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ROZSTÁNÍ Jestli si někdo myslel, že metanolová aféra z přelomu let 2012 a 2013, při
níž v České republice zahynulo sedmačtyřicet lidí, je nenávratně pryč, ten se zmýlil!
Předminulou sobotu 10. března byl v Rozstání nalezen mrtvý dvaašedesátiletý muž. Přirozené úmrtí? Ani náhodou. Pitva podle informací
Večerníku prokázala v jeho těle stopy jedovatého metanolu!
Kriminalisté našli v domě nešťastníka velké
zásoby alkoholu, o otravě však oficiálně nechtějí říct ani slovo.
Že by ze strachu z nového začátku
další rozsáhlé kauzy?

2

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


rubriky

RYCHLÝ

Pøíèina? Poøád nic...
Prostějov (mik) - Už to budou skoro dva měsíce a policejní ani hasičští
vyšetřovatelé stále nevědí, co stálo za
ničivým požárem budovy reklamní agentury Cheops v Olomoucké
ulici. „Z důvodu složitosti případu,
zajišťování znaleckých a odborných
zkoumání probíhá stále prověřování všech okolností požáru. Případ
proto dosud nebyl uzavřen,“ sdělila
Večerníku Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

Veèerník v Brnì
Prostějov (mik) - Už zítra, tedy
v úterý 20. března, se u Městského
soudu v Brně bude konat v pořadí
druhé soudní přelíčení se čtveřicí Prostějovanů. Robert Horváth,
David Mika, Patrik Pilar a Gabriela
Suchá jsou obžalováni pro přečin
krádeže, přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pro přečin poškození cizí věci. Podle dostupných
informací kvarteto snědých zlodějů
řádilo po celé jižní Moravě a na loupežné výpravy vyjíždělo i do Rakouska. Zda padne rozsudek, není
jisté, Večerník ale každopádně bude
u toho a v příštím vydání přinese
podrobnou reportáž!

FOTO
VEÈERNÍKU
KLADKY „Jé, každý den i dneska se mi kostka ve snu zjeví, probouzím se propocený.
Proč to nikdo neví. Zrádná kostka, ďábelská
kostka, nemohu ji složit a má hlava z toho šílí,
chtěl by sem se dožít aspoň strany bílý. Prsty
se mi pletou nad kostku prokletou. Rubikovu
kostku více nechci v mozku mít,“ zpíval svého času Karel Zich. Zatímco populárnímu
zpěvákovi se světoznámý hlavolam zjevoval
i v divokých snech, na lyžích jej zřejmě ještě
nikdy nikdo neviděl. Poštěstilo se to až účastníkům nedávného karnevalu na sjezdovce
v Kladkách.
ČTĚTE NA STRANĚ 11

Probíhající rekonstrukce Brněnské
ulice v Prostějově odhalila jedno
velké překvapení. Agentura Hóser
viděla na vlastní oči něco, co může
městu přinést nezměrné bohatství!
Jakmile totiž dělníci začali frézovat
starý asfalt a následně na silnici
vjely bagry, aby odstranily i velkou
část podkladní vrstvy, vytryskla ze
země hustá černá tekutina!
„Je to ropa! To snad není možné,
tolik štěstí jsme si ani nezasloužili,“ výskal náměstek prostějovské

     

tt1POEʏMÓtt
Mikrospánek mívá meganásledky. Heslo jedné z pojišťoven se velmi
dobře hodí na celou řadu dopravních nehod. K jedné z nich došlo i na začátku týdne, a to dvě hodiny po půlnoci v Dolní ulici v Prostějově. Devatenáctiletý mladík dle svých slov na krátký moment usnul a narazil do stromu. Se zraněním byl převezen do nemocnice, alkohol u něj byl vyloučen.
ttÁUFSâtt
Nákup za pět prstů. Potkají se dvě cikánky a jedna se ptá druhé, kam
jde. „Do Teska, koupit si svetr.“ „Aha, tak jestli tě nechytí, kup mi tak jeden...“ Jednou z Romek z tohoto vtipu by nepochybně mohla být i Greta
Lakatošová. Notorická zlodějka byla odsouzena už po šestnácté.
tt4UʭFEBtt
Konzervované okamžiky. „Čím jsou naše fotografie starší, tím na nich
vypadáme mlaději,“ všiml si humorista Karel Poláček. Na snímcích fotografa Jindřich Štreita nezestárla již pěkná řádka lidí. Vždyť on sám už
fotografuje půl století. Nyní o něm vznikl dokumentární film Na tělo,
který byl k vidění v kině Metro 70.
ttɇUWSUFLtt
Keep dreaming. „Užívej si cestu a dojdeš dál,“ hlásá reklama na whiskey
Johnnie Walker pod heslem Keep walking (Jdi dál). Reklama na básnickou tvorbu prostějovského rodáka Jiřího Wolkera by mohla vznikat pod
sloganem Keep dreaming (Sni dál). Obdobného nápadu se chytil autor
hravého projektu Prostě-off Miloš Karásek, který zahájil tematickou výstavu v kině Metro 70.
tt1ÈUFLtt
Němčické nebe. „Zikmund, ten tu je. A když se potkáme, myslíte, že se
omluví? Nebo alespoň sklopí zrak? Nene, jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkama!“ stěžuje si Jan Hus ve hře České nebe, ve které se sešla
řada výrazných osobností české historie. Poslední objevená hra Járy Cimrmana byla v podání pivínského souboru Větřák k vidění v Němčicích.
tt4PCPUBtt
Univerzální lék. O tom, že slivovice podávaná v malých dávkách, neškodí
v jakémkoliv množství, se mohli přesvědčit návštěvníci Véšovského koštu,
který se konal ve společenském zařízení místního obecního úřadu.
tt/FEʏMFtt
Ani za milion! Co má společného zpustlý strážce majáku a madam
z nejvyšší francouzské společnosti? Zdá se, že vůbec nic! Přesto je pojí
společné tajemství. S detektivní komedií z netradičního prostředí přímořského majáku do Prostějova dorazilo pražské Divadlo v Rytířské.
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Agentura 

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 



Cestovali jsme s Kolbabou. Tak to
byla opravdu rekreace! Známý cestovatel Jiří Kolbaba imponoval minulé
úterý vyprodanému sálu prostějovského kina Metro 70. Poutavé vyprávění, fotografie i promítání o jeho
nedávné cestě po Islandu zapůsobily
také na redaktora Večerníku tak, jako
kdyby byl na výpravě s ním.

Martin ZAORAL

Svìtla zhasnou
Prostějov (mik) - Vedení prostějovského magistrátu se v letošním roce
opět připojuje k akci Hodina Země.
V sobotu 24. března proto od 20:30
do 21:30 hodin zhasne osvětlení
radnice i Národního domu v Prostějově. „To je to nejmenší, co pro naši
planetu můžeme udělat. Věřím, že
se připojí i další lidé a potemní také
domácnosti,“ vzkázala primátorka
Alena Rašková. „ Pro ochranu životního prostředí budeme mimo jiné
dál podporovat rozšiřování cyklostezek či například zdarma poskytovat
zdejším obyvatelům bionádoby pro
třídění odpadu,“ dodala.

TOHLE JE

rubriky
Večerníku

primátorky Jiří Nikamnepospíchal,
který je čerstvě jmenován i náměstkem pro ropný průmysl v Prostějově. „Budeme muset učinit rychlá
opatření, abychom o toto přírodní
bohatství nepřišli,“ dodala vzápětí
primátorka Rašáková.
Minulou středu se podle zpráv
Agentury Hóser mimořádně sešla
rada města, aby projednala otázku, co s novým nalezištěm ropy
v uvedené ulici dělat. „Podle dalších geologických průzkumů je pod
Brněnskou ulicí tolik ropy, že takové zásoby nemají ani celá Saudská
Arábie či Kuvajt! Musíme rychle
jednat, abychom co nejdříve začali
těžit a z výnosů za prodej ropy obohatili městský rozpočet. Dokážete

KRIMI


Bez peněz do hospody nelez,
zní jedno moudré české přísloví. Prostějovská policie ale
nyní řeší opravdu zajímavý
případ ženy, která si pro peníze chodila právě do hospody!
Jak je to možné?

36 000
Odpověď je jednoduchá. Podnikavá dáma u piva vždycky
našla nějakého dobráka, který
jí půjčil peníze. Celkem tak žena
vylákala šestatřicet tisícovek!
Problém spočívá v tom, že je
jednatřicetiletá Prostějovanka
postižena mnohými exekucemi
a jasně tedy věděla, že vypůjčené peníze nebude moci nikdy
vrátit. Policisté ji tedy obvinili
z podvodu, načež ženě nyní hrozí až dvouletý kriminál.



Znovu, a od začátku! Spor mezi
prostějovským magistrátem a společností Manthellan se dostal skoro
na samý začátek. Nejvyšší soud ČR
totiž zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který považoval vzájemné smlouvy o pronájmu pozemků
v centru města za platné. Teď se celý
proces vrací zpět do Brna a finální řešení se tak zase prodlouží...
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si vůbec představit, co s desítkami
miliard dolarů ročně budeme dělat? Já tedy prozatím ne,“ nechal se
slyšet i první náměstek primátorky
Zdeněk Fišerák.
Zmíněná opatření na sebe nedala
dlouho čekat. Rekonstrukce silnice se s okamžitou platností ruší
a okolo celé Brněnské ulice vyroste
po obou stranách pět metrů vysoký
plot. „To aby se na pozemek nemohli vloupat zloději a odčerpat něco
ropy. Brněnská ulice v podstatě
zmizí z mapy města, v těch místech
se bude minimálně tři sta let těžit
ropa. Musíme teď hlavně vymyslet,
jak se řidiči dostanou z Prostějova
na dálnici do Brna nebo také do
Žešova. Ale za ty miliardy dolarů

ročně snad dokážeme vybudovat
i nadjezd,“ smál se Pavel Šlehačka,
náměstek pro dopravu.
Nález ložiska ropy v Prostějově
okamžitě stlačil světové ceny tohoto černého zlata na minimum.
„Slibujeme, že od příštího roku
budou moci řidiči v Prostějově čepovat benzín za pouhou korunu
za litr,“ vzkazuje primátorka Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

To je ještě něco mnohem víc než
epidemie! Krajská hygienická stanice vydala v pondělí novou statistiku počtu chřipkou nemocných
lidí. V rámci Olomouckého kraje
je na tom Prostějov absolutně nejhůře, aktuálně v uplnyulém týdnu
trpělo dva a půl tisíce nemocných
na sto tisíc obyvatel.
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PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných

   

JINDØICH ŠTREIT

Minulou středu se v kině Metro 70
v Prostějově promítal filmový dokument o světoznámém fotografovi
Jindřichu Štreitovi. Snad žádný
z umělců se ve svém oboru nedokázal udržet tak dlouho na špičce jako
tento jednasedmdesátiletý kumštýř.
 

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.

RICHARD MITRÁŠ
se narodil 13. května 1995 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 23 do 24 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné řídké vlasy.





„KDE NIC NENÍ,
ANI SMRT
NEBERE!“
Primátorka Prostějova
Alena Rašková takto zdůvodnila
skutečnost, že Domovní správa
Prostějov i tentokrát odepsala
statisícové pohledávky za obyvateli
městských bytů, kteří dluží mnoho
let na nájemném

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

0/-6 °C



4/-4 °C

Støeda

6/-3 °C

MONIKA ANDRÉSOVÁ

Ètvrtek

8/-2 °C

se narodila 15. října 1973 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 45 do 50 let, měří okolo
160 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

Pátek

8/-1 °C
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Zdroj: meteocentrum.cz
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NA RVAÈKA
 

zjistili jsme
PROSTĚJOV Lékaři Rychlé záchranné služby zasahovali minulé
úterý 13. března dopoledne v budově polikliniky v Trávnické ulici.
Přímo v lékárně zde totiž zkolaboval postarší muž. Než ovšem
přijela sanitka, trvalo to podle
informací Večerníku dlouhých
a drahocenných dvacet minut!
Na smutnou tragédii jako první
upozornil server www.pvnovinky.cz. „Zhruba pětapadesátiletý muž stál v lékárně ve frontě
u pultu a najednou se skácel na
zem. Nejdříve se mu snažili pomoci lidé z lékárny, pak k němu
přiběhli i doktoři z polikliniky.

 

Ti se pána snažili resuscitovat,
záchranka strašně dlouho nejela,“ poznamenal k neštěstí očitý
svědek.
„Pána středního věku na místě
oživovali lékaři z okolních ordinací prostějovské polikliniky.
Byla přivolána záchranka, ani
její příjezd ovšem muži nepomohl. Lékaři už konstatovali jen
srdeční zástavu a smrt,“ potvrdila
Lucie Urbanová, tisková mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje. Večerník
chtěl vědět důvod, proč sanitka
přijela až za oněch dvacet minut.
„Všechny prostějovské vozy byly
v tu chvíli na výjezdech, museli
jsme proto povolat sanitku z Olomouce,“ vysvětlila Urbanová.
(mik)
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NA VÁŠ NÁMÌT

SLEÈEN

U ALBERTA
Jedenáctiletá cikánka rvala
vlasy o rok starší dívce !!!
PROSTĚJOV „Panebože, vždyť ona ji snad zabije!“ ozval se křik dospělých lidí, kteří v úterý
vpodvečer mířili nakupovat do prostějovské
prodejny supermarketu Albert v Janáčkově
ulici. Právě zde se odehrála dramatická situace, která budí údiv a hlavně šok ze skutečnosti,
že agresivita mezi dětmi nezadržitelně stoupá.
Vše měla tentokrát na svědomí mladá dívenka
se snědou tváří, která dle svědků bezdůvodně
napadla druhou slečnu. A to dost brutálním
způsobem...

Foto: internet

Michal KADLEC
„Zrovna jsem přijížděla k obchodu, když jsem uviděla,
jak romská dívka začala křičet na druhou holku. Pak
ji fyzicky napadla, trhala jí vlasy a plivala po ní,“ sdělila
očitá svědkyně incidentu serveru www.pvnovinky.cz.
Do rvačky se podle jejích slov vložil otec napadené
dívky a jal se útočnici pronásledovat. „Utíkala před
ním k vlakovému nádraží. Pán tu holku chytil a pak
hned přivolal policii,“ dodala žena, která si nepřála být
jmenována. „Nevím přesně, co si řekly, ale žádná hád-

ka či konflikt, nic takového k vidění nebylo. Ta nebohá
dívka se na pozdější útočníci jen dívala, což tu asi rozzuřilo a řešila to po svém... Ale kde to potom jsme?!“
Večerník se zeptal mluvčího prostějovské policie, zda se
strážci zákona tímto napadením zabývají. „Ano, celý případ šetříme pro podezření ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití,“ zareagoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak jsme ještě zjistili, mladou výtržnici vychovávají
prarodiče, otec i matka jsou totiž ve vězení...

H
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VAKINO METRO 70: FRAŠKA NA SOUDĚ
IVS.






