bystře,
stejně neovlivnil...
Kuriózní podívanou rovněž přináší
ostrov vyhnanství, jejž společně sdílí
pouze podivínský Karel a nepříliš oblíbená Janina. Při Karlových proslovech
přitom divák netuší, má-li se smát či
brečet. „Pondělí bude našlapané, čeká
nás brutální vodní hra, která skončí
velmi těsně. Tak buďte zvědaví, kdo
prohraje a bude muset jít na kmenovou radu,“ pozval ke sledování Robinsonova ostrova Martin Složil.

*& 2-& Michal
KADLEC
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PROSTĚJOVSKO Města a obce
v Olomouckém kraji znovu zápolily o Zlatý erb. Letos se jich do
klání o nejlepší webové stránky a elektronickou službu přihlásilo čtrnáct.
Komise rozhodla, že nejlepší internetovou prezentaci ze všech přihlášených měst z Olomouckého kraje mají v Prostějově!
„Na našich webových stránkách máme nejvíce aplikací. Jedná se například o virtuální prohlídky prostor historické budovy radnice, informace o tom, kdo a kolik
dluží za odpad a řadu dalších. Jednou z nich je i aplikace Stromy pod kontrolou,
díky které můžete na přehledné mapě zjistit aktuální stáří a stav u každého většího stromu ve městě. Tyto informace vycházejí z odborného dendrologického
průzkumu,“ pochlubil se náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer, jenž
byl členem pracovní skupiny, která zadávala požadavky na obsah nové podoby
webových stránek. Tu magistrát získal před necelými třemi lety.
Na internetových stránkách města se také lidé mohou dostat k celé řadě novinek
týkajících se všeho, co se děje ve městě. „Jedná se například o aktuální informace
z dopravy včetně uzavírek či chystaných a probíhajících stavebních akcí. Najít se
zde dají i události, při nichž zasahovali městští strážníci,“ upřesnil Fišer.
Loni Prostějov skončil druhý za Mohelnicí, pro letošek byly některé věci
na internetových stránkách ještě doplněny a rozšířeny. „Do webu jsme investovali poměrně dost peněz. Lidé na nich najdou řadu užitečných informací, některé aplikace však nejsou tak sledované, jak jsme si představovali.
Týká se to například on-line přenosů z jednání zastupitelstva, které sleduje
jen pár lidí,“ zopakoval Zdeněk Fišer.
„Účelem soutěže Zlatý erb je motivovat města a obce, aby měly kvalitní webové
stránky a internetové služby, které lidem například ušetří cestu na úřad. Všem soutěžícím děkuji za účast a blahopřeji vítězům,“ řekl hejtman olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Zájem obcí o účast roste. „Počet přihlášených nás příjemně překvapil. Účast za Olomoucký kraj byla v porovnání s ostatními regiony třetí nejvyšší,“
uvedla za organizátory soutěže Jitka Hajžmanová.
V kategorii obcí zvítězila Střeň. Její web zaujal porotu přehledností i dostupností informací. Cenu za nejlepší elektronickou službu získal Lutín, který lidem už deset let
nabízí posílání zpráv z obecního rozhlasu na e-mail. V současnosti toho využívají na
dvě stovky odběratelů. Třetí místo v této kategorii získal městys Nezamyslice.
„Mobilní rozhlas u nás funguje od začátku nového roku, v současnosti jej už využívají desítky lidí a stále jich přibývá. Jedná se o vylepšení služby, kdy jsme zprávy
z rozhlasu převáděli do elektronické podoby a zasílali lidem na e-mail. Nyní k nim
můžeme přidávat aktuality či dělat rychlé ankety. Využít se dá i při krizových situacích. Příspěvky chodí na e-mail či na chytré telefony,“ popsal starosta Nezamyslic
Vlastimil Michlíček.
Všichni krajští vítězové postupují do celostátního kola dvacátého ročníku
soutěže Zlatý erb, které proběhne 9. dubna v Hradci Králové.
(mls)

➢ ze strany 3

dvì ceny do regionu!

ZLATÝ ERB:



Přestože byl mnohými lidmi velmi
brzy pasován do role favorita celé
reality show, na úvod série nedostával Martin Složil na televizní
obrazovce tolik prostoru, kolik by
si jeho četní fanoušci představovali.
To se však s postupem času mění
a kamery na Martina míří stále častěji. Navíc po odvysílaní desáté epizody byl s ním a Ondřejem Samcem natočen rozsáhlý rozhovor,
který je k vidění na internetových
stránkách Nova Plus v pořadu Jak
to vidí Robinsoni.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV FILIPÍNY Uplynulou středu byl na TV Nova odvysílaný jubilejní desátý díl druhé řady
reality show Robinsonův ostrov. Martin Složil si vede stále výtečně, přestože v posledním klání jeho kmen překvapivě prohrál. On sám se však objevil i v pořadu Jak to vidí Robinsoni na Nova Plus.
Dnes večer reality show pokračuje...



5RELQVRQİYRVWURYP¢]DVHERX   
z Prostìjova se

24

Weiss a Emonts

50 %

Patří společně s Novou,
Zatloukalovou a Kozmík do skupinky těch, co naskakují do soutěžních mačů jen občas. Terka
je přitom suverénně nejmladší, 0 %
ještě juniorka. Každý start mezi
v lednu
ženami tak pro ni má značnou
cenu s výhledem do budoucna. A dá se říct, že svou
příležitost zpravidla využívá dobře.

70 %

Podobný případ, jako 70 %
Míša Zatloukalová.
Rovněž Lucka nastupuje
v dost omezeném počtu
střetnutí a v dané situaci
logicky není jednoduché být na hřišti okamžitě přínosem. Přesto
se jí to aspoň částečně +10 %
daří, když píše zejména účinným podáním. v lednu
Pochopitelně má i rezervy s nutností pracovat na nich.

Lucie
Nová

Ve výše zmíněné roz- 60 %
hodující bitvě ČP skvěle zaskočila za Trnce
a dokonale prodala svou
hlavní přednost: kvalitní
defenzivu jak na síti, tak
v poli. V evropské Lize
mistryň to proti extrém0%
ně silným soupeřům
bylo mnohem těžší, nicméně ostřílená rutinér- v lednu
ka je v případě potřeby nachystaná
solidně pomoci.

Gabriela
Kozmík

Tereza Slavíková

Též vinou nemoci si 80 %
prošla slabším obdobím, nicméně pak do toho vlétla na plné obrátky
a dodnes zůstává v živé
paměti její fantastický
výkon proti Coneglianu.
Hrát takhle brilantně
pořád samozřejmě ne- +10 %
dokáže, ovšem viditelně
omezila výpadky na pří- v lednu
jmu a družstvu pomáhá pravidelnými příspěvky bodů.

Andrea
Kossányiová

SMEÈAØKY

Opačný případ než její 80 %
slovenská parťačka. Ze
zdravotních trablů se
dokázala vylízat, navíc
překonala i psychicky
složitější období vrcholící tím, že zůstala pouze na lavičce ve finále
Českého poháru + v jed- +10 %
nom duelu Champions
League. Od té doby se v lednu
výtečně blokující plejerka stále
zlepšuje.

Za dosavadní průběh tohoto ročníku by se dostala na devadesátiprocentní hranici, za poslední
týden někam mezi sedmdesát
a osmdesát vinou menšího útlumu. Čerstvě však onemocně- -40 %
la, proto ta pouhá padesátka.
v lednu
Uklidňující zprávou je, že by snad
nemělo jít o nic vážnějšího a Julča tak má šanci znovu
rychle hrát výborně jako obvykle.

Julie Kováøová

LIBERO

Z vynikající formy bě- 90 %
hem února poněkud
ubrala, aby s nástupem
března opět zapnula na
maximum. Poslední dva
zápasy odtáhla nejvíc
ona, přičemž její ústřední devízou pořád je celková komplexnost. Umí +10 %
kvalitně útočit i bránit,
servírovat i přihrávat. v lednu
A lépe než loni už zvládá také těžké
vypjaté souboje.

Laura
Emonts

Přibrzdily ji nedávné 70 %
problémy s bolavým kolenem, kvůli nimž musela vynechat několik
utkání. Za tyhle komplikace zaplatila ztrátou
předchozí super fazóny,
ale teď je patrné, že už
jde herně zase nahoru. -10 %
Obecně by potřebovala své vysoce kvalitní v lednu
útočné schopnosti podpořit větší
úspěšností při obraně na síti.

BLOKAØKY

Veronika
Trnková

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

Po odchodu Sáry Cruz 60 %
do USA zaujala její místo, přičemž není kvůli
povinnostem u juniorského týmu VK
zdaleka při všech utkáních prostějovského
ženstva. Pokud výjimečně naskočila do
mistráku, nezklamala.
A její hlavní přínos v lednu
spočívá v pravidelné přítomnosti
na trénincích, aby příprava áčka
probíhala v dostatečném počtu.

Weidenthalerová

Aneta

Největší tahounce VK 90 %
napříč celou sezónou
bychom ještě před
týdnem neváhali dát
plných sto procent, tak
famózně hrála. V uplynulých dvou zápasech
však trochu ubrala,
0%
nejspíš se projevila
únava z náročného
programu. Přesto je v lednu
na ni stoprocentní spoleh a září
hlavně schopností uhrávat rozhodující balóny.

Helena
Horká

UNIVERZÁLKY

Prostějovská odcho- 70 %
vankyně už se zvládla
vyrovnat s nevděčnou
pozicí druhé nahrávačky, která nastupuje jen
minimálně. Jakmile
totiž naskočí na plac,
hraje většinou dobře.
A případná kratší zavá- + 10 %
hání umí hodit rychle
za hlavu, což deklaroval v lednu
čtvrteční duel proti Ostravě.

Michaela
Zatloukalová

Prostějov (son) - Evropská Liga mistryň ve volejbalu žen má před sebou
vyřazovací boje. Prvním krokem před
losováním jediného kola play-off přitom bylo rozhodnutí, který ze sedmičky postupujících celků, jež úspěšně prošly základními skupinami,
uspořádá závěrečný turnaj Final Four.
Této výsady se na základě rozhodnutí
Evropské volejbalové federace CEV
dostalo největší senzaci aktuálního
ročníku Champions League - rumunskému klubu Alba Blaj! Tím pádem má coby automatický účastník
rozhodujících bitev v Bukurešti jisté
nejhůře čtvrté místo v soutěži.
Zbylých šest kolektivů los svedl do tří
soupeřících dvojic, jež se utkají doma
- venku v termínech 20. až 22. března
a 3. až 5. dubna. Vítězové postoupí do
semifinále, které už je součástí výše
zmíněného Final Four. Potvrdí své
obří kvality italští přemožitelé VK
Prostějov z Novary a Conegliana?
Los play-off Champions League žen
2017/2018: Volero Curych (Švýcarsko)
– Vakifbank Istanbul (Turecko), Imoco
Conegliano (Itálie) – Dynamo Kazaň
(Rusko), Galatasaray Istanbul (Turecko)
– Gorgonzola Novara (Itálie).
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Prostějov (son) - Hektické období
s velkým kvantem soutěžních duelů
během krátké doby sice prostějovským
volejbalistkám ještě neskončilo, přesto
však musejí obnovit klasickou podobu
své přípravy v zájmu kulminace vlastní
výkonnosti směrem k extraligovému
play-off. „Zápasů bylo poslední dobou
opravdu hodně, dva týdny za sebou
jsme dokonce hráli třikrát. Pokud
k tomu připočteme cestování včetně
toho do Istanbulu, prostoru na normální tréninky o vysoké náročnosti
zbývalo minimum. Zvlášť když holky
potřebovaly i kvalitně regenerovat
a odpočinout si,“ upozornil kouč žen
VK Miroslav Čada, že svým svěřenkyním citlivě ubíral z tréninkové náplně
(či ji vhodně upravoval), aby mistráky zvládaly na potřebné úrovni. Ode
dneška ale celý tým znovu najede do
obvyklého režimu. „Sice nás tento
i příští týden ještě čekají minimálně
dvě plus dvě utkání, jenže není na co
čekat. Cítím, jak družstvo potřebuje
pořádně zapracovat na jednotlivých
herních činnostech, jít znovu od základů ve vysoké intenzitě s mnoha opakováními. V uplynulém období jsme
se mnohem víc věnovali kombinační
souhře a taktice, teď budeme makat
na servisu, přihrávce, obraně, útoku
i nahrávce podle jednotlivých postů,“
prozradil Čada. S tím, že po čtvrtfinále
extraligového play-off, které Hanačky
v případě očekávaného postupu 3:0
na duely zakončí 22. března, do toho
mančaft šlápne na úplné maximum.
„Tam bychom před semifinále měli
mít čtrnáct dní času, tím pádem bude
prostor optimálně se nachystat,“ těší se
Čada.
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LIBEREC, PROSTĚJOV Nejdelší
tuzemský výjezd absolvovaly prostějovské volejbalistky v rámci 27.
kola UNIQA extraligy žen. Cestovaly až na sever Čech do Liberce,
kde v brzkém sobotním odpoledni
nedaly žádnou větší šanci tamnímu
ambicióznímu celku. Dukla na vysokooktanovou hru VK většinu času
nestačila a zápas tak skončil jasně
nula ku třem.
Listopadové vzájemné utkání pod
Ještědem odstartovaly Hanačky hrůzostrašně, čehož se tentokrát chtěly vyvarovat. A povedlo se jim to dokonale,
když začátek zvládly naopak výborně.
Od stavu 1:1 vzaly průběh pevně do
svých rukou a kvalitní hrou bleskově

utekly na 3:8. Velice dobře podávaly i přihrávaly, měly hodně úspěšnou obranu a standardně spolehlivý
útok. Tím pádem náskok ještě zvýšily
(7:14), než přišla odpověď soupeře.
Domácí hráčky přitvrdily servisem, dostaly vékáčko do problémů s příjmem
a karta se rázem úplně otočila - 14:16.
Najednou nic nebylo jednoznačné, leč
hostující tým si slibně rozjetou sadu
nenechal vzít. Místo toho se v koncovce od stavu 17:19 vrátil k předchozímu
preciznímu výkonu, aby přesvědčivě
triumfoval - 18:25 a 0:1.
Úvod druhé části se následně nesl ve
vyrovnaném duchu, ovšem jen do
skóre 4:4. Vzápětí prostějovský mančaft zavelel k novému náporu značné

DU LI
VK PV

0:3

údernosti opět založenému na účinném snoubení všech skvěle fungujících činností (5:12). Jakmile se Dukla
dostala pod větší tlak, těžko se prosazovala a inkasovala delší bodové šňůry.
Po nich zpravidla přicházelo zlepšení,
což byl i tenhle případ - 9:13. Nicméně
  # % %  
ženy VK působily vzdor občasným za- Bodový vývoj – první set: 6:0, 6:2,
váháním celkově pohodovým dojmem 8:2, 11:3, 13:4, 13:6, 16:7, 18:8, 19:9,
a v nelehkém duelu na půdě nebezpeč- 19:14, 20:16, 21:19, 23:20, 23:23,
ného protivníka měly viditelně navrch. 24:23, 25:24, 27:25. Druhý set: 1:2,
Druhá polovina setu číslo dva to jedno- 4:2, 5:5, 7:6, 7:11, 10:13, 10:15, 15:15,
značně potvrdila - 15:25 a 0:2.
15:18, 17:18, 18:21, 19:24, 23:25. Třetí
Tím větší překvapení nastalo zkraje set: 0:5, 4:5, 4:7, 7:7, 9:8, 11:9, 14:10,
třetího dějství. Severočešky katapulto- 14:13, 15:20, 17:20, 17:24, 18:25.
valy svůj herní projev o dvě stě procent doplněné úspěšnými protiútoky zajistinahoru, Moravanky pro změnu dolů. ly Gálíkovu souboru drtivý nástup 8:2.
A hlavně podání plus defenziva v poli Úroveň volejbalu národních šampió-
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Libor GÁLÍK – Dukla Liberec
„Zápas rozhodla podstatně větší útočná síla soupeře. Nám se nepodařilo dostat hostující družstvo pod tlak a bylo z toho jednoznačné vítězství Prostějova.“
Miroslav ÈADA$`( %
„Dařilo se nám ve všech herních činnostech, výborný jsme měli především útok. A klíčové bylo, jak jsme pozornou hrou v poli i na přihrávce eliminovali zdravotní neúčast
našeho libera.“
nek zde spadla opravdu pronikavě, na- oddílu však ještě jednou zabojovaly vyštěstí ne nadlouho. Při vedení Liberce rovnáním na 17:17. Šlo o jejich posled10:4 vystřihly působivou šňůru sedmi ní vzepětí, neboť finiš zase opanovaly
bodů za sebou na 10:11, čímž výpadek hanácké suverénky obnovením vysoké
zažehnaly. V drcení navíc dál pokračo- kvality - 19:25 a 0:3.
(son)
valy, tudíž vše směřovalo k hladkému
Statistikyzutkánínajdete
závěru - 12:16. Členky vojenského
nastraně22
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3:1 v Ostravě během ročníku 2010/11.
Nyní se jim postaví družstvo, v němž prim
hrají dvě mladé odchovankyně protivníka
Eva Svobodová na univerzálu a Magdaléna Jehlářová na bloku. A velkou zajímavostí
je, že do základní sestavy patří hned trojice
zámořských akvizic Makena Schoene,
Megan Vander Meer (obě smeč), Michelle
Gauthier (blok). Z pozice nahrávačky
přerovský tým řídí uzdravená Prostějovanka Lucie Zatloukalová, jejíž souboj
se sestrou Michaelou v prostějovských
barvách bude tradičně pikantní. Z kolektivního hlediska by to ale každopádně
mělo dopadnout jednostranným způsobem. Nejen proto, že obě vzájemné konfrontace letošní sezóny opanovaly Čadovy
ovečky suverénně 3:0. „Jak už jsem řekl,
nechceme žádné zbytečné komplikace. Je
však potřeba nic nepodcenit a koncentrovaně jít zápas od zápasu za hladkým postupem,“ nadhodil ostřílený kouč.

v 3:0 na zápasy
11, 17), PV – PŘ 3:0 (23, 22, 16),
-22, -22).

ezóna 2016/17

berk 3:0 na zápasy
, 12), PV – ŠT 3:0 (17, 9, 13), ŠT – PV

ezóna 2015/16

berk 3:0 na zápasy
15, 11), PV – ŠT 3:0 (12, 11, 10),
-13, -15).

ezóna 2014/15

a Praha 3:0 na zápasy
2, 20), PV – SL 3:0 (8, 12, 15), SL – PV

ezóna 2013/14

va 3:0 na zápasy
15, 15), PV – OS 3:0 (11, 13, 14),
-12, -8).

ezóna 2012/13

 ~ 

Nina
Herelová

Je stabilní, a byť jí ně- 90 %
které zápasy třeba nevyjdou ideálně, dokáže
se i díky svým bohatým
zkušenostem vyvarovat
větších výpadků. Se slabinou na bloku vinou
menší výšky holt nic neudělá, ale podstatné je, +10 %
jak skvěle dokáže tvořit
útočnou hru celého v lednu
týmu. Fantastickým způsobem to
ukázala čerstvě v Liberci.

Kathleen
Weiss

NAHRÁVAÈKY

RYCHLÝ

37
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Nejvýš je teď trio Horká,
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PROSTĚJOV Po delší době - konkrétně po dvou měsících
– zkouší Večerník co nejobjektivněji zmapovat aktuální
výkonnost jednotlivých hráček VK Prostějov. Z našeho
přehledu plošně vyplývá jedna potěšitelná skutečnost
směrem k nadcházejícímu play-off UNIQA extraligy:
v podstatě všechny Hanačky (kromě jedné zdravotní výjimky) mají dobrou či ještě lepší formu! Teď zbývá jen to
potvrdit v samotných vyřazovacích bojích ziskem desáténě 2007/08 outsider vzdoroval ve své ho mistrovského titulu za sebou.
malé hale 2:3. Jak z našeho kompletního
přehledu níže vyplývá, úřadující devítinásobné šampiónky České republiky
obecně nemívají na úvod play-off skoro
žádné trable. V téhle fázi soutěže totiž nikdy nepodlehly v žádném utkání a kromě
zmíněného dramatu na přerovské palubovce přišly o sadu jedině při výsledku


vecerník
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aneb pohled
Kathleen Weiss

VÝHODNÉ
  
608 960 042

Počtvrté během své oddílové
historie se volejbalistky VK
Prostějov utkají ve čtvrtfinále
play-off UNIQA extraligy žen
ČR s Přerovem. Všechny tři
předchozí série vyhrály hladce 3:0 na zápasy a osm z devíti utkání včetně tří loňských
skončilo 3:0 i na sety. Pouze
v sezóně 2007/08 dokázaly
hanácké soupeřky jeden mač
zdramatizovat poměrem 3:2.

DOBRÉ ZPRÁVY
PØED PLAY-OFF

Rozhodující období ženské extraligy v podobě vyřazovacích bojů klepe na dveře,
odstartuje už v sobotu. A bezprostředně před play-off mohou volejbalistky VK
Prostějov sčítat samé pozitivní skutečnosti. Snad pouze s výjimkou náhlého onemocnění Julie Kovářové, z nějž by se ale opora na liberu měla rychle dostat.
Tou úplně nejlepší zprávou z mého pohledu je, jakým způsobem Hanačky zvládly
nadstavbovou část elitní české soutěže. Ta sice ještě neskončila, zbývá dohrát poslední duel v Ostravě. Přesto patří obhájkyním devíti mistrovských titulů za počínání v nejtěžších týdnech celé sezóny již teď absolutorium.
Na mysli mám především fakt, že ligová nadstavba termínově kolidovala s vyvrcholením základní skupiny evropské Champions League. A družstvo tak vedle náročných
bitev s extrémně silnými soupeři na mezinárodní scéně muselo souběžně absolvovat
rovněž dost nelehké zápasy v tuzemsku. Tím spíš, že ve skupině o 1. až 6. místo UNIQA
extraligy letos nefiguruje kromě Frýdku-Místku žádný papírově ještě slabší protivník.
Kromě toho vékáčko má poměrně úzký kádr, v němž top kvalita patří zejména
hráčkám základní sestavy. A těm při minimálním střídání ve stěžejních utkáních
a vydatné porci dvou až tří mačů týdně pochopitelně docházela energie, zatímco
občas zaskakující náhradnice nesměly po příchodu na hřiště vyloženě zklamat.
I s tímhle si prostějovský tým poradil natolik, že dosud během aktuálního ročníku
soutěží ČR ani jednou nepodlehl. A to vzhledem k okolnostem považuji za husarský kousek hodný uznání. Výborně fungující mančaft dokonce nerozhodila ani
jednorázová, ovšem nenadálá ztráta výše zmíněné Kovářové, což je další důkaz
kolektivních kvalit. Proto osobně nemám žádné obavy z dalšího zisku zlatých medailí. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Čadův soubor neprohrál žádný zápas ani
v exponovaném play-off, tedy až do konce sezóny. Věřím v to!

Marek
Sonnevend
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Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Ve čtvrtek proti Brnu byl začátek z naší strany takový ospalejší a s chybami, tím
pádem měl první set dlouho vyrovnaný průběh. Koncovku jsme však zvládly velice
dobře a od té chvíle šel náš výkon nahoru. Ve zbytku střetnutí jsme předváděly svůj
standard, nevznikly větší komplikace. Měly jsme radost z dalších tří získaných bodů
po vítězství tři nula. Co se týká sobotního zápasu v Liberci, Juli Kovářové se před ním
udělalo hodně špatně, nemohla nastoupit. My jsme se ale s touhle nepříjemnou situací
dobře vyrovnaly a odvedly kvalitní výkon, tým bojoval i za ni. Potěšilo mě, že jsme se
nenechaly vzniklými komplikacemi nijak rozhodit. Hrát v současném volejbalu bez
libera je přece jen dost nezvyklé, musely jsme se na to všechny rychle nachystat. Rozhodující bylo, jak slušně holky zvládly přihrávku, od čehož se dalo odpíchnout k celkově
dobré hře. Podržely jsme jedna druhou, celé družstvo navzájem. Což směrem k extraligovému play-off, které nás teď čeká, je výborná zpráva.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Do nepříjemné šlamastyky se dostaly
prostějovské volejbalistky krátce před
sobotním duelem v Liberci. Na sever
Čech cestovaly bez juniorek Terezy
Slavíkové i Anety Weidenthalerové,
jež doma hrály nadstavbu extraligy
U19. A ještě nadto zdravotně vypadla
v poslední chvíli Julie Kovářová coby
jediné přítomné libero VK. „Julči se
už po cestě autobusem udělalo špatně
a před utkáním začala zvracet, přidaly
se i střevní problémy. Nebyla schopná
nastoupit, tím pádem jsme zůstali bez
libera. Což je v současném volejbalu
hodně nezvyklé a pro celé družstvo
dost náročné,“ popsal výchozí situaci
kouč Hanaček Miroslav Čada. Jeho
svěřenkyně si ale poradily znamenitě, navzdory handicapu ve své sestavě Duklu přejely jasně 3:0. „Logicky
jsme tam občas měli výpadky na
přihrávce, největší v úvodu třetího
setu. Celkově však holky příjem udržely na slušné úrovni a s nastalými
okolnostmi se dokázaly vypořádat
na výbornou. V nouzi se perfektně
semknuly, tým je potřeba maximálně pochválit,“ nešetřil tentokrát Čada
superlativy.

Bez libera? Zvládnuto!

Z VÉKÁČKA  

ŽHAVÁ NOVINKA

Během uplynulého týdne se vrátila ke skvělým výkonům z ledna a první poloviny února. Ne že by potom hrála špatně, ale přece
jen trochu ubrala. Teď je viditelně znovu na
herním vrcholu. Ve čtvrtek proti KP Brno
zaznamenala 13 bodů při vysoké užitečnosti +11, navíc výborně útočila (63 procent)
i přihrávala (67 procent). Podobně výtečným způsobem se jí dařilo také v sobotu na
hřišti Liberce: 14 bodů, 54 procent při zakončení
a celková užitečnost opět +11. V případě obou
utkání se právě Emonts stala ústřední postavou
družstva a volejbalistkou, která Prostějov dovedla k jasným vítězstvím 3:0. „Šlo o týmové výkony,
ale Laura z nich kvalitní hrou nejvíc vyčnívala,“
ocenil i kouč vékáčka Miroslav Čada.

LAURA EMONTS

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

pu Praha hladce 0:3, čímž dal šanci právě
přerovskému celku, aby ho přeskočil na
klíčové osmé pozici. A svěřenkyně Radima Vlčka toho dokonale využily. Potřebovaly tříbodový triumf na půdě posledního
Fénixu Brno, který skutečně porazily 3:0,
a mohly tudíž slavit proklouznutí do play-off doslova za vteřinu dvanáct.
Tím by však jejich ambice měly hasnout,
neboť prostějovský kolektiv je coby neporažený suverén základní i nadstavbové
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sezóna 2007/08

PROSTĚJOV Motivací prostějovských volejbalistek bylo bez komplikací prodloužit svou národní neporazitelnost napříč letošní sezónou,
zatímco brněnské ženy potřebovaly
bodovat pro vylepšení svého postavení v tabulce. Zápas 26. kola UNIQA
extraligy ČR 2017/2018 nakonec
splnil přání domácímu týmu, jemuž
ekipa z Králova Pole více vzdorovala pouze v první sadě. Potom se
favorizovaný mančaft pevně chopil
taktovky, už ji nepustil a zaknihoval
přesvědčivý triumf.