Právník žalované strany nebyl připraven, politici v šoku
PROSTĚJOV Tohle se jen tak nevidí! Odložené soudní projednávání ve věci žaloby Ivana Čecha na kino Metro 70 kvůli údajné nezákonné výpovědi z pracovního poměru skončilo ve
čtvrtek odpoledne totálním fiaskem advokáta, kterého si najala ředitelka prostějovského kina Metro 70 Barbora Prágerová.
Milan Popelka nedokázal dostatečně reagovat na žalobu, kterou soudci Věroslavu Řezáčovi předložil Václav Láska, právní
zástupce Ivana Čecha. Jednání bylo odročeno...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Právní zástupce žalobce Ivana Čecha
patří k nejuznávanějším advokátům

BYLI JSME
U TOHO

na pracovní právo v České republice.
Soudu ve čtvrtek přednesl žalobu na
kino Metro 70 Prostějov, kterou podal právě bývalý vedoucí tohoto zařízení. Domnívá se totiž, že po zřízení
nové příspěvkové organizace byl ze
strany nové ředitelky Barbory Prágerové vyhozen neoprávněně.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 16
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VÝŠOVICE Plesová sezóna nezadržitelně míří ke svému konci. Jeden z posledních uspořádal
Myslivecký spolek Diana Výšovice. V tamním kulturním se sešlo bezmála na dvě stovky hostů.
Přestože se v bohaté tombole objevila řada zvěřinových cen, hlavní náplní sdružení jsou převážně
sportovní střelba a pořádání soutěží. Poděkování patří všem sponzorům a organizátorům plesu
a zejména pak starostům obcí Výšovice a Vřesovice, kteří podporují i činnost spolku.
(red)

PROSTĚJOV Hlavní pošta
v Prostějově se již příští týden
zavře. Důvodem je rekonstrukce budovy na Poděbradově náměstí. Dopisy, balíky a důchody
se tam však kromě příští soboty
budou vydávat i nadále. Opravy
skončí až o prázdninách.
Pošta se oproti původním předpokladům zcela uzavře na jediný
den. „Z důvodu plánované rekonstrukce přepážek bude provoz
pošty Prostějov 1 od středy 28. až
soboty 31. 3. omezen. Ve dnech
28. a 29. 3. od 8:00 do 18:00 hodin bude pošta poskytovat pouze
výdej listovních, balíkových zásilek a výplatu důchodů na balíkových přepážkách. Lidé budou
moci do budovy pošty vstoupit
vchodem z Vodní ulice. V sobotu
31. března bude pošta zcela uzavřena,“ reagoval na dotaz Večerníku Matyáš Vitík, tiskový mluvčí
České pošty.
>>>pokračování na straně 16
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pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

Rodina, které vyhořel dům, Hala Sportcentra v Olympijské ulici

DĚKUJE
ZA POMOC
ČECHY
POD
KOSIŘEM
„Shořelo nám vše!“ Takto Michaela K. popsala situaci po
požáru domu, který obývala
se svými rodiči a sedmiletou
dcerou v Čechách pod Kosířem.
Škodu odhadli hasiči na necelý
jeden milion korun. V samotné
obci i na sociálních sítích se
bezprostředně po události rozjela sbírka na pomoc postižené
rodině. Po roce se i díky pomoci
ostatních podařilo dát vše takřka
do původního stavu...
K požáru došlo poslední únorový
den loňského roku. Vše začalo při
vaření. Starší obyvatelka domu
připravovala pokrm, olej, který
použila, však začal hořet. Ona se
snažila hrnec odstavit, vzala jej do
rukou, ale plameny ji popálily na
rukou a nádobu upustila na zem.
Okamžitě chytilo linoleum a najednou byla v plamenech celá kuchyň
i obývák, který je s ní spojen.
„Maminka se snažila dostat hrnec na
balkon, ale oheň ji popálil na nohou.
Pak už začaly hořet i strop s dřevěnými
podhledy a střecha. Já jsem se zrovna
s dcerkou učila v jejím pokojíčku.

Napsáno
pred


S VLASTNÍ ELEKTRÁRNOU

PROSTĚJOV Už to bude osm Trvalo však pět let, než vedení magis- tovoltaika by měla být umístěna na
let, co víceúčelová hala Sportcen- trátu přišlo na to, jak celou záležitost střeše haly,“ potvrdil první náměstek
trum-DDM v Olympijské ulici vyřešit. Nedávno Večerník informov- primátorky náměstek prostějovské
získala díky rozsáhlé rekonstrukci al o tom, že magistrát po rekonstrukci primátorky.
nový kabát. A to jak z vnějšku, tak Sportcentra DDM na Vápenici nechá Přípravná projektová dokumenrovněž také interiér haly, kde svá na střeše tohoto domu instalovat fo- tace tak má dát odpovědi na otázky
mistrovská utkání hrají například tovoltaické panely, které s největší ohledně únosnosti konstrukce
prvoligové volejbalistky i basket- pravděpodobností zajistí energetick- střechy Sportcentra v Olympijské
balisté, prošel významnými úpra- ou soběstačnost uvedeného zařízení. ulici i na to, jaký druh elektrárny
vami. Pořád tomu všemu ale ještě Tak proč to nezkusit i jinde?
s ohledem na výkon je potřeba
něco chybělo...
A předminulý týden radní vydali pořídit. „Musíme znát technické
V roce 2013 náměstek primátorky prohlášení, že mají v úmyslu něco způsobilosti a rozsah nutných
Zdeněk Fišer upozornil na velmi podobného i v souvislosti s budovou úprav pro možnost využití takové
vysokou náročnost, co se týká v Olympijské ulici. „Cílem chystané elektrárny, která zaručí energetspotřeby tepla i elektrické energie. investiční akce je zlepšení energet- ickou soběstačnost,“ řekl dále Fišer
„Budeme se muset zamyslet nad tím, ické bilance Sportcentra. Před jejím a doplnil, že projekt musí mimo
jak co nejhospodárněji toto spor- zařazením do návrhu rozpočtu na jiné zohlednit uchovávání vyrobtovní zařízení provozovat, náklady na příští rok je třeba nejdříve ověřit ené elektřiny v bateriovém úložišti,
vytápění i jiné energie jsou vysoké,“ veškerou technickou připravenost návratnost investice a také dotační
objektu a také způsob realizace. Fo- možnosti.
Okamžitě po požáru se zvedla obrovská komentoval tehdejší stav Fišer.
(mik)
vlna solidarity a pomoci. „Pomáhali
nám místní hasiči, kamarádi, obec, ale
i úplně neznámí lidé. Hasiči pomáhali
s odklízením zbytků po požáru, obec
nám poskytla bezplatné ubytování
v domově pokojného stáří, okamžitou
peněžní výpomoc a zorganizovala
finanční sbírku. Rodiče a babička našli
ubytování na faře v Pěnčíně. Díky této
pomoci se nám podařilo překonat a zvládnout tuto velmi těžkou a složitou
životní situaci. Dnes už nám ty strašné
okamžiky skoro nic nepřipomíná,“ poznamenala s odstupem času mladá paní,
která nezapomněla za vše mnohokrát
C 8)#  D )"! "#"  E" )  
   
poděkovat.
(mls)
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Bouři nesouhlasu vyvolal náš
článek z minulého týdne, ve kterém jsme informovali o patáliích
s jednosměrkami v ulicích okolo
prostějovského aquaparku. Celou situaci jsme nazvali Kocourkovem, neboť jak jsme se dozvěděli z úst radního a předsedy
dopravní komise města Zdeňka
Peichla, na radnici přišla petice
podepsaná zhruba třemi desítkami lidí požadujících vrácení
dopravních značek vymezujících
jednosměrný provoz v pěti uli-

cích naproti našeho největšího
koupaliště. A to zrovna pár měsíců poté, co značky byly na žádost
většiny tamních obyvatel městem
odstraněny...
Během týdne oslovili Večerník
zástupci občanů žijících v ulicích
V Polích, Dr. Uhra, Vasila Škracha,
Javoříčské a J. Kučery v Prostějově. Podle nich by k žádnému Kocourkovu nemuselo dojít, kdyby
prostějovští radní včas zareagovali
na požadavky místních lidí včetně
nezávislého průzkumu názorů, kte-

rý byl znám a doručen na radnici
čtyři měsíce před instalováním dopravních značek s jednosměrným
provozem. „Chápeme, že město
se snaží řešit stále tíživější situaci
v dopravě, vždyť aut je čím dál tím
víc. Ale od prvopočátku byla drtivá
většina lidí u nás proti tomu, aby se
v našich ulicích jednosměrky zaváděly. Považujeme to za zbytečné.
Jde o soustavu ulic v městské čtvrti,
která není průjezdná, jsou to pouze
vjezdové ulice k obytným domům.
Odmítavé stanovisko jsme předali

radnici společně s peticí, pod kterou
bylo podepsáno 75 procent obyvatel všech ulic,“ postěžoval si Ladislav
Zemandl.
Podle zástupců občanů žijících
v ulicích okolo aquaparku tak město zbytečně vyhodilo peníze do
luftu za značky a jejich následnou
demontáž. „Místo toho bychom
uvítali, kdyby nám radnice spravila
chodníky nebo instalovala zpomalovací pásy na silnicích pro větší
bezpečnost,“ dodal ještě další z obyvatel zmíněné lokality Karel Kučera.

1803161030x

17. 3. 2008

Když jsme spatřily plameny, vyběhly
jsme ven, jak jsme byly, tedy jen
v tričkách a ponožkách,“ popsala
hrůzné okamžiky Michaela.
Její pětapadesátiletá maminka byla
po požáru vrtulníkem dopravena do
nemocnice s popáleninami druhého
stupně na rukou i nohou, o tři roky
starší otec byl zase hospitalizovaný
poté, co se nadýchal zplodin. A to
nebylo vše... „V okamžiku jsme
ztratili střechu nad hlavou a téměř
všechny naše osobní věci. Přišli jsme
o vybavení bytu, oblečení, hračky
a o vzpomínky. Navíc byla vážně
zraněná moje maminka,“ ohlédla se
paní Michaela.
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V roce 2008 skutečně mezi vedením města a obyvateli nejrůznějších ulic probíhala přestřelka
slov o to, zda v daných lokalitách
zřídit jednosměrky, či nikoliv.
Pamatujeme si, že ve zhruba patnácti ulicích se obyvatelé sami přihlásili o to, aby tam jednosměrný
provoz fungoval a ten tak funguje
úspěšně dodnes. Došlo tak nejen
ke zvýšení bezpečnosti, ale i počtu parkovacích míst. A pokud si
vzpomínáme dobře, občané z ulic
naproti aquaparku byli rovněž
nejprve pro tato dopravní opatření. Obrátili až ve chvíli, kdy
tam magistrát instaloval značky.
Pak se začali lidé bouřit. Nebylo
nic lehčího než je nechat odstranit
a byl klid...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dolní ulice

Příště: Husovo náměstí

18031610302
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Chlastal na zastávce
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V neděli 11. března strážníci v Blahoslavové ulici zpozorovali muže,
který v prostoru zastávky MHD
konzumoval alkohol. Svým jednáním porušil vyhlášku města Prostějova a tím se dopustil přestupku. Alkohol byl hlídkou na místě
osmatřicetiletému muži odebrán.
Správní orgán má teď možnost
za nedodržení pravidel daných
vyhláškou udělit pokutu do výše
100 000 korun.

Navoněl se mezi regály
Předminulou neděli 11. března
dopoledne si pracovnice supermarketu povšimla muže, jak na
sebe mezi regály nastříkal deo
sprej. Tím vznikla obchodu škoda v hodnotě šedesáti korun.
Zboží bylo dál neprodejné. Prodavačka ihned událost nahlásila
na linku 156. Třiapadesátiletý
muž se svým jednáním dopustil
přestupku proti majetku, který
s ním strážníci vyřešili příkazem
na místě. Zboží si muž dodatečně
odkoupil.

Zpátky do postele
V brzkých ranních hodinách minulého pondělí 12. března se na
strážníky prostřednictvím tísňové linky obrátila žena s prosbou
o pomoc při zvednutí své matky
ze země. Na místo byla vyslána
hlídka. Strážníci oznamovatelce
pomohli
šestaosmdesátiletou
příbuznou umístit zpět do postele.

Z Říční na záchytku
V podvečer během úterý 13. března bylo přijato oznámení o ležícím muži vedle komunikace v ulici Říční. Do uvedené lokality byla
vyslána hlídka, která zjistila čtyřiapadesátiletého muže s jízdním
kolem, který byl ve značně podnapilém stavu. Orientační dechová zkouška skončila s výsledkem
2,35 promile alkoholu. Dotyčný
nebyl schopen samostatného pohybu a nekontroloval své chování,
navíc budil veřejné pohoršení.
Svým jednáním ohrožoval nejen
sebe, ale i ostatní. Na místo byl
přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu a schopnosti převozu na záchytku. Ten rozhodl
o umístění osoby do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Jízdní kolo bylo převezeno na
služebnu městské policie, kde si
jej může majitel po vystřízlivění
vyzvednout.

Strach o manželku
Uplynulou středu 14. března
krátce po poledni bylo přijato na
lince 156 telefonické oznámení
od muže, který se nacházel před
svým bytem, a jeho manželka mu
neotvírala dveře. Přitom ji slyšel,
ale dveře mu otevřít nepřišla. Jelikož vznikla důvodná obava, že
může být v ohrožení život nebo
zdraví ženy, byla přivolána jednotka hasičů. Ti dveře otevřeli. V bytě
se nacházela dvaašedesátiletá žena
se zdravotními komplikacemi, sanitkou tak byla převezena do nemocnice na vyšetření.

PROSTĚJOV Vytopení, vykradení, vyhořelá kotelna a teď
vymlácená okna. A to všechno během necelého roku.
Na Střední školu, základní školu a mateřskou školu
Jistota v ulici Tetín v Prostějově se valí jedna pohroma za druhou. Naposledy předminulou neděli 11.
března večer. Zatím neznámí pachatelé vymlátili dvě prosklená okna školy. Zničeny byly i keramické ozdoby, které vyrobily postižené děti...


Bral palety i dřevo

V noci ze soboty 10. na neděli
11. března se neznámý pachatel
dostal na zahradu rodinného
domu v Domamyslicích, kde
ukradl deset kusů europalet
opřených o garáž a přesně nestanovené množství topného
dřeva, které bylo uskladněné
vedle rodinného domu. Majitelka škodu prozatím nevyčíslila,
policisté si případ převzali a šetří ho pro trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody.

Michal KADLEC
Do redakce Večerníku nás přišla na trestný čin upozornit ředitelka školy Jistota. „Bezpečnostní agentura mě v neděli večer avizovala, žena škole někdo
rozbil dvě okna. Zazněly přitom celkem tři poplachy deset minut před půl osmou,“ prozradila Marie
Turková. „Neznámí vandalové nám rozbili dvě
okna, od ředitelny jen venkovní, ale od dílny byla
vymlácena obě. Zajímavé je, že uvnitř v místnostech jsme nenašli žádný kámen či dlažební kostku.
Dotyční museli okna rozbít snad nějakou tyčí.
K vloupání dovnitř budovy naštěstí nedošlo, nic se
nám aspoň neztratilo. Bohužel ale padající střepy
zničily keramiku, kterou vyráběly naše děti a měli
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jsme ji poskládanou na okenním parapetu. Jak děti
přijdou po prázdninách do školy, budou velmi
smutné,“ posteskla si Turková.
Ředitelka samozřejmě byla i u toho, když na místo činu přijeli policisté. „Provedli zápis s tím, že po
pachatelích budou pátrat. Mimo jiného mi prozradili, že k nám přijeli z Komenského ulice, kde těsně

před námi vandalové rovněž na jedné ze škol vymlátili okna. Nevím, co se to děje, nechápu to..,“ dodala
ředitelka. Škola Jistota rozbitím oken utrpěla újmu
v řádu tisíců korun. „Jsme sice pojištěni, ale byla bych
velice ráda, kdyby policie pachatele vypátrala a já se
jim mohla podívat do očí,“ vzkázala Marie Turková.
Večerník chtěl zjistit u policistů, jakým způsobem se vyvíjí pátrání po pachatelích, ale na zaslané dotazy jsme se odpovědi do uzávěrky vydání nedočkali.

přišel o hodinky,
Do hospody pro peníze Cizinec
neměl je co prodávat...
PROSTĚJOV Kuriózní případ podvodu řeší nyní detektivové z prostějovské hospodářské kriminálky.
Mladá žena zatížená exekucemi
chodila do hospody nikoliv na pivo,
ale půjčovat si peníze. Problém byl
v tom, že je nikdy nevrátila...
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté šestatřicetiletou ženu
z Prostějova. Tohoto skutku se měla
dopustit tím, že si v roce 2017 od svých
známých získala peníze se slibem, že
je v dohodnutém termínu řádně vrátí.
Postupně si takhle vypůjčila v květnu
pětadvacet tisíc korun od jednatřicetileté ženy, v červnu devět tisíc korun od
sedmačtyřicetiletého muže a v září dva
tisíce korun od jednašedesátiletého
muže. K poskytnutí uvedených půjček
došlo vždy v jednom z prostějovských
hostinců,“ uvedl František Kořínek,

 
  
 
 

tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Žena si ale zadělala na velký problém
v tom, že ke splacení půjček již nedošlo.
„Podezřelá si peníze půjčovala i přesto,
že věděla, že je nebude schopna splatit.
A to kvůli svým dřívějším závazkům
a proti ní vedeným exekucím. Na základě těchto skutečností policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu podvodu. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.
V případě odsouzení podezřelé ženě
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ konstatoval Kořínek.
(mik)





PROSTĚJOV Hodinky pochybného původu
prodával uplynulý pátek
ráno přes supermarketem
v Plumlovské ulici cizí
státní příslušník. Tím si ale
zadělal na problém. Strážníci ho zadrželi a hodinky
mu odebrali.
„Při kontrolní činnosti
a dohledu na veřejný pořá- 8 #"  " ")!#"" 0 )( <
dek v Plumlovské ulici byla ))"  (   #"" #(!<
!**+)
hlídka v pátek šestnáctého )  
března ráno upozorněna na muže nabízejícího hodinky na parkovišti před supermarketem. Strážníci muže kontaktovali. Jednalo se o pětačtyřicetiletého cizince, který měl
u sebe jedenáct kusů hodinek. Na vysvětlenou uvedl, že je chtěl zpeněžit,“ sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. „Svým počínáním se dopustil
přestupkového jednání,“ protože volný prodej zboží bez povolení je vyhláškou města
zakázán. Zboží bylo cizinci odebráno a celou záležitost projedná správní orgán, kterému byl případ podstoupen,“ dodala Greplová.
(mik)



LAKATOŠOVÁ ZAS CHVÍLI KRÁST NEBUDE
Týden po Robertu Horváthovi skončila
před tribunálem i jeho družka Gréta...

PROSTĚJOV Každý z nás tráví svůj volný
čas po svém. Někdo sportuje, jiný sedí
u počítače či v hospodě, další s oblibou
pracuje na zahrádce. Greta Lakatošové
ráda krade. Vzhledem k tomu, že se nikdy nenechala přemluvit k práci, měla
vždy volného času dost. Prostějovský
soud však pro její koníček, který se jí stal
životním stylem i prostředkem obživy,
nemá pochopení. Minulé úterý proto jedenačtyřicetiletou ženu poslal za krádeže na další dva roky do vězení, zároveň jí
udělil pokutu deset tisíc korun. Večerník
byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Matka čtyř synů Greta Lakatošová má sice už
patnáct(!) záznamů v trestním rejstříku, za „černou ovci“ rodiny ji ovšem považovat rozhodně
nelze. Druh této ženy Robert Horváth má totiž
ještě o tři záznamy více... Není přitom vyloučeno,
že povedeného tatínka v budoucnu trumfne někte-

rý z jeho synů. Jeden z nich je již navzdory relativně
nízkému věku ve vazbě. „Je ve vaší rodině vůbec někdo, kdo by se za krádeže styděl?“ ptal se obžalované
soudce Petr Vrtěl. Odpovědi se nedočkal...
Greta Lakatošová byla v minulosti za nesčetné
zlodějny opakovaně odsouzena, usvědčena však
byla i z podvodu. U jednoho z prostějovských
posudkových lékařů sehrála divadlo, díky němuž
dosáhla na invalidní důchod, který následně neoprávněně pobírala. Stát tím připravila o více jak
milion korun.!
Z vězení byla Lakatošová propuštěna loni 26. října.
Už 8. prosince ji kamery umístěné ve starém Kauflandu zachytily, kterak z nákupního košíku bere
kabelku. Okradená důchodkyně v ní měla mimo
jiné klíče od auta, mobil a peněženku se všemi doklady. Nic z toho se však už nenašlo. „Blížily se Vánoce
a tak jsem chtěla dětem koupit dárky, protože jsem
s nimi dlouho nebyla,“ vysvětlovala obžalovaná,
která však pokračovala v krádežích i po Vánocích.
Začátkem ledna ukradla peněženku z kabelky zákaznice second handu na prostějovském náměstí T. G.
Masaryka. I v tomto případě ji jednoznačně usvědčil
kamerový záznam.
Přestože se její druh Robert Horváth dušoval, že nevysokou škodu při hlavním líčení určitě zaplatí, nestalo se tak. Navíc poškozená důchodkyně považovala dva tisíce korun uvedené v obžalobě za kabelku,
mobil, peněženku a náklady spojené s vyřizováním



  

U záchodu neuspěl
Ve středu 14. března v dopoledních hodinách se neznámý pachatel pokusil vloupat do mincovníku, který sloužil k platbě
za použití WC ve Školní ulici.
Dovnitř se mu ale nepodařilo
dostat a proto způsobil škodu
„pouze“ na zařízení, kterou si
město vyčíslilo na 8 500 korun.
Případ policisté šetří pro trestné činy krádeže a poškození cizí
věci.

Přerovan dopaden
V pátek 16. února došlo v prodejně supermarketu v Plumlovské ulici ke krádeži zboží.
Pachatel měl přímo do své
tašky na prodejní ploše uložit
láhev Hanácké vodky a několik
dalších potravin v celkové hodnotě vyčíslené na 650 korun.
Poté s tímto zbožím z prodejny
odešel bez zaplacení. Policisté po přijetí oznámení tohoto
skutku věc šetřili pro podezření z přestupku proti majetku.
Zejména na základě videozáznamu pořízeného na prodejně a osobní znalosti se policistům jako podezřelého podařilo
ustanovit dvaapadesátiletého
muže z Přerova. Ten se měl
skutku dopustit, přestože byl
v minulosti za majetkovou
trestnou činnost pravomocně
odsouzen. Nepodmíněný trest
odnětí svobody v délce deseti
měsíců vykonal v dubnu minulého roku. Z důvodu recidivy
byl skutek překvalifikován na
přečin krádeže. Za ten podezřelému v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky.

Schovala se v chatce
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nových dokladů za neadekvátní. „Na tolik ocenil
vaše věci znalec, pokud byste chtěla víc, musíte si nechat zpracovat jiný znalecký posudek,“ objasnil soudce Petr Vrtěl, který záhy poslal Gretu Lakatošovou
na dva roky do vězení. Zároveň udělil této povedené
Romce pokutu deset tisíc korun a zamítl její návrh
na propuštění z vazby. „Vězení je pravděpodobně
jediný možný prostředek, jak obžalované zabránit
v dalších krádežích,“ odůvodnil své rozhodnutí.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě strany si
ponechaly lhůty pro možnost odvolání.

V minulém roce byla čtyřiačtyřicetiletá žena z Prostějova
Okresním soudem v Prostějově odsouzena pro trestný
čin zpronevěry k trestu odnětí
svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem na osmnáct
měsíců. Protože se v této době
neosvědčila, rozhodl soud
o změně trestu na nepodmíněný a ve středu 14. března 2018
vydal příkaz k jejímu zatčení.
Policisté na základě osobní
a místní znalosti ženu ještě týž
den vypátrali v zahradní chatce
u obce na Němčicku. Po zatčení byla předána Okresnímu
soudu v Prostějově, který rozhodl o jejím okamžitém umístění do vazby.

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

Pavel PLUHÁČEK
13. 3. 2018 50 cm 3,45 kg
Prostějov

miminka@vecernikpv.cz.

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

Foto: www.ddplumlov.org

skupině Dětského domova v Plumlově.
„Budeme v ní připravovat stravu v rámci
samostatného vaření o víkendech a tří
dívky, které studují kuchařské obory, si
v ní budou ověřovat a prohlubovat své
znalosti a dovednosti získané v rámci
praktického výcviku ve školách,“ uvedl ředitel domova Radim Kratochvíl,
který nadaci Malý Noe nezapomněl
moc poděkovat. „Jsme s novou kuchyní
velmi spokojeni!“ vzkázal.
(mls)

s sebou potřebovat malý polštářek,
karimatku, spací pytel, pyžamo,
ručník, hygienické potřeby, přezůvky,
kartu zdravotní pojišťovny, oblíbenou
knížku a dobrou náladu,“ vzkazují
organizátoři.
Přicházet do Informačního centra
můžete v pátek od 17:45 do 18:00 hodin, načež proběhne společná večeře.
Konec akce je následující den v 8:30
hodin po snídani. Proto byste neměli
dětem balit žádné mlsání jako chipsy
a sladkosti, o jídlo totiž bude postaráno. Akce je přitom zdarma, centrum však uvítá finanční příspěvek na
materiální zajištění, případně drobné
občerstvení, třeba ovoce či bábovku.
Pokud budete mít v plánu něco
přinést, uveďte to v přihlášce v části
Jiné.
Vyplněné přihlášky na Noc s Andersenem můžete odevzdat osobně
v ICM, nebo se můžete zaregistrovat prostřednictvím e-mailu info@
icmprostejov.cz a přihlášku přinést
až v pátek 23. března. O tom, že se
chcete akce zúčastnit, je však nutné
dát vědět do úterý 20. března! (tem)

zjistili jsme

Jak se Večerník dozvěděl z internetových stránek Krajské hygienické
stanice, k pondělí 12. března byla v Prostějově relativní nemocnost
na 100 tisíc obyvatel celkem 2 501 osob. Je to absolutně nejvyšší
číslo v Olomouckém kraji, vždyť v sousední Olomouci jde pouze
o 1 853 lidí, v Přerově pak 1 403 osob. Ale co je ještě horší, tak v kraji evidují hygienici už dvanáct případů chřipkového onemocnění
s klinicky závažným průběhem a s tím spojenou hospitalizací pacientů v nemocnici. Znám už je také bohužel případ úmrtí jedné osoby ze Šumperska. „V Prostějově naštěstí k podobné tragédii zatím
nedošlo, ale je pravda, že v našem městě vykazujeme nejvyšší nárůst
chřipkového onemocnění v rámci celého kraje,“ potvrdila Večerníku MUDr. Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení
Krajské hygienické stanice, územního pracoviště v Prostějově.
„Těžko říct, jestli letošní chřipka už má svůj vrchol za sebou... Právě
máme za sebou jarní prázdniny a mnoho dětí a částečně i dospělých
odjelo na hory, takže se nezdržovali v kolektivech, nebyli tolik náchylní k infekci. Nyní se děti vrací do škol, takže počet nemocných
může ještě stoupnout. Navíc se čekají poměrně velké výkyvy teplot,
což šíření chřipky rovněž neprospívá. Každopádně znovu apeluji na
všechny lidi, aby dbali zvýšené hygieny, aby si umývali ruce po každé
návštěvě záchodu a před každým jídlem,“ vzkazuje Eva Kučerová.
Z uvedených dvanácti hospitalizovaných osob nemocných
chřipkou v rámci celého kraje se v prostějovské nemocnici starají o dvojici pacientů! „Aktuálně u nás leží na interním oddělení,
byl u nich prokázán chřipkový virus,“ potvrdila exkluzivně Večerníku Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov. „Mezi pacienty převládají lidé s akutním zápalem plic, bronchitidou, silným nachlazením a dalšími onemocněními, které mají podobné příznaky jako chřipka. Chřipkový virus je
však potvrzen jen u zlomku z nich,“ přidala.
Co se týká zákazu návštěv z důvodu chřipek, ten byl v prostějovské nemocnici odvolán již počátkem minulého týdne a přístupna jsou nyní tedy všechna oddělení. „Děkujeme pacientům
i jejich příbuzným za pochopení mimořádné situace. Prosíme návštěvníky, kteří cítí sebemenší podezření na jakoukoliv virózu, aby
nemocné raději nenavštěvovali. Mohli by tak ohrozit nejen svého
blízkého, ale také své okolí,“ vzkazuje Radka Miloševská.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na tato čísla ve statistice Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje není hezký pohled... V Prostějově je aktuálně
2 501 lidí nemocných chřipkou v měřítku na 100 tisíc obyvatel. Je
to nejvíce ze všech měst Olomouckého kraje! Dostoupila už chřipková epidemie na svůj letošní vrchol? To nedokáží odhadnout ani
odborníci.

HEKTOR
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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.

  89:;

PLUMLOV Nadace Malý Noe vstoupila do povědomí prostějovské
veřejnosti svým projektem výsadby
lipové aleje, která vyrostla na „staré
cestě“ vedoucí od kostela k pláži
U Lázničků. Peníze z této nadace
nyní doputovaly i do dětského
domova v Plumlově.
Nadace Malý Noe z Olomouce
v rámci projektu Pokojíček zafinancovala novou kuchyň na třetí rodinné
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získal novou kuchyň

PROSTĚJOV Po roce tu zase máme
tradiční Noc s Andersenem, kterou
pořádá Informační centrum pro
mládež Prostějov. Letos si můžete
přijít užít program plný zábavy, her,
soutěží a knížek s tématem Pejska
a kočičky. A někteří odvážlivci dokonce poté můžou přespat v budově
Cyrilometodějského
gymnázia.
Celá akce začne v pátek 23. března
od 18:00 hodin v budově ICM
v Komenského ulici 17.
Informační centrum pro mládež se
Nocí s Andersenem připojuje k akci,
kterou k podpoře dětského čtení
pořádá Klub dětských knihoven SKIP
ČR. V minulých letech se v ICM
ponořili do hlubin s malou mořskou vílou, zažili neuvěřitelná dobrodružství
s Myšpulínem, Bobíkem, Pinďou
a Fifinkou nebo poznali taje vesmíru
a jeho mimozemských obyvatel. Letos
jsou zvány všechny děti od 6 do 11 let
na téma O pejskovi a kočičce s tím, že
tematické kostýmy jsou vítány! Bude
vás čekat spousta zábavy a společné
přespání pod střechou gymnázia. „Ti,
co se odhodlají u nás nocovat, budou

Nelly KRČKOVÁ
13. 3. 2018 50 cm 2,65 kg
Prostějov

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

Počet nemocných chřipkou
je v Prostějově REKORDNÍ

Valentýna ANTLOVÁ
13. 3. 2018 50 cm 4,10 kg
Lešany

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:

Karolína BUREŠOVÁ
11. 3. 2018 43 cm 2,15 kg
Mostkovice

Dětský domov v Plumlově     !"!!#

Dominik DOLÁK
11. 3. 2018 49 cm 3,40 kg
Prostějov - Vrahovice

Sofie Izabela TVRDÁ
10. 3. 2018 51 cm 3,80 kg
Vrchoslavice

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!