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

Úvod střetnutí byl oboustranně plný nepřesností a chyb. Nezvykle mnoho jich
dělaly především Hanačky, vinou čehož
se jim vůbec nedařilo soupeře přehrávat.
Vyrovnaný průběh naopak strhl ve svůj
prospěch výběr KP, když otočil z 13:12
na 13:15. Domácí tým měl potíže na
přihrávce i v defenzivě, nedařilo se mu
příliš míčů ubránit. A hostující plejerky
odvážným výkonem šturmovaly za ziskem vstupního dějství (17:18). Zadrhly
se však za stavu 20:20, a to z víc důvodů. Vékáčku prospělo naskočení první
nahrávačky Weiss z lavičky, přitvrzení
na servisu a také celkové zpřesnění hry.
Zatímco Jihomoravanky pod větším
tlakem vyrobily sérii hrubek, což jasně
rozhodlo koncovku - 25:21 a 1:0.
Jenže hned zkraje druhé části favoritky
opět zkazily dvě podání, následně jeden
příjem a Brno zase vedlo (2:3, 4:5). Naproti tomu prostějovské družstvo drželo
výborné zakončení Kossányiové, která
pálila jak u Verdunu (7:5). Jakmile se
k ní přidaly další parťačky úspěšnými
smečemi, vítěznými bloky i absencí
vlastních zaváhání, začaly mít úřadující
mistryně republiky od skóre 8:7 výrazně navrch. Během několika minut šly

Marek SONNEVEND
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Prostějov – Šternberk 3:0 na zápasy
Prostějov – Přerov
PV – ŠT 3:0 (9, 12, 14), PV – ŠT 3:0 (23, 18, 14), PV - PŘ 3:0 (17,
ŠT – PV 0:3 (-11, -21, -10).
PŘ – PV 0:3 (-13,

sezóna 2011/12

Prostějov – Ostrava 3:0 na zápasy
Prostějov – Šternb
PV – OS 3:0 (14, 15, 8), PV – OS 3:0 (8, 20, 15), OS – PV PV – ŠT 3:0 (9, 10,
1:3 (-10, 20, -18, -12).
0:3 (-9, -15, -17).

sezóna 2010/11

Prostějov – Šternberk 3:0 na zápasy
Prostějov – Šternb
PV – ŠT 3:0 (9, 16, 17), PV – ŠT 3:0 (16, 19, 14), PV – ŠT 3:0 (5,
ŠT – PV 0:3 (-17, -16, -21).
ŠT – PV 0:3 (-16, -

sezóna 2009/10

Prostějov – Přerov 3:0 na zápasy
Prostějov – Slavia
PV – PŘ 3:0 (7, 17, 15), PŘ – PV 0:3 (-10, -14, -15), PV – SL 3:0 (21, 12
0:3 (-19, -15, -13).
PV – PŘ 3:0 (11, 12, 18).

sezóna 2008/09

Prostějov – Přerov 3:0 na zápasy
Prostějov – Ostrav
PV – PŘ 3:0 (13, 21, 18), PŘ – PV 2:3 (22, -12, -18, 27, -11), PV – OS 3:0 (10,
PV – PŘ 3:0 (21, 21, 17).
OS – PV 0:3 (-22, -

do trháku 17:9, Rojkovy svěřenkyně
zde již nezvládaly čelit jejich vzrůstající
kvalitě. Navzdory střídáním. Jisté vítězky
dlouhodobé části soutěže pak v pohodě
dovedly set číslo dva k jednoznačnému
vyústění - 25:16 a 2:0.
V téhle fázi dostala Čadova parta duel
bezpečně pod kontrolu, ovšem zbývalo
to potvrdit. Čemuž se Královo Pole snažilo vzepřít na úsvitu třetího dílu (z 2:0
na 2:3, 7:8). Pokud domácí soubor jen
trochu polevil v jakékoliv činnosti, nere-

zignující protivník toho okamžitě využil.
Tato sada - podobná zahajovací - se tudíž
nějakou dobu odvíjela rovnocenně, než
papírově silnější družina utáhla šrouby
a hostující znovu přestala stíhat. Tím
se zrodil klíčový minitrhák z 12:12 na
15:12, jenž brzy následovala pětibodová šňůra při účinném servisu Herelové
(z 16:14 na 21:14). Definitivní závěr
mače pak na sebe nenechal dlouho čekat
- 25:18 a 3:0. Statistiky z utkání najdete
na straně 22

Miroslav ÈADA7$`( %
„Spokojený jsem především s tím, že skoro celý zápas mohla na nahrávce
absolvovat Míša Zatloukalová, jež to zvládla dobře. Kromě úvodu s větším
množstvím nevynucených chyb byl náš výkon celkově solidní. Jakmile jsme
se dostali do vyššího tempa, už jsme drželi Brno pod sebou. Jedinou kritickou
připomínku však mám k podání, kterým jsme si proti hůř přihrávajícímu soupeři mohli podstatně víc pomoct.“
Marek ROJKO – Královo Pole Brno
„Od pondělka jsme v plné přípravě na play-off, což je pro nás priorita. Přesto
jsme se snažili holky nachystat hlavně na úvod tohoto zápasu tak, aby zkusily Prostějov zaskočit. To se dařilo většinu první sady, a kdybychom její závěr
zvládli lépe, mohlo celé utkání vypadat trochu jinak. Ale nestalo se. I tak se
v naší hře objevilo dost dobrých věcí, na kterých hodláme stavět do dalších
střetnutí.“
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Uvidíme, jak se jednotlivá utkání budou
vyvíjet tentokrát, ovšem zbytečně přicházet o sety určitě nehodláme,“ ujistil Čada.
Zajímavostí je, že volejbalistky Prostějova a Přerova se v extraligovém
čtvrtfinále střetnou už počtvrté v historii, respektive za uplynulých jedenáct let. Pouze jeden duel z devíti přitom
skončil jinak než 3:0 pro favorita: v sezó-
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Foto: Marek Sonnevend
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fáze jednoznačným favoritem nadcházejícího měření sil. „My si svou roli samozřejmě naplno uvědomujeme, tak jako
vždy. A do čtvrtfinále jdeme s jasným
cílem zbytečně si nekomplikovat situaci.
Chceme všechny tři zápasy přesvědčivě
vyhrát, tím pádem dosáhnout postupu
do semifinále v nejkratším možném čase
bez ztraceného setu,“ předestřel plán hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
Přesně takovým způsobem to ostatně dopadlo mezi oběma hanáckými družinami
loni, kdy nejvýše nasazený mančaft zdolal
soka z třicet kilometrů vzdáleného města
ve všech třech mačích prvního vyřazovacího dějství 3:0. Ovšem neobešlo se to
bez dílčích problémů, protože hned čtyři
z devíti sad rozhodovala vyrovnaná koncovka. „Podstatné bylo, že jsme je všechny zvládli a nepřipustili ještě větší potíže.
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VIZITKA ÈTVRTFINÁLOVÉHO SOUPEØE VK

Tým vékáčka na svého prvního soupeře
v k.o. systému dlouho čekal a definitivně
se jeho jméno dozvěděl až ve čtvrtek večer.
To nejprve Šternberk podlehl na Olym-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Dlouhodobá část UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 končí, zapomeňte. Hned jsou tady vyřazovací
boje! Play-off elitní tuzemské soutěže začíná již o nejbližším
víkendu a volejbalistky VK Prostějov ve čtvrtfinále narazí na
jednoho z krajských protivníků - Přerov. Série na tři vítězná
střetnutí přitom zahájí úvodním soubojem již tuto sobotu 17.
března od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.

Extraligové play-off startuje, první duel uvidí
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ČTVRTFINÁLOVÉ DERBY:

milujeme

)    %  !+    #
 !  " # $

* Vezměte v potaz všechna rizika, která ohrožují vás a vaše vozidlo,
žádné z potenciálních rizik nepodceňujte.
* Při sjednávání pojištění zvažte jeho rozsah a rozsah poskytnutých
služeb v závislosti na ceně.
* Srovnávejte srovnatelné nabídky, které zahrnují stejná rizika, připojištění, spoluúčast, limity pojistného plnění, rozsah asistenčních
služeb.
* V povinném ručení si stanovte dostatečné limity pojistného plnění.
* Při stanovování obecné ceny vozidla pro havarijní pojištění vycházejte z uznávaných ceníků vozidel, které používají i pojišťovny.
* Seznamte se dobře s pojistnými podmínkami. Pokud vám není
něco jasné, ptejte se dříve, než smlouvu podepíšete.

NA CO SI DÁT POZOR PØED UZAVØENÍM SMLOUVY?

Evropský institut motorové dopravy údajně porovnával silnice
na starém kontinentu a došel k závěru, že ty české jsou na jedničku. Problém prý nastává pouze tehdy, když zařadíte dvojku...
Vybrat si za takové situace správný automobil, který je pohodlný, něco vydrží a jeho provoz vás nezruinuje, není vůbec jednoduché. I proto pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil tuto
tematickou stranu, která vám poradí kde si auto nejen koupit,
ale jak a u koho ho i pojistit...
Stranu připravil: Petr Kozák. Text: Martin Zaoral

Prostìjov

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz
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Při sjednávání pojištění pro váš
vůz určitě není na škodu dát si
práci s porovnáním více nabídek
a se získáním informací o doplňkových službách. Kromě ceny je
v případě pojistné události důležité i to, jak rychle pojišťovna škodu
vyřídí, zda to udělá přímo za vás
a jaké vám poskytne asistenční
služby. Česká asociace pojišťoven
(ČAP) uvádí faktory, které by
mohly snížit cenu vaší pojistky,
i rady, které se vám před uzavřením smlouvy budou hodit.
ČAP doporučuje sjednat si u jedné
pojišťovny kompletní pojištění vozidla, a to jak havarijní pojištění, tak
povinné ručení. Zároveň upozorňuje, že všechny pojišťovny zohledňují,
pokud řidič dlouhodobě jezdí bez
nehod. Takoví řidiči získávají na
pojištění bonus tedy slevu. Naopak
často bourající řidiči si na pojištění
připlatí.

Při výběru pojišťovny je dobré sledovat ceny a akce pojišťoven. Některé nabízí slevu až desítek procent
z ceny, pokud je pojištění sjednáno
přes internetové stránky.
Cena pojištění se s poklesem ceny
vozidla obvykle snižuje. S postupným opotřebováním vozidla je
proto vhodné po jednom až dvou
letech požádat pojišťovnu o výpočet
aktuálního pojistného a v případě,
že bude pojistné nižší, nechat si přepracovat pojistnou smlouvu. K této
změně ale pojišťovny řidiče nevyzývají, majitelé vozu o ni musí požádat
sami.
Cena povinného ručení se odvíjí
také od kategorie vozidla, objemu
válců nebo motoru a od zvoleného
limitu pojistného plnění. V rámci
havarijního pojištění zase vychází ze
značky a typu vozidla, jeho kategorie, výbavy, stáří a vámi zvolené výše
spoluúčasti.

*
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AUTO - MOTO

téma Večerníku
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milujeme vecerník


18030810280

volejbal

18030810272

36

18030920281
18030920289
16092723141
17030120242
17112411395

infoservis

36,90

36,90

199,00 149,00 179,00
(8kg)

-

25,90
29,90 (1240g)

14,90

10,90

-

44,90

14,90

129,00

38,90

29,90
(1240g)

-

-

219,90

-

44,90

10,90

129,90

38,90

179,00

29,90

29,90
(1240g)

14,90

-

38,90

PROSTĚJOV Pokud nemáte na
neděli 18. března ještě naplánovaný žádný program, můžete vzít své
děti na akci, která tu ještě nebyla!
V 10:00 hodin přijedou do Společenského domu v Prostějově Čiperkové, kteří zpívají, tančí a učí
nejmenší různé říkanky. A pokud
budete chtít, můžete se na závěr
s Čiperky vyfotit nebo si koupit
nový pohádkový zpěvník i s jejich
podpisy.
Dětská pěvecká skupina Čiperkové
zpívá písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědečky. V repertoáru
mají písně vlastní i převzaté. A co si
pro vás připraví? „Čiperkové mají

vždycky hodinové vystoupení plné
písniček, které děti znají z jejich
YouTube kanálu. Mají také dvě nové
písničky, které v Prostějově zazpívají. Jedna je o nenasytném myšákovi
Bédovi a druhá o pantoflích, které se
vydaly samy na procházku,“ sdělila
Večerníku manažerka Čiperků Simona Votyová.
Kromě zpívání děti předvedou i různé tanečky nebo se s vámi podělí
o říkanky. Malé návštěvníky pak dokonce i něco z toho naučí! „Vystoupení je interaktivní, Čiperkové do
něj zapojují i děti. Například beruška je učí svůj beruškovský taneček.
Jinak děti vždy mohou tančit pod

pódiem, na vystoupení Čiperků
se nemusí sedět na místě v klidu.
Naopak se tam může dovádět i křičet,“ dodala s úsměvem Votyová.
A jakmile vystoupení skončí, mohou
se děti s Čiperky vyfotit nebo si od
nich vzít jejich podpisovou kartu.
Navíc Čiperkové mají úplně nový
pohádkový zpěvník, který se na akci
bude prodávat.
Vstupenky na vystoupení v předprodeji jsou už vyprodané, ale můžete si je ještě zakoupit na místě za
150 korun. Lístek musí mít dospělí
i děti. Děti do jednoho roku neplatí
nic a děti se ZTP nebo ZTP/P platí
snížené vstupné 50 korun. (tem)

ČIPERKOVÉ přijedou do Prostějova

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 do 20:30 hodin.
Měsíc je v období novu a proto neruší pozorování slabších, ale velmi krásných a zajímavých objektů zimního
hvězdného nebe. Ukážeme si trpasličí planetu Ceres a pak podnikneme výlet do světa hvězd. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JARNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
 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.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

OD 12. DO 18. 3. 2018
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Snad každý druhý z nás má doma buďto pejska nebo kočičku. Proto je dobré vědět,
kde se vyplatí zakoupit potravu právě pro tyto čtyřnohé miláčky. Kapsičky Kitekat pro
kočky nabízí nejlevněji Albert, stejně jako granule Purina One. Obyčejnou konzervu
můžete kočkám zakoupit vedle Albertu za nejvýhodnější cenu i v Tesku a Bille, kde
rovnou přihoďte do košíku i konzervu pro psy. Kapsičky pro pejsky značky Chappi nabízí za nejnižší cenu Penny market, kde společně s Kauflandem kupte i granule pro psy.
Ať vašim miláčkům chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 7. března.
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STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Probudí
se ve vás umělecké sklony, takže ve volných chvílích se budete snažit vytvořit
něco krásného. To pak můžete za nějaký čas také zpeněžit, i když na rovinu je
třeba říct, že z toho nezbohatnete.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Právě teď nastává ideální čas, v němž
můžete celkem lehce urovnat staré
spory uvnitř rodiny. O víkendu se totiž k vám sjedou všichni příbuzní, tudíž můžete zavést řeč na to, co všechny společně trápí.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Zdravotní potíže jste úspěšně přestáli, teď
však musíte překonat ještě jeden handicap. Dostanete se do víru pomluv,
které jen tak nevyvrátíte. Dokážete
to ale tím, že se postavíte čelem svým
nepřátelům.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Býváte opatrní na každou korunu, proto nyní určitě každého z vašeho okolí překvapí,
že se chystáte investovat velké peníze.
Pokud jste si ale jisti v kramflecích,
jděte do toho. Ztratit můžete pořád
jen ty peníze.

nákupní servis
pro vás

LVI - 22. 7. až 22. 8. Už nějaký čas se
trápíte vleklými problémy, které dokonce zatěžují i vaši rodinu. Je potřeba
vše konečně rozseknout. Některá vaše
nová rozhodnutí nebudou nejideálnější, budou však lepší než nedělat
vůbec nic.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Hodně vás
zamrzí ostrý spor s člověkem, kterého
si i nadále přes všechny negativní věci
vážíte. Budete se snažit hádku zahrát
do autu, to ovšem nebude tak jednoduché. Vy ale na něco určitě přijdete.
VÁHY - 23. 9. až 23.10. Nadchází
období, které je jako stvořené pro
nové známosti. I ty intimní! Jste celkem atraktivní lidé, takže svého šarmu
můžete nyní naplno využít. Jen pozor
na ty, kteří chtějí zneužít vašeho postavení.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Vaše pracovní aktivita se v těchto dnech znásobí poté, co hned v úvodu týdne
dosáhnete nečekaného úspěchu. Kolegové vám budou hodně závidět, ale
také házet klacky pod nohy. Nesmíte
ale ustoupit.

Silné mrazy už nepřijdou, takže jakmile pomine nebezpečí chřipkové epidemie,
můžeme se všichni vesele připravovat na jaro. S tím se i výrazně zlepší nálady,
Prostějované se konečně začnou více usmívat. Nastává příznivé období pro uzavírání nových vztahů.

BERANI - 21. 3. až 20. 4. Většinou
býváte velmi opatrní před každým
důležitým rozhodnutím. Nyní ale budete střílet od boku, protože vás začne
tlačit čas. Rychlé jednání bývá někdy
bráno jako výhoda, pro vás to však
může být nebezpečné.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Celkem pohodový týden a pro vaši práci velmi plodné
období naruší jen menší potíže se zdravím. Vyhýbejte se proto místům, kde
se zdržuje více lidí, mohli byste někoho
nakazit. O víkendu ale bude už lépe.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Pamatujte na správnou výživu, hodně kořeněná jídla vám škodí. I tento týden
se necháte pozvat na večeři svými obchodními nebo pracovními partnery.
Jezte ale střídmě, váš žaludek není
zrovna v nejlepší kondici.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Budete stát
před životním rozhodnutím, takže si
na konečné slovo dávejte obzvláště
pozor. Jakmile vyslovíte poslední slovo,
nebudete ho moci už vzít zpět. Čeká
vás ale také hodně zábavných okamžiků.

b
ký

Ja

Obec: Prostějov
Dne: 6. 4. 2018 od 8:00 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: bytový
dům Belgická č. 5.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 6. 4.2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: č.p. 163
Obec: Ptení
Dne: 6. 4. 2018 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
areál M + M zfp č.370, chatová
oblast směr Paseky od č.26, 151,
165, 179, 124 až po č. 144, 200
a 16.
E.ON Česká republika, s.r.o.

rekonstrukcí, oprav, údržbových

ČECHY POD KOSÍŘEM Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem je známé v širokém okolí.
Nejvíce je pak spojováno s Josefkolem, který letos
proběhne již po jedenácté. V souvislosti s tím se
organizátoři rozhodli uspořádat seminář s názvem
Parkové kočáry a elegance oblékání v nich. A pokud
se chcete dozvědět, jak vypadaly někdejší kočáry
šlechticů a jak se tehdy lidé oblékali či jaká řemesla vykonávali, neměli byste si nechat tuto akci ujít.
Bude se konat tuto neděli 18. března od 9:00 do
17:00 hodin v prostorách muzea.
V lednu jsme se v Muzeu kočárů mohli ponořit do prvorepublikové atmosféry, když přijely Sestry Havelkovy.
Vystoupení to bylo velkolepé, největší akcí však stále zůstává tradiční a oblíbený Josefkol. Vloni proběhl již jeho
jubilejní desátý ročník. A nyní se připravuje seminář
Parkové kočáry a elegance oblékání v nich, který bude
s Josefkolem úzce souviset. A na co se na něm můžete
těšit? „Komentované prohlídky zajímavou expozicí
kočárů, parkové a lovecké kočáry šlechtických rodin
a osobností, eleganci oblékání v historických kočárech,
ukázky zapomenutých řemesel a materiálů, filozofii restaurování historických kočárů nebo videoprojekci akce
roku Josefkol.“
Celý program potrvá od 9:00 do 17:00 hodin s přestávkou mezi 12:00 a 13:30 hodinou. Vstupné činí 250
korun a pro účinkující na Josefkolu je vstup na seminář
zdarma. Pokud ovšem máte zájem akci navštívit,
musíte si dopředu zarezervovat vstupenku buď na
některé z e-mailových adres vaclav.obr@seznam.
cz nebo milan.novak@volny.cz, či na telefonních
číslech 602 557 167 nebo 702 154 327. Ať už jste
pravidelným návštěvníkem Josefkolu, na němž vám
své umění předvádějí mistři kolářského a kočárnického
řemesla, či jste „kočárovým nováčkem“, určitě byste na
této obohacující a poučné akci neměli chybět! (tem)

ožije v Čechách pod Kosířem

HISTORIE KOČÁRŮ opět

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: bytový
Dne: 4. 4. 2018 od 7:30 do 11:00 dům Belgická č. 3.
hodin. Vypnutá oblast: bytový Obec: Mostkovice, Ohrozim
dům Belgická č. 1.
Dne: 6. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 hodin.
Obec: Bedihošť
Vypnutá oblast: část chatové lokality
Dne: 4. 4. 2018 od 7:30 do 15:00 Mostkovice, Ohrozim - chaty Plumhodin. Vypnutá oblast: č.p. 542, lovská přehrada ohraničená č. chat 30 (
543, 545 a parc.č. 247/3 na ulici Sv. u „staré“ cesty sm. Plumlov), 80, 1024,
Václava.
107, 1027, 982, 983, 1043, lokalita chat
Obec: Prostějov
nad „Čubernicí ohraničená č. 23, 36,
Dne: 5. 4. 2018 od 7:30 do 14:30 104, 50, 93, 94, 8, 986, 84, 1027 včethodin. Vypnutá oblast: ul. Říční - ně vodojemu a motorestu, dále chaty
zahrada s parc. č. 7518/15.
u hl. silnice s č. 981, 1109, yacht klub,
Obec: Prostějov
motorest Oáza, Hotel Plumlov, pláž
Dne: 5. 4. 2018 od 8:00 do 11:00 u Lázničků vč. občerstvení.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

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.

živnostníky jsou výdajové paušály nejjednodušším způsobem, jak daňové povinnosti plnit a nebýt zavaleni stohy
papírů. Snížením limitu atraktivita výdajových paušálů
pro mnoho drobných podnikatelů poklesla, a vloni schválená novela se tak stala jedním z řady kroků, které v minulém volebním období směřovaly k omezování drobného
podnikání v ČR.
Podle názoru Komory by měl pestřejší – co do složení
předkladatelů – návrh nepochybně více šancí na schválení
v Parlamentu, a tím pádem i více šancí konkrétně zlepšit
podmínky pro malé podnikání v České republice do doby,
než se nalezne odborná a politická shoda na zakotvení alternativního konceptu paušalizace daňové povinnosti, např.
v podobě jedné paušální daně, k níž otevřela HK ČR diskusi
před 2 lety.
„Osud návrhu teď v mnohém závisí na přístupu jak samotných
občanských demokratů, tak vlády,“ shrnuje Vladimír Dlouhý.
Zdroj: komora.cz (redakčně zkráceno)

Další pøipravované semináøe na témata:

/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./

28. 3. Pracovnělékařské služby – novinky
/přednáší Robert Křepinský/
9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

Pozvánky na školení

Hospodářská komora ČR je pro opětovné zvýšení výdajových paušálů, limit pro jejich uplatnění byl v závěru minulého volebního období snížen z dvou na jeden milion korun
ročního příjmu. Tomuto spornému, zejména živnostníky
kritizovanému kroku přitom nepředcházela řádná diskuse
s odbornou veřejností ani podnikateli, kterých se toto opatření dotklo nejvíce. Komora již v loňském roce dopisem,
který adresovala senátorským klubům, prosazovala zachování stávajícího limitu na hodnotě 2 milionů korun v rámci
projednávání novely v Senátu. Nyní s tímto plánem formou
poslaneckého návrhu změny zákona o daních z příjmů přicházejí také občanští demokraté.
„Podpora podnikání je naším největším zájmem a snížení
limitu na polovinu zasáhlo zejména malé podnikatele a živnostníky, kteří jsou byrokracií a administrativou zatíženi nejvíce. I proto jsem již v minulosti na zákonodárce apeloval, aby se
s limity pro výdajové paušály nehýbalo,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Právě pro drobné
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Konstelace hvězd Prostějova
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PROSTĚJOV Celkem šest nesmírně
vyrovnaných kapitol napsalo čtvrtfinále mezi Kladnem a Prostějovem.
Poslední dějství se odehrálo ve čtvrtek večer na Hané a radost přineslo
hostům. Domácí sice nejprve vedli
a poté dvakrát zdárně srovnali, čímž
dovedli bitvu až do prodloužení,
v nastaveném čase však právě Jestřábi
udělali osudovou chybu a na dovolenou je svým druhým gólem v zápase
poslal Strnad. Rytíři dosáhli kýženého čtvrtého vítězství a o baráž se
utkají s Českými Budějovicemi.

postupuje KLADNO
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mladým hráčům, kteří třeba nejsou
schopni ustát, když je člověk vytáhne
ze sestavy. On to vzal naprosto skvěle.
Odvedl tady parádní práci,“ hodnotil
hlavní trenér „A“-mužstva Jiří Vykoukal jen pozitivně dvouleté hanácké
působení zlínského rodáka.
Ofenzivně laděnému zadákovi nepomohly ani jeho statistické zápisy, v bilanci účasti na ledě při vstřelených
a obdržených gólech skončil na nule,
se šesti přesnými ranami byl vůbec
nejlepší člen jestřábí defenzivy, přestože odehrál jen polovinu základní
části, v play-off si stihl za čtyři duely
připsat tři body. „Ví už ale od listopadu nebo od prosince, že bychom mu

zpomalovat hru, zdržovat střídání, nic
ale v daný moment nefungovalo. Prostě jsme udělali o něco víc chyb než
Kladno.“
 Soupeři stačily v pátém duelu
zhruba čtyři minuty k obratu z 0:2
na 3:2. Bylo to náhlým útlumem,
nekoncentrovaností,
strachem
o výsledek?
„Nedokážu říct. Stalo se nám to
během sezóny několikrát, a v tuto
chvíli nevím, proč tomu tak bylo.
Budu o tom přemýšlet a budeme
na tom pracovat. Není to o tom, že
by se nám přestalo dařit, Kladnu ale
vycházelo, na co sáhlo. Vždy když
dáte gól, tak vás to nabudí, když
inkasujete, tak vás to malinko srazí,
normální stav. V závěru první třetiny
jsme hráli oslabení, soupeř se dostal
do tempa a malinko nás zatlačil. Myslím si, že pak už jsme neměli na to,
abychom zápas otočili.“
 Opět to byly přesilovky, co vás
v play-off drželo. Cítil jste, že by
z nich mělo Kladno strach?
„Soupeř z toho měl obrovský strach!
Bylo to vidět i pátý zápas, kdy se snažili hrát úplně bez faulů, abychom nehráli žádnou přesilovku. Máme na ni
vhodné hráče, kteří si sedli. Domluví
se a dívají se i na situace, které jim nevyšly. Je to jejich zásluha. Umí to a jsou
schopni to prodat.“
 Třeba v pátém zápase ale bylo
více zákroků, po nichž se mohlo
vylučovat.
„To není otázka na mě, tak to prostě
bylo... Na zápasy jsem se díval zpětně a nechci to ani zpětně hodnotit.