6

www.vecernikpv.cz

objeveny fresky s různými motivy.
Těžko říct, jak jsou staré. Ale jsou celkem hezké, takže jsme se v radě města
rozhodli investovat do jejich renovace,“ prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního města Prostějova. „Odsouhlasili
jsme rozpočtové opatření na renovaci
zmíněných fresek ve výši sto třicet tisíc
korun,“ doplnil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
další z náměstků.
(mik)

15

šil k situaci hřiště, které je situováno
u silnice mezi bytovými domy. Jak
Večerník zjistil, nový plot ohraničí pískoviště ještě během jara a městskou
pokladnu přijde na necelých sedmašedesát tisíc korun.
(mik)

jen za
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PROSTĚJOV Nějaký čas byl klid,
ovšem v posledních týdnech si zejména lidé žijící v Olomoucké ulici
a okolí čím dál častěji stěžují na hluk
i nepořádek související s diskotékou
DCM Morava. Tyto problémy se
přenesly také na půdu posledního
jednání zastupitelstva města, které
proběhlo předminulé pondělí a úterý. Konkrétně se tak stalo ve chvíli,
kdy se projednávala výroční zpráva
o činnosti strážníků městské policie.
„Obrátil se na mě známý, který si mi
postěžoval na noční rachot v diskotéce Morava. Problém je podle něj
i v tom, že když tam přijede městská
policie, strážníci údajně zůstávají sedět
v autě. A lidi, kteří vycházejí z disko-

a jejich odpis schválit rada města, ale těch
nad padesát tisíc korun je mnohem víc.
A ty může schválit pouze zastupitelstvo.
Největší problémy registrujeme u nájemníků, kterým Domovní správa pronajme
byt na dobu určitou. Dotyční se nastěhují, ale od prvopočátku nájemné neplatí.
Bohužel současná legislativa neumožňuje, abychom takové neplatiče ihned
vystěhovali, dokonce se objevují i právní
problémy poté, co jim nájemní smlouva
skončí a oni se odmítají z bytu vystěhovat,“ podotkla prostějovská primátorka
Alena Rašková (ČSSD).
Večerník také získal informaci, jak rozsáhlý je aktuální seznam dluhů na nájemném, který se bude odepisovat. „Bavíme
se zde o celkové částce přesahující jeden
milion korun. V některých jednotlivých
případech jde o částky sto padesát či sto
sedmdesát tisíc korun,“ uvedl náměstek
Pospíšil.
(mik)
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zoruji, co se tam děje. Jeden pozitivní
obrat u chování ochranky diskotéky je
ten, že návštěvníky, kteří se chtějí dostat
dovnitř, přestože je už obsazeno, vpouští alespoň za vchodové dveře. Nemusí
tak čekat venku a netropí hluk. Ovšem
problém nastává s hosty diskotéky,
kteří v nočních hodinách odcházejí.
Ti tedy dělají pořádný randál, ale také
svinčík. Chudáci lidé, co bydlí naproti,“
poznamenala Alena Rašková (ČSSD).
„Je mi velice líto, že po dlouhém období klidu se opět přetřásá problematika hluku před naší diskotékou. My
ale nemůžeme ovlivnit skutečnost, že
naši hosté se shlukují venku před provozovnou a baví se mezi sebou. Může
za to i nový protikuřácký zákon, kvů-

VHUL¾O
YHéHUQÊNX

li němuž musí návštěvníci naší diskotéky chodit kouřit ven. Nemyslím si
ale, že by tady dělali zas až tak velký
hluk či nepořádek. Je však pravda, že
když mohli kouřit uvnitř provozovny,
tak jsme několik let nezaznamenali
jedinou stížnost od občanů žijících
v okolí. Mrzí mě to, že nyní se občané
znovu ozývají, ale skutečně nevím, jak
zamezit tomu, aby se naši hosté před
diskotékou třeba nahlas nebavili...,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník
Petr Bartoš, majitel Discoclubu Morava v Prostějově.
Buď jak buď, zajištění bezpečnosti
a klidu v Olomoucké ulici se tak po
čase opět dostává na seznam priorit
prostějovských strážníků... (mik)

VÍTĚZSLAV MATYÁŠ: „SANKCE
za alkohol a drogy by se měly zpřísnit!“

A pokud máte skutečně podobný podnět jako v případě DCM Morava, tak
mi jej sdělte, já ho prověřím. Právě Olomoucké ulici totiž především v pátek
a v sobotu věnujeme zvýšenou pozornost. Problém je v tom, že organizátoři
diskoték v Moravě se opilých potížistů
zbavují tak, že je s prominutím vykopnou ven na veřejné prostranství, ať si
tam s nimi nějakým způsobem poradí.... Řešili jsme pak následně řadu případů, při kterých byly použity i donucovací prostředky. Takže pokud to bylo
potřeba, strážníci zakročili, a to velmi
důsledně,“ kontroval Jan Nagy.
K problémům s uvedenou diskotékou
se vyjádřila i prostějovská primátorka.
„Občas kolem v noci projíždím a po-

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerníku jsme zveřejnili aktuálně vydanou statistiku dopravní nehodovosti na Prostějovsku za loňský rok.
Nyní jsme dali slovo tomu nejpovolanějšímu. Vítězslav Matyáš (na snímku), vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov, si pochvaloval klesající počet nehod i jejich následků. Zároveň by ale přitvrdil v boji
proti alkoholu a drogám za volantem, současné tresty za porušení těchto
předpisů považuje za nedostatečné.
desát bylo těžce zraněno. Například
EXKLUZIVNÍ
v roce 2004 bylo usmrceno dvaadvacet
rozhovor
osob, těžké zranění utrpělo čtyřiapadesát účastníků nehod.“
pro Večerník
 Jaký je váš názor na alkohol
Michal
a drogy za volantem? Vloni celkem
sedmatřicet nehod způsobili právě
KADLEC
řidiči ovlivněni těmito látkami...
 Lze na statistických číslech do- „Alkohol a drogy za volant nepatří, to
pravních nehod na Prostějovsku je všeobecně známo. Můj názor se nijak
v roce 2017 najít vůbec něco pozitiv- neliší, domnívám se, že ukládané sankního?
ce za tyto delikty nejsou odpovídající
„V dlouhodobém horizontu je to ur- dnešnímu stavu a měly by se výrazně
čitě jejich klesající počet a s tím sou- zpřísnit.“
visejících následků. V minulém roce  Je v silách Policie ČR předcházet
například na silnicích prostějovského tomu, aby za volant usedali opilí či
regionu zahynuly čtyři osoby a čtrnáct zdrogovaní řidiči?
zraněno, což je druhý nejpříznivější ná- „Policie pracuje v rámci svých možsledek od roku 1997. Právě tehdy před ností a tato problematika je mezi jejími
jednadvaceti lety zahynulo na Prostě- prioritami. Otázka, jak zlepšit a elimijovsku pětadvacet osob, dalších osm- novat současný stav, musí být směřová-

na na jiné instituce, které mohou svou
činností ovlivnit úroveň bezpečnosti
silničního provozu. Jde tedy o ústřední
orgány státní správy, orgány regionální
a místní správy, profesní organizace,
jako jsou autoškoly, dopravci, dopravní podniky a podobně, dále pak firmy
a soukromé subjekty, nevládní organizace, občanská sdružení.“
 Máme za sebou dva a půl měsíce
roku 2018. Zlepšil se stav na silnicích Prostějovska za tuto dobu oproti předchozímu roku?
„Pokračuje pozitivní vývoj nehodovosti, letos zatím není žádná usmrcená
ani žádná těžce zraněná osoba. Počet
nehod zůstává relativně stejný jako
v minulém roce, došlo pouze k vyššímu
nárůstu srážek, které jsou zaviněny zvěří. Na nějaké hodnocení či srovnávání
je ale brzy. Jak již bylo řečeno na počátku, následky nehod jsou dlouhodobě
na klesající křivce. Uvědomme si však,
na jaké úrovni byly před třiceti lety
bezpečnostní prvky ve vozidlech a jak
jsou na tom vozidla nyní. Je také nutné
přihlédnout k vývoji motorizace tehdy
a dnes. Na druhou stranu je také nutno



přijmout fakt, že v rámci hodnocení
České republiky v Národní strategii
silničního provozu 2011 až 2020, kde
je hodnoticích kritérií mnohem více,
nám náleží nelichotivá příčka a pozvolna klesáme ke konci žebříčku zemí Evropské unie.“

  

PROSTĚJOV Ani v tomto březnovém čísle Večerníku nechybí seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese
název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata. Na konci sedmé rundy přichází na řadu setkání
s pracovníkem ze státní správy policie či justičních orgánů, které navazuje na předešlé zpovědi se členem Rady statutárního města
Prostějov, zástupcem podnikatelské sféry a osobnost z kulturní či společenské oblasti.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

téky, nechávají venku nerušeně dělat
hluk a nepořádek. Nejsem zastáncem
nějakého zavírání klubů či diskoték,
ale považuji za úkol právě městské policie, aby v Olomoucké ulici udržovala
klid a pořádek. Pokud je to ale tak, že
strážníci, když vidí, že by měli problém s nějakými podnapilými lidmi,
tak raději zůstanou sedět v autě, je to
na pováženou...,“ pronesl na jednání
zastupitelstva Petr Lysek (Změna pro
Prostějov).
Proti jeho slovům se však ředitel Městské policie Prostějov ohradil. „Není
tomu tak, jak uvádí tady pan zastupitel!
Pravdou je, že věnujeme velkou pozornost celé řadě restaurací, kde se dá
očekávat narušení veřejného pořádku.

„Chudáci, co bydlí naproti,“ uvědomuje si primátorka

torky statutárního města Prostějova.
Tímto problémem se minulé úterý
zabývala rada města. „Věc jsme projednali, a pochopitelně vyhovíme požadavku tamních obyvatel a oplocení
necháme vybudovat,“ oznámil Pospí-
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PROSTĚJOV Pískoviště s herními
prvky pro děti mezi bloky domů
ve Studentské ulici je nebezpečné.
Chybí mu totiž oplocení a malá
drobotina se tak ve chvílích nepozornosti rodičů často a velice snadno dostává na vedlejší silnici nebo
parkoviště. A tak několikrát už tam
byly děti přímo v ohrožení života...
„Na tento problém nás upozornili
samotní obyvatelé domů ve Studentské ulici, hlavně rodiče malých
dětí. Byl jsem se tam osobně podívat
s pracovníky odboru správy majetku
města a sám jsem uznal, že jde o velice nebezpečnou situaci. Pískoviště
není oplocené a děti z něj často vybíhají hned na přiléhající silnici nebo
na parkoviště. Tam jde o život! A co
si budeme povídat, řidiči tam nejsou
zrovna ohleduplní a opatrní,“ řekl Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primá-

DLUHY ZA NÁJEMNÉ
PROSTĚJOV Je to už nepsaný
zvyk opakující se každým
rokem v tuto dobu. Na
základě
podkladů
z Domovní správy prostějovští radní projednávají seznam dlužníků
na nájemném v městských
bytech. Zatímco od řady lidí je
pohledávka vymáhána soudně a posléze i exekuční cestou, jiné jsou prakticky nevymahatelné. Takže i letos dochází k jejich odpisům.
Seznam tohoto druhu obdrželi prostějovští konšelé na nedávném jednání
rady města. „Je to tradiční materiál,
kterým se zabýváme zhruba jednou za
rok. Domovní správa Prostějov si vždy
sepíše na základě doporučení bytové
komise seznam pohledávek, které jsou
už naprosto nedobytné. V ojedinělých
případech buď dlužníci na nájemném
zemřeli, nebo bylo zjištěno a potvrzeno,
že svůj finanční závazek vůči Domovní
správě nemají z čeho zaplatit. Takové návrhy na odpis pohledávek projednáváme
tradičně v radě města, musí je ale vzápětí
ještě schválit zastupitelstvo,“ vysvětluje Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
„Aktuálně jde o poměrně vysoké částky.
Do dvaceti tisíc korun je může posoudit

PROSTĚJOV Při probíhající rekonstrukci fasády na budově Základní a mateřské školy v Čechovicích objevili dělníci pozoruhodnou
věc. Pod starou omítkou totiž našly
fresky! Jak Večerník zjistil, magistrát je hodlá zrenovovat.
„Právě teď stavbaři rekonstruují fasádu
školní budovy v Čechovicích, která se
postupem času rozpadá. Na štítové zdi
těsně pod střechou byly pod omítkou

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

OBJEVENÉ FRESKY
'Û7(0-'(2ĸ,927 na škole se opraví
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o již zmíněné Azylové centrum, domy
pro seniory, domy s pečovatelskou službou či pro občany trpící Alzheimerovou
nemocí. Některé věci můžeme ovlivnit,
třeba výstavbou DPS nebo komunitních domů jako nyní stavíme v ulici Sušilova. Jiné jako právě pobytové služby
pro občany s Alzheimerovou nemocí či
domy pro seniory řešit nemůžeme, toto
je záležitost Olomouckého kraje. Chybí
také hospicová péče a další odlehčovací
služby,“ zmínil Pavel Smetana.
Jak ještě zdůraznil, prostějovští radní
mají připravenou ještě určitou finanční
rezervu na podporu sociálních služeb.
„Bude vyhlášeno druhé kolo dotačních
titulů, kde by měly být uspokojeny potřeby dalších organizací. Navíc pokud
nastane nějaká neočekávaná situace,
jako je například požár kotelny na Tetíně, tak jsme připraveni organizacím
pomoci, samozřejmě poté, co budou
známy skutečné potřebné náklady, na
které dané organizace nemají prostředky. Sociální oblast ve městě nebyla a není
Popelkou,“ uzavírá náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
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Smetana (ČSSD), náměstek primátorky Prostějova pro sociální oblast.
Podle něj se letos podařilo vyhovět
takřka všem subjektům. „Dá se říci, že
téměř všechny organizace, které si zažádaly o dotaci, byly uspokojeny, a to
ve větší míře než vloni. Komise hlavně
doporučila částky, které organizacím
zajistí pokračovat v jejich bohulibé
činnosti v neomezené míře. Samozřejmostí je to, že všechny výše uvedené
orgány města posuzují potřebnost
služeb v sociální oblasti pro občany,“
uvedl dále Smetana.
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15.

každý rok žádají organizace v sociální
oblasti o více prostředků, než kolik jim
můžeme z rozpočtu města poskytnout.
Stejná situace je i v oblasti sportu či kultury. Neznamená to však, že by nebyla
vůle, ale snažíme se především zajistit
prostředky pro zachování funkčnosti
jednotlivých sociálních služeb. Vedle
prostředků, kterými město přispívá
v rámci dotačních titulů, těmto organizacím pomáháme i jinak. Například
konkrétně co se týče Azylového centra,
budeme se snažit zajistit další prostředky a napomoci této organizaci například zajištěním modulárních jednotek
pro navýšení kapacity centra, aby se
tak mohl zvýšit počet lůžek pro klienty.
O této aktivitě jednáme od loňského
podzimu a věřím, že se ji podaří dovést
do úspěšného konce,“ sdělil náměstek
primátorky pro sociální oblast.
Každoročně se nejenom na prostějovském magistrátu debatuje o tom, zda je
síť sociálních služeb v Prostějově dostatečná. „Mohu říci, že ano. Druhá věc je,
že bychom potřebovali u některých služeb navýšit kapacity. Jedná se například
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Večerník však v jeho řeči našel jeden rozpor. Zatímco vloni magistrát svými
dotacemi pomohl sociálním organizacím celkovou částkou přesahující
dva miliony korun. Z letošního dostupného seznamu se však tato částka
snížila na 1,7 milionu korun. Jak je to
možné? „Může se na první chvíli zdát,
že podpora je menší, ale důvod je jednoduchý. Doposud nepožádaly o dotaci
všechny subjekty, které jsme podpořili
v loňském roce, ale dá se očekávat, že
tyto organizace, které nestihly první
termín vyhlášení dotačních titulů tak
učiní v druhém kole. Dalším důvodem
je též to, že do sociální oblasti uvolnil stát
oproti loňsku více prostředků, v rámci
celého Olomouckého kraje to bude
zhruba jedna miliarda korun,“ vysvětlil
Pavel Smetana.
Největší prioritu, či chcete-li náklonnost prostějovských zastupitelů,
požívá Azylové centrum Prostějov.
To i letos obdrželo dotaci nejvyšší,
celkem půl milionu korun. Pravdou
ale je, že ředitel „azyláku“ Jan Kalla
žádal o 900 tisíc korun... „Tak jako

PROSTĚJOV Na začátku února jsme
informovali o záměru výměny stadionu ve Sportovní ulici za rodný dům
Jiřího Wolkera na náměstí T. G. Masaryka. O možnost této směny požádal
magistrát prostějovský podnikatel
Marek Pořízka, majitel pozemků, kde
dříve měli sídlo fotbalisté Železáren

a později LeRKu. Tehdy tento „kšeft
století“ odmítla rada, předminulý týden pak také zastupitelstvo. Ovšem
jak se zdá, není všem dnům konec...
Prostějovští radní na jednání zastupitelstva v pondělí 19. února předložili
ke schválení své negativní stanovisko
k uvedené výměně. „Finanční výbor do-

ho hřiště další požadavek na směnu nemovitostí. Uvidíme...,“ potvrdil Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Jak vidí celou záležitost samotný majitel
legendárního stánku? „Já se o rozhodnutích rady města a teď i zastupitelstva bohužel dozvídám jen z Večerníku... Žádné
písemné stanovisko z radnice mi dosud
nebylo doručeno. Tím pádem bych se
k celé věci nechtěl ještě konkrétně vyjadřovat. Můžu vám ale říct, že každopádně
jsem připraven k dalšímu jednání,“ svěřil
se nám prostějovský podnikatel Marek
Pořízka.
(mik)
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poručuje zastupitelům, aby se ztotožnili
s návrhem rady města. Nicméně zdůrazňujeme to, aby se s majitelem předmětných pozemků ve Sportovní ulici i nadále intenzivně jednalo o směně nebo
nějaké jiné formě,“ uvedl Bedřich Grulich
(ČSSD), radní a předseda finančního výboru města. „K tomuto přání bych se rád

„Jsem ale ochoten jednat dál,“
potvrdil Večerníku M. Pořízka

přidal, protože je to jedna z významných
šancí získat pozemky v klidové zóně, ve
které působí různé sportovní oddíly. Pokud bude pan Pořízka požadovat směnu
hřiště za nějaké pozemky či jiný stavební
objekt než je Wolkerův dům, můžeme
mu vyhovět. Samozřejmě v rámci možností a také územního plánu města,“ ozval
se Josef Augustin (KSČM).
S možností dalšího jednání souhlasila
i opozice, takže se dá předpokládat, že areál ve Sportovní ulici ještě neřekl poslední
slovo. „Na základě mých informací se dá
předpokládat, že během čtrnácti dní padne ze strany majitele bývalého fotbalové-

Směnnu hřišště zaa dům
m odm
mítli i zastuppitelé

2.