Hráli jsme i čtyři oslabení, hlavně
jsme ale při gólech udělali chyby,
které jsme udělat neměli. Nesváděl
bych to na to, že jsme nehráli přesilovky.“
 Jaký bude následující program
mužstva?
„Plánujeme nějaké společné akce, které řeší Štefan Žigárdy. Měli bychom se
ještě setkat s fanoušky, během sezóny
na to nebylo moc času. A potom si už
s hráči pod smlouvou budeme plánovat letní přípravu a s hráči, které nemáme pod smlouvou a máme o ně zájem,
budeme jednat.“
 Těšíte se, že si nyní trochu od
hokeje odpočinete?
„Budou to pro mě i nadále pracovní týdny, i když teď jedu na čtyři dny
pryč, náhodně se mi naskytla příležitost. Nejsem člověk, který může sedět
doma. Budu si řešit svoje věci, přihlásil
jsem se na další semináře a kurzy, které bych chtěl absolvovat, určitě bych
se chtěl zajet podívat na nějaké hokeje
a pak už to bude klasické kolečko - volání a jednání s hráči, agenty, manažery. Budeme pracovat na realizačním
i hráčském týmu. Docela dost toho
bude.“
 Máte představu, jak výrazně se
zasáhne do stávajícího kádru?
„Uvidíme. Už teď nám volali agenti,
jestli jsme schopni některé hráče vyvázat ze smlouvy pro příští rok, odpověděli jsme jim ale, že nechceme, aby se
mančaft rozpadl. Pokud to bude v našich silách a možnostech, tak bychom
chtěli tým udržet. Pokud toho nebudeme schopni, tak přijdou jiní hráči.“

“

  

Pokud to bude v našich silách
a možnostech, tak bychom chtěli
tým udržet. Pokud toho nebudeme
schopni, tak přijdou jiní hráči....



 Kdy byste se chtěli začít připravovat
na novou sezónu?
„Teď vám na to
nedokážu odpovědět, je to zatím
hodně narychlo
a teprve to budeme řešit. Vyhradíme si na to čas
a v klidu zvážíme,
jak se bude dál
postupovat.“

posteskl si hlavní kouč
a manažer Jiří Vykoukal

smlouvu pro další sezónu nenabídli.
Je to dáno hlavně věkem. Prostě hokej je docela rychlý, mladí kluci létají.
Ale děkujeme mu, vážně si to zaslouží,“ dodal.
Aleš Holík oslaví letos v červnu kulaté čtyřicáté narozeniny, na svém
kontě má doposud sedmnáct extraligových, téměř čtyři sta prvoligových
a přibližně stejný počet druholigo-

vých střetnutí. Dlouholetý šumperský kapitán se hned dvakrát stal nejlepším prvoligovým střelcem mezi
obránci a třikrát se podílel na postupu z druhé ligy.
Končí tak hlavní mentor zadních
řad, druhým nejstarším bekem je
totiž Marek Drtina, jemuž teprve
bude devětadvacet let. A bude tedy
vedení oddílu shánět náhradu pro

roli, kterou dříve plnili Pavel Kumstát či Luboš Vosátko? „Uvidíme,
kteří hráči budou na trhu, kteří budou volní. Některé máme vytipované
a bude to věc jednání, telefonátů, zjišťování. S tím jsme již začali, sezóna
ale ještě u spousty mančaftů běží, tak
je to v tuto chvíli složitější,“ nechtěl
sdělit cokoliv konkrétního Jiří Vykoukal.
(jim)

především věk

I při třetím výjezdu Středočechů na Moravu doprovázel své spoluhráče zraněný
Jaromír Jágr, také nyní naskočil jen na pár
sekund a vydal se zpět do kabiny. To podstatné se tak dělo bez jeho přímé účasti.
V páté minutě se až před bránu proháčkoval Dvořáček, byl při svém průniku hákován a Štindlovo vyloučení potrestal Jan
Rudovský. Třetí muž kanadského bodování základní části se dosud trochu trápil,
netypicky od modré ale propálil vše - 1:0.
Jestřábům patřily úvodní minuty, jenže
Kladno dokázalo velice rychle reagovat
a strhnout skóre na svou stranu. Nejprve
na počátku osmé minuty využili hosté
chyby ve středním pásmu a přečíslení
dvou na jednoho zakončil Jakub Strnad 1:1. O obrat se o další čtyři a půl minuty
později postaral Kružík, jehož pokus od
pravého mantinelu skončil přesně u protější tyče – 1:2.

Podobně šťastná trefa se zdařila i domácím. Zkraje prostřední dvacetiminutovky
se z hodně ostrého úhlu pokusil o zakončení Matouš Venkrbec a překvapivě našel
skulinku v Cikánkově postoji – 2:2. Otřesení hosté se navíc vzápětí dopustili faulu,
avšak byli to právě oni, kdo zahrozil. V oslabení ujel Redlich a Neužil musel prokázat,
proč patří k nejlepším gólmanům první
ligy. Domácí následně přečkali i velký závar
před svou bránou a také další nájezd Hořavy, který si to už za plného stavu hráčů řítil
po pravé straně. Na strážce domácí svatyně
si nepřišli ani další soupeři, v polovině třiatřicáté minuty mu dokonce pomohla tyč.
V úvodu třetí části se oba týmy prezentovaly zajímavými příležitostmi, Dvořáček
při svém nájezdu nedotáhl blafák, Nouza
nedokázal zakončit, Zikmund volil místo
přímé střely objezd brány. Jestřábi se poté
chvíli cítili jako na kolotoči, který zastavil

až Drtinův faul, početní výhodu ale hosté
také dokázali využít, když se už počtvrté
v sérii trefil Tůma – 2:3. Další gól měli na
holi Kružík a Pekr, jejich brejk dvou na
jednoho opět vyřešil spolehlivý Neužil.
V polovině třetiny opět ožili také hráči Prostějova a brzy byli odměněni vyrovnáním.
Venkrbec byl při svém průniku zastaven
nedovoleně a právě střelce vedoucí kladenské branky poslal velice brzy zpátky
na led Nouza, jenž také vyslal svou čtvrtou
milimetrově přesnou navštívenku. Na využití přesilovky stačilo Jestřábům pouhých
čtrnáct sekund – 3:3. Osm a půl minuty
před koncem řádné hrací doby se tak začínalo zase od nuly. A Jestřábi dostali vítanou
možnost rozhodnout ještě před prodloužením. V čase 55:58 putoval na trestnou
jejich bývalý hráč Petr Štindl a domácí střídačka si vzala oddechový čas, hosté se ale
skvěle bránili a zřejmě v největší příležitosti

napálil Nouza jen jednoho z protihráčů.
Muselo se tak přidat deset minut s pravidlem náhlé smrti.
V nastavení se už domácí nedostali k ani
jednomu přímému střeleckému pokusu, naopak hosté vyslali na Neužila hned
čtyři kotouče. A ten poslední si našel
cestu až za jeho záda. Pekr vyslal Strnada

a šestadvacetiletý forvard dotáhl svou
kličku až do konce – 3:4. Právě trefa pilného sběratele kladných bodů za účast na
ledě při změně skóre tak určila, že sezóna
2017/2018 se již bude dohrávat bez prostějovského mužstva.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

„Celá série byla hrozně těžká, bylo to vyrovnané a mohlo postoupit kterékoliv z mužstev. Série
byla korektní nejen na ledě, ale i mimo něj. My byli šťastnější, proto jsme postoupili. Dnes
jsme měli trochu víc sil. Prostějov hrozil v přesilovkách, my byli aktivnější při hře pět na pět.“

Miloslav HOØAVA – Rytíøi Kladno:

„Věřil jsem, že to dnes zvládneme, ale v prodloužení jsme udělali chybu jako v žácích a to pro
nás znamená konec sezóny. Osobně jsem hodně zklamaný, věřil jsem v sedmý zápas. Soupeři
gratuluji k postupu, našim hráčům děkuji za jejich přístup a výkony v sezóně a všem fanouškům za skvělou podporu. Díky.“

Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov:

  

Je konec, Rytíři rozhodli v prodloužení

PROSTĚJOV Není to žádné velké
překvapení. Absence velezkušeného zadáka, který zůstával během
sezóny několikrát mimo základní
šestku a zápasy sledoval z tribuny,
naznačovala, že v plánech manažera a kouče v jedné osobě Jiřího Vykoukala už Aleš Holík nefiguruje.
Vyřazovací boje play off, kdy se exšumperský obránce na led podíval,
už to nezměnila.
„Poděkovali jsme mu za jeho přístup
a vše, co tady udělal. I když nám vypadl ze sestavy, tak šel příkladem všem

Za koncem Aleše Holíka stojí
➢ ze strany 21

 Bylo Kladno lepší, že postoupilo?
„Bylo lepší ve čtyřech zápasech, kdy
dokázalo vstřelit o gól víc než my. Mají
hráče, systém, svoji hru a díky tomu
dali o gól víc.“
 Mohla tedy série skončit i opačně?
„Já si myslím, že jo. Jsem zklamaný,
chtěl jsem sedmý zápas. Ten jsme v sobotu nehráli.“
 Mrzí vyřazení o to víc, že rozhodlo prodloužení a chybu již nebylo možné napravit?
„Hokej je hra chyb, ty jsme udělali. Je
to sport a nemá cenu se k tomu vracet.
Chyba se stala, soupeř ji využil a je po
sezóně. V závěru jsme měli samostatný nájezd i přesilovku, v nichž jsme
mohli rozhodnout, Kladno ale také
mělo šance.“
 Co by se tedy dalo zlepšit pro
příští rok?
„To je na dlouhé rozebírání. Vždy se dá
něco zlepšit, jsou to maličkosti a detaily, právě na nich teď budeme pracovat.
K ohlédnutí za sebou potřebuji čas.“
 Udělal byste nyní něco jinak?
„Ještě jsem si to důkladně nehodnotil,
ale tak spatra mě nenapadá nic. Snažil
jsem se třeba brát si rychle oddechové časy a něco si k tomu říct, nebyly
to ale správné klíče. Snažili jsme se

Jiří
MOŽNÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Nevyšlo to. Představu Jiřího Vykoukala o čtyřnásobném zdolání Rytířů a postupu do další fáze play- off první
ligy se nepodařilo realizovat, nedošlo ani na sedmý zápas.
Hlavnímu kouči „A“-mužstva tak nebylo krátce po čtvrtfinálovém vyřazení a předčasném konci sezóny příliš do řeči. Ambice
byly vyšší a složení týmu dávalo naději, že by se představy mohly stát skutečností, úvodní ohlédnutí za nedávno skončenými
duely se tak neneslo v příliš radostném duchu.

„Udělali jsme o něco víc chyb než Kladno...,“

Čtvrtfinále č.6:

z nich padly v oslabení, všechny zbývající při vyrovnaném počtu hráčů.
„Defenziva je hra pěti hráčů. Není to
jen o obráncích, ale i o útočnících,
jestli někde propadnou, nevrátí se do
správné pozice. Ale celkově se obranná hra trochu zlepšila. Je na čem stavět
a může se to ještě zlepšit,“ hodnotil
spíše pozitivně také Vykoukal.
A vepředu stejně jako v úvodních
dvaapadesáti kolech vyčnívalo duo
T+T. Tomáš Nouza vsítil čtyři branky
a na dvě nahrál, Tomáš Divíšek sice
neskóroval, avšak hned osm gólových
situací připravil. Na druhou stranu
váleli hlavně v početních výhodách
a v tabulce pravdy jsou na mínus sedmi bodech. „Těmto se dařilo a ostatní
se snažili. Jako tým to bylo dobré, vždy
to jde někomu víc a někomu míň.
Všichni se snažili týmu pomoci a každý v něm má nějakou roli,“ konstatoval
jestřábí kouč, aniž by měl nějaké výtky.
Bodově se ale ke zmíněným tykadlům nikdo příliš nepřidal. Třetí
nejproduktivnější hráč základní části
Jan Rudovský zapsal proti svému bývalému týmu dva góly, jednu nahrávku a tři tresty a byl v interním pořadí
třetí, přestože ho limitovalo zdraví
a naskočil jen do čtyř duelů. „Honza byl nemocný a první dva domácí
zápasy nehrál. Hrál dobře a odvedl,
co měl, hodně ho ovlivnilo, že strávil
čtyři dny v nemocnici,“ vysvětlil jeho
absenci Vykoukal. Na tři body dosáhli ještě kapitán Matouš Venkrbec
a obranné duo Marek Drtina, Aleš
Holík. Celkově si alespoň jeden bod
připsalo patnáct hráčů z dvaadvaceti,
kteří do play-off v jestřábím dresu naskočili.

dvanáct sekund před první sirénou
snížil Tomáš Redlich, poté v polovině čtyřiadvacáté minuty srovnal
David Tůma a o dalších dvaačtyřicet sekund později překlopil vedení na stranu domácích Ladislav
Zikmund. Jestřábi se již na gólovou
odpověď nezmohli.
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Necelé čtyři a půl minuty stačily
Rytířům k tomu, aby dokonale obrátili skóre pátého duelu a dokráčeli
si pro pomyslný mečbol. Nejprve

jubileum...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

*NCXPÊ Lestą¾DÊ \DTCÿ X \¾
MNCFPÊ é¾UVK HWPIQXCNC K D÷
JGO RNC[QHH ,CM FQMN¾F¾
RQJNGF FQ UVCVKUVKM ,GUVą¾DK
LUQW \PQXW PC éGNG X[WåK
VÊ RąGUKNQXGM RTQO÷PKNK LKEJ
JPGF QUO \ wGUVCFXCEG
VK C U XÚTC\PÚO P¾UMQMGO
UG LCMQ LGFKPÊ FQUVCNK RąGU
VąKEGVKRTQEGPVPÊ
×UR÷wPQUV
1 UÊNG RTQUV÷LQXUMÚEJ RQéGV
PÊEJ XÚJQF UG LKå FGNwÊ éCU
X÷F÷NQ C LGFGP \ JNCXPÊEJ
RQM[Pč RTQ JQMGLKUV[ -NCFPC
\EGNC LKUV÷ \P÷N PGHCWNQXCV
2QFNG RQéVW RąGUKNQXGM UG
LKOVQFCąKNQMF[åUKFQMQPEG
X[RTCEQXCNK XÊEG VCMQXÚEJ
OQåPQUVÊ UXčL RQFÊN PC VQO
CNG OCLÊ K FKXCFGNPÊ RąGFUVC
XGPÊ P÷MVGTÚEJ JT¾éč 8 GZ
VTCNK\G UG LKå UKVWCEG VTQEJW
O÷PÊTQ\JQFéÊUKXÊEGXwÊOCLÊ
HKNOQX¾PÊ C QFJCNGPÊ JT¾éK
LUQW \C VGPVQ PGwXCT RGPCNK
\QX¾PKXRTXPÊNK\GLGCNGRQNG
\CVÊO PGQTCPÆ #PQ PGPÊ
LGFPQFWEJÆRQUQWFKVLGFPQV
NKXÆ UKVWCEG RąK VCM X[UQMÆO
VGORW LGPåG OÊUV[ UG \F¾NQ
åG PGFQXQNGPÆ \¾MTQM[ LUQW
XKF÷P[ LGP PC LGFPÆ UVTCP÷
\CVÊOEQ PC FTWJÆ UVTCP÷ \č
UV¾XCN[DG\RQXwKOPWVÊ

Jak správnì padat?
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Hokejový

2ąK RQJNGFW PC UNQåGPÊ UG
OKHKP¾NQXÚEJ FXQLKE LG LCU
P÷ RCVTPÆ åG ×XQFPÊ MQNQ
RNC[QHH PGRąKPGUNQ CPK LGF
PQRąGMXCRGPÊ&QRąÊOÆJQ
UQWDQLGQGZVTCNKIQXQWDC
T¾åUGRTQDQLQXCN[éV[ąKPGL
NGRwÊVÚO[RQ\¾MNCFPÊé¾UVK
éV[ąK OWåUVXC UG UNCXPQW
OKPWNQUVÊ QX÷PéGPQW OKU
VTQXUMÚOK VKVWN[ éV[ąK XÚD÷
T[ VQWåÊEÊ RQ P¾XTCVW OG\K
VW\GOUMQW GNKVW %J[D÷NQ
XwCM XGNKEG O¾NQ C OQJNK
LUVGUKPCV÷EJVQOÊUVGEJéÊUV
\EGNCLKPCM\P÷LÊEÊéN¾PM[
-CTNQX[ 8CT[ C 5NCXKK 2TCJC
FQRNPKNK RQFNG QéGM¾X¾PÊ
JQMGLKUVÆ/QVQTWMVGąÊXR¾
VÆO \¾RCUG PGRQPGEJCNK
PKE P¾JQF÷ C PGRąKRWUVKNK
CD[UGQDCVÚO[UV÷JQXCN[
\R÷V FQ *CXÊąQXC /QJNK UK
VCMX[EJWVPCVRQUVWRFQOC
RąGF\CRNP÷PÚOJNGFKwV÷O
1JNCXPÊ\¾RNGVMWUGVCMRQ
UVCTCNK,GUVą¾DKMVGąÊwGUVMT¾V
RQVT¾RKNK-NCFPQ&XCMT¾VUG
LKO FQOC RQFCąKNQ \XÊV÷\KV
CMF[åRTQJT¾NKVCMLGPXG
NKEG V÷UP÷  LGFPQW Q FX÷
DTCPM[ MF[å RQLKUVMW QD
FTåGNKCåRąKRQYGTRNC[VąK
MT¾VQLGFKPÚIÐN8\JNGFGO
M QUQD÷ ,CTQOÊTC ,¾ITC
C LGJQ P÷MQNKMCUGMWPFQ
XÚO UVCTVčO UG FQUV¾XCNQ
VÆVQ UÆTKK EGNQTGRWDNKMQXÆ
RQ\QTPQUVK C RTQUV÷LQXwVÊ
JT¾éKOPQJÆRąGMXCRKNK(C
XQTKVD[NLCUP÷FCPÚCVCMÆ

X\JNGFGO M QUQDPÊ RąÊVQO
PQUVK ,, UK PKMFQ PGRąKRQWw
V÷NåGD[OQJNX[RCFPQWV
U dRTQXKPéPÊOq MNWDGO VÆ
O÷ąUGVCMCNGUVCNQ-WDC
0GWåKNEJ[VCNXÚVGéP÷CX[
ąGwKN K QDéCUPÆ XÚRCFM[
JT¾éčRąGFUGDQWFGHGP\K
XCLCMQEGNGMPGRTQRCFNC
X QHGP\KX÷ ą¾FKNQ FWQ 66
# XwKEJPK FQJTQOCF[ \CąÊ
FKNK RQMCåFÆ XGNMÆ FTCOC
MVGTÆOWUGNQDCXKV
0GX[wNC VCM CUK LGP LGFPC
X÷E#VTCMVKXKVCUÆTKGU4[VÊąK
VMX÷NCXP¾XTCVWNGIGPF¾T
PÊQUOCwGFGU¾VM[CXGFGPÊ
QFFÊNW UG V÷wKNQ LCM UG RQ
FCąÊFQRQUNGFPÊJQOÊUVGé
MCX[RTQFCVUVCFKQP,GPåG
\FTCXÊJNCXPÊJQCMVÆTCD[NQ
RTQVKCN¾MCFNQRTQąCFWRąÊ
NGåKVQUVPÚEJFKX¾MčQRCFNQ
UCOQVP¾ ×éCUV XG X[ąC\Q
XCEÊ é¾UVK Cå VQNKM PGV¾JNC
6ąKMT¾V UKEG RCFNC VąÊVKUÊEQX¾
FQO¾EÊ P¾XwV÷XC C VąGDC
PC-NCFP÷VQNKMNKFÊPGEJQFK
NQCXwCMPCFQUCåGPÊOC
ZKO¾NPÊ MCRCEKV[ EJ[D÷NQ
X UQWéVW \JTWDC R÷V VKUÊE
UVQ FKX¾Mč 6Q RąK X[P¾UQ
DGPÊUVQRCFGU¾VKMQTWPCOK
\C LGFGP NÊUVGM F¾X¾ XÊEG
PGåVąKéVXTV÷OKNKQPWMQTWP
1VQNKMOQJNCDÚVRQMNCFPC
QFFÊNWRNP÷LwÊ
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5GOKHKP¾NGD[NQCåPGéGMCP÷DNÊ\MQ

Mezi hokejovými mantinely

„V úvodu pátého zápasu jsme trochu
využili toho, že tlak byl na domácích,
a byli jsme i šťastnější, v první třetině
jsme využili dvě spíše ojedinělé šance, jinak jsme nic moc neměli. Tím
jsme je myslím rozhodili, byli nervózní a bylo hodně důležité první třetinu
dotáhnout. Ale gól těsně před koncem je hodně posadil na koně a dodal
jim sebedůvěru. Nerad něco označuji
jako klíčový moment, ale bylo to
hodně důležité. Vývoj druhé třetiny
to jen potvrdil a domácím se podařilo navázat na první gól. Je to vždy
nepříjemný moment, když ztratíte
dvoubrankové vedení, bylo potřeba
se hlavně uklidnit a zkonsolidovat,
stále to bylo jen o gól a spousta minut
před námi. Domácí zápasy byly vyrovnané a odpovídají tomu i výsledky
- tři remízy. Byla to opět přetahovaná
o gól, museli jsme dotahovat, měli
jsme ale i další šance a v závěru přesilovku. Mohli jsme zápas strhnout na
naši stranu, je to ale vždy padesát na
padesát a soupeř měl své šance taky.
Mrzí mě to ale, sedmý zápas by celé
sérii slušel. Taková chyba jako v prodloužení se taky někdy stane, nám
to ukončilo sezónu. Tak jako pár dní
předtím Mára Drtina rozhodl prodloužení pro nás, tak potom se stala
chyba na opačnou stranu.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Do střelecké listiny se sice osmatřicetiletý útočník během čtvrtfinálové série nezapsal, pozici druhého nejproduktivnějšího
muže základní části WSM Ligy ovšem potvrdil hned
osmi gólovými nahrávkami. V pátém utkání dvakrát
vybídl ke skórování Tomáše Nouzu a díky jejich
spolupráci se Jestřábi ujali vedení 2:0, o dva později se duo T+T opět prosadilo a společně zařídilo
brankou na 3:3 prodloužení. Díky tomuto počinu
a pěti přihrávkám z úvodních čtyř duelů dokonce
vládne kanadskému bodování play-off, neotřesitelně na čele je i v počtu vyhraných vhazování.
Rodák z Mostu, někdejší extraligový šampion
s Pardubicemi a držitel pěti startů v NHL za Philadelphii Flyers, jehož jméno bylo dlouho spojeno i se slávistickým dresem, tak prokázal, že má stále co nabídnout
a zvládá plnit roli tahouna.

TOMÁŠ DIVÍŠEK
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Až do šestého duelu mezi Kladnem
a Prostějovem platilo, že domácí tým
bral vše a tomu hostujícímu nezbylo
nic jiného, než aby se zkonsolidoval
pro následující utkání. Rytíři nejprve
zvládli oba vstupní duely, aby Jestřábi
vzápětí srovnali. Na startu minulého

KLADNO Lepší vstup do zápasu si
Jestřábi snad ani nemohli přát. Z jejich v pořadí pátého čtvrtfinálového
souboje proti Kladnu uběhlo v úterním podvečeru sotva dvanáct minut
a Hanáci k radosti své i několika desítek neúnavně povzbuzujících fandů
vedli již 2:0. Vše tak bylo na nejlepší
cestě, aby se ujali náskoku i v celé sérii
a doma následně stvrdili postup do
semifinále. Jenže přelom první a druhé třetiny je zastihl v nedbalkách, domácí vývoj dokonale otočili a vedení
ustrážili až do konce. Pro šestý mač
na půdě Prostějova si tak právě Rytíři
vydobyli lepší výchozí pozici.
Po celkem dvaadvaceti odehraných
sekundách v předchozích čtyřech duelech dohromady tentokrát v domácí
sestavě zcela scházel útočník Jaromír
Jágr, který ráno před zápasem přišel za
týmem, ať sám rozhodne, jestli má být
na soupisce, nebo ať raději přenechá
místo někomu jinému. To hosté zavítali
kousek za Prahu kompletní a navíc povzbuzeni dvěma předešlými domácími
výhrami. Jejich pozitivní naladění navíc
brzy znásobil dvěma přesnými údery
Tomáš Nouza.
Nejproduktivnější hráč základní části
celé soutěže nejprve po necelých sto
čtyřiceti sekundách hry zužitkoval Di-

3:2

stav série: 3:2

R KLA
LHK PV

týdne pak Vykoukalovi svěřenci promarnili dvoubrankové vedení a pustili
soupeře do trháku, na třetí vítězný korálek pak ale nedosáhli ani před další
více než třítisícovou návštěvou.
Rozhodly maličkosti. Jedním z takových faktorů byla i trvalá střelecká
převaha Kladna. Na Jakuba Neužila
mířilo o plných devětačtyřicet střel
více než na jeho protějšek Lukáše Cikánka. A přestože se třiadvacetiletý
gólman otáčel, jak dovedl, zlikvidoval
řadu úniků i přečíslení, střel z dálky
i dorážek, přeci jen nakonec inkasoval
o tři góly víc. Jeho úspěšnost však byla
o půl procenta vyšší a při významnější ,CTQOÊT,¾ITKRąGULGJQMT¾VMÚRQD[VPC
střelecké aktivitě jeho spoluhráčů se NGF÷RQWVCNXEGNÆUÆTKK\GLOÆPCX×XQF
PÊEJXVGąKP¾EJ Foto: www.lhkjestrabi.cz
mohlo slavit na opačné straně. „Kuba
chytal dobře, měl dobrou sezónu. nepochválil. Z jednoho prostého důBude to znít tvrdě, já jsem ho ale za ni vodu. Má opravdu velký potenciál pro
zlepšení, takže jsem mu řekl, že to pro
něj v mých očích byla průměrná sezóna, protože má pořád obrovský prostor, aby rostl. Nechtěl jsem ho chválit,
když vím, že z něj může být ještě lepší
gólman,“ ohodnotil Vykoukal trochu
netradičně muže s maskou.
Na sparťanském odchovanci by
chtěl stavět i nadále, neobává se, že
by držitel nejvyššího počtu výher
v základní části odešel jinam. „Má
tu ještě na dva roky smlouvu, lidi ho
tu mají rádi a on potřebuje chytat. Má
za sebou první sezónu jako jednička
a musí ji potvrdit. Až takových bude
mít víc, tak se můžeme bavit o tom, že
o něj bude zájem,“ pravil rezolutně.
Ve výsledku obstála i defenziva jako
celek, v normální hrací době obdrželi
Jestřábi čtyři (jeden do prázdné bráFoto: www.lhkjestrabi.cz
ny), dva, tři, dva, tři a tři góly. Čtyři

nápor domácích neochaboval. Hrálo se
prakticky na jednu bránu a jen zásluhou
výborného Neužila se skóre opakovaně
neměnilo, třiadvacetiletý gólman už byl
opět neprůstřelný.
Teprve v polovině zápasu se Jestřábi
vymanili z utrpěného šoku a opět začali
hrozit, šlo ale spíše o sporadické pokusy
a nedotažené náznaky. To se změnilo až
v samotném závěru třetiny, kdy se dočkali své jediné přesilovky v celém utkání. Domácí si totiž dávali pozor na nešetrné zákroky a v hraničních momentech
se rozhodčí vždy přiklonili na jejich
stranu a faul neviděli. I to málo ale téměř
stačilo a málem byl na světě další gól do
šatny, jen pár sekund před druhou sirénou se rozezvučela tyč kladenské brány.
Ve třetí části se nejprve znovu vyzna-

menal Neužil, když vychytal Kautovu
tutovku, poté vyvolala další vlnu nevole
dvojice prostějovských trestů a krátká
přesilovka Rytířů pěti proti třem, zatímco zákroky na druhé straně zůstávaly bez
odezvy. Hra se kouskovala a krásných
momentů ubylo, domácí si v poklidu
hlídali náskok a hosté nemohli stále nic
vymyslet. Podařilo se jim sice několikrát
dlouze držet pásmo, jenže nebezpečné
střely nepřicházely. Až čtyři minuty před
koncem, kdy si na levý kruh sjel Drtina
a dostal přesný pas z pravého rohu. Cikánek se ale také zaskvěl. Jestřábi to ještě
zkusili bez gólmana, ale jejich snaha byla
marná a další trefa už nepadla. Mečbol si
tak vybojovali Rytíři.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

„Tato porážka samozřejmě bolí... Dostali jsme zbytečný gól dvanáct sekund před koncem první třetiny. A začátek druhé třetiny? Co k tomu říct? Asi nic. Pak už jsme tahali za
kratší konec. Děkuji hráčům, že bojovali až do konce, a našim fanouškům za podporu.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:

„Do zápasu jsme vstoupili možná trochu přemotivovaní, možná trochu ustrašení. Prostějov zaslouženě vedl 2:0, mohlo to být i o víc. Strašně důležitý byl kontaktní gól na 1:2
na konci první třetiny a od druhé třetiny to byl tým, který chtějí vidět fanoušci a který
chceme vidět i my. Bylo krásné se na to koukat. Kluci padali po hubách jeden za druhého
a otočili to. Byl to nádherný zápas.“

Pavel PATERA – Rytíøi Kladno:

¸67<75(1§5č

Snový úvod vystřídalo
kruté vystřízlivění

víškovo prostrčení od levého mantinelu
a z mezikruží vstříc Cikánkovi nezaváhal, o deset minut později pak stejný
hráč využil rychlého přečíslení dvou na
jednoho a po přesném Žovincově pasu
za obranu a následném Divíškově vybídnutí zacílil nechytatelně k tyči – 0:2.
O zajímavé momenty nebyla nouze
mezi těmito zásahy ani ve zbytku úvodní
části. Neužil byl znovu doslova zavalen
střeleckými pokusy soupeře, kterých
statistici za dvacet minut napočítali hned
devatenáct, dlouho si ale počínal neohroženě a přiváděl Rytíře k zoufalství.
Na opačné straně se umně proháčkoval
Meidl až před gólmana, na něj si už ale
nepřišel. Kladenské dostala do náporu
dvojice přísně nařízených přesilovek
a před jestřábí brankou bylo velice horko, hosté ale odolávali. Rána pro ně přišla až dvanáct sekund před pauzou, kdy
už při plném stavu hráčů Kružík objížděl
bránu, zadovkou našel Redlicha, jenž si
s problémy zpracoval puk a vypálil dostatečně kvalitně – 1:2.
Do prostřední části vstoupili domácí výrazně povzbuzeni a natěšeni, najednou
jim patřil led, byli u každého kotouče
dříve a permanentně hrozili. Vyústěním byl bleskový obrat. Nejprve v čase
23:29 Tůma se štěstím využil návštěvu
před Neužilem a srovnal na 2:2, o pouhých čtyřicet dva sekund později pak
Zikmund našel ve skrumáži na brankovišti volný kotouč a uklidil jej do volné
brány – 3:2. Jiří Vykoukal reagoval oddechovým časem, během něhož měl
svým svěřencům co vysvětlovat, jenže

Čtvrtfinále č.5:
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Jiří
MOŽNÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Bez jednoho dne rovných šest měsíců trvala
soutěžní sezóna „A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov. Tým Jiřího
Vykoukala do soutěžního ročníku 2018/2019 vstoupil v sobotu 9. září porážkou 0:2 v Přerově a uzavřel jej ve čtvrtek 8.
března prohrou 3:4 v prodloužení s Kladnem. Středočechům
se totiž uplynulý týden vydařil mnohem lépe a čtvrtfinálovou
sérii dotáhli z vyrovnaného stavu 2:2 ke konečnému triumfu
4:2 na zápasy. WSM liga tak zná kompletní složení semifinálových dvojic, o právo zahrát si extraligovou baráž se utkají
Karlovy Vary se Slavií Praha, prostějovského přemožitele čekají České Budějovice.

Hokejisté Prostějova se ale nemají za co stydět,
děkovačka fanoušků je na místě - BYL TO BOJ

DÁL JDE KLADNO

SEZÓNA JE U KONCE,

letos slavíme

MARKA
SONNEVENDA

SONDA

INDIAN WELLS, PROSTĚJOV
Takzvaný „pátý grandslam" odstartoval v areálu Indian Wells Tennis
Garden a do zápasů se zapojili také
zástupci prostějovského tenisu.
Z nasazených hráček TK Agrofert
se předčasně rozloučila Barbora
Strýcová v úvodním vystoupení
a včera večer také Petra Kvitová.
Želízkem v ohni tak zůstává jen Karolína Plíšková a při vyřazení Veselého
Tomáš Berdych mezi muži.
Nasazená pětadvacítka Strýcová
nestačila na Chorvatku Martičovou,
když nezvládla vyrovnané koncovky,
ve kterých nedokázala udržet svůj servis proti agresivně hrající soupeřce.
Do třetího kola se po bitvě s Kazaškou
Putincevovou naopak dostala Petra
Kvitová. Po ztrátě první sady ukázala své
srdce bojovnice a vyhrála čtrnáctý zápas
v řadě. „Bylo to ale hodně těžké. Měla
jsem i štěstí," uznala Kvitová. Osmadvacetiletá tenistka následně narazila na teprve
šestnáctiletou americkou naději Anisimovovou. V zápase zaznamenala jen

AAS NABRAT FORMU

Je to takový každoročně se opakující paradox. Co? Volejbalistkám VK Prostějov začne extraligové play-off,
což by obecně měl být vrchol a nápor herní top kvality.
Zpočátku vyřazovacích bojů to však pro Hanačky vždy
znamená spíš uklidnění, prostor na mentální odpočinek i pořádnou přípravu na opravdu těžké bitvy.
Za všechno tohle může fakt, že po náročné nadstavbě
s řadou zápasů proti soupeřům z horní poloviny tabulky přijde na řadu čtvrtfinále, v němž ženy vékáčka coby
tradiční vítězky dlouhodobé části vyzývá až osmý celek
pořadí. Který je jak papírově, tak v reálu o tolik slabší, že
žádná dramata skutečně nehrozí. A prvního postupu se
vždy dosáhne takzvaně na pohodu.
ké
Což pro fanoušky samozřejmě není po stránce divácké
atraktivity nic příjemného. Naštěstí v semifinále i zejména ve finále si to (snad) vynahradí, a pro samotné
né
ayprostějovské plejerky má tradičně snadnější úvod play-off jeden výrazně pozitivní efekt. Dostanou čas po
ně
vypjatém období plném nelehkých utkání pořádně
zamakat v přípravě na nabrání optimální formy. I tohle
hle
ný
dokázaly v předchozích devíti letech přetavit ve stejný
ní
počet mistrovských titulů. Vyjde to rovněž na jubilejní
desátý pokus? Uvidíme na přelomu dubna a května.

JEDNOOKÝ KRÁLEM?

ročníků - manažer Sportovce města
Prostějova Miloš Sklenka. Nejenže
vzal zas na sebe zmíněnou Fotosoutěž,
ale znovu nachystal i veškeré videoportréty + obrázky oceněných individualit
a kolektivů, jež budou v rámci přibližně
hodinového programu promítány na
velkoplošném plátně.
Na přípravách se podíleli též další členové Sportovní komise v čele s Janem
Zatloukalem a Veronikou Hýblovou.
Cíl je jasný: ocenit ty opravdu nejlepší
sportovní osobnosti roku 2017 v jednotlivých kategoriích tak, aby se pokud
možno na nikoho z úspěšných nezapomnělo. A důležitý bonus navíc? Samozřejmě osobní přítomnost co největšího počtu vítězů včetně slavných hvězd
na samotném vyhlášení. Večerník
bude v pátečním večeru pochopitelně
u toho a z celé akce vám přinese obsáh(son)
lou reportáž!

Příběh o tom, kterak se napůl vidící stal vladařem mezi
slepými, patří do knihovny klasické literatury. A přesně
tenhle scénář naplnili pro aktuální sezónu prostějovští
boxeři svým suverénním triumfem v extralize mužských
družstev ČR 2017/2018.
Ještě loni se dlouholetým úbytkem kvality sužovaná
soutěž zvedla jak účastí vcelku silného družstva Bratislavy od slovenských sousedů, tak razantním nástupem
ambiciózního týmu Ostravy. Ten dokonce získal mistrovský titul, jenže těsně před startem letošního ročníku
z finančních důvodů odstoupil. A protože ze soutěže už
dříve vycouval i výše zmíněný zástupce SR, zbyli na tři
medailové posty pouzí čtyři kandidáti.
I Děčín, Třeboň a Ústí nad Labem se přitom potýkají
s nemalými problémy. Tudíž zůstal jediný extraligový
účastník schopný opakovaně postavit dobrou sestavu
a absolvovat celou soutěž na vyšší úrovni. Ano, je to
DTJ Prostějov. Tímto nechci jeho zasloužené zlato nijak
srážet, neboť si nic takového za svou trvalou snahu o solidní práci vůbec nezaslouží. Když ovšem i sám trenér
rohovníků BC Petr Novotný uzná, že prvenství na jeho
mužstvo tak trochu zbylo, svědčí to o mnohém. Takový
je obrázek současného českého boxu...

sportu, kam každoročně přibývají laureáti se slavnou minulostí, v níž šířili dobré
jméno našeho okresního města daleko
za jeho hranicemi.
Zcela speciální kategorií tradičně je
Sportovní hvězda prostějovských
médií, kde pořadí určilo jako obvykle hlasování veřejnosti prostřednictvím Radničních listů i PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je
opět mediálním partnerem akce.
Stejně jako v minulých dvou letech pak
bude součástí galavečera také vyhlášení
výsledků Fotosoutěže. Tu Sportovní
komise zorganizovala znovu ve dvou
kategoriích Sportovní fotografie a Umělecká sportovní fotografie, přičemž
zúčastnit se svými snímky se mohl kterýkoliv zájemce, jenž splnil podmínky.
Největší díl práce s náročnými přípravami slavnostního vyhlášení ankety
odvedl - věren tradici z řady uplynulých
ÚSP CH I NEVYUŽITÁ ŠANCE

PROSTĚJOV Opona se zvedá, scéna je nasvícená, show může začít.
Anketa Sportovec města Prostějova
2017, jejíž třináctý ročník ocení nejlepší jednotlivce i kolektivy za minulý kalendářní rok, má před sebou
slavnostní vyhlášení. Proběhne v pátek 16. března od 19:00 hodin v konferenčním sále Hotelu Tennis Club.
Nominovat kandidáty do jednotlivých
kategorií mohl kdokoliv, o pořadí rozhodlo hlasování členů Sportovní komise při Radě města Prostějov. A pro
ocenění si takhle na pódium dojdou
Sportovec města, Talent roku, Tým
roku, Mládežnický tým roku, Trenér
roku, Mládežnický trenér roku i Neprofesionální sportovec roku. Dále tu
máme jiné, poněkud specifičtější kategorie: Sportovní událost roku, Cena
sportovní komise, Cena fair play – sportovní srdce a Síň slávy prostějovského

PROSTJOVA

Sportovec m sta

13. roníku ankety

Foto: archív Veerníku

Borec, který má srdce na pravém místě.
O někdejším obránci pražské Sparty a české reprezentace
reprezen se to říkalo už
v době jeho hhráčské kariéry a platí to i v dobách
manažerských
do
trenérský Je z velké části
a trenérských.
p ávě jeho zásluha, že prostěpr
právě
jjovští
jo
vští Jestřábi
Jes
letos naplnili
ambice více, než tomu bylo
pře
v předcházejících
sezónách. SSenzace v podobě pon Kladnem nebyla
stupu nad
zase až tak daleko...

JIŘÍ VYKOUKAL

KOMETA:

Předseda BC DTJ a trenér „A“-týmu
PETR NOVOTNÝ si uvědomuje
nelichotivý stav mezi tuzemskými provazy, který se odráží i v bídné
kvalitě nejvyšší týmové soutěže...

„AESKÝ BOX
NA TOM NENÍ
VBEC DOBE!“

VÝROK:

Z prvního místa za prvním místem.
Prostějovské volejbalistky vyhrály
i podesáté za sebou základní část
nejvyšší soutěže a před vyřazovacími boji tak mají dle očekávání opět
nejlepší výchozí pozici. A opakovat,
že jediným cílem svěřenkyň trenéra
Čady je prvenství, by bylo horší,
než nosit dříví do lesa.

1

AÍSLO:

Tohle si nezasloužila... Prostějovská
tenistka Petra Kvitová měla za sebou
úrodné období, v němž vyhrála 16
soutěžních zápasů v řadě, což je její
kariérní maximum. Šňůru jí bohužel
přetrhla v neděli večer středoevropského času na turnaji v Indian Wells
šestnáctiletá americká naděje Amanda Anisimovová.

DEBAKL:

To je ono! Basketbalisté BK Olomoucko šokovali vítězstvím na palubovce ambiciózních Pardubic, které
by letos rády konečně přešly finálovou
bránu. Uplynulou sobotu je ale zaskočila mladá sestava kouče Benáčka,
který namíchal velmi chutný koktejl.
Takto vypadá cesta budoucnosti.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
Večerníku

PROSTĚJOV Členka TJ Haná Prostějov z oddílu zimního plavání vybojovala
na mistrovství světa v Estonsku třetí místo a získala tak bronzovou medaili.
Přemožitelka kanálu La Manche, národní i mezinárodní šampionka a hlavně prostějovská rodačka a nositelka Ceny města Prostějova 2016 Dana
Zbořilová byla úspěšná při závodu na 450 metrů kraul. Méně zdařilá byla
její vystoupení na kratších tratích, když na 25 metrů delfín obsadila 11. místo a 100 metrů kraul 8. místo.

Tomáš KAL ÁB

Nemohu nezačít jinak než sportovní událostí, kterou
žil (skoro) celý Prostějov. Ano, šlo o čtvrtfinálovou sérii
WSM ligy mužů 2017/2018, v níž zdejší hokejisté chrabře vzdorovali favoritovi z Kladna. A dostali se hodně
blízko k jeho vyřazení.
Vypjaté bitvy na ostří nože přitom měly hvězdný přesah, neboť do nich osobně zasáhla žijící legenda ledového sportu Jaromír Jágr. Jeho účast v jednotlivých vzájemných duelech se vinou doznívajícího zranění sice
počítala nikoliv na minuty, nýbrž na sekundy, přesto přítomnost globální star rozšířila zájem veřejnosti o danou
událost daleko mimo mantinely samotných střetnutí.
Pokud se vrátíme od nádechu show čistě ke sportu, završili Jestřábi vyrovnaným bojem s jedním z největších
adeptů na postup do extraligy svou celkově vydařenou
sezónu. Hráli výborně a kouč Rytířů Pavel Patera dokonce přiznal, že byli hokejově lepší. Za tohle zaslouží
borci LHK absolutorium. Leč na druhou stranu se ve
vzduchu vznáší i určité zklamání z promarněné šance
na vytoužený postup do prvoligového semifinále, zvlášť
vedení 2:0 v pátém utkání série za zápasového stavu
2:2 bylo ohromně slibné. Holt škoda... A zkusit to třeba
hned v příštím ročníku!

deset vítězných úderů, zato devětadvacet
nevynucených chyb. Po šestnácti zápasech tak skončila její vítězná série, během
níž mimo jiné vyhrála turnaje v Petrohradu a Dauhá. Loňská vítězka juniorky
na US Open Anisimovová bude nyní
příští soupeřkou Karolíny Plíškové. Ta se
představila přímo ve druhém kole. Proti
Rumunce Beguové měla potíže pouze
v první sadě, později dominovala. „Chytla jsem rytmus a šlo to vlastně samo,“ uvedla tenistka. Česká jednička si následně
poradila i s Číňankou Čang Šuaj, s níž
svedla třísetový boj, ale i naposedmé
v kariéře vyhrála.
Mimo hru je Jiří Veselý. S Argentincem
Kickerem sice neodehrál beznadějnou
partii, přesto potřetí v řadě nepřešel přes
první kolo. Úspěšný byl naopak Tomáš
Berdych. První duel po přeletu do Spojených států s Němcem Martererem
vyhrál bez problémů a postupem do
třetího kola vyrovnal svůj loňský výsledek.
(lv, pk)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

Tenisový koloto v USA

velká jízda,“ ohlédla se za úspěšnou
únorovou sérií Kvitová.
Česká reprezentantka v hlasování nedala šanci Ukrajince Svitolinové ani Španělce Muguruzaové. Celkově získala 78
procent hlasů fanoušků, druhá Svitolinová získala 19 procent a Muguruzaová
tři procenta. „Petra má konečně čistou
hlavu. Vždycky, když měla čistou hlavu,
hrála skvěle,“ uvedl kondiční trenér Kvitové David Vydra.
(lv)

Petry Kvitové
LONDÝN, PROSTĚJOV Další
příjemné ocenění si do své sbírky
připsala prostějovská tenistka Petra
Kvitová, která byla fanoušky zvolena nejlepší hráčkou měsíce února.
Kvitová si vítězství zasloužila ziskem
dvou titulů z turnajů v Petrohradu
a Dauhá. V meziobdobí navíc pomohla fedcupovému týmu k postupu do semifinále, když v utkání proti
Švýcarsku získala dva body. „Byla to
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VÍTĚZNÝ ÚNOR Pátení veer bude patit vyhlášení

Foto: www.idnes.cz

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz
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ƔƔ V průběhu
ěhu zimní přípravy
jste laboroval
val se zdravím. jJak
se teď cítíte a jste připraven na
óny?
začátek sezóny?
„Příprava jee hrozně dlouhá,
krát byla zpestřena
i když tentokrát

PROSTĚJOV
OV
V Tato vyřčená věta je
asi vůbec nejzásadnější myšlenka
z předsezónního
nního rozhovoru s katbalistů 1.SK Prostějov
pitánem fotbalistů
oupou. O průběhu zimKarlem Kroupou.
ní přípravy toho už ostatně bylo naně, o ambicích na jarní
psáno hodně,
sezónu také.. Ať už bude další osud
kýkoli, je navýsost důeskáčka jakýkoli,
-li u toho klíčový hráč
ležité, bude-li
týmu, který už teď je pevnou součástí historiee tohoto klubu.

Branky: 16., 37. Skwarczek – 10., 20. Zapletal, 22. Píchal, 31
31.
1. L
Langer,
anger, 55
55.. R
Rus,
us, 84. Fládr, 86. Hapal
H

Branky: 3x Hapal, Koudelka (pen)

1.SK Prostějov – FK Nové Sady 4:3 (3:3)
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Oba by ovšem měli být na start sezóny bání fyzické únavy. Premiérová účast
připraveni. A tak druhý legionář začne v zimní Tipsport lize sice výsledkově
zřejmě na lavičce.
nedopadla nejlépe, ale tým herně nepropadl ani v jednom utkání s kvalitnějšími soupeři. Při absenci Kroupy se
KOMENTÁØ největším problémem jevila efektivita
proměňování brankových příležitostí.
Určitým zlomem se stalo zahraniční
Trenér Oldřich Machala s asistentem soustředění v Chorvatsku. Byla v tom
Petarem Aleksijevićem naplánovali do jisté míry i symbolika, kdy si hráči
přípravná utkání tak, aby byl mezi asi nejhmatatelněji uvědomili, jaké
nimi dostatek času na trénink a vstře- výhody pro ně má hraní za 1.SK Prostějov. Není žádným tajemstvím, že
právě psychické rozpoložení mužstva
mělo největší vliv na výsledky ať už
v kladném, či záporném smyslu.
V posledních utkáních po návratu ze
soustředění se tým prezentoval atraktivním herním stylem, který má dostatečně zažitý. Když se k němu přidá
proměňování šancí, nemělo by mít
eskáčko v průběhu jara větší potíže
v žádném zápase. K těm nejatraktivnějším bude pochopitelně patřit do-

V generálce na první ostrý start prov÷trával soupeąovu obranu nejvíce Lukáš Hapal, jenž se prosadil hned tąikrát..
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perfektním soustředěním. Většinou
probíhá na umělé trávě, což je znát
nejen u mě, ale i u ostatních. Nějaké
výpadky tam tedy byly, ale teď už se
počasí lepší, vypadá to, že už konečně půjdeme na přírodní trávu, takže

„Přiznám se, že vůbec. Už několikrát jsme se přesvědčili o tom, že je
všechno jenom o nás, že jsme schopni zaváhat s každým, když se na to
nenachystáme v hlavách a psychicky. A naopak, když je soustředění
stoprocentní, tak můžeme každého
v soutěži porazit.“
ƔƔ Takže se z vašeho pohledu nedá
říct, co by tak mohlo být šlágrem
jarní sezóny, na jaký zápas bychom
se měli nejvíce těšit?
„Na tom se asi nic nemění. Určitě budeme bojovat s Kroměříží a s Velkým
Meziříčím, ale samozřejmě do toho
mohou promluvit i další týmy, zezadu
mohou kousat třeba Líšeň a Vyškov.“

ƔƔ Jaký máte osobní
o
dojem z ponov hráči, dva Ukrajinci
sil? Přišli tři noví
a Koudelka...
„Sám za sebe m
mám největší radost
z toho, že přišel Koudelka, protože se
tím zvýšila konkurence
v záložní řadě.
konku
On může hrát jak pod hrotem, tak na
kraji a mně Honza hlavně vyhovuje tím,
že při centru zved
zvedne hlavu a je schopen
mě ve vápně najít
najít. To je pro mě osobně obrovské plus. I ti ostatní kluci, kteří
přišli, zvyšují konkurenci, což každého
vybičuje k ještě lepším výkonům.“
ƔƔ Sledoval jste alespoň trochu, co
se děje u našich největších konkurentů, u nejlepších mužstev, která
jsou také na špici tabulky?

ƔƔ Na cíli vyhrát MSFL se tedy nic
nemění?
„Máme to dobře rozehrané, jsme
první. V kabině je odhodlání to
zvládnout a být na tomto místě i po
konci soutěže.“
ƔƔ Na závěr jedna asi předčasná
otázka. Kdyby se podařilo po stránce sportovní, ale i ekonomické a finanční postoupit do druhé ligy, pokračoval byste v Prostějově?
„Už jsem měl s panem Jurou takovou
informativní schůzku, ale je asi předčasné to ventilovat. Já mám z toho
pozitivní dojem. Fotbal mě pořád
hrozně baví, takže o konci zatím neuvažuji.“ (úsměv)

kanonýr KAREL KROUPA
o přínosu navrátilce Jana Koudelky

Mnø Honza hlavnø vyhovuje tím,
že pĆi centru zvedne hlavu a je schopen
mø ve vápnø najít. To je obrovské plus.

„

já si myslím, že jsem
js na soutěž připraven dobře.“
ƔƔ Celkově v porovnání s předchozími obdob
obdobími dopadla uplynulá přípravná fáze lépe, většina
zúča
hráčů se jí zúčastnila
bez zranění.
Jak moc to je dů
důležité?
„Je určitě pozitiv
pozitivní, že většina kluků
to odtrénovala vvšechno a křivka senah
hranosti jde nahoru.
Bylo to vidět,
když zápasy měly
m vzestupnou tendenci. Kromě soustředění to bylo
ale všechno na
n umělé trávě, což
je pro mě směrodatné,
sm
podle mě
je to úplně jiný
ji fotbal než na přírodní trávě. Snad přechod zvládneme.“

„Fotbal mě pořád hodně baví,“
libuje si kapitán Karel Kroupa

PØEHLED ZIMNÍCH PØÍPRAVNÝCH UT
UTKÁNÍ
TK
KÁNÍ

Mužstvo
Prostčjov
Velké MeziĜíþí
KromČĜíž
Vyškov
LíšeĖ
Hulín
Valašské MeziĜíþí
Hluþín
Uniþov
RýmaĜov
Uherský Brod
Hodonín
Otrokovice
PetĜkovice
Mohelnice
HFK Olomouc

Rus

eskáèka dle
veèerníku:

TJ Valašské Meziříčí – 1.SK Prostě
Prostějov
tějo
tě
jov 2:7 (2:4)
jo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kroupa

Hapal

Žykol

Schuster

PRÙBÌŽNÁ TABULKA PO PODZIMU

pravdìpodobná
sestava

Koudelka

Fládr

Sus

Jícha

Bývá pravidlem, že jarní část soutěžního ročníku je těžší než podzim. Před
dvěma lety se prostějovskému eskáčku
podařilo uspět i poté, co do jarní části
MSFL vstupovalo z druhé příčky, byť
pouze o skóre za Vítkovicemi. Nyní
tabulce vévodí a nejen to. Tento výběr
totiž viditelně vykazuje ještě větší soudržnost a chuť po vítězství. Ušel totiž od
té doby kus cesty a je to znát.
Dá se směle říct, že tým Prostějova zraje
jako víno. Po druholigových experimentech s kádrem se do kabiny eskáčka
vrátilo několik odchovanců, kteří byli
na hostování a sbírali cenné zkušenosti.
Podzimní boje ve třetiligových partiích
ukázaly, že mužstvo vedené koučem
Machalou si věří a dokáže v důležitých
momentech zabrat i urvat vítězství.
Dlouho se zdálo, že kádr přes zimní
přestávku doplní pouze „starý známý“
Jan Koudelka, který už v Prostějově
působil. Jeho angažmá si pochvaluje
zejména útočník Karel Kroupa, kterého by hbitý světový šampion z malého
fotbalu měl dokázat zásobovat centrovanými míči do šestnáctky přesně tak,
jak to kapitán a střelec týmu potřebuje.
V pozdější fázi přípravy přibyli na
soupisku definitivně ještě dva ukrajinští fotbalisté, kteří se už na testování
objevili v létě. Přínosem pro rozehrávku v záložní řadě může být především Dmytro Žykol, který disponuje
i dobrou kopací technikou. Angažmá
stopera Alexandra Pernackého si vynutily především přetrvávající zdravotní
obtíže Aleše Schustera i Martina Suse.