150 000

PROSTĚJOV Je mladý, ale po fyzické stránce nezvládl řízení vozidla v pozdních nočních hodinách.
Jak jinak si totiž lze vysvětlit, že devatenáctiletý řidič usnul za volantem a vrazil do stromu?
„V pondělí dvanáctého března dvě
hodiny po půlnoci došlo v Dolní ulici
k havárii osobního automobilu značky
Peugeot. Devatenáctiletý řidič podle
svých slov vlivem mikrospánku ztratil nad vozidlem kontrolu a při jízdě
směrem od centra města vyjel vpravo
mimo komunikaci. Přes zvýšený obrubník se dostal na travnatý pás, kde
s autem narazil do stromu. Od něj se
odrazil a zastavil zpět na komunikaci.
Při havárii řidič utrpěl zranění, se kterým byl následně převezen do prostějovské nemocnice,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Kraj-
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nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
jedenačtyřicet tisíc korun. Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění havárie jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)
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ského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak Večerník přímo na místě viděl,
u nehody zastavili i dva projíždějící
řidiči nákladních vozidel, kteří zraněnému mladíkovi poskytli první
pomoc. Poté dorazila záchranka
a hasiči. „Ke zranění dalších osob

PROSTĚJOV Zřejmě se v něm hnulo
svědomí, ale na druhé straně, co mu
zbývalo? Strážníci městské policie
našli na parkovišti u místního nádraží
v Prostějově odstavenou škodovku.
Jejich pozornost upoutala nabouraná
přední část a také skutečnost, že ve
voze seděl muž, který na první pohled
jevil známky opilosti. Ten se následně
přiznal k nehodě, kterou způsobil šest
kilometrů daleko...
„V pondělí dvanáctého března v sedm hodin ráno jsme přijali oznámení strážníků
prostějovské městské policie o muži pod
vlivem alkoholu sedícím v poškozeném
automobilu ve Sladkovského ulici. Na
místo přivolaným policistům dopravního inspektorátu se devětapadesátiletý
muž přiznal, že svým automobilem značky Škoda mezi druhou a třetí hodinou
po půlnoci havaroval na nezpevněné
komunikaci v Čelechovicích na Hané.
Ke zranění osob při havárii nedošlo.
Výše škody způsobené na automobilu
byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc
korun. Již strážníci u muže provedenou
dechovou zkouškou změřili hodnotu
2,31 promile alkoholu v dechu. Podrobit se odbornému lékařskému vyšetření
ke zjištění ovlivnění alkoholem se muž
odmítl,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
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ohrožení pod vlivem návykové látky.
„Za ten podezřelému hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest,
nebo zákaz činnosti. Další jízdu policisté
muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičské oprávnění. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění uvedených událostí jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal František
Kořínek.
(mik)

Šofér usnul na Dolní a ... Strážníkům se přiznal k nehodě
v Čelechovicích
… napálil to do stromu!

Prostějov (mik) - Nezdá se to, ale
zbývají už pouhé dva měsíce do otevření největšího prostějovského koupaliště. A vlastně jediného. Přípravy
na novou koupací sezónu již pomalu
začínají, ovšem Domovní správa se
potýká s problémem nedostatku zaměstnanců k zajištění kvalitních služeb v aquaparku v Krasické ulici. „Hledáme lidi na pozice plavčíka, pokladní
a údržbáře. Věřím, že do začátku sezóny tyto posty obsadíme,“ prozradil
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
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1.

150 000

1. Azylové centrum Prostějov
2. Společnost Podané ruce (kontaktní centrum)
3. Spolek LIPKA Prostějov (sociální služby pro seniory)
4. Mateřské centrum Prostějov
5. Spolek LIPKA Prostějov (denní stacionář)
6. Společnost Podané ruce (nízkoprahové zařízení)
7. SOS dětské vesničky Staré Město
8. Pomocné ruce Prostějov
9. Svaz tělesně postižených Prostějov
10. Společnost Podané ruce (terapeutické centrum)
11. Charita Prostějov (Domov Daliborka, odlehčovací služby)
12. Charita Prostějov (Domov Daliborka, chráněné bydlení)
13. Středisko rané péče Olomouc
14. Člověk v tísni Praha
15. Spolek Podané ruce Frýdek-Místek
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Tak jednoduché to ovšem nebylo.
Ještě před zasedáním zastupitelstva se
žádosti sociálních organizací o finanční příspěvek od prostějovského magistrátu posuzovaly velmi podrobně

100 000

Michal
KADLEC

500 000

a přísně. „Tak jako každoročně i letos
jsme zvažovali všechna pro a proti při
přidělování dotací do sociální oblasti. Komise sociální a zdravotní Rady
města Prostějova na svých jednáních
vyhodnotila jednotlivé žádosti a následně svůj návrh předložila radě
k projednání. Dotace nad padesát tisíc
korun pak byly podstoupeny do zastupitelstva ke schválení se svým doporučením. A zároveň dotace do padesáti
tisíc korun schválila přímo rada města,“ vysvětlil Večerníku mechanismus
při posuzování žádostí o dotaci Pavel

90 000

PŮVODNÍ
zpravodajství

80 000

pro Večerník

75 000

    

Prostějov (red) - Prostějovští strážníci se zapojí do celostátní akce Jehla, která se uskuteční dne 17. dubna.
Akce je zaměřena na sběr nebezpečných použitých jehel na veřejných
prostranstvích, zejména v místech,
kde jsou v průběhu roku nacházeny,
a sice například v parcích, zákoutích
sídlištních celků, v okolí hřišť a podobně. „Faktem je, že sběr takového
nebezpečného odpadu je prováděn
i našimi strážníky průběžně celý rok.
Jehly sbíráme pochopitelně v ochranných rukavicích, pouze nerezovými
kleštěmi do jednorázových sběrných
nádob, které jsou odevzdávány k likvidaci do kontaktního centra Podané ruce ve Vrahovicích,“ uvedl ředitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy
s tím, že ročně je takto odevzdáno na
150 kusů jehel. Cílem akce je provést
kontrolu co největšího počtu ulic,
parků, sídlišť a míst, kde lze předpokládat nález použité jehly, aby nedošlo ke zranění jiných osob, případně
k šíření nemoci.

milujeme

„Sociální oblast v Prostějově už není Popelkou,“ říká náměstek
primátorky Pavel Smetana

PROSTĚJOV Není tomu tak dávno, co Večerník přinesl kompletní seznam dotací, které od
prostějovského magistrátu obdržely sociální spolky a organizace v uplynulém roce 2017.
Na dosud posledním jednání v únoru však už zastupitelstvo odhlasovalo potřebné peníze
do sociální oblasti na letošní rok a nutno podotknout, že zatímco kvůli finanční podpoře sportovních klubů se debatovalo tři hodiny, skoro 1 700 000 korun do sociální oblasti
schválili zastupitelé bez mrknutí oka během dvou minut.

70 000

  

50 000

 

20 000

Prostějov (red) - Lidé již nějaký čas
volají po opravě chodníku v Bulharské ulici a v letních měsících se první
etapy rekonstrukce konečně dočkají.
Jak zaznělo z magistrátu, projekt je
hotov, nyní je třeba vybrat dodavatele
prací. „Jasně se v něm hovoří o výměně stávající podkladní konstrukce
chodníku, chodníku z betonové zámkové dlažby, o umístění vsakovacího
odvodňovacího proužku z distanční
dlažby, navázání ploch na stávající povrchy, řešení terénních úprav
a ozelenění volných ploch,“ okomentoval záměr zahájit zadávací řízení na
provedení stavební akce náměstek
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že rekonstrukce chodníku
v Bulharské ulici se bude provádět
na dvě etapy. „První bude zahájena
v červenci, druhá pak v září tohoto
roku,“ potvrdil.

16 500

RYCHLÝ


10 000

zpravodajství

10 000
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střídat. Stále tak budeme zažívat
jaro, léto, podzim a zimu a nadávat
sice můžeme, ale to je tak to jediné,
co s tím můžeme dělat...
a začátku března jsme si připomněli čtyřicet let od vzletu
prvního a zatím posledního Čechoslováka do vesmíru. Když jsem pročítal reportáže ze současného tisku,
tak jsem měl pocit, že pan Remek
by se měl skoro stydět, že vyletěl
tam nahoru, protože byl komunista, byl synem vysoce postaveného
důstojníka, navíc letěl s „Rusákem“.
Já se tedy domnívám, že Remek
byl a je hrdina, a to proto, že se
jako třetí po Rusech a Američanech do vesmíru vůbec dostal.
Že to bylo v sovětské raketě a se sovětským kolegou Gubarevem, jest
jevem vcelku logickým, doba byla
taková, byli jsme tehdy ve sféře vlivu Sovětů a basta. Jinak to nešlo. Ne
všechny pokusy o dobytí vesmíru
bývají úspěšné a tak v tom muselo
být i dost odvahy. A za tohle všech-

N

no bychom si pana Remka měli vážit a ne se stále rýpat v jeho členství
u komunistů, či že byl velvyslancem
v Rusku. Když už máme nějakého
slavného jedince, tak mu to prostě
dáme „hezky po česku“ sežrat...
Proč to děláme, ví snad jen Bůh. Asi
je to v naší hezké povaze.
a Slovensku zastřelili novináře, který se intenzivně zajímal o vcelku žhavé kauzy. V době,
kdy píši tyto řádky, je jeho vražda
ve vyšetřování. Verzí, těch mafiánských i nemafiánských, je víc,
v každém případě to vcelku hodně
hýbe ústředními orgány slovenské
moci, dokonce to i tamní obyvatele
přimělo od listopadu 1989 poprvé
vyjít do ulic v rámci masových demonstrací. Dlouhá léta jsme s tímto
národem žili v jednom státě a tak by
nás měly jejich problémy zajímat.
Očekával bych minimálně nějakou reakci od českého syndikátu novinářů, která by se dostala
do hlavních médií, či alespoň
vyjádření šéfredaktorů hlavních
tiskovin, kterým de facto zabili
kolegu. Nic takového jsem nezaznamenal a mám pocit, že to jediné,
co se zatím na našem území z případu vytáhlo, je spíše tak trochu na

Nemusíme konečně zabíhat ani do
vysoké politiky. Jak si aktivisté řídí své
ovečky v zastupitelské demokracii,
dobře dokumentuje i prostějovská
scéna. A to nejen v obecném a bohulibém zájmu, kterým se chrabří aktivisté
neochvějně zaštiťují. Stačí, když něco
hoří doma.
A tak si jeden zdejší politický aktivista přihříval polívčičku před soudním
sporem, který s prostějovským magistrátem vede člen jeho rodiny. Počíná
si přitom buď poněkud neohrabaně,
nebo naopak natolik sebevědomě,

jako kdyby se nemohlo vůbec nic stát.
S prosbou na vznesení potřebného
dotazu na vedení města osloví nejprve
jednoho opozičního zastupitele, aby
jej vzápětí před dalšími dvěma pomluvil z nedostatku kuráže.
Oslovená dáma se nakonec ukázala
odvážnější mužů a zadaný dopis odeslala. Jenže hra na pimprlata se tak
nějak dostala na „světlo boží“. Až se budou lidem volení zástupci zase jednou
dušovat, že oni fakt za nic nemohou,
protentokrát jim věřme. Běh světa
dnes řídí ti, které nikdo nevolí...

úrovni hledání senzací a drbů. Mezi
novinářskou obcí jsou v rámci celého světa novináři charakteru seriózního a pak pisálkové, kteří vytváří
umělé kauzy, šíří nenávist a pomluvy na všechny strany. Pokud se z jejich řad ovšem stane někdo objetí
vraždy, očekával bych minimálně
účast a projev soustrasti pro kolegu
novináře a hlavně člověka. Nic víc
k tomu nemám co dodat, ale smutno mi z toho je...

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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Naprosto nesouhlasím s panem Peterkou, který se na tomto místě vyjádřil
k výsadbě stromů v Krasické ulici. Nevím, kudy pan Peterka chodí, ale ulice je již od podzimu nově dosazená. A také stromy nezaschly všechny, jak
tvrdí. Vzhledem k tomu, že na začátku svého příspěvku píše pan Peterka
v ženském rodě, se domnívám, že jde o účelovou lež. Pane Peterko, pokud
něco nevíte, tak nepište!
Jana Otáhalová, Prostějov
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Je dobře, že se konečně opravuje silnice v Brněnské, vždyť se po ní už nedalo jezdit! V souvislosti s probíhající rekonstrukcí mě ale udivuje, tedy
spíše rozčiluje, jak se někteří lidé a nejen z Brněnské ulice k celé záležitosti
staví. Tolik nadávek a kritiky jsem už dlouho neslyšel. A to jenom proto,
že spousta z nás, kteří v této lokalitě žijeme, musíme holt svoje auta parkovat v delších vzdálenostech od svého bydliště, protože tam, kde jsme
byli zvyklí parkovat, je nyní plno. Najednou se všem zdá, že opravovat
Brněnskou ulici je zbytečné a město či kraj dělají jen naschvály. Přitom
tito všichni ještě před půl rokem nadávali, že v Brněnské je strašná silnice plná děr, výmolů nebo vyjetých kolejí. No, nikdo se nikdy nezavděčí
všem.
Roman Oháňka, Prostějov
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Chtěla bych jen krátce reagovat na článek ve Večerníku, který popisoval střelbu policistů na zloděje auta v naší ulici E. Valenty. Musím přiznat, že v onu
noc jsem něco nápadného slyšela, ale ani náhodou jsem si nepomyslela, že jde
o střelbu. Spíše jsem byla názoru, že někdo protáhl nějakou oslavu a používá
petardy nebo si někdo pořádá noční ohňostroj. Kdepak by mě napadlo, že
se v Prostějově na ulici bude střílet! Vždyť každý na radnici přece tvrdí, že je
Prostějov bezpečné město!
Milada Nakládalová, Prostějov
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Když tak v poslední době sleduji, co prostějovští páni policisté všechno zamlčují, nedivím se, že většina lidí považuje Prostějov za bezpečné město. Zatímco
na radnici jim primátorka rozdává medaile a plácá je po zádech, jak se starají
o bezpečí v Prostějově, tady se střílí, znásilňuje a přepadává. Večerníku bych se
rád zeptal, proč v prosinci nepsal o přepadení seniorky u městské tržnice, kterou
zhruba patnáctiletý snědý chlapec uhodil železnou tyčí do zad a okradl ji o kabelku? Nebo vám to policie také nenahlásila? To je divné... Ale jinak je v Prostějově bezpečno, že? Zajímalo by mě, zda by pan Kořínek alespoň v krátkosti
informoval o tom, kdyby na Prostějov spadla atomová bomba. Ta by se snad
zapřít nedala...
J. K., Prostějov
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ohužel si na tento způsob zimy
budeme muset zvyknout, že
kde nic tu nic. Pak to prostě na
chvíli udeří a naší reakcí bude nepřipravenost, a to nejen, co se týká
nás, ale třeba i našich aut, načež
pak přichází velké nadávky. Jednou
nám říkají o globálním oteplování,
pak zase o blížící se době ledové.
Ale nám je to jedno, a i kdyby bylo
normálně, jak má v každém období roku být, stejně se nám to nebude líbit. Vůbec jsem za poslední
roky zjistil, že bychom nepotřebovali klasické pojmenování čtyř
ročních období, ale že bychom to
mohli nahradit stručným popisem.
Vše, co zde uvedu, je odposlechnuto přímo v prostějovských ulicích.
Jaro - debilní vlezlá zima, furt
prší. Léto - děsný pařáky a nezaprší a ani nekápne. Podzim - debilní listí všude a prší. Zima - debilní sníh a mrzne. Ač sám jsem
letní typ a toto období je dle mého
nejlepší, chápu, že cykly se musí