Fotbalisté Prostějova provedli

CÍLEM JARA JE BÝT

Dvoustranu připravil Petr Kozák. Texty: Tomáš Kaláb. Foto: Josef Popelka

Podíváme-li se na tabulku po podzimní části tímto pohledem, můžeme zřejmě vyloučit zástupce z Vysočiny. Velké Meziříčí mělo skvělý úvod, dlouho jednoznačně třetí lize
kralovalo, v závěru ale přišla dlouho očekávaná krize. I v případě umístění na nejvyšší
příčce není příliš pravděpodobné, že by se tento klub zachoval jinak než v minulém ročníku Uničov.
Jediným opravdovým konkurentem 1.SK Prostějov v boji o postup se tak jeví Hanácká
Slavia Kroměříž, která o postup do druhé ligy několikrát projevila zájem. V Kroměříži
se i díky bývalým hráčům eskáčka sešel solidní tým, který se celý podzim pohyboval na
pomyslných stupních vítězů, a není vyloučeno, že se pokusí z třetího místa o útok na
příčky nejvyšší.
Do umístění na předních místech mohou ještě promluvit čtvrtý Vyškov, který sice přišel o Koudelku, zato má pořád prostějovského Matochu a rozhodl se experimentovat
s hráči černé pleti. Leckomu může zamotat hlavu i Líšeň, která si po celou dobu držela
stabilní výkonnost, a vyskočit nahoru by mohl také Hulín.
V suterénu tabulky je nejvíce ohroženým druhem 1.HFK Olomouc, korupční kauzou
zmítající se Mohelnice a nováček z Petřkovic. Klidný ale nemůže být ani obhájce triumfu z předcházející sezóny Uničov, který přezimoval devátý jen s osmi body náskoku
před sestupovými pozicemi. Dole bude rozhodně horko. A nebude to jen sluníčkem...

Machynek

navštivte stále více oblíbenější inter

O VíKENDU STARTUJE JARNí èáST MSFL. KAM

OtomtovíkenduodstartujenaosmitrávníchFortunaMoravskoslezská
liga. S trochou nadsázky se dá říci, že v jarní části se bude v třetí nejvyšší
soutěži na Moravě hrát i o zástupce východu republiky ve FNL. Nebylo
by asi příliš vhodné, aby se druhý rok po sobě nenašel žádný zájemce
o postup. Trumfy v ruou drží prostějovské eskáčko, v těsném závěsu
jsou však
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bal, navíc to bylo férově vedeno, jak
by v přípravě mělo být,“ pochvaloval si
naplnění předzápasových očekávání asistent u vítězného výběru Josef Pospíšil.
Jeho tým tak potvrzuje vzestup, když
nejprve prohrál 1:6 s Kunštátem,
účastníkovi jihomoravské I.B třídy
Vysočanům podlehl 0:2. „Snad to bude
ještě lepší. Řešíme pozici stopera, kde nám
vypadli Dan Nejedlý i Marek Pospíšil,
snad se to vyvine dobře. Jinak je kádr beze
změny a všichni jsme si teď užili krásného
terénu i hezkého počasí,“ liboval si.
V dalším souboji změří Protivanov síly
s Jesencem. A dají-li to klimatické podmínky, hrát se bude o víkendu přímo na
horním travnatém hřišti ve Dzbelu. (jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

„Musím přiznat, že zápas se mi z našeho pohledu nelíbil. Není přece možné, aby se
hráči proti diviznímu soupeři nedokázali výrazněji prosadit. Nesouhlasím s tím, že
jsme to měli na malém hřišti těžké. Do problémů jsme se dostávali sami. Přihrávky
při přechodu do útoku neměly potřebnou přesnost. Zapojení některých hráčů do
ofenzivy nebylo podle mých představ. Potíže jsme měli i v obraně. Před vlastní
brankou děláme naprosto zbytečné chyby, jistotou neoplývají ani brankáři. Do
začátku soutěže máme na čem pracovat. Všichni si musí uvědomit, o co na jaře
budeme hrát. Chceme postoupit a musíme si poradit se zataženou obranou
soupeře. Tak s námi budou hrát i týmy v soutěži.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

Pozápasové hodnocení trenérù

www.vecernikpv.cz
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během níž jsme ani moc netrénovali. Byl to úplně vyrovnaný zápas
se šancemi na obou stranách, proti
tak zkušenému družstvu si toho
velice cením,“ culil se. K dispozici
neměl úplně kompletní kádr, přišlo mu tak vhod doplnění o dvě
hráčky soupeře. „Trápí nás velká
marodka a řešil jsem, jestli zápas
nezrušit. Holky ale hrály dobře
a možná jim pauza prospěla. Vidět
byla hlavně Tereza Dorotovičová,
měla nejvíce šancí, dokázala se
uvolnit a vystřelit,“ vzpomněl.
To na opačné straně tolik radosti
nebylo, zápasovou premiéru v roli
hlavní kouče si Robert Karafiát
představoval trochu jinak. „Velice
vyrovnaný zápas se šancemi na
obou stranách. Překvapilo mě, že
jsme neměli převahu, Držovice
ale udělaly velký skok kupředu
a mají šikovnou hráčku. Víceméně jsem ale spokojen, holky splnily, co měly, a některé nastoupily na
nezvyklých postech a teprve se zapracovávají,“ poznamenal. Mladé
fotbalistky se navíc poprvé představily venku a musely si zvykat
na odlišnosti oproti halovým duelům. „Zpracování míče jim dělalo
velké problémy. Odskakovaly jim,
ale nakonec se s tím popasovaly
celkem dobře. Několik prvních
minut nás Držovice sevřely a měly
převahu, pak jsme jejich nápor
přestáli a začali taky tlačit. Šance
jsme měli, zvolili jsme při nich ale
špatné řešení. Musíme si dát víc
záležet,“ apeloval Karafiát na svůj
výběr, jehož klec při absenci obou
brankářek hájila coby výpomoc
bývalá členka tohoto družstva
Nela Hasová.
(jim)

PROSTĚJOV Již téměř dva měsíce
trvá zimní příprava v podání protivanovských fotbalistů. A toto dlouhé
období, v jehož první polovině
většina týmů ještě odpočívala, přináší
ovoce. V přáteláku proti Smržicím
neponechal tým Milana Pitáka a Josefa Pospíšila nic náhodě a o příjemně
jarním nedělním večeru si rázně
zastřílel. Hattrickem se zaskvěl Marek
Grmela, dvakrát se prosadil Ondrej
Milar, jeden zásah připojil i Antonín
Dvořák.
„Mezi pětadvacátou a zhruba čtyřicátou
minutou jsme odskočili na 4:0, po
přestávce jsme přidali pátý gól a soupeř
teprve v závěru snížil. Oba týmy
předváděly atletický a dynamický fot-

KONICE, PROSTĚJOV V rozdílném rozpoložení i hráčském složení se v neděli odpoledne setkaly
výběry Konice a Plumlova. Hosté
přijeli s torzem kádru a byli rádi,
že se početně dali dohromady,
domácí sice také nebyli kompletní, avšak povzbuzeni nedávným
soustředěním svého soupeře i tak
uběhali a své skóre průběžně navyšovali.
„Bral jsem to jako další přípravné
utkání. Zkusili jsme si další varianty,
a přestože výsledek vypadá jednoznačně, zajímala mě hra a v někte-

podrželi míč, dařila se nám kombinace a Plumlovu naopak docházely
síly. Díky náběhům a důrazu před
bránou jsme soupeře zlomili,“ pochvaloval si Ullmann. Slova chvály
měl i ke hře směrem dozadu, kde
ho těšilo udržené čisté konto, liboval si i v herním projevu dorostenců a Blahově návratu. „Plumlov
byl také nebezpečný a měl nějaké
šance, výborně si ale vedli oba brankáři. Dále Martin Paš si připsal dvě
nahrávky a je na hranici základní
sestavy, velký posun předvedli i Ošťádal nebo Cetkovský a Laďovi na-

štěstí drží zdraví a odvádí kvalitní
výkony,“ vypíchl Ullmann.
Na druhé straně tolik radosti nepanovalo, výsledek ale také brali s rezervou.
„Přípravná utkání vůbec neřeším. Nepotřebuji zkoušet kluky, které znám,
a často se nastupuje v kombinované
sestavě a hraje ten, kdo přijde. Chtěl
jsem si vyzkoušet mladé kluky, jestli
jsou schopni naskočit do mužského
fotbalu a pomoci nám v přípravě nouze, to se splnilo,“ vysvětloval plumlovský lodivod Pavel Voráč. Dlouho přitom nebylo vůbec jasné, jestli se jeho
soupeř směrem na severozápad vůbec

vydá, situace nebyla nikterak růžová.
„Chybělo mi šest hráčů základní sestavy, to je víc než polovina. Až v sobotu
večer jsme se dali dohromady a pomohli nám i Peťa Matoušek a Mates
Hatle, Dan Simandl nastoupil po zranění a nemohl kopnout do balonu,“
popisoval neutěšený stav.
V tomto týdnu se konický Sokol utká
od sobotní čtrnácté hodiny s Určicemi, Plumlov se ve stejný den utká na
prostějovské umělce s Klenovicemi.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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Konice (jim) - Nebývalý počet fotbalistů se sešel na společném soustředění
konických a jeseneckých fotbalistů, které na počátku března hostily Jaroměřice. Trenéři Petr Ullmann a Petr Tichý
měli k dispozici plných sedmatřicet
hráčů, kteří se tak mohli důkladně
připravovat v početném kolektivu. „Je
to nadstandardní počet a za mě velká pochvala. Mohli jsme trénovat na
dvě skupiny a všichni makali naplno,“
usmíval se viditelně spokojený trenér
konického a současně obránce jeseneckého mančaftu Petr Ullmann. Po
fyzické stránce je tak mužstvo podle
něj velice dobře připraveno, což se projevilo i v závěru nedělního mače proti
Plumlovu. „Od šedesáté do devadesáté
minuty jsme je přehrávali. Stále jsme
ale zbrklí v útoku, je to uspěchané a potřebujeme více klidu. Na odstranění
nedostatků ale máme ještě tři týdny,“
vytyčil cíl pro nejbližší období, než se
ředstaví Konice v České Vsi proti tamější Řetězárně.

Konice vzala
na soustøedìní
na ètyøicet hráèù

Brodek u Prostějova (jp) – Po
skvělém startu do letošního ročníku
nejvyšší okresní soutěže se v závěru
podzimu svěřenci Přemysla Slouky po
nelichotivé sérii propadli až na průběžnou sedmou pozici. Jak se ale zdá, svou
bilanci by si rádi v Brodku u Prostějova
vylepšili a posunuli se tak zpět na vyšší
příčky tabulky. Pomoci by jim k tomu
měly nové tváře, které na jih regionu
dorazily. „V jarní části by nám měl vypomoci Patrik Hochmann, který patřil
mezi opory určické kopané, odkud
míří i Petr Hanák. O restart kariéry se
u nás pokusí Marek Hloch, jenž ještě
před dvěma lety patřil do širšího kádru
prostějovského eskáčka,“ mnul si ruce
brodecký lodivod Přemysl Slouka.
Naopak tým opouští Petr Fialka, jenž
zamířil do konkurenčních Dobromilic.

Brodeètí zbranì
neskládají

Plumlov (jim) - Určické dny Michala
Trajera jsou zřejmě alespoň pro tuto
chvíli sečteny. Na podzim naskočil brzy
devětadvacetiletý fotbalista jen do tří
utkání a během osmačtyřiceti minut se
blíže do hlavních statistik nezapsal, jarní část by někdejší kanonýr mohl rovněž strávit v „B“ skupině I.A třídy, avšak
v dresu Plumlova. „Zřejmě se nepohodl v Určicích a přišel za námi, že by
to tu chtěl zkusit, jestli bychom neměli
zájem. Dlouhodobě hrajeme na jednoho útočníka Adama Hladkého a třeba
Michal Spáčil je spíše podhrotový hráč,
takže bych s jeho angažováním neměl
vůbec žádný problém,“ vyjádřil se na
adresu někdejšího hráče Krumsína,
prostějovského LeRKu, Protivanova
či 1.HFK Olomouc plumlovský kouč
Pavel Voráč. Na řadu tak nyní přijdou
jednání mezi dotčenými oddíly.

Trajer má namíøeno
do Plumlova

RYCHLÝ
VEERNÍK

fotbal

PROSTĚJOV K další vzájemné konfrontaci dvou regionálních mužstev před startem fotbalového jara došlo uplynulou sobotu mezi celky Určic a Klenovic na
Hané. V podzimní části, kdy se oba týmy taktéž utkaly
v přípravné fázi, se z vítězství 2:0 radovali svěřenci Pavla Zbožínka. Tentokrát si klenovická družina spravila
chuť debaklu z minulého týdne a zápas s množstvím
branek uhrála ve svůj prospěch.
Kouč Klenovic Horák musel využít služeb i hráčů nedávné minulosti či let budoucích, vinou zranění některých
opor tak byl nucen se sestavou opět hýbat. Na druhé
straně se v úvodní sestavě objevil také určický trenér, jenž
si připomněl svá úspěšná fotbalová léta. Klenovice se v
úvodu musely vypořádat s vysokým presinkem svého
soupeře, který jim dělal nemalé potíže. Určickým ke gólu
ale přeci jen chyběl větší důraz v brankovišti. Ten naopak
prokázali hráči Klenovic po zahrávaném rohu a ujali se vedení. Očividně zaskočené Určice se snažily dál tvořit hru,
Klimeše ale překonat nedokázaly. To rychlé kontry na
straně druhé byly mnohem nebezpečnější. Jeden takový
znamenal zvýšení náskoku, aby vzápětí došlo na snížení,
zásluhou přesné rány určického snajpra. Do poločasu se

Sestava Určic: Hýbl - Slezák, P. Zbožínek, Frehar, Paul - O. Halouzka,
Menšík, Hanzelka, Krajíček - P. Halouzka, Jožka. Střídali: Žáček, Bureš,
Šnajdr. Trenér: Pavel Zbožínek.
Sestava Klenovic: Klimeš - Spálovský, César, T. Zbožínek, Popelka
- Frys, Dreksler, Šlézar, Grepl - Prokop - Štěpánek. Střídali: Prášil,
Maňák. Trenér: Vladimír Horák.

TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Urèice
5:4 (3:1)

Pozápasové hodnocení trenérù

vu pokračoval na prostějovské umělce ve vysokém tempu.
Slovo dostali také střelci Určic, kteří nejprve snížili na dvoubrankový rozdíl, aby se pak prosadili ještě dvakrát. Ovšem
klenovické mužstvo ještě předtím navýšilo své vedení, radovalo se tak na konci utkání z těsného vítězství.
Určice zajíždí tuto sobotu do Konice, Klenovice ve stejný den prověří Plumlov na umělce Za Místním nádra(jp)
žím v Prostějově.

„Oproti minulému týdnu rozhodně spokojenost, utkání bylo oboustranně kvalitní, ve vysokém tempu. Měli jsme tam dobré kombinační okamžiky, kluci makali
na sto procent. Jen mě mrzí ty obdržené branky z prostředí malého vápna, ale prosadili jsme se víckrát než soupeř, tak nakonec dobré.“ (úsměv)

Vladimír HORÁK - TJ Sokol Klenovice na Hané:

„Zápas určitě splnil to, co jsme od něj očekávali. Byl to náš druhý přípravný zápas,
hrálo se v tempu s kvalitním soupeřem. Branky padly spíše po systémových chybách, které na tréninku řešíme agresivněji, tentokrát jsme je řešili zbytečně složitě.
Snažili jsme se hrát celý zápas aktivně s vysokým presinkem, což bylo fyzicky
náročné. Máme ale mladé hráče a na tom bychom chtěli určitě zapracovat.“

Pavel ZBOŽÍNEK - TJ Sokol Urèice:

ovšem skóre měnilo ještě jednou a to opět ve prospěch
svěřenců Vladimíra Horáka.
Ve druhé půli se na hřiště dostali i náhradníci, aby tak všichni hráči měli možnost dostatečně se připravit na blížící se
ostrý start krajských soutěží. Hned po pár vteřinách mohlo být s Určickými ještě hůř, skvělý zákrok vytasil gólman
Hýbl. Na další kontr Klenovic už však byl i on krátký a ránu
na zadní tyč zneškodnit nedokázal. Zápas i za tohoto sta-

Klenovice si poradily s Určicemi

rých fázích jsme ještě měli rezervy
a máme stále na čem pracovat. Góly
i výhra potěší, nepřeceňuji to ale,“
bilancoval po pětigólovém nášupu konický trenér Petr Ullmann.
Pod vysoké vítězství jeho týmu se
dvakrát podepsal z Jesence vypomáhající Miloš Navrátil, jedenkrát
se do střelecké listiny zapsali Laďa
Bílý, Laďa Blaha a Kuba Kořenovský. „První polovina byla ještě vyrovnaná. Podařila se nám pěkná
standardka, kterou Filip Drešr kopl
a Laďa Bílý hlavou proměnil. Ve
druhé půli jsme se trochu uklidnili,

Konice rozcupovala slátaný Plumlov

PROSTĚJOV Velice překvapivý výsledek se zrodil v sobotním odpoledni na prostějovské
umělé trávě, dívčí regionální
derby mezi Mostkovicemi a Držovicemi totiž vítěze nepřineslo
a zápas skončil výsledkem 1:1.
Zatímco o divizním podzimu si
zkušenější
Mostkovičanky
s chutí zastřílely a triumfovaly
v poměru 7:0, tentokrát jim
zvlhl střelecký prach.
„Úplná fantazie! Výsledek je dobrý
a hra také, holky mě nadchly i překvapily,“ jásal kouč držovických
děvčat Tomáš Jetel. „Holky perfektně zahrály po zimní přípravě,

S MOS
S DRŽ

Protivanov přestřílel
plichtila s Mostkovicemi
Smržice
SK PR
TJ SMR

Ve druhé p%li vytvoili novosadští
obránci neprostupnou hradbu, kterou se pokoušel probít aktivní Zapletal.
Foto: Josef Popelka
hrávkou a ujal se až pokus Hapala
po závaru před novosadskou brankou v závěru střetnutí, tato branka
stanovila konečné skóre. (lv, jp)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Držovická d!vata

PROSTĚJOV Divizní FK Nové
Sady z Olomouce byly posledním soupeřem fotbalistů Prostějova před ostrým jarním startem.
V generálce na sobotní duel 17.
kola moravskoslezské fotbalové
ligy v Hlučíně zvítězili po divokém průběhu 4:3, jejich protivník ale naznačil, že aktuální lídr
tabulky třetí nejvyšší domácí
soutěže má stále co zlepšovat.
Utkání předcházelo složité jednání
o místě, kde se zápas vlastně odehraje. Hlavní hřiště se vzpamatovává
po dlouhé zimě, proto se mělo hrát
v Olšanech u Prostějova. Nakonec
ale soupeři nastoupili na umělou
trávu v areálu Za Místním nádražím.
Na menším hřišti se překvapivě
zpočátku lépe orientovali hosté,
kteří se dostali rychle do vedení

1.SK PV
FK NS

a dokonce svůj náskok dokázali navýšit. Když se poté prázdné
branky zalekl novosadský útočník,
udeřil po rohovém kopu poprvé
Lukáš Hapal. Ten dorazil hlavičku
Machynka mířící pouze do břevna.
Vzápětí bylo srovnáno, zásluhou
stejného hráče a začínalo se tak od
znovu.
Příliš mnoho chyb v obranné fázi se
nevyvarovalo ani domácího brankáře, jehož špatného postavení při
bleskurychlém rozehrání využili
hosté krásnou střelou téměř od půlky hřiště a dostali domácí celek opět
pod tlak. Do přestávky přidal ještě
gól z penalty Jan Koudelka a tomu
odpovídal poločasový stav 3:3.
Po pauze měli domácí již velkou
převahu. Divizní protivník se však
pravidelně stačil včas stáhnout do
obrany a vytvářel před vlastním
pokutovým územím neprostupnou
hradbu. Náznaky některých šancí si
navíc dlouho fotbalisté Prostějova
sami pokazili nepřesnou finální při-

V generálce eská-ka se zrodila divoká výhra
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 Jak jste přijal Cenu Olomouckého kraje, kterou jste obdržel v rámci tradiční ankety?
„Hodně to pro mě znamená. Když
se ohlédnu za sebe a vidím, kdo ji
dostal přede mnou, mohu říci, že
jsem se ocitl v dobré společnosti.
Toho si moc vážím.“
 Svoji kariéru jste spojil téměř
výhradně s Olomoucí. Nelákalo
vás zkusit si angažmá v nějakém
větším domácím klubu?
„Nemám čeho litovat. Je fakt, že
prakticky skoro celou kariéru jsem
odehrál v Sigmě, i když jsem měl
nabídky odjinud. Držela mě tam
vždycky skvělá parta, a hlavně vynikající trenér.“
 Nevadilo vám, že Sigma byla
vždy provinční klub?
„A co je třeba Plzeň? Také jde
o provinční klub, a jaké má v posledních letech úspěchy. Provinční
neznamená špatný. Před lety jsme
byli v podobné pozici. Na čele ta-

VALNÝ
Ý

Ladislavv

v rámci exkluzivního
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Do vybrané společnosti se v rámci vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec
Olomouckého kraje za rok 2017
dostal bývalý skvělý fotbalista
Oldřich Machala, v současnosti
trenér 1.SK Prostějov. Dlouholetý kapitán Sigmy odehrál v olomouckém dresu 415 soutěžních
utkání, z toho 195 zápasů bez
přerušení. V obou případech jde
o klubové rekordy. Jednou nastoupil v reprezentačním dresu,
za sebou má i skvělé zápasy v evropských pohárech, kdy Sigma
překvapovala Evropu atraktivním fotbalem. V roce 2000 byl
v anketě Fotbalista roku vyhlášen osobností české ligy. Přes
velký výčet úspěchů byl přesto
z krajského ocenění zaskočený.
„Hodně mě to překvapilo. Tuto
cenu dostaly přede mnou takové persony jako Karel Brückner,
Jiří Dopita, Robert Změlík nebo
Petr Uličný. Napadlo mě, že do
této společnosti snad ani nepatřím. Je pro mě velká čest, že jsem
takovou cenu dostal. Hodně si
toho vážím,“ tvrdí Machala, který platil vždy za nesmlouvavého
a přímého fotbalistu. Upřímnost a přímočarost si udržel i po
ukončení profesionální kariéry,
což potvrzují i odpovědi v následujícím rozhovoru.

bulky byla obvykle Sparta, Slavia
a pak my. Hráli jsme výborně, měli
parádní atmosféru v kabině a dobré
výsledky.“
 Díky tomu jste hráli i evropské poháry. Který pro vás patří
nutelné?
mezi nezapomenutelné?
mácí duel s Olym„Nejvíce asi domácí
e. Uhráli jsme repiquem Marseille.
mu, ve kterém byli
mízu 2:2 proti týmu,
Köpke v brance, Blanc v obraně, Pivanelli v útoku. Za
res v záloze a Ravanelli
stavu 2:1 běžel Standa Vlček sám
na branku. Škodaa že neproměnil,
át. I tak to ale byla
mohli jsme vyhrát.
paráda.“
 Na finále Intertoto
ertoto Cupu proti Udine si někdyy vzpomenete?
áda. (úsměv) Sigma
„To byla další paráda.
kým klubem, který
byla jediným českým
oto Cupu. Italové
hrál finále Intertoto
eňovali a my jsme
nás hodně podceňovali
dloužení, přičemž
prohráli až v prodloužení,
inutě ještě vedli.
v devadesáté minutě
I tak to byl velkýý úspěch. Ukázalo
nční klub na něco
se, že také provinční
osáhnout.“
takového může dosáhnout.
 Pohárové zápasy
pasy pro vás byly
nejvíc?
„Hodně mě mrzí,, že se nám nepodařilo vyhrát titul.l. Mám jen druhé
místo. Ale jinak souhlasím, poháry
lem. Pro tým, fabyly vždy vrcholem.
noušky i celou Olomouc. Všichni
jsme to tak cítili. Stalo se, že nám
iš nevyšel a Sigma
ligový ročník příliš
byla třeba šestá. Už den po sezóně
ažer Jirka Kubíček
si mě volal manažer
usíme hrát poháry.
a říkal - příště musíme
tili stejně.“
Všichni jsme to cítili
 Vaše generace
ce zažila na oločce Karla Brücmoucké střídačce
ylo období?
knera. Jaké to bylo
ylo štěstí, že jsem
„Neuvěřitelné. Bylo
éra Karel Brücknepotkal právě trenéra
ra. To bylo pro mě obrovské plus.
Ti, kdo nepoznalii takového kouče,
o moc přišli. Byl to muž, který jako
ně předběhl svou
trenér jednoznačně
dobu. Vždyť my jsme hráli presink
snad před třiceti lety. To tehdy nikdo neuměl. To samé platilo i se
u.“
zónovou obranou.
 Byla vize trenéra
renéra základem
chů?
klubových úspěchů?
ba presink jsme
„Rozhodně. Třeba
ičený. Dělali jsme
měli prostě nacvičený.
ninku, podle toho
to na každém tréninku,
zápasy vypadaly. Na každého jsme
edaly do patnácté
vletěli. Když se nedaly
minuty dva góly, lidi se ptali, co se
děje?“ (pousměje se)
 Mohl by něco podobného
kouč Brückner praktikovat i s jinou sestavou?
„To je otázka. Trénoval i v jiných
klubech a tam takové úspěchy neměl. Bylo to takové oboustranně
prospěšné spojení. My jsme prostě
věřili, že tréninky přinesou výsledek. Věděli jsme, že to má hlavu