B

Na přelomu února a března zasáhly i Prostějov velké mrazy.
Ano, zdálo se to být velmi brutální a je pravda, že pokud nebyl sníh, jako že nebyl, tak šlo vlastně o holomrazy. Ty dohromady s větrem způsobily, že mrzlo, až praštělo. Ostatně tak
tomu bylo i uplynulý víkend...

cích vše působí - zatím - kultivovaným
dojmem ve srovnání třeba s jejich východním sousedem.
Opoziční politici mají jednu hlubokou
pravdu v tom, že oni demonstrace neřídí. To jistě ani nemusí. Oni mají ve
scénáři přisouzené úplně jiné role, kterých se stačí pouze s nezbytnou mírou
prezentačního umění držet. Žádoucí
„tlaky“ za ně vyřídí spící armáda „rezidentů“, kteří jsou na potřebné scény
v exteriérech v jakékoli zemi s americkou ambasádou a pilně pracujícími neziskovkami vždy perfektně připraveni.

TŘI PŘIPOMÍNKYanebCO SE DĚJE KOLEM NÁS...

Chápání domova je individuální. Pro
teenagera to může být místnost, kde
má židli, stůl a počítač, pro starší generaci může být v širším smyslu domovem bývalá republika. Možná proto
mnohým z nás není lhostejné, co se ve
východní části někdejšího společného
státu v poslední době děje.
Přes veškeré snahy o jejich vyvrácení
jsou tvrzení o zahraničním rukopisu a úsilí o „špecifickú“ majdanizaci
událostí po tragické smrti dvou mladých lidí pravdivá. Slováci pravda měli
vždycky svoje „špecifiká“, takže v uli-
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Tomáš KALÁB
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Se sedmadvacátým dílem našeho seriálu sice přicházíme oproti pravidelnému harmonogramu netradičně s týdenním zpožděním, což zapříčinilo zpravodajsky mimořádně bohaté minulé vydání,
o to více jste se však mohli těšit, že to bude stát za to! A vaše očekávání zklamáno nebude. Další klání
sondy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ve které se již více jak rok věnujeme kvalitě a servisu regionální
gastronomie, přináší pohled do vskutku specifické hospůdky.
Jak známo, celý monitoring je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme
se„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou
spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace a monitoringu Hanáckých
slavností či vánočních trhů. V brzké době se pak chystáme navštívit také velikonoční jarmark.
Ostatně historie tohoto projetku začíná být již pořádně koštnatá. Připomeňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího
letopočtu, načež druhý měsíc letopočtu vyplnily hned dva díly a loni v březnu jsme se premiérově
vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným
oživením jsou výše zmíněné bonusy.
Dnes také dochází k avizovanému vyhodnocení naší ankety o nejoblíbenější místo
k posezení. A již brzy dojde k vyhlášení čtenářské soutěže.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech šestadvacet doposud zveřejněných dílů. Teď už ale pojďme hodnotit.
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Dnes navštívíme nenápadnou malou
hospůdku, o jejíž existenci, jak jsme
si ověřili dotazem u svých známých,
mnoho lidí neví. Nachází se v jednom
z malých domků původní zástavby
ulice Libušinka, které zůstaly stát na
svém místě i poté, co naproti vyrostlo
v sedmdesátých letech větší sídliště
poskládané z panelových domů.
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Sami jsme si hospůdky všimli teprve
nedávno - upoutala nás rozzářená okna
a tabule s nabídkou na chodníku. Původně jsme si mysleli, že se jedná o nový
podnik, ale hospůdka v současné podobě funguje již od loňského léta. Předtím
zde prý byla herna a bar, častá to kombinace, která nás zřejmě nikdy nezaujala,
proto jsme ji přehlíželi.
Zlákal nás nápis Krušovická pivnice
slibující možná širší škálu piv tohoto
pivovaru, do tmy zářící rozsvícená
okna a při letmém pohledu zvenčí
i moderní zařízení výčepu. V okolí se
nepotloukaly žádné podezřelé existence, takže jsme si řekli, že se v této
pivnici zastavíme, abychom čtenářům Večerníku sdělili, co se nám zde
líbilo, popřípadě nelíbilo...
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Jeden z nás si potrpí na černou krušovickou desítku, druhý dává přednost plným pivům od jedenáctky výš, takže se
těšil na dvanáctistupňový ležák, možná
i na Mušketýra, leč pohořeli jsme oba.
Ačkoliv výčep slibuje výběr několika
druhů piv, byli jsme informováni, že na

čepu jsou jen světlá krušovická jedenáctka, Starobrno a Radegast. Malou
chvilku jsme se těšili, že Starobrnem by
mohl být Drak, ale nebyl, byla to desítka. Trochu nás zarazilo, že pivnice
nesoucí název Krušovická nabízí jediný druh piva z tohoto pivovaru, ale
potom nám došlo, že jak Královský
pivovar Krušovice, tak Starobrno
patří do jedné globální rodiny jménem Heineken, tudíž tato kombinace piv nějakou logiku má. Proč byl
do rodiny přizván Radegast, nevíme,
příbuzným Heinekenů není. Asi se
dobře prodává.
Takže jsme si objednali a zhodnotili
jak desítku ze Starobrna, tak krušovickou jedenáctku. Desítka byla trochu bez výrazu, jedenáctka nás potěšila víc. S potěšením jsme kvitovali, že
i v takto malém zařízení s omezeným
výběrem jsme dostali každý druh
piva v jiné značkové sklenici. Víme,
je to tak zavedeno téměř všude a pro
pivovary je to reklama, ale přece jen se
jedná o nevelkou hospůdku.
Na dotaz na rozlévané víno jsme dostali odpověď, že můžeme mít bílé
nebo červené. Následoval logicky další dotaz a z odpovědi vyplynulo, že bílým je Veltlín, červeným Vavřinec, ale
kromě toho je k dispozici víno v sedmičkových lahvích. Protože jsme se
dál neptali, nevíme, o jaké víno se
jednalo. Ale podle cenové úrovně
v podniku se důvodně domníváme,
že i jeho cena bude příznivá.
Protože venku začínalo lehce sněžit
a pivo nás nezahřálo, zkusili jsme si
objednat svařák. Ani tím jsme se moc
nezahřáli, bylo ho totiž velmi malé
množství.
Na nápojové kartě nacházející se na
každém stole jsme se dočetli, že kro-

mě rozlévaného vína je v nabídce
slušná škála lihovin, dokonce i těch
dražších, které zde pořídíte za rozumné ceny. Možná jsme měli místo svařáku na zahřátí zvolit raději panáka...

#.
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Již venku na chodníku nás potěšila tabule s nabídkou nakládaného hermelínu, XXL utopence a pizzy. Pizza za
129 Kč z velkovýroby a „mražáku“
nás nezlákala, snad kdyby nás trápil
opravdu velký hlad. Hermelín a utopenec jsou již pro nás klasikou...
I tentokrát jsme byli s oběma variantami spokojeni, utopenec byl opravdu
velikosti XXL a stejný jako všude, kde
jej nakupují z výrobny. Což neznamená, že by byl špatný, tak to určitě není.
Je jen všude stejný, stejně jako sýr.

 
 *
O veškerý servis se stará paní výčepní, vrchní a servírka v jedné
osobě. Stíhala vše bez problému
a bez stresu, hlavně díky kapacitě
podniku. V místnosti s výčepem je
osm míst u dvou stolků a nejvíc se nás
tam vyskytovalo šest, ve druhé místnosti s kapacitou dvaceti míst a velikou
televizní obrazovkou bylo zpočátku asi
pět hostů, později se začali trousit další
návštěvníci, ale nikdy nebylo v pivnici
zároveň víc než dvacet osob.
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EXCELENTNÍ

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

3

DOBRÉ

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete i
něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i
v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

4 VELMI DOBRÉ

2

Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k
zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

SNESITELNÉ

* 
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místnost s televizorem se dostanete
do další místnosti se stoly a lavicemi
pro početnější společnost, šipkami
a jukeboxem, i když při naší návštěvě
zde bylo úplně prázdno, potom musíte do chodby a úplně vzadu naleznete
WC. Pokud jsou dveře do chodby
otevřeny, nápis neuvidíte... V chodbě
vás přepadnou pochyby, jestli jste na
správném místě: první dvoje dveře
jsou zamčené a další neoznačené. Ale
když se vám podaří nalézt ty správné - naštěstí v podniku nebyly v tu
chvíli žádné ženy, takže i ty nesprávné by posloužily svému účelu - máte
vyhráno. Toto hledání absolvujete
jen jednou, protože příště už víte, jak
najít to správné místo. Můžete pak
dělat chytrého před tím, koho tato
cesta čeká poprvé... WC představuje
slušný standard reálného socialismu, vlastně nadstandard, papírové
ručníky a toaletní papír byly tehdy
na záchodcích velkou výjimkou.
Ale plechové stěny kabinek jsme
potkali naposledy asi před dvaceti
lety...

"(* 
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Od podniku s hrdým názvem Krušovická pivnice jsme čekali víc... Nehledali jsme zde nabídku, která je vlastní
spíše restauracím, ale o něco širší nabídku piv z Královského pivovaru Krušovice název sliboval. Interiér je velmi
prostý, působí až syrovým dojmem,
/ 
i zde bychom si dokázali představit
0 
jeho zútulnění. Příště bychom tento
Cesta tam, kam musí chodit i Cí- podnik vyhledali jen v případě, že
sařpán, je delší, je tudíž dobré nechat bychom nechtěli sledovat televizní
si trochu rezervu a nejít na poslední přenos důležité sportovní události
chvíli. Přes větší
o samotě a na gauči, ale chtěli bychom dát přednost menší společnosti
fandů a sklenici zlatavého moku k podpoře hlasivek při fandění.

RaS resumé

Název Krušovická pivnice slibuje víc, než co uvnitř nabízí.
Na pivnici je výběr piva malý a jeho škála neúplná. Jinak
těžko hledáme, co pochválit, ale při vědomí, v jaké restaurační úrovni jsme se ocitli, nejde až tak ani co hanět.
Postrádali jsme zde naopak trochu té pravé hospodské
atmosféry. Zkrátka nic zajímavého, pro co by stálo za to
stát se štamgastem, jsme zde nenašli...

2,5hvězdy
KDO VYHRÁL NEJOBLÍBENÌJŠÍ
Wm'q\*\xGy{m|}WGmW{"
W>x\f\Gq|m>}mW}~
V minulých týdnech jste do redakce mohli zasílat názvy svých oblíbených podniků, ze kterých jsme vyhodnotili ten, který získal nejvíce
hlasů. Tím se po tuhém boji stala restaurace Pilsner Urquell Original
Restaurant na náměstí T. G. Masaryka. Na druhém ístě skončil Národní dům a pomyslný bronz náleží Restauraci Na Kovárně.
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VYHNĚTE SE

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
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JAK SE VÁM LÍBÍ V INDICKÉ RESTAURACI TAAJ PALACE?
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Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


region

zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
NÍK
Pøibydou dva pøechody

V OLŠANECH SPADL
EXKLUZI

VNĚ

Němčice nad Hanou (mls) - Nové
přechody pro chodce by měly vzniknout v ulici Dolní brána před prodejnou Coop a také v ulici Novosady
v Němčicích nad Hanou. Vedení
města v této souvislosti již nechalo připravit projekt na jejich vybudování.

KUS DOMU

Nová silnice pod Kosíøem
Čechy pod Kosířem (mls) - Na
okraji Čech pod Kosířem v lokalitě
Pod hřbitovem by v dohledné době
měla vzniknout nová silnice. Dojde
k tomu po úpravě stávající komunikace, která spojuje silnici vedoucí
kolem místního hřbitova do Lhoty
pod Kosířem s mostem přes Český
potok. Ten se zase nachází na silnici
vedoucí do Hluchova. Vedení obce
plánuje, že by tam v budoucnu mohly vzniknout nové rodinné domy.

„Majitelé opuštìnou nemovitost
zabezpeèí,“ je pøesvìdèen starosta
Milan Elfmark
OLŠANY U PROSTĚJOVA Stav mnohých barabizen na
vesnicích po celém regionu hrozí zborcením. Majitelé
těchto ruin mohou jen doufat, že přitom nebude nikdo
zraněn. K poslednímu podobnému případu došlo uplynulý čtvrtek v Olšanech u Prostějova.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Právě zde ve čtvrtek 15. března
o půl desáté spadla část zdi rodinného domu. Ten už přitom
několik let zůstává opuštěn. Na
místě neštěstí zasahovali profesio-

nální hasiči z Prostějova i Olomouce a místní dobrovolníci. „Hasiči
po příjezdu zjistili, že na neobydleném rodinném domě spadla část
štítové zdi o rozměrech asi dvakrát
čtyři metry. Při události nebyl nikdo zraněn. Velitel zásahu na místo
povolal statika, který rozhodl, že se
objekt nemusí zbourat, pouze zabezpečit proti dalšímu pádu. Hasiči proto nejprve odklidili sutiny,
poté ke štítové zdi postavili dřevě-

Dìtské høištì
èeká na dotaci
Stražisko (mls) - Projekty na výstavbu nového dětského hřiště u mateřské školy a opravu veřejného osvětlení mají hotové ve Stražisku. Zda-li
je budou i realizovat, bude záležet na
tom, zda obec získá dotace, o které
má již požádáno.
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nou konstrukci, která zeď zajistila
proti dalšímu pádu,“ popsala zásah
Vladimíra Hacsiková, mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
Dle starosty obce by s dalším
zabezpečením rozpadajícího se
domu neměl být problém. „Jeho
majitelé bydlí hned vedle, jsem
přesvědčen, že se postarají o to,

Wellness na Konicku
aby k podobné nešťastné náhodě
v budoucnu už nedošlo,“ reagoval
na dotaz Večerníku Milan Elfmark,
který se spíš hrozí stavu některých
jiných nemovitostí v obci. „Najdou se takové, které nejsou vůbec
pod kontrolou. V jednom případě s námi majitelé domu ani přes
opakované výzvy dlouhodobě ne-

komunikují,“ konstatoval starosta
Olšan u Prostějova
Rozpadajících se a opuštěných
domů je v celém regionu pěkná
řádka. Ovšem případů, kdy věc
dojde až takhle daleko, je zatím relativně málo. Hasiči v uplynulých
letech zasahovali například při zřícení domu v Konici či Laškově.