 Hodně se
rozebírá kvalita
národního týmu
a nejvyšší domácí
soutěže. Jaké by
bylo vaše hodnocení?
„Začnu ligou.
Pořád se hodně
podceňuje a přitom to není pravda. Podle různých
rozborů je dokonce druhá nejběhavější soutěž v Evropě. Je náročná,
což vlastně potvrzují i případy neúspěšných angažmá zahraničních
fotbalistů. Přijdou
s představou, že budou za hvězdy. A pak
zjistí, že uspět v naší lize
není vůbec snadné. Je to
fyzicky náročná soutěž,
která má dobrou kvalitu.
Někteří jí podceňují, ale nemají
pravdu.“
 Ale reprezentace se má připravit na hubené časy...
„A proč? Podívejte se na naše
hráče. Začnu brankáři. Vaclík pravidelně chytá v Basileji, Pavlenka

a patu, protože pan Brückner je
skvělý kouč a ví, co máme hrát. Navíc jsme byli výborně připraveni,
kondičně i takticky. Všechno to do
sebe optimálně zapadlo a úspěchy
tomu odpovídaly.“
 V trenérském řemesle se stále
více prosazují bývalí fotbalisté,
které vedl právě trenér Brückner.
Je to náhoda?
„Jsem přesvědčený, že není. Každý
má pochopitelně svůj rukopis,
je i trošku jiná doba. Ale celou
řadu myšlenek pana trenéra
si bývalí hráči sami na sobě
otestovali a ví, že fungují. Zažili jeho tréninky, vnímali, jak
se chová, co od fotbalistů chce
a proč. Od toho se mohli odpíchnout a i díky tomu dnes sbírají
úspěchy.“

vizitka

tech, na ministerstvech.
ministerstve
Snad se kávat, že v jednotlivých zápasech
v dohledné době něc
něco změní. Po- budeme v pozici favorita. Soupeři
kud ne, bude to špatn
špatné!“
budou zatažení, budou se snažit
 Myslíte, že už nepřijdou
ne
žád- vytáhnout. I tak to chceme zvládčeského sportu? nout.“
né nové úspěchy česk
vždycky dosáh-  Takže cílem je postup do
„Zatím na nějaký vžd
vidět, kolik lidí druhé nejvyšší soutěže?
neme... A pak je vid
se chce s medailisty nnajednou ale- „Ano, chceme postoupit. Odpovík vý- dala tomu příprava s chorvatským
spoň vyfotit. Jestli nedojde
n
pohledu na sport, soustředěním i doplnění kádru.
razné změně pohled
budeme na úspěchy jenom vzpo- Do jarní části jdeme silnější a po
mínat. Přitom sport je fenomén. sezoně chceme slavit. Hráči bupomáhá. Třeba tím, dou pod tlakem, ale s tím se musí
Společnosti pomáhá
že lidi, co sportují, nejsou tolik vyrovnat, pokud mají být ve svých
nemocní. Těch výhod je mnohem kariérách úspěšní.“
víc. Takže by si sport ppatřičnou po-  Myslíte si, že Prostějov může
zasloužil.“
zornost rozhodně zas
hrát v případě postupu důstoj S týmem 1.SK Prostějov, nou roli ve vyšší soutěži?
který momentálně vedete jako „Máme dost odchovanců, kteří
hlavní trenér, vstoupíte
vstoup zápasem mají ke klubu vztah, a postupně se
v Hlučíně o tomto víkendu do snažíme zapracovávat další. Jsem
jarní části mistrovské
mistrovs soutěže. přesvědčený, že to co se dělo po
S jakými ambicemi?
prvním postupu do druhé ligy, by
„Přes některé nepříjemné
nepříjem ztráty se se už neopakovalo. Pro celý klub to
Foto: Josef Popelka
nám podařilo v pod
podzimní tabul- byla cenná zkušenost, i když draze
ce skončit na prvním místě a tu zaplacená. Tentokrát by to vypav Brémách, Koubek v Rennes. chceme udržet. Nebude to určitě dalo jinak. Jsem přesvědčen, že
V obraně máme Kadeřábka, Geb- lehké, protože se od nás bude oče- Prostějovu by druhá liga slušela!“
re Selassieho, Kalase. V poli můžeme počítat s Dočkalem, Daridou,
Barákem. Je tady Jankto, máme
Schicka. Jsou tady i další. Z mého
OLDŘICH MACHALA
pohledu máme naopak nároďák
s talentem a zajímavou budouc✓ narodil se 4. srpna 1963 v Bruntálu
ností. S hráči problém nemáme.“
✓ český fotbalista, reprezentant a současný
 V čem je tedy potíž?
trenér1.SK Prostějov
„Stačí se podívat na poslední re✓ s fotbalem začínal v Moravském Berouně,
prezentační blok. Kolik hráčů se
v roce 1981 zamířil do Olomouce
v nároďáku vystřídalo. Pozvaní
✓ vojenskou službu strávil ještě ve VTJ Tábor
byli i hráči, kteří do reprezentace
(1982-1984), poté už hráčskou kariéru spojil především s olomouckou
nepatří. Pořád se sestava točila,
Sigmou, za kterou nastupoval v letech 1984 až 1991 i následně po návratu ze
něco se zkoušelo. Snad ani v jedzahraničního angažmá (1993-2001)
nom případě nenastoupila stejná
✓ následující dvě sezóny působil v Německu, konkrétně v týmech Hansa
sestava. Přitom by stačilo, aby tým
Rostock (1991-1992) a VfB Oldenburg (1992-1993)
odehrál pár zápasů ve stejném slo✓ v české reprezentaci nastoupil 11. prosince 1996 na turnaji Pohár Hassana
žení. Hráči by si na sebe zvykli,
II. v Maroku k jedinému zápasu při výhře 2:1 nad Nigérií
věděli by, co od sebe můžou čekat.
✓ v roce 2001 zahájil trenérskou kariéru jako kouč olomoucké SigVýsledky by tomu odpovídaly.“
my „B“, poté pokračoval v SK Hranice (2002–2005), FK Kunovice
 Budeme schopni vychovávat
(2005-2006), FC Dosta Bystrc-Kníničky (2006-2007), SK Lipová
i v dalších generacích konkuren(2007-2008), SK Hradec Králové (2008-2009), Fotbal Frýdekceschopné fotbalisty?
-Místek (2009-2011), 1.HFK Olomouc (2011-2013), 1.SC Znojmo
„Pokud se něco nezmění, budeme
(2014)
bohužel mít problémy. Nejen fot✓ od začátku probíhající sezóny vede tým 1.SK Prostějov v moravskoslezské
bal, ale obecně celý sport, který je
fotbalové lize
finančně hodně podhodnocený.
✓ v anketě Sportovec Olomouckého kraje 2017 mu byla udělena Cena
Stačí porovnat částky, které jdou
Olomouckého kraje
do kultury... Kdyby do této sféry
zajímavost: jako hráč byl konstruktivním typem stopera, který se
šlo tolik peněz co do sportu, byla
nebál vyvést míč až do pokutového území soupeře, nezapřel tak, že
by snad nová revoluce. Sport popůvodní profesí byl záložník
třebuje zastání na nejvyšších mís-

Jsem přesvěd
přesvědčený, že to co se dělo
po prvním p
postupu do druhé ligy,
by se neopa
neopakovalo. Pro celý klub
to byla cen
cenná zkušenost, i když
draze zaplacená.
zap
Ale poučná...

Foto: archív Veerníku

Fotbalová legenda Oldřich Machala si zkrášlil zimní přestávku Cenou Olomouckého kraje

„V SIGMĚ MĚ DRŽELA SKVĚLÁ PARTA, A VYNIKAJÍCÍ TRENÉR“
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Rus
Kroupa
Pančochář
Sus
Žykol

Zapletal
Píchal
Langer
Šteigl
Koudelka

Fládr

Hapal

ZIMNÍ PĉÍPRAVY:

PĉEHLED STĉELCđ

16. FK MOHELNICE

15. FC ODRA PETØKOVICE

14. FC VIKTORIA OTROKOVICE

13. ÈSK UHERSKÝ BROD

12. 1.HFK OLOMOUC

11. JISKRA RÝMAØOV

10. VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ

9. FK HODONÍN

8. SK UNIÈOV

7. SK LÍŠEÒ

6. SK SPARTAK HULÍN

5. FC HLUÈÍN

4. VELKÉ MEZIØÍÈÍ

3. MFK VYŠKOV

2. SK HS KROMÌØÍŽ

1. 1.SK PROSTÌJOV

Tip Veéerníku
na koneéné
poąadí

mácí zápas s Velkým Meziříčím. Ten
je na programu až v sobotu 2. června,
o týden dříve dojde na hanácké derby
v Kroměříži.
Zadání pro realizační tým je jednoznačné - tento ročník MSFL vyhrát.
Jestli to bude znamenat po roční pauze i comeback do druhé ligy, ještě nelze
s jistotou předpovídat. Mnohé náznaky ale říkají, že by se v ideálním případě mohla profesionální soutěž na
prostějovský trávník zase vrátit...

„Přípravky kategorií U8 U9 a U10 již
tradičně startují na finálových turnajích Ondrášovka cup, kam se probojovali z kvalifikačních turnajů. Nejstarší
kategorie U11 sice z kvalifikace ne-

postoupila, počátkem května ovšem
pořádá domácí turnaj pod záštitou
předsedy klubu. Turnaj bude kvalitně
obsazen, zúčastní se v podstatě všechny týmy klubů první a druhé ligy. Pro

Naší prioritou je rozvoj
mládežnického areálu
za Olympijskou ulicí, do něhož
vkládáme i za přispění příslušných
dotací nemalé prostředky.

“

do něhož vkládáme i za přispění přímalé prostředky.
slušných dotací nemalé
ut pro výchovu
Chceme poskytnout
mladých fotbalistů,, což dnes není
vůbec jednoduchá záležitost, ty nejínky. Už dnes se
lepší možné podmínky.
můžeme pochlubit zázemím, které
ch klubů nikdo
kromě prvoligových
má. Co se týčee
jiný na Moravě nemá.
ním nádrastadionu Za Místním
žím, i tady existujíí plány na
zlepšení prostředí pro tým
emí jako
mužů i klubové zázemí
takové.“
ƔƔ Do klubu jste v zimní přestávce nepřivedřivedli výrazné posily.
y. Má
kádr na vítězství v soutěži?
„Není to úplně pravda. Posílili
jsme záložní řadu, kam přišel Jan
Koudelka, který v našem klubu už
abral další zkupůsobil. Mezitím nabral
árodním poli,
šenosti na mezinárodním
byť v malé kopané, na jeho ofenoléháme. Jde
zivní schopnosti spoléháme.
odobně jako
o rychlostní typ podobně
chto hráčů
třeba Šteigl, od těchto
čů do šestočekáváme více míčů
náctky. V dobrém světle se
ajinský zápředstavil také ukrajinský
ložník Žykov, který by se měl
ce a tvoruplatnit v rozehrávce
bě hry.“
ƔƔ Kterých zajímavých
ímavých
akcí se v letošním roce zúčastní mládežnickéé týmy?

Vyškov - Líšeň (pátek 30.3., 15:30),
Petřkovice - Olomouc, Hlučín - Rýmařov, Uherský Brod - Velké Meziříčí,
Hulín - Prostějov, Mohelnice - Kroměříž, Valašské Meziříčí - Hodonín
(neděle 1.4., 10:15), Uničov - Otrokovice (neděle 1.4., 10:15)

19. kolo,
sobota 31, bŐezna,
15:30 hodin:

Prostějov - Uničov (čtvrtek 22.3.,
16:00), Hodonín - Vyškov, Petřkovice - Valašské Meziříčí, Líšeň - Mohelnice, Kroměříž - Uherský Brod,
Olomouc - Rýmařov, Velké Meziříčí
- Hulín (neděle 25.3., 10:15), Otrokovice - Hlučín (neděle 25.3., 10:15)

18. kolo,
sobota 24. bŐezna,
15.00 hodin:

Mohelnice - Hodonín, Hlučín - Prostějov, Uherský Brod - Líšeň, Vyškov Petřkovice, Rýmařov - Otrokovice,
Uničov - Velké Meziříčí (neděle 18.3.,
10:15), Valašské Meziříčí - Olomouc
(neděle 18.3., 10:15)

17. kolo,
sobota 17. bŐezna,
15.00 hodin:

HFK Olomouc - Uničov (14:30), Hlučín - Hulín, Líšeň - Hodonín, Rýmařov
- Uherský Brod, Prostějov - Vyškov,
Kroměříž - Petřkovice (19:00), Otrokovice - Mohelnice (neděle 22.4., 10:15),
Velké Meziříčí - Valašské Meziříčí

22. kolo,
sobota 21. dubna,
16:00 hodin:

Valašské Meziříčí - Kroměříž (pátek
13.4., 16:00), Hodonín - Olomouc,
Hulín - Rýmařov, Mohelnice - Prostějov, Vyškov - Velké Meziříčí, Petřkovice - Líšeň, Uherský Brod - Otrokovice, Uničov - Hlučín (neděle 15.4.,
10:15)

21. kolo,
sobota 14. dubna,
15:30 hodin:

Otrokovice - Hulín (pátek 6.4., 16:30),
Kroměříž - Vyškov (pátek 6.4., 19:00),
Olomouc - Hlučín (14:30), Líšeň - Valašské Meziříčí, Rýmařov - Uničov, Hodonín - Petřkovice, Prostějov - Uherský Brod, Velké Meziříčí - Mohelnice
(neděle 8.4., 10:15)

20. kolo,
sobota 7. dubna,
15:30 hodin:

Mohelnice - Valašské Meziříčí, Rýmařov - Velké Meziříčí , Uničov Líšeň, Hlučín Kroměříž, Olomouc - Vyškov, Uherský Brod - Petřkovice, Hulín - Hodonín, Otrokovice
- Prostějov

30. kolo,
stŐeda 9. kvĚtna,
17:00 hodin:

Velké Meziříčí - Hodonín (pátek
4.5., 16:00), Otrokovice - Valašské
Meziříčí (pátek 4.5., 17:00), Kroměříž - Líšeň (pátek 4.5., 17:30),
Olomouc - Hulín (14:30), Hlučín Mohelnice, Rýmařov - Vyškov, Prostějov - Petřkovice, Uničov - Uherský Brod (neděle 6.5., 10:15)

24. kolo,
sobota 5. kvĚtna,
16:30 hodin:

Valašské Meziříčí - Prostějov (pátek
27.4., 17:00), Hodonín - Kroměříž,
Hulín - Uničov, Mohelnice - Rýmařov, Líšeň - Olomouc, Uherský Brod
- Hlučín, Vyškov - Otrokovice, Petřkovice - Velké Meziříčí

23. kolo,
stŐeda 28. dubna,
16:00 hodin:
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Aleš RUS
Aleš SCHUSTER
Martin SUS
Martin HIRSCH
Lubomír MACHYNEK
Michael SEČKÁŘ
Alexandr PERNACKIJ
Josef PANČOCHÁŘ
Zdeněk FLÁDR
Jan ŠTEIGL
Jan KOUDELKA
Tomáš LANGER
Michal ZAPLETAL
Dmytro ŽYKOL
Karel KROUPA
David PÍCHAL
Lukáš HAPAL
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1. SK PROSTĚJOV
1. SK Prostějov

obránci
1994
1981
1989
1989
1994
1996
1995

narozen
brankáøi
1996
1991

žáky chceme v létě uspořádat velký
dvoudenní mezinárodní turnaj kategorie U13, koncipovaný jako Memoriál
Petra Langra. Účast přislíbily takové
špičkové kluby jako Sparta Praha, Sla-

Jan Koudelka
přestup z MFK Vyškov
Alexandr Pernackij
přestup z FC Fastav Zlín
Dmytro Žykol
přestup z FC Fastav Zlín

PØÍCHODY

via Praha, Baník Ostrava, týmy ze Slovenska, Maďarska, možná Polska. Na
konci března se v Prostějově odehrají
dva zápasy kvalifikace evropského šampionátu kategorie do sedmnácti let.“

Lukáš Petržela
hostování FK Kozlovice
Vladimir Petrović
přestup do Metal
GM (2. srbská liga)

ODCHODY

ZMûNY V ESKÁíKU

předseda: František JURA
sportovní ředitel: Radim WEISSER
finanční ředitel: Ivan POLÁK

VEDENÍ KLUBU

Trenér: Oldřich MACHALA
Asistent: Petar Aleksijević
Vedoucí mužstva: Martin Musil
Masér: Marek Roba
Kustod: Tomáš ČEPA
Lékaři: Vladimír MACHÁČEK
Jindřich KRATOCHVÍL

REALIZAÈNÍ TÝM

1
20

èíslo dresu

Filip JÍCHA
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Soupiska na jarní èást sezóny 2017/2018
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Petřkovice - Mohelnice, Olomouc
- Otrokovice, Kroměříž - Uničov, Líšeň - Hulín, Hodonín - Uherský Brod,
Velké Meziříčí - Hlučín, Valašské Meziříčí - Vyškov, Prostějov - Rýmařov

16. kolo,
stŐeda 23. kvĚtna,
17:00 hodin:

Velké Meziříčí - Kroměříž (pátek
18.5., 17:00), Rýmařov - Petřkovice
(16:30), Olomouc - Uherský Brod,
Hlučín - Valašské Meziříčí, Hulín
- Mohelnice, Prostějov - Líšeň, Otrokovice - Hodonín (neděle 20.5.,
10:15), Uničov - Vyškov (neděle
20.5., 10:15)

26. kolo,
sobota 19. kvĚtna,
17:00 hodin:

Hodonín - Prostějov, Uherský Brod
- Hulín, Líšeň - Velké Meziříčí, Mohelnice - Uničov, Petřkovice - Otrokovice, Vyškov - Hlučín (17:00),
Kroměříž - Olomouc (17:00), Valašské Meziříčí - Rýmařov (neděle 13.5.,
10:15)

25. kolo,
sobota 12. kvĚtna,
16:30 hodin:

Valašské Meziříčí - Uherský Brod (pátek 8.6., 17:00), Velké Meziříčí - Otrokovice (pátek 8.6., 17:00), Hodonín
- Uničov, Prostějov - Olomouc, Vyškov - Mohelnice, Petřkovice - Hulín,
Líšeň - Hlučín, Kroměříž - Rýmařov

29. kolo,
sobota 9. ÿervna,
17:00 hodin:

Valašské Meziříčí - Hulín (pátek 1.6.,
17:00), Otrokovice - Kroměříž (pátek 1.6., 17:00), Rýmařov - Líšeň
(16:30), Uherský Brod - Vyškov, Olomouc - Mohelnice, Hlučín - Hodonín, Prostějov - Velké Meziříčí, Uničov - Petřkovice (neděle 3.6., 10:15)

28. kolo,
sobota 2. ÿervna,
17:00 hodin:

Hodonín - Rýmařov, Kroměříž Prostějov, Líšeň - Otrokovice, Mohelnice - Uherský Brod, Vyškov
- Hulín, Petřkovice - Hlučín, Valašské Meziříčí - Uničov (neděle 27.5.,
10:15), Velké Meziříčí - Olomouc
(neděle 27.5., 10:15)

27. kolo,
sobota 26. kvĚtna,
17:00 hodin:

LOS FORTUNA MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY: SEZÓNA 2017/2018 - JARNÍ ČÁST

ƔƔ Vedení prostějovského fotbalového klubu se před začátkem
ročníku 2017-2018 nechtělo o cílech příliš detailně vyjadřovat.
Máte už nyní více jasno?
„Víte, po sestupu do nižší soutěže
je o hodně těžší predikovat výkony
týmu. To jsem ostatně zmiňoval už
několikrát. Proto jsme nechtěli stanovovat příliš striktní cíle a působit
na nový realizační tým i hráče zbytečný tlak. Také jsme říkali, že budeme moudřejší po podzimní sezóně,
která dopadla velmi dobře. Z tohoto
pohledu samozřejmě platí, že naším
cílem pro jarní druhou polovinu
soutěže je MSFL vyhrát.“ (úsměv)
ƔƔ Vyhrát ale v tomto podání neznamená totéž co postoupit... Je
tomu tal?
„Ano, to je pravda, už jsem to také avizoval několikrát. Primární je samozřejmě sportovní úspěch na hřišti. Poté se
můžeme bavit o nadstavbě. Rozhodně
nemůžeme vstupovat do profesionálního fotbalu bez dostatečného zázemí. Myslím samozřejmě ekonomického, co se týká infrastruktury, tam
požadavky v zásadě splňujeme. Před
dvěma lety jsme nemohli odřeknout
velkou výzvu a šanci přinést prostějovskému fotbalovému fanouškovi
kvalitní soutěž a závan vzpomínek
na slavné časy prostějovské kopané.
Dnes je ovšem situace jiná.“
ƔƔ Když jste se zmínil o infrastruktuře, chystají se nějaké zásadní změny?
„Naší prioritou je rozvoj mládežnického areálu za Olympijskou ulicí,

S Františkem Jurou, bývalým dlouholetým trenérem
a nynějším předsedou 1.SK
Prostějov, se Večerník potkal
přesně na první smutné výročí odchodu významného
činovníka místní kopané Petra
Langra. Kromě této připomínky jsme se samozřejmě jako
vždy zajímali, čím bude žít klub
v tomto roce a jaké jsou vlastně
jeho ambice.

druhé ligy jen s dostateÿným zázemím,“
PRVNÍ „Do
slibuje pŐedseda 1.SK ProstĚjov František Jura

POVEDOU KROKY ESKáèKA?

v kádru přes zimní přípravu jen dílčí úpravy

netové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal extra - 16. díl

$ 
FC Vsetín
1.FC Olomouc „B“
FK Nové Sady
TJ Rakovec Kotvrdovice
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TJ Sokol Vlkoš
TJ Sokol Mostkovice
TJ Slavoj Velké Pavlovice
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FC Vsetín
I]*":$
1.FC Olomouc „B“
FK Nové Sady
Kotvrdovice
Vlkoš
* 
Velké Pavlovice
W_ G (L 

16 - Ilona Braunšlegerová (Kotvrdovice),
14 – Sabina Rýdlová, Jaroslava Krčmářová
(obě Vsetín), 11 – Yvonne Jansová
(Mutěnice), Michaela Mokrušová (Nové
Sady), 9 – Adéla Petruželová (Vsetín), 8 –
Edita Novosadová (Vlkoš).
Hattricky:
2 – Ilona Braunšlegerová (Kotvrdovice),
Michaela Mokrušová (Nové Sady), Jaroslava
Krčmářová, Adéla Petruželová (obě Vsetín),
1 – Sabina Osičková (Velké Pavlovice),
Věra Smičková (Nové Sady), Yvonne Jansová (Mutěnice), Adriana Madajová, Lucie
Dohnálková, Edita Novosadová (všechny
Vlkoš), Sabina Rýdlová (Vsetín), Kristýna
Vykopalová, Eliška Smolíková, Eliška Stanjurová (všechny Olomouc „B“).
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Vsetín
Kotvrdovice
Nové Sady
Olomouc „B“
Vlkoš
Mostkovice
]*":$
Velké Pavlovice
(L 

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

1 - Romana Nováková (Mutěnice).
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3 - Sabina Rýdlová (Vsetín), 2 – Nela
Kraváková (Mostkovice), Nicole Grygarová (Olomouc „B“), Kateřina Ivičičová
(Mutěnice).
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Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre a počet
bodů.
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III. TØÍDA, SK. „A“:

Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství

milujeme vecerník


ky a bitva o první místo zůstává i díky
dohrávce Nových Sadů s Vlkošem otevřená.
V jarní části ovšem bude zajímavé
sledovat i vývoj uprostřed tabulky, do
něhož se budou snažit aktivněji za-
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Poznámka: Za jménem následuje počet zápasů, branek, žlutých a červených
karet.
Zdroj: www.is.fotbal.cz

Trenér: Tomáš JETEL

Šárka ALBERTOVÁ
Nikola DUFKOVÁ
Alexandra EJEMOVÁ
Klára FRÖMMLOVÁ
Natálie GNIPOVÁ
Aneta GOTTWALDOVÁ
Kristýna HRABALOVÁ
Adéla JETELOVÁ
Tereza KLIMEŠOVÁ
Klára KOSTÍKOVÁ
Hana KRAUSOVÁ
Vendula LANGEROVÁ
Sona MALINKOVÁ
Nikol MAŤOVÁ
Dominika NEHEROVÁ
Michaela NIKLOVÁ
Veronika ONDROVÁ
Radka SPIELMANNOVÁ
Petra ŠIŠMOVÁ
Jana VALOUCHOVÁ
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na výsledcích, že od stavu 15:0 jsme se
dopídili k prohře 4:1, podle mě je to
velký úspěch a myslím, že za půl roku
jsme ušli dlouhou cestu.“
 Na úvodní soutěžní gól jste
vlastně nečekali ani dvě minuty...
„První zápas byl perfektní, dali jsme
i góly, jen nastal problém, že se mi zranily
dvě důležité hráčky a postihl nás herní
výpadek. Euforie tu ale je perfektní,
holky vidí, že jsme se od vysokých
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 Jaké dojmy ve vás zanechal
premiérový půlrok?
„Jsem až nad očekávání spokojen.
Nečekal jsem, že se dáme při těch pár
trénincích a zápasech tak rychle herně
dohromady. Půlku mužstva mám navíc
z okolí Mohelnice a půlku z Prostějovska,
takže to není úplně jednoduché. Zdejší
holky jsem učil víceméně základy, z Mohelnicka jsou už trochu zkušenější, ale
zase jsem je nemohl mít tady. Je ale vidět

jevil nový bod - TJ Sokol Držovice. Tento tým se v ženském podání
stal přímým pokračovatelem AFK Prostějov City, který svou
vstupní sezónu ani nedohrál... Nově sestavovaného družstva se
ujal někdejší držovický gólman Tomáš Jetel (na snímku) a pod
jeho vedením tým absolvoval prvních osm divizních soubojů,
v nichž mimo jiné dosáhl i na čtyři vstřelené branky.

porážek vypracovali k menším
a ještě navíc góly dáváme. Poslední
zápas v Mutěnicích jsme sahali po
remíze, proti ale byly i klimatické podmínky a silný vítr. Teď to trochu vyvrcholilo na halovém turnaji v Kostelci na
Hané, kde byla i dvě družstva ze Slovenska a vše de facto byly divizní týmy.
Obsadili jsme šesté místo a překvapili
všechny okolo. Ve skupině jsme dokonce skončili druzí a vypadli až ve
čtvrtfinále. Za mě super.“
 Takže předzvěst ještě lepšího jara?
„No, nechci výsledky zase nějak
přeceňovat, ale během podzimní části
jsme kádr několika hráčkami doplnili
a podařilo se mi i teď v zimě přivést ještě
jednu skvělou holku. Na druhou stranu
jsme na podzim byli pro každého neznámou a teď si už na nás budou dávat trochu větší pozor, protože vědí, že fotbal už
také trošku hrajeme. Chtěl bych alespoň
udržet stávající linii, jakou jsme nastavili
na podzim, pokusit se získat nějaký bod
a dostávat co nejméně gólů.“
 Koho tak významného jste do
týmu přivedl?
„Je to Tereza Dorotovičová. Má veškeré
herní základy, umí udělat kličku, tvrdě
vystřelit. Bude prostě nebezpečná
a bude dělat vítr v obranách soupeřů.
V této soutěži rozhoduje každá holka,
která něco umí, a někoho vyloženě
takového jsem tu dosud neměl, bude
soupeře dost trápit. Měla by být tahounem útoku. A díky naší kapitánce máme
ještě nakontaktovány další dvě hráčky
z Mohelnicka, které by měly zájem hrát,
takže nás možná ještě v průběhu jarní
části doplní.“
 Jak se vlastně hráčky z Mohelnicka objevily v Držovicích?
„S některými jsme v kontaktu od doby,
kdy tu zakládal oddíl pan Krotil. Měl je
už nakontaktované a je jsem je oslovil
s tím, že to přebíráme jako Držovice,
jestli by neměly zájem. Nikde kolem
Mohelnice se nic nehraje, takže jsme

kouč Tomáš JETEL

to vyřešili tak, že hrají tady. Vesměs trénují samostatně a jezdí jen na zápasy,
na podzim mi ale dvakrát třikrát přijely
i na trénink. Tady je hrozně složité
sehnat hotovou hráčku, jsou tu v okolí
Kostelec, Olomouc, Mostkovice. Slušná
konkurence.“ (úsměv)
 Dá se říci, že u děvčat stále ještě
trvá úvodní euforie?
„Dalo by se říct, že jo. Největším problémem je zima, kdy se soutěž na pět
měsíců přeruší a musíte se znovu namotivovat do prvního utkání. Přechod
podzim - jaro je hrozně těžký a euforie
víceméně teprve začne, teď se to teprve
rozběhne. Jak mám kádr rozpůlený, tak
jsme přes zimu zatím víceméně netrénovali, holek nebylo tolik, abychom
mohli chodit do tělocvičny, takže nám
příprava začala až turnajem v Kostelci
a pokračovala sobotním přátelákem
v Prostějově.“
 Takže se jednotlivé hráčky
víceméně připravovaly individuálně?
„Do Vánoc jsme pravidelně trénovali,
měli jsme rezervovanou umělku na
eskáčku, kam chodilo několik hráček,
po Novém roce jich ale tolik nechodilo, tak jsem to zrušil. Od té doby se
připravují individuálně. Pokud to ale
umožní terén, tak začneme co nevidět
s místními holkami trénovat venku.“
 Jak zatím trénování baví vás
osobně?
„Mě to baví. (pousměje se) I když, abych
pravdu řekl, čekám od toho ještě trochu

“

pojit Mostkovice, stejně tak zcela bez
šance nejsou ani Držovice, které hned
na úvod pojedou do Velkých Pavlovic,
jež jsou na tom zatím dost podobně
jako ony.
Partie budou otevřeny, je na co se těšit!

Derby jakou uplynulou sobotu bude k
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víc, jak mám tým rozdělený na dvě poloviny. Chtěl bych totiž cvičit třeba standardní situace, herní dovednosti. De facto
začínáme od píky, je to začátek, ale baví
mě to, snažím se a dávám tomu maximum. Hlavní však je, aby to bavilo holky.“
 A cítíte, že tomu tak je a zlepšují
se?
„Určitě. Zlepšení je jak individuální, tak
i týmové projevující se v zápasech, když
dodržují pokyny. Hra se posunuje a je
to vidět i na výsledcích. Každé hráčce
už jsem našel její místo podle toho, co
umí. Je ale možné, že to teď třeba rok dva
bude stagnovat, než se zase holky posunou někam jinam, a nemůžeme hned
očekávat, že budeme každého porážet.
Mezery mezi družstvy jsou jasně vidět
a musí být znát, jestli někdo hraje deset
let nebo půl roku. Budu rád, když budou
i nadále hrát fotbal a zlepšovat se. Žádné
velké výsledkové ambice nemám, stačí
mi udržet to v takové rovině, aby holek
bylo dost a měly z toho dobrý pocit.“
 Museli jste už řešit i nějakou krizi?
„Samozřejmě vidím, že u hráček
dochází k výpadkům. Je tu osa družstva,
kterou to baví, a pak ty další, které mají
i jiné zájmy. Tak je tomu ale i v ostatních
družstvech, u žen to je hodně nahoru
dolů a výkony jsou různé. Nejhorší je
v tomto právě zimní přestávka, soutěž
skončila koncem října a teď nastala
pětiměsíční pauza. Věřím ale, že se to
zase rozjede, vyleze sluníčko a holky to
bude bavit.“ (úsměv)

Žádné velké výsledkové ambice
nemám, stačí mi, aby holek bylo
dost a měly z toho dobrý pocit...

váží si i drobných pokroků držovický

„Nemůžeme hned očekávat,
že budeme každého porážet,“

mady druhé místo, s mírným odstupem za vedoucím Vsetínem. A byly
to právě Olomoučanky, kdo alespoň
trochu zdramatizoval situaci na čele.
V posledním kole se jim totiž podařilo
zdolat do té doby stoprocentní Valaš-

www.vecernikpv.cz

klikni na
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se budou odvíjet také následující týdny, než začne jarní
část. „Hned na začátku ledna jsme absolvovali halový
turnaj v Tovačově, nedávno jsme se zúčastnili dalšího
turnaje v Jedovnici. Teď v sobotu desátého března to
byl v Prostějově na umělce přátelák s držovickými
holkami, za dva týdny se vydáme do Uherského Brodu. A jednatřicátého března začínáme v Mutěnicích,“
představil Robert Karafiát nastávající program.
Na straně odchodů se objevilo jméno Kristýny
Zatloukalové a nejisté je i pokračování Kateřiny
Koudelkové, naopak na doladění příchodů se
zatím stále ještě pracuje. Aplikovat by chtěl podobný herní styl jako doposud, pouze doplněný
o několik nových prvků, jejichž nácvik nastane
právě během přáteláků. „Chtěli bychom být rovnocenným soupeřem dalším družstvům. Čím
výš v tabulce skončíme, tím líp. Důležité je, aby
to všechny holky opět začalo bavit. A co bude
po jaru, to se uvidí, na tom se teprve budeme
domlouvat,“ sdělil neurčitě nový mostkovický
kouč.

31

Tabulka je v polovině divizní soutěže velice vyrovnaná a posun do elitní pětky není příliš vzdálen.
„To je pravda. Ještě tomu ale holky potřebují dát
lepší fotbalový um a chytrost, abychom rovnocenné soupeře přehráli. Jinak nemám holkám
co vytknout, systém už máme najetý a každá ví,
co se od ní na hřišti čeká a co má hrát,“ podělil se
Robert Karafiát o dojmy. Jak se tedy může změna
trenéra projevit? „No, nevím. Holky hlavně potřebují začít samy u sebe. Nebát se na hřišti vzít něco
na sebe, udělat něco navíc, aby si začaly víc věřit,
nyní jsou dost zakřiknuté. Je to o tom, aby byly
vyhranější, pak si budou více dovolovat na hřišti,“
domnívá se lodivod.

Foto: Josef Popelka

Pondělí 12. března 2018
www.vecernikpv.cz

zí permanentně. „Po Novém roce jsme se začali připravovat v mostkovické sokolovně. Dávali jsme si tam
posilovací cviky a také fotbálek podle možností. Dále
stále ještě každý pátek jezdíme s našimi staršími žáky
do Němčic nad Hanou. Napřed se to promíchá a hrají
společně, druhou půlku tréninku se postaví proti sobě.
To je pro ně dobrá škola hrou. Zamakají si, zaběhají si,“
kvituje tento osvědčený model. A v podobném duchu

pozici scházely čtyři body, výsledkem
je tak aktuální sedmá příčka o skóre za
Vlkošem. „Vyšla nám příprava. Hráli
jsme super zápasy, ať už to byl Uherský
Brod, Baník Ostrava nebo první dva
soutěžní zápasy, které se nám povedly.
Jenže pak to bohužel nepokračovalo
a nenašel se nikdo, kdo by to dokázal
strhnout. Samozřejmě tím prvním
jsem měl být já, jenže to se nestalo.
Vinu beru na sebe, je to moje chyba,“
sypal si popel na hlavu.
Letní forma se vytratila a třeba na Kotvrdovice a Olomouc „B“ chyběl jediný
gól. „Chybělo trošku sportovního štěstí a mohlo to být úplně jiné. Nestalo se
ale a je to tak, jak je. Nepovedlo se mi
družstvo dostat tam, kam jsem chtěl.
Chtěli jsme se ale soustředit na sebe
a pohybovat se v lepší polovině tabulky, což se nám nepovedlo,“ přemítal
Jaroslav Karafiát. Jediná pozitiva tak

nacházel právě jen na počátku celého
ročníku, poté už radostné chvilky nepokračovaly. „Musím vyzdvihnout
přípravný zápas s Baníkem Ostrava.
Sice jsme prohráli 3:4, ale byl to pěkný
zápas, spousta diváků, což jsou chvilky,
na které nejde zapomenout. Panoval
relativní klid a spokojenost, možná nastalo uspokojení i z mé strany, což byla
chyba,“ analyzoval.
O budoucnost stávajícího a podle
věkové skladby velice mladého kádru ale strach nemá a věří, že se opět
odrazí k lepším výkonům. „Skončil
jsem i kvůli tomu, aby se tým mohl
dál někam posouvat, aby se znovu
nastartoval, a pevně věřím, že se tak
stane. Pokud holky u fotbalu zůstanou
a budou trénovat, tak nemám strach,
že by na tom byly špatně. Nějaká síla
tam je,“ odhaduje dnes již bývalý lodivod. Ikona mostkovického oddílu,

kde se angažovala nejprve v roli hráče
a následně i trenéra různých výběrů si
nyní dopřeje chvíli klidu a sledování
fotbalu v roli diváka, časem by se ale
chtěla vrátit zpět na lavičku. „Nevím,
co bude. Zatím nikde netrénuji a dobíjím baterky. Trénovat chci dál, ale
potřeboval jsem nabrat novou ‚šťávu‘,“
zmínil Jaroslav Karafiát.
Nyní už jde sice jen o minulost, vzpomínky ale zůstávají převážně dobré.
„Za mě to byly nejlepší trenérské roky,
co jsem zažil. Bavilo mě to, super parta,
bylo to úplně něco jiného než trénovat
chlapy. S děvčaty jsem navíc začínal
úplně od začátku a nebylo to tak, že
bych přišel k již hotovému týmu, který by byl nějakou dobu pohromadě.
Bavilo mě být jeho součástí,“ potěšilo
jej a poděkoval celému týmu, vedení
oddílu i jednotlivým hráčkám, které
měl možnost fotbalově rozvíjet.
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Poznámka: Za jménem následuje počet
zápasů, branek, žlutých a červených karet.
Zdroj: www.is.fotbal.cz

Trenér: Jaroslav KARAFIÁT
Asistent: Denisa HALUZOVÁ
Vedoucí týmu: Vera KRAVÁKOVÁ
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Brankářky
Monika MIKEŠOVÁ
Veronika NOVÁČKOVÁ
Obrana
Klára HEJCMANOVÁ
Terezie KOZLOVSKÁ
Nela KRAVÁKOVÁ
Hana PTAČNÍKOVÁ
Tereza ŠTEFKOVÁ
Natálie VAVERKOVÁ
Petra VŠETIČKOVÁ
Záloha
Petra HOLUBOVÁ
Kateřina JANČÍKOVÁ
Barbora KARAFIÁTOVÁ
Solange SOARES
Vendula SEKANINOVÁ
Kristýna ZATLOUKALOVÁ
Útok
Marie DOMESOVÁ
Lenka KARAFIÁTOVÁ
Kateřina KOUDELKOVÁ
Zdeňka LOŠŤÁKOVÁ
Nikola OŠŤÁDALOVÁ
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 Jste spokojená s tím, jak se vám
v podzimní části dařilo?
„Sezónu jsme začaly s cílem pohybovat
se uprostřed tabulky. První dva zápasy
se nám nadmíru povedly, vyhrály jsme
a vstřelily i nějaké branky. Pak přišel zápas
se Vsetínem, do něhož jsme šli jako outsideři, a další dva zápasy s Olomoucí a Kotvrdovicemi jsme prohráli 0:1. Právě ty nás
srazily psychicky dolů, v obou případech
jsme mohly uhrát aspoň remízu. Následně přišla až ke konci povinná výhra s Držovicemi. Hodnocení podzimu je tedy
smíšené. Máme sice tři výhry, devět bodů
a na naše poměry jsme daly docela dost
gólů, chybí nám ale nějaké to překvapení
na úkor favorita.“ (úsměv)
 Třeba právě proti Vsetínu se ale
moc nečekalo, že byste bodovaly...
„Ne, to ne. Byl to kvalitní a navíc pro nás
neznámý soupeř. Ale třeba s Vlkošem

MOSTKOVICE Od samého počátku dívčí kopané
v Mostkovicích, tedy déle než
čtyři roky, je s tímto projektem
spojeno i jméno Nely Kravákové
(na snímku). Nyní dvacetiletá
hráčka tak prožila jak období
strávené pouze trénováním
a přátelskými zápasy, tak první
ročník v okresní soutěži a teprve následný přechod na divizní
úroveň. Aktuální kapitánka výběru má radost, že se podařilo
překonat personální krizi, a věří,
že se týmu podaří navázat na to
pozitivní z nedávné minulosti.

“

Máme sice tři výhry, devět bodů
a na naše poměry jsme daly docela
dost gólů, chybí nám ale nějaké
to překvapení na úkor favorita...

jsme odehrály náš nejhorší zápas a nejvíce nás mrzí. Podzimní část se jim sice
vůbec nedařila a zaostaly hodně za očekáváním, nám ale daly sedmičku. Myslely jsme si, že to bude hratelné, dopadlo
to ale naopak...“
 Soutěž má celkem devět účastníků, je osm zápasů za polovinu sezóny
dostatečný počet?
„Mně osobně se to zdá docela málo, ale
na druhou stranu vím, jak je to s holkama,
takže víc zápasů by pro nás možná bylo
kontraproduktivní a asi bych to nechala
tak, jak to je. Když to ale porovnám třeba
s mužskou I.A třídou Olomouckého
KFS, kterou hraje přítel, tak mi přijde,
že končíme strašně brzy. Začneme
hned na počátku dubna a dohráno máme již kolem dvacátého
května.“
 Ano, jarní část je už
téměř za dveřmi. Jak
jste natěšeny do
zbytku sezóny?
„Už se nemůžeme dočkat, zima
byla docela dlouhá. Těšíme se na
hřiště a věříme, že

v příštích dnech bychom na něj konečně mohly jít. Největším problémem je,
že nám některé holky odešly. Nevěděly
jsme, co bude dál, jestli nás bude dost,
ale nakonec se nám povedlo sehnat pár
nových hráček, už jsme víc v klidu. Těšíme se zase na fanoušky a budeme rádi,
když nás budou dále podporovat. Zveme je na všechny zápasy, těch domácích
nemáme na jaře moc.“
 Byla to během zimní přestávky
zatím nejvážnější krize, kterou jste
musely přečkat?
„Jo, bylo toho hodně, ještě odešel i trenér. Řešily jsme to každý den, až to bylo
skoro nesnesitelné. Holky najednou ve
větším počtu začaly říkat, že končí, že
přestanou chodit, takže to nebylo vůbec lehké a jsem ráda, že jsme se z toho
dostaly, podařilo se nám nalákat nové
hráčky a nemusíme to rušit. To je hlavní. Přeci jen jsme před čtyřmi roky něco
začaly, chtěly jsme hrát fotbal všechny,
co tam jsme, tak by mě strašně mrzelo,
kdybychom musely skončit.“
 Jak spolu vycházíte mimo trávník?
„Myslím si, že kolektiv jsme v zásadě
dobrý. Samozřejmě jsou tam občas
pře, to se ale asi dá v ženském kolektivu
očekávat. (smích) Musím ale říct, že povahově jsme si sedly snad úplně všechny
a můžete nás poměrně často vidět, že si
jdeme někam sednout a trávíme spolu
čas i mimo fotbal.“
 Zmínila jste změnu trenérů, jak se
podle vás projeví?
„Pro nás je dobré, že Bob je člověk, kterého známe. Dělal Jarovi dva tři roky
asistenta, takže to není nikdo cizí, kdo

by nás neznal. Přijde mi, že se toho vlastně moc nezměnilo, věřím ale, že to pro
některé holky bude nový impulz do celé
práce na hřišti.“
 Teď se mimo jiné připravujete
v hale se staršími žáky. Jaké to je hrát
s nimi a proti nim?
„Je potřeba říct, že jsme ani skoro neměly přestávku a trénujeme téměř celou zimu. Ještě po skončení podzimu
jsme se chvíli připravovaly, pak nastala
vánoční pauza a po Novém roce jsme
se k tomu vrátily. Dvakrát týdně máme
sokolovnu a jednou týdně jezdíme do
Němčic. S klukama se už známe, i přes
léto jsme často měli proti sobě cvičné zápasy. Někteří s námi chodí trénovat, není
to pro nás nic nového. Když jsme s nimi
začínaly hrát, bylo jim třináct, teď je jim
patnáct, jsou strašně rychlí a mají jiné
myšlení. Myslím, že nám to dává hodně.
Hezky to celé vymyslí a naservírují nám
balony před bránu jako na podnose.“
(směje se)
 Čím vás osobně vlastně fotbal
natolik oslovil, abyste se mu začala
věnovat?
„Byla jsem vždy sportovním typem, hrála jsem tenis, dělala jsem hasiče, takže mi
sport nebyl cizí. Nebylo to tak, že bych
najednou zničehonic začala hrát fotbal.
Fotbal mě zajímal, se spoluhráčkou
Kačkou Jančíkovou jsme odmala velké
fanynky Realu Madrid a říkaly jsme si, že
je škoda, že fotbal také nemůžeme hrát.
S kamarády jsme si chodili zakopat a pak
jsme v září 2013 přišly na první trénink,
který vedl Jara Karafiát. A nyní už hrajeme čtvrtý rok, letí to.“ (úsměv)

Mostkovická kapitánka Nela Kraváková intenzivně prožívala zimní změny
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MOSTKOVICE Historie ženského fotbalu v Mostkovicích se datuje
od roku 2013 a po celou dobu byl
s tímto týmem spjat Jaroslav Karafiát. Pod jeho dohledem se družstvo
začalo formovat a získávat prvotní
zkušenosti, pod jeho vedením se
hráčky dočkaly svých prvních úspěchů v podobě vstřelených branek,
získaných bodů i vybojovaných vítězství. Tak tomu bylo déle než čtyři
roky, po podzimu 2017 se ale jednačtyřicetiletý lodivod rozhodl pro
radikální změnu a do zimní přípravy
již vstoupil dívčí výběr bez něj.
„Cíl, který jsem měl, jsme bohužel nedokázali naplnit. Očekával jsem, že se
budeme pohybovat někde jinde a budeme předvádět něco jiného. To byl
jeden z důvodů, proč jsem skončil,“
pustil se do hodnocení nyní již bývalý
mostkovický kouč. Na kýženou pátou

rozloučil se s Mostkovicemi Jaroslav Karafiát

„Pokud holky u fotbalu zůstanou, nemám o ně strach,“

MOSTKOVICE Novým hlavním trenérem
mostkovických děvčat se stal Robert Karafiát.
Nyní sedmačtyřicetiletý „Bob“ nahradil na velitelském můstku svého o necelých osm let mladšího
bratrance, jemuž předtím po několik let asistoval.
Nepřichází tak do neznámého prostředí a věří, že
se aktuální sezónu podaří důstojně dohrát. To je
hlavní přání pro zbývajících osm ostrých soubojů.
„Jsme rádi, že máme nějaké holky, díky nimž můžeme
fotbal vůbec hrát. Kvůli škole i zaměstnání jsme zaznamenali určitý úbytek a ještě úplně nevíme, jak všechno
nakonec dopadne. Je tu přibližně jedenáct oddaných,
které chodí a chtějí hrát, jenže to je málo. Počáteční
nadšení bohužel opadlo a teď nám chodí jen pár věrných. Další přijdou, když si udělají čas, už to není tak
početné, jak bylo. Budeme rádi, že jaro nějak odehrajeme,“ přiznal na rovinu pár dnů před startem druhé
poloviny sezóny.
Naproti tomu samotná zimní příprava začala de facto
hned po skončení podzimní části a jediná přestávka
nastala o Vánocích. S jejich výjimkou se družstvo schá-
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V Moravskoslezské divizi reprezentují Prostějovsko týmy Mostkovic a Držovic
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PROSTĚJOV Jaro již téměř klepe na dveře
a společně s postupujícím časem se také FOTBAL
EXTRA začíná blížit ke svému závěru. V minulém vydání jsme v dosud posledním dílu uzavřeli mužské
soutěže pořádané Okresním fotbalovým svazem
Prostějov. Oblíbený a dlouhodobě nejkomplexnější
zpravodajský seriál o hře na zeleném trávníku nyní
pokračuje exkurzí mezi dámy v kopačkách, a sice
do Moravskoslezské divize žen. Ani tato pomalu
končící přestávka tedy není výjimkou a čtenáři
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nejsou ochuzeni Velice nezvyklý pohled se od loňského lům, a ostudu rozhodně nedělají. Sice
o podrobné a důkladné zhodnocení toho, co se ve léta naskýtá regionálním fanouškům uzavírají tabulku s nulovým bodovým
při pohledu na tabulky dívčích soutě- ziskem a tamní děvčata se musela smídruhé polovině uplynulého kalendářního roku na ží. Po řadě let totiž ani v jedné z nich řit s několika vysokými porážkami, nicnefiguruje jméno Kostelce na Hané, méně už se jim podařilo vstřelit první
zdejších pažitech událo.
neotřesitelné místní jedničky branky, a dokonce si i krátce užít pocitu
S rekapitulací jsme začali hned v polovině listopa- dlouholeté
a víceméně vzoru pro všechny jeho ná- být blíže vítězství než soupeř.
du loňského roku, kdy jsme se pustili do prvotního sledovníky. Pozici zdejšího lídra tak bez
ohlédnutí za mužskými, mládežnickými i ženskými boje převzal mostkovický Sokol, jenž
učinil za poslední roky veliký pokrok.
`)
soutěžemi, dále jsme se ještě v loňském roce úžeji A Mostkovicím se zpočátku velice dařizaměřili i na tradičně vysoko se umísťující region- lo. Už letní příprava vybízela k optimiální trio 1.SK Prostějov, FC Kralice na Hané, Sokol smu a také úvodní kola a souboje s pa- Pohled na tabulku a názvy jednotlipírově snazšími soupeři se vyvedla na vých účastníků nicméně trochu mate
Konice. Nový rok zahájila sonda do „B“-skupiny výbornou. Následoval však střet s kva- a dívčí fotbal se z Kostelce na Hané zceI.A třídy Olomouckého KFS, poté přišlo na řadu litnějšími a také stále ještě zkušenějšími la nevytratil. Své domácí zápasy totiž
který znamenal pád do reality. na tamějším pažitu hraje 1.FC Olozavršení krajských soutěží dospělých a již vz- výběry,
Sérii tří víceméně těsných porážek pře- mouc „B“, tedy tým, jehož se trenérsky
pomínaná okresní zápolení.
rušila očekávaná výhra nad Držovice- ujal Marek Jelínek a kam se přesunulo
mi,
jenže
poté přišel výprask s Vlkošem kostelecké jádro v čele s Martinou PiV tento okamžik vrháme svou pozornost k „B“
a Nové Sady se překvapit nezdařilo.
tákovou, Kristýnou Vykopalovou nebo
skupině Moravskoslezské divize žen a na této To druhý zdejší zástupce se s divizními Klárou Knápkovou.
dvoustraně servírujeme redakční zhodnocení, bitvami teprve seznamuje a nekladl si Prostějovsko má tak de facto v divizi
vysoké cíle ani přehnané ambice. dva a půl zástupce a právě této polopohled do světa čísel i myšlenky zástupců jednot- žádné
V Držovicích jsou si dobře vědomi toho, vině se vede suverénně nejlépe. Pět výlivých účastníků. Slova se ujali odcházející i nově že nemohou čekat zázraky a okamžitě her, jedna remíza a o více než dvacet
ustanovený kouč Mostkovic, aktuální kapitánka se rovnat mnohem vyzrálejším oddí- branek aktivnější skóre dává dohrotohoto výběru a také trenér držovického družstva.
Na předcházející dvoustraně pak najdete vše
podstatné ke startu druhé poloviny sezóny MSFL
a především účinkování 1.SK Prostějov.
V příštím čísle nabídneme menu u příležitosti
prvního jarního kola krajského přeboru mužů,
načež se přiblíží období Velikonoc a budeme už
moci vyhlížet příchod fotbalového jara i v dalších
soutěžích. Podrobněji se chystáme zabrousit ještě
pod pokličku jednotlivých mládežnických družstev.
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně
vyplatí.
DRŽOVICE V létě loňského roku se na dílčí fotbalové mapě ob-
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HRÁČ

VEČERNÍKU SOUPEŘ PRO ČTVRTFINÁLE?

KROMĚ NYMBURKA KDOKOLI

CHARLES MITCHELL

Několikadenní vynucená absence na tréninku
byla na podkošové opoře Olomoucka v pardubickém duelu patrná pouze ve chvíli, kdy
po vystřídání těžce oddychoval na střídačce.
Jinak ovšem soupeři zle zatápěl. Konto soupeře zatížil rovnými třiceti body, proměnil
i tři trojky a k tomu měl jedenáct doskoků.
Nejlepšího hráče střetnutí zdobilo také pět
získaných faulů.

JIŘÍ
WELSCH

PROSTĚJOV Pouze Nymburk ještě v nadstavbové skupině A1 Kooperativy NBL nezaváhal, což ještě více zdramatizovalo boj o co nejlepší umístění před startem play-off.
O druhou pozici bojuje trio Opava, Pardubice, Děčín. BK Olomoucko se po nečekaném úspěchu nad „Beksou“ vrátilo do bitvy o páté místo, o něž zápolí se Svitavami.
Stále se nedá odhadnout, na koho Hanáci narazí v prvním kole vyřazovacích bojů...
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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„Existují pořád čtyři varianty, i když možnost, že
půjdeme na Svitavy, není příliš reálná. Vlastně
bude zajímavé sledovat, kdo bude náš soupeř.
Každopádně půjdeme na tým, který bude v sérii
favorit a tuto roli bude muset potvrdit. My budeme připraveni mu cestu do semifinále co nejvíce
znepříjemnit,“ říká při pohledu na aktuální tabulku
předseda spolku BK Olomoucko Dušan Tomajko.

7

Prostějov (lv) - Ani v tomto týdnu
neodehrají basketbalisté BK Olomoucko ligový zápas na vlastní palubovce. Ve dvou případech se představí
na půdě soupeřů. A hned jejich první
utkání proti Turům bude hodně důležité. „V případě úspěchu se můžeme
přiblížit k páté příčce v tabulce. Svitavy
budou silným soupeřem, ale i tak se
pokusíme vyhrát,“ uvedl kouč Olomoucka Predrag Benáček. Předchozí
dva vzájemné duely skončily svitavským vítězstvím, především druhý
duel na palubovce Turů byl dlouho
vyrovnaný. Hanáci ještě deset minut
před koncem prohrávali pouze o šest
bodů a šanci na úspěch ztratili až v samotné koncovce. „Rozhodovaly maličkosti. Určitě nejsme bez šancí,“ věří
Benáček, jehož tým první polovinu
nadstavby zakončí v pátek 16. března
na palubovce Nymburku.

  "
 "
Prostějov (lv) - Mezi hráči do
22 let, kteří dokončili základní část
Kooperativa NBL a měli nejméně
polovinu startů, se neztratil Marek
Sehnal z BK Olomoucko. Křídelník
v žebříčku nejvytíženějších mladých
hráčů obsadil po základní části páté
místo s průměrem přes třiadvacet
minut. Současně byl desátým nejlepším střelcem, když v průměru
zaznamenal přes pět bodů na zápas.
Jednotlivé tabulky ovládl Sehnalův
jmenovec Ondřej, který patří do základní sestavy USK Praha.

V dosavadním průběhu sezóny basketbalisté
Olomoucka dosáhli v pětadvaceti duelech na
dvanáct výher. Tři z nich byly s týmy, které jim
hrozí ve čtvrtfinále. S Děčínem uspěli doma po
divoké přestřelce, v níž Válečníkům dokonce nadělili stovku. „Pouze první duel skončil dvouciferným
rozdílem, další dva byly těsné,“ připomíná Tomajko. Pardubice a Opavu dokonce Hanáci dokázali
porazit venku. V obou případech šlo o překvapivé
výsledky, kterým šli ovšem vítězové naproti výborným výkonem všech basketbalistů.
„Když zahraje dobře celý tým, nemusíme se bát
žádného soupeře. Bude záležet na tom, v jaké se-

Foto: facebook/BK Pardubice

stavě půjdeme do play-off. Když budou všichni
zdraví, můžeme favorita hodně potrápit. Není vůbec vyloučeno, že čtvrtfinále bude hodně dlouhé,“
přeje si šéf klubu.