V Prostějovičkách BF::9

byli NA SUCHU 
NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOVIČKY Čtyři suché
dny si prožili v Prostějovičkách.
Kvůli havárii vodovodu tam
voda netekla od soboty 10. března až do úterý 13. března. Od
středy je vše opět v pořádku. Na
situaci upotornil Večerník jeden
ze čtenářů.
Vodovod v Prostějovičkách zajišťuje společnost VAK Plumlov - Vícov.

NEZAMYSLICE Policisté z němčického obvodního oddělení zastavili řidiče a nachytali ho pod vlivem
marihuany. Na tom by v dnešní době
bohužel nebylo zas až tak nic divného, kdyby... Kdyby zfetovaný muž
nenaskočil zpět do svého auta a neujel! Policejní honička mohla začít...
„V neděli jedenáctého března v odpoledních hodinách byl mezi obcemi
Nazamyslice a Dřevnovice zastaven
a kontrolován dvaatřicetiletý muž,
který řídil osobní motorové vozidlo
Škoda Fabia. U řidiče policisté provedli orientační test na drogy, který

Brodek u Konice (mls) - Firma
Naděje Jarmily Podhorné zabývající
se výrobou bylinných tinktur patří
dlouhodobě k nejúspěšnějším firmám na Konicku. V budoucnu by
se měla zaměřit i na wellness terapii.
Za tímto účelem vznikne v Brodku
u Konice rozlehlý objekt, který před
pár dny získal stavební povolení.

Pachatel dopaden

3ROLFHMQËKRQLêNDX1H]DP\VOLF

Pro potřeby nouzového zásobování
obyvatel pitnou vodou byly zajištěny dvě cisterny a probíhala rovněž
krátkodobá obnova dodávek vody.
„Nějaký čas trvalo, než se k nám
podařilo dostat pátrače, kteří odhalili, kde k závadě došlo. Podobných
poruch bylo zřejmě po únorových
mrazech hodně. Nyní jsem ráda, že
už je to za námi,“ ohlédla se za celou
událostí exkluzivně pro Večerník
starostka Prostějoviček Zdeňka
Růžičková.
(mls)
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Soběsuky (pk) - Podezření ze
spáchání přečinu krádeže si vyslechl
devětadvacetiletý muž z Prostějovska. Ten měl v polovině února letošního roku odcizit v Soběsukách horské jízdní kolo značky Merida, které
si v chodbě do restaurace odložil třicetiletý muž. I když si jej zajistil lankovým zámkem, krádeži nezabránil.
Devětadvacetiletý muž mu způsobil
škodu za 6 500 korun.

 ;

byl pozitivní na cannabisové látky.
Po tomto zjištění se ale kontrolovaný
muž nezachoval standardně, naskočil
do vozidla a z místa začal ujíždět,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Následná policejní honička ale dopadla vítězně pro strážce zákona.
„Hlídka ho pronásledovala a za pomoci světelných i zvukových znamení se pokusila řidiče zastavit. S policisty však odmítal spolupracovat, na
výzvy nereagoval a místo toho, aby

vozidlo zastavil, pokračoval v jízdě
dál přes Dřevnovice, Těšice a zpět do
Nezamyslic, kde u jednoho z domů
zastavil, načež chtěl odejít. Ani na
další výzvy a upozornění policistů, že
použijí donucovací prostředky, nereagoval. Proto byl podezřelý muž za pomoci donucovacích prostředků zajištěn a převezen na služebnu, kde s ním
byly provedeny nezbytné úkony. Poté
byl propuštěn,“ popsal Kořínek s tím,
že jednání muže pod vlivem marihuany bylo kvalifikováno jako přestupek
v silničním provozu a přestupek proti
veřejnému pořádku.
(mik)

KDE SE
CO DÌJE?

SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE, PIŠTE

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

KLADECKÝ KOS

prozpěvoval v Jesenci
M     +  $ #     
 #" $  L  /  #   
#( 
4 5# 

KLADKY, JESENEC Kladecký kos je nepochybně pták stěhovavý. Vylíhl se v Kladkách, později se uhnízdil v Živnostenském
domě v Konici a následně přeletěl do Jesence. V posledních dvou letech se vrátil
do Kladek, kde prozpěvoval pod širým
nebem. Letos dal opět přednost pohodlí
„kulturáku“ v Jesenci. Na šestnáctý ročník
tradiční soutěže pěveckých talentů z celého
Konicka se předminulou neděli 11. března
dostavilo celkem čtrnáct účastníků.
Účast na Kladeckém kosu byla tentokrát poznamenána chřipkovou epidemií.
Přesto pořadatelé neskrývali nadšení.

„Soutěžící se nám každoročně vrací. Je při Z
tom úžasné sledovat, jaký pokrok během
té doby udělali,“ prohlásila Alena Bartošo- Předškoláci:
vá, která se svým manželem akci organizu- 1. Janička Janečková
je od jejího samotného začátku. S jednot- Mladší žáci:
livými soutěžícími se tak pořadatelé často 1. Ondra Stražický
velmi dobře znají. „Letošní absolutní vítěz- 2. Ella Havigerová
ce bude letos v září třináct let, v naší soutěži Duety:
1. Jan, Vojta a Franta Hájkovi
přitom poprvé zazpívala už jako tříletá. Zá2. Valérie Rusová - Natálie Gottwaldová
roveň nám pomalu dorůstá další generace. 3. Gabriela a Lenka Grulichovy
Markéta Hofmanová, jež poprvé soutěžila
jako sedmiletá, letos dorazila i s manželem Rus. Porota, které tentokrát předsedala Věra
a malým synem,“ dodala Bartošová.
Kučerová, to při rozhodování neměla vůbec
Celou akci tradičně moderoval Láďa Sovjet snadné. Nakonec vítěze v pětici kategorií ur-

 

 

Starší žáci:
1. Jan Hájek
2. Vojta Hájek
3. Bára Opavská
Nejstarší žáci:
1. Klára Žouželková
Franta Hájek
2. Tereza Matoušková
3. Valérie Rusová a Natálie Gottwaldová
čila, úsměv na tvářích ale zůstal i všem ostatním. Letošní Kladecký kos rozhodně falešně
nezpíval.
(mls)
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Ve čtvrtek 15. března necelou hodinu po půlnoci zastavila policejní
hlídka v Kostelci na Hané jednatřicetiletého muže, který řídil osobní
motorové vozidlo značky Audi. Při
kontrole provedli policisté i dechovou zkoušku, zdali není řidič
pod vlivem alkoholu. Dle výsledku
měření nebyl. Provedena byla i orientační zkouška na návykové látky
a tam byl výsledek pozitivní. Řidič
se podrobil lékařskému vyšetření,
při kterém mu byl odebrán biologický materiál, a další jízdu mu
policisté zakázali. Případ je nadále
v šetření.

Pod vlivem drog

Minulou středu 14. března kolem
jedenadvacáté hodiny kontrolovali
policisté na komunikaci mezi Čelechovicemi na Hané a místní částí
Kaple cyklistu, který na sebe upozornil nestandardním způsobem
jízdy. Po zastavení čtyřiapadesátiletý muž jevil zjevné známky opilosti.
Podezření policistů se potvrdilo
po provedení dechové zkoušky. Ta
ukázala hodnotu 3,05 promile alkoholu v dechu. Cyklista s naměřenou
hodnotou souhlasil a přiznal požití
alkoholu před jízdou. Pro své jednání je nyní podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu.
Za ten mu v případě prokázání viny
hrozí pokuta 2 500 až 20 000 korun.
Další jízdu policisté muži zakázali.

Na kole přes tři promile

Ve středu 14. března před druhou
hodinou v noci kontrolovali policisté v Šubířově osobní automobil značky Audi a jeho jednačtyřicetiletého
řidiče. Výzvu k podrobení se dechové zkoušce na zjištění přítomnosti
alkoholu v dechu stejně jako výzvu
k lékařskému vyšetření řidič odmítl.
Přesto přiznal vypití tří piv a jedné
odlivky destilátu před jízdou. Pro
své jednání je nyní podezřelý z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za odmítnutí zkoušky mu
hrozí pokuta v rozmezí pětadvacet
až padesát tisíc korun a zákaz řízení
všech motorových vozidel na dobu
od jednoho roku do dvou let.

Zkoušku odmítl,
ale přiznal se

V blíže neurčené době od 7. do 13.
března se dosud nezjištěný pachatel vloupal do rodinného domu
v Mostkovicích. Po překonání
oplocení pachatel vnikl na dvůr
domu a poté za použití násilí také
do jednoho z bytů. Ten prohledal
a odcizil z ložnice dvě lampy z nočních stolků. Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na 2 000
korun na odcizených věcech plus
500 korun na poškození. Pachateli
tohoto skutku v případě dopadení
a prokázání viny za přečin porušování domovní svobody a přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

Zloděj v ložnici
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„Tím se daří naplňovat hlavní cíl našeho snažení, kterým je zlepšování kvality
pálenek a kultury jejich konzumace,“
uvedl Šťáva.
Pálenky soutěžily v celkem pěti kategoriích, jejich kvalitu hodnotil stejný
počet degustačních komisí. V soutěži se
v konkurenci ostřílených harcovníků z jižní
Moravy prosadili i regionální zástupci. Zejména mezi ně patřili otec a syn Karafiátovi, kteří zvítězili v kategoriích peckovic a jádrovic. „Základem každé dobré pálenky je
kvalitní ovoce. Já jsem si meruňky dovezl
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Desátý ročník Véšovského koštu zaznamenal ve srovnání s předchozími ročníky
úbytek soutěžních vzorků. „Loni jsme
jich měli sto devět, tentokrát jich máme
o dvaadvacet méně. Může za to značná
neúroda veškerého ovoce z loňského
roku v našem kraji. Naštěstí nás zachránili kamarádi z jižní Moravy, bez nich
bychom košt těžko dali dohromady,“
zmínil se Zdeněk Štáva, který je společně
s Jiřím Čermákem hlavním pořadatelem
celé akce. Zatímco počet vzorků klesl,
jejich kvalita dle Štávy každoročně roste.

ze sadu v obci Žarošice u Uherského Hradiště, vypálil jsem je pak v Mostkovicích.
Ze sedmdesáti litrů kvasu bylo osm litrů
meruňkovice,“ prozradil Večerníku Lubomír Karafiát mladší, který je známý jako
hlavní organizátor největší přehlídky pálenek v Olomouckém kraji Mostkovické
kaléšek. Šampiónem celého koštu se nakonec stala slivovice Vladimíra Cagaly
ze Zlechova. Nejednalo se ovšem o obyvatele známého hotelu na břehu plumlovské přehrady, ale obce nacházející se mezi
Uherským Hradištěm a Buchlovicemi.
Návštěvníci, kteří postupně zcela zaplnili
společenské zařízení zámku, si kromě pálenek mohli pochutnávat na bohatém ob-

čerstvení. Připraveny pro ně byly dršťková
polévka, ovarová kolena, domácí klobásy
a další. Přestože na akci panovala velká pohoda, nad její budoucností se vznáší velký
otazník. „Zda budeme ještě pokračovat, je
ve hvězdách... V tuto chvíli bych řekl, že ne,
ale možná si to ještě rozmyslím. Příprava je
totiž hrozně náročná a bez velké podpory
všech členů rodiny, kteří se do ní aktivně
zapojili, bych to absolutně nezvládl. Budeme se tedy muset ještě společně poradit,“
reagoval na dotaz Večerníku Zdeněk Štáva,
který na závěr poděkoval všem pěstitelům
za jejich přízeň projevenou dodáním soutěžních vzorků, které si museli doslova
„utrhnout od huby“.
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METANOL

➢ z titulní strany

ROZSTÁNÍ Roztáčí se tady nové
kolo metanolové aféry z roku 2012?
Těžko říct. Skutečností ovšem je, že
předminulou sobotu 10. března byl
ve svém domku v Rozstání na Prostějovsku nalezen dvaašedesátiletý muž
bez známek života. Podle informací
Večerníku odhalila blesková soudní
pitva v jeho těle stopy jedovatého metanolu. Policie ČR oficiální pitevní
výsledky nechce potvrzovat, zřejmě
z obav šíření paniky.
O případu tragické smrti staršího muže
v Rozstání jako první informoval server
www.pvnovinky.cz. Jak si Večerník ověřil, lékaři záchranky při prvotním ohledání těla nenašli stopy cizího zavinění
ani žádné jiné podezřelé okolnosti.
Pak ale přišly výsledky bleskové pitvy
těla zemřelého. „Do jeho domu se pak
vrátili policisté, dokonce kriminálka.
Něco usilovně hledali,“ potvrdil exkluzivně Večerníku Jiří Szymsza, starosta
Rozstání. „Podle mě pátrali po zdroji
otravy. Policie netuší, jestli měl nějakou
láhev z minulé doby, nebo se rozjíždí
nová metanolová kauza,“ přidal jiný
zdroj z Rozstání, který si nepřál být
jmenován.
„Mohu potvrdit, že prověřujeme okolnosti úmrtí dvaašedesátiletého muže,
které nám bylo oznámeno desátého
března i následné vrácení policistů na
místo o dva dny později. Stalo se tak
z důvodu zadokumentování dalších
okolností v rámci probíhajícího prověřování. V současnosti nemáme žádné
poznatky, které by nasvědčovaly cizímu
zavinění. Z důvodu probíhajícího prověřování, a také s ohledem na pozůstalé, se ale k věci nyní více vyjadřovat
nebudeme,“ zareagoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Starosta Rozstání o případu promluvil
otevřeněji. „Kriminalisté mě seznámili

s tím, že okolnosti úmrtí našeho občana
nejsou zcela normální a musí se podrobně vyšetřit. Oficiální vyjádření policie
však nemám. Samozřejmě se po celé
vesnici už vykládá, že senior zemřel na
otravu metanolem,“ potvrdil Jiří Szymsza. „Nedávno jej přivezli z nemocnice,
byl tam na operaci kyčle. Co vím, tak
bral i silné prášky proti bolesti. A jestli
do toho všeho padl také alkohol s metanolem... Je pravda, že muž měl doma
značnou zásobu. Flašky si pálil legálně
sám, obec mu často pronajímala vozidlo
k odvozu ovoce do nedaleké pálenice.
Jestli měl ovšem doma nějakou láhev ze
staré doby, kterou mu někdo třeba i daroval, to nevím,“ dodal starosta Rozstání.
Ať už se stalo cokoliv, dvaašedesátiletý muž měl uplynulou sobotu 17.
března pohřeb. Snad se co nevidět
veřejnost dozví o okolnostech jeho
(mik)
smrti více...