FILIP
ŠEPA
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Ladislav VALNÝ

Zápasy ve skupině A1 je třeba si užít
Neexistuje sportovec, který by měl
v oblibě porážky. Pocity po ztraceném
zápase naopak nenávidí. Platí to pochopitelně i pro hráče BK Olomoucko,
kteří mají v nadstavbové skupině
A1 po třetím zápase pasivní bilanci.
Přesto by neměli - a s nimi i sportovní
fanoušci - zapomínat na předchozí
měsíce, v nichž si právem vybojovali své
místo mezi domácí elitou.
Nováček soutěže si před sezónou
určil za svůj cíl postup do play-off.

Docela ambiciózní plán splnil už
po základní části. Umístěním v horní polovině tabulky získal několik
příjemných bonusů. Především se
vyhnul nesnadným bitvám ve skupině A2 o dvě zbývající vstupenky
do čtvrtfinále. Navrch získal možnost zahrát si dalších deset těžkých
zápasů s atraktivními soupeři, ve
kterých bez obav z výsledku může
testovat výkonnost mladých českých hráčů, kteří by v příštích sezó-

nách měli zaujmout pozice lídrů.
Ještě jednu výhodu má pro hráče
působení ve skupině A1. I kdyby
se jim v nadstavbě nepodařilo ani
v jednom případě zvítězit, vyhnou
se v prvním kole play-off Nymburku
a zřejmě i Pardubicím, což jsou kluby, které momentálně kvalitou převyšují zbývající ligové týmy. S ostatními můžou hráči Olomoucka hrát
vyrovnané partie i v rozhodující
fázi sezóny.

Ani do jednoho zápasu nebudou
až do konce sezóny basketbalisté
ligového nováčka vstupovat v roli
favorita. Budou v pozici týmu, který může překvapit a z tohoto pohledu by si měli duely hráči i diváci
užívat. Můžou u toho i snít. Třeba
o postupu do semifinále soutěže,
který by byl senzací. V sérii, která
může nabídnout až sedm zápasů,
bude všechno otevřené. A tým regionálního reprezentanta bude mít na

střídačce trenéra, který už takové
překvapení zažil na vlastní kůži.
Před šesti lety podceňovaný Kolín
Predrag Benáček vytáhl až k bronzovým medailím. Ve čtvrtfinále si
outsider vyšlápl na favorizované
Pardubice, přestože první zápas
prohrál o propastných dvaatřicet
bodů. Ten poslední možný ale vyhrál. O jediný bod. I takové věci se
stávají. Proto si následující duely
užívejme a věřme. Zázraky se dějí...

Oslabená sestava dosáhla na zasloužený úspěch
 
90:94
BK PA
BK OL

PARDUBICE Bez ústředního rozehrávače Jana Močnika se představili basketbalisté Olomoucka
na horké pardubické palubovce,
kde domácí atakují druhou příčku
tabulky Kooperativa NBL. Hosté
ale podali špičkový týmový výkon
a po výhře 94:90 si na své konto
připsali premiérovou výhru ve
skupině A1.
Domácí do utkání vstoupili špatně.
Několik jejich ztrát dokázali hráči
Olomoucka potrestat a na začátku 5.
minuty získali zajímavý náskok 11:2.

Východočeši pak prostřídali sestavu
a přitvrdili v obraně. Díky tomu v 8.
minutě dokázali vyrovnat na 15:15
a vyrovnané skóre vydrželo až do
konce čtvrtiny - 20:20.
O chvíli později Potoček poprvé
poslal Pardubice do vedení, žádný
trhák však žluto-modří nepřipustili.
V 16. minutě dokonce vedli 38:31
a o svůj náskok přišli až v závěru,
kdy se v rychlém sledu trefil dvakrát po sobě z dálky Spearman. I na
tento úder ale dokázali odpovědět
a v poločase drželi minimální vedení
46:45.
Druhý poločas otevřela trojka Dedka
a ta naznačila, že se ligový nováček
duelu s velkým favoritem rozhodně
nezalekl. Poctivě bránil a držel naděj-

né skóre. Po trojce Fullera vedl ve 27.
minutě 66:57, o dvě minuty později
dokonce po střele Šepy odskočil na
dvojciferný rozdíl - 73:61. Do poslední desetiminutovky pak Olomoucko
vstupovalo za velice příznivého stavu
76:65 ve svůj prospěch.
Pardubice se nevzdaly a rychle se začaly dotahovat. Pět minut před koncem prohrávaly o jediný bod, o chvíli
později Pandula dokonce vyrovnal na
85:85. Sto dvacet sekund před koncem přesto hosté vedli 91:86 a přes
zajímavou zápletku v samotném závěru získali v nadstavbě zasloužené vítězství.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL najdete na
straně 22

NA TISKOVCE...
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„Utkání hodně ovlivnil začátek zápasu, kdy jsme toho hráčům Olomoucka hodně dovolili. Dostali se do herní pohody a pak trefovali
i těžké střely. Několikrát jsme se v průběhu druhého poločasu dostali
zpátky, dokonce jsme vyrovnali. Ale pak přišla nějaká chyba v obraně
nebo zbytečná ztráta a ta soupeře dostala zase do vedení. Závěr už si
Olomoucko s přehledem pohlídalo.“
„Vyhráli jsme zaslouženě, protože jsme téměř celý zápas vedli. Hráči
odvedli momentální maximum. V průběhu týdne trojice Šepa, Goga
a Mitchell netrénovala. Myslel jsem, že nás soupeř přejede ve třetí
čtvrtině, ale my jsme se neustále drželi. Měli jsme trochu štěstí při
střelbě trojek. Nepřestali jsme věřit, že můžeme být úspěšní, s čímž
jsme v minulých zápasech měli problémy. Byli jsme za to odměněni.“

£(q&   #¤q' ¤¥
PROSTĚJOV S tím, že v nadstavbové skupině A1 nejvyšší soutěže nebudou výhry na kontě BK Olomoucko výrazně přibývat, sportovní manažer klubu Michal
Pekárek počítal. Nově složená sestava se dostala do společnosti sehraných týmů,
jejichž hráči jsou pohromadě několik let a i díky tomu vyhrávají.„Existují věci, které se prostě nedají přeskočit. Ne nadarmo odborníci tvrdí, že tým hraje nejlepší
basketbal ve třetí sezóně. Pokud tedy zůstane pohromadě,“ připomíná Pekárek.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

 Jak jste spokojený s dosavadními výsledky týmu ve druhé části sezóny?
„Musíme naše postavení vnímat reálně. V každém utkání je favoritem soupeř. Do zápasů všek
jdeme přesto s touhou vyhrát. Současně si uvědomujeme, že máme své limity a že to pokaždé
nevyjde. Ale někdy ano, a to pak máme větší radost.“ (úsměv)

 Šesté místo je strop současné výkonnosti?
„Odpověď na takovou otázku není jednoduchá... Máme v týmu mladé hráče, kteří v minulé
sezóně v lize půl roku prohrávali. A pak cizince.
Když všem utkání sedne, můžeme téměř každého porazit, což se ukázalo v základní části
proti Opavě nebo Děčínu. Problém je, když
někdo chvilkově propadne.“
 Jak vůbec vnímáte účast týmu ve skupině hrající o 1. až 6. místo?
„Jako jednoznačný úspěch. Cílem bylo
skončit do osmého místa, takže už teď jsme
vlastně plán překročili. Podařilo se nám pod
sebe dostat kluby, které po umístění v horní

  

(#

polovině tabulky hodně toužily. Díky tomu
máme možnost posílat do zápasu mladé kluky. Obehrají se, získají zkušenosti a v příští
sezóně se to klubu vrátí.“
 Současně máte klid na přípravu pro
play-off...
Foto: www.bkolomoucko.cz
„Rozhodně větší, než kdybychom se ve skupině A2 prali třeba až do posledního kola základní části je úspěch a neměli bychom na
o účast v osmičce. Opakuji, naše umístění po to zapomínat.“

Pondělí 12. března 2018
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Korfbalisté jednou vyhráli v Beských Bud)jovicích

sport
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Medailové žn na žákovských šampionátech

a neztrácejí medailovou nad)ji DOMÁCÍ MAR
P'iživí ji v ned)li proti Znojmu? OVLÁDL BARTO;
KC ČB
RG PV

18 a 16
24 12

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Kdyby korfbalisté SK
RG Prostějov o minulém víkendu prohráli oba duely extraligy
dospělých ČR 2017/2018 na
hřišti Českých Budějovic, ztráceli by na třetí i druhé místo tabulky už těžko překonatelnou
propast bodů. Protože však na
jihu Čech vyválčili alespoň jedno cenné vítězství, zůstávají
ještě teoreticky v bojích o jednu
z medailí.
Hanákům v budějovické hale
skvěle vyšlo hned první ze dvou
vzájemných střetnutí. Od začátku
neustále vedli, o přestávce vedli rozdílem dvou košů a tenhle
náskok během druhého poločasu
dál zvyšovali. Nakonec svítilo na
ukazateli konečné skóre 18:24
(8:10), čímž se ergéčko přiblížilo
soupeři v průběžném pořadí na
šest bodů.
To pochopitelně znamenalo novou
dávku motivace do odvety, ovšem
ta výběru SK herně sedla mnohem
hůře. Tentokrát šli hned v úvodu
do vedení domácí a v podstatě celou dobu vývoj utkání kontrolovali.
Hosty nenechali přiblížit na méně

PROSTĚJOV Domácí halové
šampionáty mladších a starších
žáků potvrdily, že tenisté TK
Agrofert Prostějov patří mezi
absolutní domácí špičku.
Celkově získali dvanáct medailí
na mistrovstvích, které se hrály
postupně v Jablonci nad Nisou,
Plzni, na pražské Spartě a také v
Prostějově.

Ladislav VALNÝ

Korfbalový tým SK RG Prostjov v tomto složení pivezl z 8eských Budjovic dva
cenné body.
Foto: internet

než dva koše, aby po čtyřiceti minutách spíše defenzivního boje oslavili důležitý triumf 16:12 (9:5).
„Situaci v tabulce moc neřešíme,
protože si chceme hlavně užívat
korfbal, naše zápasy. Samozřejmě
se přitom snažíme hrát co nejlíp
a teď nám to vyšlo aspoň ve vydařeném prvním duelu. Do druhého
utkání už jsme šli s trochu jinou sestavou a navíc za soupeře nastoupil
Petr Pešák, který předtím nesměl
hrát kvůli stopce za žluté karty,“
okomentoval oba mače v jihočeské
metropoli plejer RG Petr Galíček.
Neboť Znojmo poněkud nečekaně

dvakrát porazilo suverénně vedoucí Brno, vzrostla ztráta hanáckých
korfbalistů na třetí příčku do pětibodové velikosti. V 11. extraligovém dvoukole však přivítají na
vlastní palubovce právě znojemského konkurenta, čímž mohou
nepříjemný odstup dotáhnout.
Stěžejní bitvy mezi Prostějovem
a Modrými Slony jsou na programu v neděli 18. března od 14.30
a 16.30 hodin v hale RG a ZŠ
města PV ve Studentské ulici.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis extraligy najdete na straně 22

„Do sezóny jsme vstoupili vážně docela
dobře. (úsměv) V silné konkurenci se
naši zástupci neztratili a ukázali, že na
začátku sezóny mají dobrou formu,“
těšily výsledky šéftrenéra prostějovské
mládeže Ivo Šilhánka.
Mladší žákyně hrály na Spartě. Členka
prostějovského TK Agrofert Sára Bejlek postoupila do semifinále dvouhry,
s Nikolou Bartůňkovou (I. ČLTK
Praha) navíc vyhrála čtyřhru. Další
ččlenka prostějovského oddílu Lucie Urbanová se s Viktorií Starečkovou
(TK Sparta Praha) probojovala do
finále čtyřhry.
Mladší žáci bojovali na půdě klubu
ČLTK Bižuterie Jablonec nad Ni-

Hynek Bartow (2004, TK Agrofert Prostjov) vyhrál halové mistrovství 8R
jednotlivc% v kategorii starších žák%. Na domácí p%d opanoval dvouhru i tyhru.
Foto: www.protenis.cz

sou a také tam na sebe upozornily
hanácké naděje. Maxim Mrva se dostal do finále dvouhry, Jan Kumstát do
semifinále dvouhry a byl v semifinále
čtyřhry s Janem Klimasem (TK TENNISPOINT FM). Debla vyhrál Karel
Frömmel s Petrem Brunclíkem (TK
Sparta Praha) čtyřhru.
Starší žákyně si daly dostaveníčko na
západě Čech. V Plzni se do semifinále
singlu dostala Kristýna Tomajková, její
oddílová kolegyně z Prostějova Anna

Panchartek se probojovala do stejné
fáze ve čtyřhře.
Poslední únorový víkend se bojovalo
na Hané, kde starším žákům suverénně
vládl letos čtrnáctiletý Hynek Bartoň,
který získal titul ve dvouhře i v deblu,
kde byl jeho parťákem Oldřich Vejšický
z TJ Sokol Vysočany. Další medaili
přidal Patrik Homola postupem do
semifinále čtyřhry. „Hynek zřejmě
využil výhodu domácího prostředí,“
poznamenal s úsměvem Šilhánek.

EXTRALIGOVÝ TITUL PRO PROSTĚJOVSKÉ BOXERY?
Odměna za stabilní kvalitu i dobrou práci!

PROSTĚJOV V nejkratším
možném čase - už po čtyřech
kolech z celkového počtu šesti
- získali boxeři BC DTJ Prostějov
mistrovský titul za vítězství
v extralize mužských družstev
ČR 2017/2018. Dočkali se tím
zasloužené odměny za to, že
na rozdíl od soupeřů dál drží určitou standardní kvalitu
a kontinuálně pracují na všech
frontách.

Marek SONNEVEND
„Snažíme se v rámci možností
makat na maximum. Samozřejmě by to nešlo úplně bez peněz
a v tomhle směru nás drží partneři
i sponzoři v čele s městem Prostějov
a Olomouckým krajem. Za jejich
podporu moc děkujeme, umožňuje nám působit na nejvyšší týmové
úrovni v rámci republiky. A taky se
dobře starat o mládež, což vnímá-

me jako ze všeho nejdůležitější,“
zdůrazňuje Petr Novotný, trenér
místních rohovníků, současně i šéf
boxerského oddílu a celé DTJ.
Zatímco protivníci na každý zápas
horko těžko látají sestavu, Hanáci
nemají s jejím plným obsazením
nijak fatální problémy. Dávají přitom prostor zahraničním akvizicím
(nejlepší slovenský borec s olympijskými ambicemi Viliam Tanko, někteří Poláci), posilám na hostování
z jiných moravských klubů (například Olomouce) i vlastním odchovancům, kterých do budoucna
může být při pečlivé péči o mladé
talenty stále víc.
A neboť rivalové svorně oslabují
jak ekonomicky, tak personálně,
neměli borci BC vážnější potíže
vyhrát veškeré dosavadní duely
tohoto extraligového ročníku.
Nejprve 10:6 nad Třeboní, poté
stejným poměrem v Ústí nad Labem, následně 16:0 kontumačně
v Děčíně a nakonec 12:4 doma nad

tímtéž celkem. Náskok čtyř bodů
v tabulce před Severočechy + lepší vzájemná bilance jim tak daly
s předstihem jistotu dobytí primátu
letošních národních šampiónů.
Kouč z toho má radost, byť si zároveň uvědomuje stávající realitu.
„Český box na tom není v posledních letech vůbec dobře a stav extraligy to jedině dokládá. Což ale
není náš problém ani vina. My se
snažíme pracovat nejlépe, jak to
v současnosti jde. A myslím, že se
nám to docela daří. Tím pádem si
titul určitě můžeme právem užít,
abychom dál pokračovali v práci.
Osobně mě těší, že se moc pěkně
vydařilo utkání s Děčínem. Mělo
dobrou úroveň, jednotlivé zápasy

byly hezké a dorazila i slušná divácká návštěva. Jak klukům za předvedené výkony, tak fanouškům za přízeň patří dík,“ zmínil Novotný.
Co přijde nyní? Střetnutí 5. dějství soutěže v Třeboni, kde měli
hanáčtí bijci nastoupit o nejbližším víkendu, bylo zatím odloženo na duben. Klidně je však
možné, že se vůbec neuskuteční!
„Záleží na tom, jestli soupeř dá dohromady kompletní sestavu. A to
za situace, kdy je už rozhodnuto
o titulu, není ani zdaleka jisté. Uvidíme, jak se vše vyvine,“ odtušil
Novotný s tím, že podobný výhled
platí též pro domácí mač proti Ústí
nad Labem předběžně plánovaný
na květen.

Nejhodnotnjším soubojem extraligového zápasu mezi boxery Prostjova a Dína byl ma domácího Viliama Tanka (elem) s hostujícím Erikem Hulievem.
Foto: Marek Sonnevend

Jasnou prioritou teď pro rohovníky
DTJ zůstává jiná akce: mistrovství
republiky 2018 ve věkových kategoriích školní mládeže a přípravky.
„Tuhle třídenní akci uspořádáme
na začátku května ve Společenském

domě. Hodláme to pojmout jako
významnou událost na co nejvyšší
úrovni sportovní i organizační, aby
všechno stálo za to. Přípravy jsou
v plném proudu, už se těšíme,“ doplnil Petr Novotný s úsměvem.

obchodní partne i BC DTJ Prost!jov

Krajský náměstek plesal doma
KOSTELEC NA HANÉ Jedním z posledních plesů v regionu
je tradičně ten sportovní v Kostelci na Hané. Místní krásná
budova sokolovny byla o pátečním večeru zaplněná do posledního místečka a místostarosta Sokola HK David Ševčík mohl
pouze litovat, že město nedokáže svoji sokolovnu nafouknout.
Na plese samozřejmě nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
s úsměvem bývalý starosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek
EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍÍ
s tím, že vzhledem k termínové
reportážž
kolizi si musel vybrat. Zvolil doerník
pro Večerník
mácí akci. „Však také musel slíbit, že si to nadpracuje,“ přidala
Tomáš
žertem Hynkova choť.
KALÁB
Ples, který toto malé město
„Jsem jediný z náměstků, který vskutku reprezentuje, otevřel
není na krajském plese,“ vítal nás po jednadvacáté hodině David

Ševčík. „Bavte se a utrácejte,
proto jste tady,“ zakončil své
vystoupení. K tomu nutno doBYLI JSME
U TOHO
dat, že prostředky z plesu budou věnovány na mládežnické
aktivity místního Sokola.
Pódiu s vystavenými hlavními
cenami tomboly vládla osvědčená skupina Romantica. Úvod
obstarala úžasná dvojice mladých krasojezdkyň, která se
může pyšnit titulem mistryň
České republiky v žákovských
kategoriích. Ples vrcholil o půlnoci losováním tomboly a protáhl se až do časných ranních
Na plese setrvali v družném rozhovoru námstek hejtmana Ladislav Hynek s Pavlem Holíkem.
hodin.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

2x foto: Tomáš Kaláb
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které roky v Champions League vyšly volejbalistkám

VK Prostějov nejlépe a kdy se jim naopak tolik nedařilo...
PROSTĚJOV Jako červená nit se novodobou historií prostějovského volejbalu táhne účinkování žen VK v evropské Lize
mistryň. Kromě úplně prvního ročníku od založení oddílu
strávily v nejvyšším klubovém poháru starého kontinentu
celou uplynulou dekádu, z toho devět sezón ve skupinách
základní části. Večerník se pár dnů po skončení letošních bojů v jednotlivých grupách za těmito lety mezinárodní hojnosti rozhodl podrobněji ohlédnout.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V následujícím přehledu jsme tak
seřadili zmíněnou devítku roků,
v nichž volejbalistky Prostějova absolvovaly základní fázi Champions
League, dle jejich výsledkové a bodové úspěšnosti. Pro zajímavost
jsme u každého ročníku doplnili
soupeře a celkový koeficient kvality či obtížnosti těchto protivníků
v plošném součtu na stupnici od 5
(nejvyšší síla) po 1 (nejnižší síla).

RESUMÉ? Z našeho žebříčku vyplývá, že top výsledků v Champions League ženy VK dosahovaly
v těch ročnících, kdy měly vcelku
přijatelný los s alespoň některými
hratelnými protivníky. A naopak
nejhůře logicky dopadly v případech, kdy je losování poslalo do
velmi těžké až vražedné grupy
včetně té letošní, která byla opravdu pověstnou skupinou smrti.
Suverénně nejlíp se Hanačky dokázaly s takhle tvrdou konkurencí
poprat v sezóně 2014/2015, neboť
tehdy famózně rozjeté družstvo
Prostějova porazilo giganty Rabitu Baku, Chemik Police i Dynamo
Kazaň, což byl skutečný majstrštyk!
Tentokrát na tuhle parádu holt nena-
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vázaly, protože sokové byli nyní ještě
silnější než tenkrát a v případě vékáčka se nedostavila absolutní výkonnostní nadstavba, určitý faktor X.
Nejvydatnější přísun devíti získaných bodů tedy volejbalistky
Prostějova zaznamenaly v sezóně 2010/2011, kdy předváděly
stabilně kvalitní výkony a navíc
využily přijatelného losu s jedním
schůdným sokem (Organika Lodž)
a dvěma sice silnými, ovšem hratelnými protivníky (Villa Cortese,
RC Cannes). „Na tehdejší družstvo
moc rád vzpomínám. Okolo Coriny
Ssuschke, Tiny Lipicer-Samec, Anny
Velikiy, Táni Artmenko, Soni Novákové, Markéty Chlumské, Ivy Bramborové a Verči Hrončekové se utvořil
soudržný tým, který šlapal. A vedle
úspěchu v Lize mistryň dokázal suverénně ovládnout i Středoevropskou
ligu, což je dodnes jeden z nejkrásnějších dosažených úspěchů,“ vylovil
z paměti dlouholetý trenér vékáčka
Miroslav Čada.
Jako výsledkově druhá nejúspěšnější vychází hned premiérová sezóna mezi kontinentální smetánkou 2008/2009. Tenkrát ještě elitní
pohár nebyl plný ázerbájdžánských či
tureckých gigantů a vyslankyně České republiky tudíž narazily na jediný
opravdu špičkový celek (Dynamo
Moskva) + dva evropsky lehce nadprůměrné týmy (Kvig Rijeka, CAV
Murcia). „Přesto se do play-off nepodařilo postoupit o malinký kousek,
což byla určitě škoda. Ale řekl bych, že
jsme tehdy trochu zaplatili klasickou
nováčkovskou daň, v Evropě jsme se
teprve rozkoukávali,“ ohlédl se Čada
s odstupem spousty času.
Na třetí pozici v žebříčku úspěšnosti skončila sezóna 2014/15,
kdy se bodové konto také zastavilo
na cifře sedm. Leč právě tento ročník lze objektivně hodnotit jako
absolutně top, neboť se během něj
povedlo senzačně porazit všechny
tři hvězdami našlapané soky Rabitu Baku, Chemik Police i Dynamo
Kazaň, což byl skutečný majstrštyk
korunovaný postupem do play-off.
Takový kousek v podobě úspěšného
ataku vyřazovacích bojů vystřihly Čadovy svěřenkyně dohromady čtyřikrát
v dějinách, přičemž suverénně nejvyšší
hodnotu měl právě tenhle. „Měli jsme
fantastický mančaft, který táhly zku-
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šenější Katy Weiss, Liannes Simon,
Táňa Markevich Stefi Karg, Sonja
Borovinšek či Julča Kovářová a opory
doplňovalo šikovné mládí, například
Andy Kossányiová s Bárou Gambovou. A z pozice kapitánky všemu velela
Soli Soares. Stabilně jsme předváděli
skvělý volejbal, opakované zdolávání
renomovaných soupeřů nebyla žádná
náhoda. Rozhodně šlo o jeden z vrcholů celé dosavadní existence VK
Prostějov,“ zdůraznil ostřílený kouč.
Na opačném pólu naší tabulky pak
figurují dvě podle rezultátů nej-

horší sezóny 2012/13 i ta aktuální
2017/2018, v nichž devítinásobné
šampiónky ČR nezvládly urvat ani
bodík a zůstaly na nepříjemné nule.
„Pokud přidám ještě jednobodový
ročník 2015/16, tak šlo vždycky o sezóny poznamenané doslova vražedným losem, který nás poslal do skupiny se samými strašně silnými týmy.
Pokaždé jsme se snažili na maximum,
ale vítězný impuls přesto nepřišel
a výsledkově to celé vyznělo do ztracena. Kdo však volejbalu rozumí, musel to vnímat nikoliv jako neúspěchy,
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-)7§*+-+<*+-Bilance: zápasy 3-3, skóre 12:11, bodů 9.
Soupeři: Villa Cortese (Itálie), RC Cannes (Francie),
Organika Lodž (Polsko). Umístění ve skupině: 3.

`{'
Q  =

3

*)7§*++;<*++¨

©)7§*+-5<*+-ª

Bilance: zápasy 3-3, skóre 11:13, bodů 7 (přepočítáno
z tehdejšího dvoubodového systému na tříbodový).
Soupeři: Dynamo Moskva (Rusko), Kvig Rijeka
(Chorvatsko), CAV Murcia (Španělsko).
Umístění ve skupině: 3.

Bilance: zápasy 3-3, skóre 10:14, bodů 7.
Soupeři: Chemik Police (Polsko),Dynamo Kazaň (Rusko), Rabita Baku (Ázerbájdžán).
Umístění ve skupině: 3.
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Bilance: zápasy 2-4, skóre 7:14, bodů 6.
Soupeři: Eczacibasi Istanbul (Turecko), RC Cannes
(Francie), SC Schwerin (Německo).
Umístění ve skupině: 3.

Bilance: zápasy 2-4, skóre 8:16, bodů 4 (přepočítáno
z tehdejšího dvoubodového systému na tříbodový).
Soupeři: Fenerbahce Istanbul (Turecko), Dynamo
Moskva (Rusko), Aluprof Bielsko-Biala (Polsko).
Umístění ve skupině: 3.
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Bilance: zápasy 1-5, skóre 6:16, bodů 4.
Soupeři: Dynamo Kazaň (Rusko), Trefl Sopoty (Polsko), Volero Curych (Švýcarsko).
Umístění ve skupině: 4.

Bilance: zápasy 0-6, skóre 3:18, bodů 1.
Soupeři: Pomi Casalmaggiore (Itálie), Eczacibasi
Istanbul (Turecko), Chemik Police (Polsko).
Koeficient obtížnosti: 5
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Bilance: zápasy 0-6, skóre 4:18, bodů 0.
Umístění ve skupině: 4.
Soupeři: Gorgonzola Novara (Itálie), Imoco Conegliano (Itálie), Fenerbahce Istanbul (Turecko).
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nýbrž coby odraz tvrdé reality. A na
závěr bych řekl jedno: buďme rádi,
že prostějovský volejbal mohl tolik
let být součástí nejvyšší mezinárodní
scény a přinášet fanouškům tak nádherné zážitky ze špičkové podívané,
která vůbec není žádnou samozřejmostí. Včetně řady slavných vítězství
i ohromně cenných skalpů světově
významných klubů. Myslím, že celé
tohle období bude skutečně doceněno až časem,“ zakončil Miroslav
Čada prorocky. A nepochybujme, že
i pravdivě.

(hvězdička značí mimořádně
extrémní kvalitu skupiny).
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Bilance: zápasy 0-6, skóre 1:18, bodů 0.

Soupeři: Rabita Baku (Ázerbájdžán), Trefl Sopoty
(Polsko), Villa Cortese (Itálie).
Umístění ve skupině: 4.
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