„Ještì ke všemu bral silné léky...,“
prozradil Veèerníku starosta obce
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Stalo se tradicí, že stavební sezónu na
střední Moravě symbolicky otevírá
stavební a technický veletrh STAVOTECH Olomouc. Více než 150
vystavovatelů nabídne své výrobky
i služby ve dnech 22. až 24. března
2018 v pavilonu A olomouckého Výstaviště Flora a přilehlých venkovních
plochách.
Návštěvníci i vystavovatelé Stavotechu
si již zvykli na moderní technické vybavení a větší komfort rekonstruovaného a rozšířeného pavilonu A s více
než 3000m2 výstavní plochy. Vystavující svým záběrem obsáhnou
všechna odvětví stavebního oboru.
Nejsilnější zastoupení mají firmy nabízející zdící materiály, střešní krytiny,
dřevěná i plastová okna, dveře a para-

pety, garážová vrata, izolace, domovní
čističky odpadních vod. Také na jarní
etapě veletrhu je velmi silná oblast
vytápění, návštěvníci zde najdou kotle, topná tělesa, podlahové vytápění,
alternativní způsoby jsou zastoupeny
tepelnými čerpadly, solárními systémy, rekuperací. Zájem je i o takové
speciality jako ochrana okapů před
tvorbou rampouchů nebo ochrana
vjezdů před náledím. Ty, kteří uvažují o budoucí podobě svého bydlení, jistě zaujme nabídka realitních kanceláří,
finančního poradenství i speciální nabídky rodinných domů od klasických
novostaveb po dřevostavby a nízkoenergetické domy.
Celý článek najdete
na www.vecernikpv.cz
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domácí Toník převlečený za Rubikovu
kostku, stejně jako otužilec Pepíno, který
dorazil v převleku za „začátek lázeňské
sezóny“. V kategorii dvojic zaujali Barbie
a Ken z Vysoké. Ocenění si ovšem zasloužily všechny masky, které se zdarma proháněly po kladecké sjezdovce.
(mls)

rozjařil
Kladky

7FMFUSI45"705&$)

("$  

KLADKY Viděli jste někdy Rubikovu kostku lyžovat? Pokud ne, měli
jste jedinečnou příležitost při Karnevalu na lyžích, který se konal předminulou neděli 11. března ve Ski areálu
v Kladkách.
Akce proběhla po čtyřleté pauze. „Karneval chceme každoročně uspořádat
až na závěr sezóny. V posledních letech
ovšem býval konec sezóny tak náhlý, že
jsme to nikdy nestihli,“ vysvětlil Jiří Křeček, předseda kladeckých sokolů, kteří
se o jedinou sjezdovku na Prostějovsku
starají.
V zástupu celkem jedenačtyřiceti masek
mimo jiné vynikla princezna Nikolka, či

Karneval na lyžích

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Pán v letech
si dal v úterý po obědě šlofíka. To
je zcela jistě příjemná činnost, ale
nesmí to být za volantem vozidla!
Mikrospánek se vymstil bezmála
sedmdesátiletému seniorovi, který
na dálnici ošklivě havaroval.
„V úterý třináctého března dvě hodiny
po poledni došlo na jedenadvacátém
kilometru dálnice D46 ve směru od
Vyškova k Prostějovu k havárii osobního automobilu značky Renault.
Devětašedesátiletý řidič podle svých
slov vlivem mikrospánku ztratil nad
vozidlem kontrolu, atomobil vyjel na
nezpevněnou pravou krajnici, kde se
dostal do smyku, aby poté přejel přes
celou šíři dálnice a narazil do středových svodidel, od kterých se odrazil
a zastavil v pravém jízdním pruhu,“
popsal událost František Kořínek, tis-

kový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění osob při havárii nedošlo. Výše hmotné škody způsobené
na vozidle a středových svodidlech
byla předběžně vyčíslena na 170

000 korun. „Požití alkoholu před
jízdou policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek
pak vyřešili uložením pokuty ve výši
dvou tisíc korun,“ vyjádřil se mluvčí prostějovské policie i k následné
sankci.
(mik)
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a dopravních nehod. „Její uvedení do
ostrého provozu předpokládáme na
začátek března 2018,“ uvedla tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
Vladimíra Hacsiková. Jde o první
cisternu v Olomouckém kraji, jejíž
zadní část je upravena pro zlepšení viditelnosti zeleno-žlutým šikmým šrafováním chevron. Vzhledem k tomu,
že krajští profesionálové obdrželi ke
konci roku 2017 další dvě cisterny,
rozhodli se v souladu s nepsaným
pravidlem převést tři starší, ale plně

HVOZD
Cisternová automobilová
stříkačka CAS 24/4000/500 S2T
Rok výroby: 2000
Pořizovací cena: 5 778 918 Kč
Stav ujetých kilometrů
k 1. 2. 2018: 84 186
Nádrže:
voda 4 000 litrů
pěnidlo 500 litrů

PØEMYSLOVICE
Cisternová automobilová
stříkačka CAS 15/2000/120 M2T
Rok výroby: 2007
Pořizovací cena: 5 006 436 Kč
Stav ujetých kilometrů
k 1. 2. 2018: 57 884
Nádrže:
voda 2 000 litrů
pěnidlo 120 litrů

co dostali hasièi?

PROSTĚJOVSKO V polovině
února se na Krajském ředitelství
HZS Olomouckého kraje uskutečnilo slavnostní předání hasičských
cisteren. Jednu převzali profesionálové, další tři byly předány jednotkám sborů dobrovolných hasičů ze Štítů, Přemyslovic a Hvozdu.
Nové zásahové vozidlo pořídil za
sedm a půl milionu korun Olomoucký kraj. Cisterna bude k dispozici na
požární stanici v Olomouci, prioritně bude sloužit k zásahům u požárů

funkční cisterny jednotkám sborů
dobrovolných hasičů obcí.
Z Olomouce odjeli s cisternami
i dobrovolní hasiči z Hvozdu a Přemyslovic. Třetí vůz si odvezli hasiči
ze Štítů na Šumpersku. Tyto tři obce
byly vybrány Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na

základě jejich žádosti a podle předem
stanovených kritérií výběru. „V těch
rozhodovaly priority ve vztahu k území, zásahovému obvodu, vzdálenosti
nejbližší stanice profesionálních hasičů, stáří současně užívané techniky
a další,“ upřesnila Vladimíra Hacsiková.
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Ve všech třech obcích tyto cisterny
nahradí zastaralá výjezdová vozidla.
Ve Štítech hasiči vlastní cisternu starou šestadvacet let, v Přemyslovicích
sedmatřicet let a hasiči z Hvozdu
mají aktuálně ve vozovém parku cisternu čtyřicetiletou.
Jednotka SDH Přemyslovice zajišťuje výjezdy k mimořádným událostem ve své obci a v okolní kopcovité
části na okraji Drahanské vrchoviny.
Jednotka ovšem zasahuje v různých
stupních poplachu i v katastru dalších téměř čtyřicet měst a obcí a v jejich místních částech, včetně velkých
měst na Prostějovsku jako jsou Konice, Plumlov nebo Kostelec na Hané.
Jednotka SDH Hvozd zajišťuje výjezdy ve své obci a v okolní hornaté
části na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje. Specifikem uvedeného území jsou špatná dostupnost
v terénu, velké plochy lesních porostů a obecně delší dojezdové časy hasičů.
(mls)

Navzdory oteplení byla sjezdovka v Kladkách po většinu uplynulého týdne stále
sjízdná. Žádný velký nápor návštěvníků
tam však již nezaznamenali. „Až do čtvrtka se ještě dalo bez problémů lyžovat, ale
návštěvnost byla nízká. Každý den dorazilo tak deset až patnáct lyžařů. V pátek
se spustil silný déšť a tak jsme se rozhodli
sezónu ukončit,“ ohlédl se Jiří Křeček,
předseda kladeckých sokolů, kteří ski areál provozují.
Lyžovat se v Kladkách letos začalo až 18.
ledna a po deseti dnech se vleky kvůli
oblevě na týden zastavily. V té době to vypadalo, že provozovatelé letos uzavřou letošní rok s velkou ztrátou. Nakonec se tak

Martin ZAORAL

KLADKY A je konec! Letošní prodlouženou sezónu na sjezdovce
v Kladkách uplynulý pátek 16. března definitivně uzavřel setrvalý déšť.
Přestože to dlouho vypadalo hodně
špatně, nakonec jsou provozovatelé
ski areálu se sezónu celkem spokojeni.

nestalo, během celého února do Kladek
mířily stovky návštěvníků. „Zachránily to
čtyři víkendy, které se povedly. Díky nim
jsme doplatili ztráty za energie a vodu
a ještě uhradili půlmilionovou splátku
na nový vlek. Splácet máme ještě další tři
roky, celkem nám zbývá ještě půldruhého milionu korun,“ uvedl Křeček.
Loňská vydařená sezóna skončila již 25.
února, letos se protáhla až do poloviny
března. To však s sebou neslo i zvýšené
náklady. I proto na další investice v kase

již nezbylo. „V budoucnu bychom rádi
přikoupili další sněžné dělo. Zatím vlastníme tři a jedno máme v trvalém pronájmu. Rovněž bychom chtěli něco udělat
s rozblácenou příjezdovou cestou a také
vytvořit zázemí pro lyžařské kurzy,“ nastínil další plány Jiří Křeček, který všem návštěvníkům areálu poděkoval za přízeň.
„Nemohli bychom fungovat bez skvělé
party lidí ze Sokola, kteří tu velmi často
bývají dlouho do noci, aniž by z toho
něco měli,“ vzkázal.
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Foto:www.lyzovanikladky.cz
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VÝŠOVICE „Místo tradičního policejního hesla Pomáhat
a chránit se my tady ve Výšovicích řídíme heslem Zkvasit a pálit,“
vtipkoval během jubilejního desátého Véšovského koštu jeho
organizátor Zdeněk Šťáva. Tradiční akce se konala uplynulou
sobotu v prostorách tamějšího zámku, a přestože účast byla
slabší než loni, pole se naplnilo hned sedmaosmdesáti vzorky.
U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO

Mrtvý muž v Rozstání měl v sobě
NA VÉŠOVSKÉM
KOŠTU
ŠMAKOVALI
PÁLENKU
Na tradiční soutěži se sešlo 87 vzorků,
její budoucnost je ale ve hvězdách...
Q 8
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zprávy z regionu
aneb jsme
s vámi u toho...
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rozhovor Večerníku

„O EMOCE Z MÍST SE CHCI PODĚLIT“
Jiří Kolbaba navštívil už 138 zemí, nyní besedoval v kině Metro 70

žít daleko šťastněji. Začal jsem
tedy jaksi umlčovat svoje firmy a
ponechal si pouze jediného asistenta. Takže nyní už přes dvacet
let mám vlastního sekretáře, který
se mi stará o jedinou firmu. Já tak
mohu cestovat, sbírat obrazový i
textový materiál, všechno zpracovávat a nabízet veřejnosti. A ono to
kupodivu funguje a stále se to lepší! (úsměv) Takže abych to shrnul,
svého koníčka jsem si proměnil
v naprosto úžasné svobodné zaměstnání.“
 Tím je asi zodpovězena otázka, na kterou se ptají mnozí lidé,
vždyť žijeme v Česku... Kde na ty
všechny cesty bereš peníze?
„Na počátku mých cest jsem veškeré náklady saturoval z agentur, které
jsem vlastnil. Když jsem ale pak zrušil svůj standardní byznys, musím
přiznat, že jsem lidově řečeno padl
na hubu. Vyrážel jsem klín klínem,
nefungovalo to. Roky mně trvalo,
než se má cestovatelská kariéra vybudovala. Opravdu až po letech se
to zlomilo. Zjistil jsem, že i cestováv rámci exkluzivního
ním se dá skvěle vydělávat. Nejsem
sice školený fotograf, spisovatel ani
interview
novinář. Ale učím se to všechno za
pro Večerník
pochodu a poznatky ze svých cest už
se ptal
umím prodávat.“
 Takže necestuješ a nepoznáMichal
váš země jen pro své potěšení?
KADLEC
„Ne, to nikoliv. Chci se o emoce,
krásy přírody, měst i těch nejod Vím o tobě, že se po světě „tou- lehlejších míst na světě podělit. Poláš“ už pětadvacet let. Jak se vůbec pisuji vždycky pravdivé
člověk dostane k tomu, že si řek- příběhy, přičemž
ne: ´budu cestovat´?
„Na začátku devadesátých let minulého století jsem si uvědomoval, že se
honím jen za penězi a kariérou. Právě v
tomto období jsem vybudoval několik
marketingových agentur a měl jsem
takovou vizi, jak budu mít ještě lepší
auto, ještě větší dům a v hlavě jsem měl
jenom prachy. Pak jsem najednou vycestoval do takových lokalit, kde se
ctí něco úplně jiného než peníze
a hmotné statky. Panovaly tam
úplně jiné mezilidské vztahy a
lidé měli zcela jiné náhledy na
život. Mě osobně absolutně
změnila návštěva indonéského ostrova Bali, kam jsem se v
dalších letech ještě čtrnáctkrát
vrátil.“ (úsměv)
 V čem tě poznatky z
Bali změnily?
„Bali se stalo jaksi mým druhým domovem. Tam jsem pochopil, jak tamější lidé žijí mnohem šťastněji tím, že se nemusí
honit za hmotnými statky. Je jim
úplně jedno, kolik má jejich soused peněz, zda má lepší auto, nebo
dům. Tam si majetek vzájemně
přejí. Nekrade se, na ulici či na chodníku, stejně jako na Islandu, neuvidíte jediný odhozený papírek či vajgl.
Klidně můžete zaparkvat a nechat
stát auto otevřené, nic se vám neztratí.
Když jsem tam byl poprvé, byl jsem
ze všeho příjemně šokován. A zlomilo to moje dosavadní myšlení.“
 Jakým způsobem?
„Hlavně v tom, že ani já se nemusím honit za bohatstvím a můžu

PROSTĚJOV Takové zaměstnání bych chtěl mít, myslí si mnozí.
Celosvětově známý cestovatel Jiří
Kolbaba (na snímku) navštívil již
138 zemí světa, což se jen tak nějakému smrtelníkovi nepoštěstí.
Každý rok vyjíždí na expedice a
poznávací cesty do nejodlehlejších
oblastí světa, odkud vozí textový i
obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V celém Česku
následně organizuje tematické fotovýstavy o krásách světa. Minulé
úterý zavítal i do Prostějova a svojí
diashow dokázal zcela vyprodat sál
kina Metro 70. Po dvě a půl hodiny trvajícím vyprávění o cestách
po Islandu si pár drahocenných
minut vyšetřil také na Večerník,
který s ním pořídil exkluzivní rozhovor. Hned na jeho začátku si Jiří
Kolbaba vymínil tykání, protože
na Islandu si prý tykají všichni. A
to i s prezidentem... Pro tentokrát
jsme tedy v našem povídání učinili
v tomto směru výjimku.
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si k tomu najdu nějakou faktografii
a umím to v plynulém tvaru podat.
A právě o toto mají dnes média obrovský zájem. A veřejnost pak samozřejmě také. Důkazem toho jsou vyprodané sály při mých přednáškách.
Osobně si toho velmi cením a vážím,
že lidé takto reagují, a já se naopak
snažím být maximálně zodpovědný
a nabízím vždy relevantní inspirace.“
 Jestli jsem z dostupných materiálů dobře vyčetl, navštívil jsi
už přes 130 zemí světa. Jak se to
všechno dá stihnout?
„Do této chvíle jsem navštívil přesně
už sto třicet osm zemí! Je to pro mě
úžasný a dynamický život. Každý
rok jsem šest až devět měsíců v zahraničí, na některá místa se vracím
a na některá jezdím nově. Ale na
světě je stočtyřiadevadesát svrchovaných zemí začleněných do
OSN, takže stále je kam cestovat! (úsměv) Pořád se mi chce
ještě objevovat nová místa a jejich krásy.“
 Takže tvým cílem je navštívit všech 194 zemí?

„Proč ne? Když budu zdráv... Já myslím, že to všechno přijde automaticky, každým rokem nějakou tu novou
zemi přidám.“
 Jaké je v oboru cestování tvé
největší přání?
„Byl jsem už i na severním pólu,
ovšem na jižním ještě nikoliv. Takže

ká dramatická příhoda. Například
jak jsem vyprávěl ten případ hořícího auta, ve kterém jsem cestoval
po Islandu. Ale nikdy nešlo i nic
fatálního, že bych se tím šířeji zabýval.“
 A naopak tvůj nejkrásnější zážitek z cestování?

Zjistil jsem, že i cestováním se dá
skvěle vydělávat. Nejsem sice školený
fotograf, spisovatel či novinář. Ale učím
se to všechno za pochodu a poznatky
ze svých cest už umím prodávat...
to je můj první cíl.
A pak je mým velkým
přáním se co nejdříve
dostat na souostroví Palau
v Mikronésii. Tam zamířím už
letos, toužím tam vyfotografovat
nádhernou přírodu. Už mám objednané letadlo, takže fotit budu
z výšky.“
 Když se řekne Antarktida
nebo Arktida, člověk by namítl, co na těchto územích plných
ledu lze vidět zajímavého...
„No právě, země ledu, sněhu a tučňáků. Ale také země, které nejsou
zničeny lidskou činností,
země, kde se zvířata nebojí lidí. Prostě absolutní ráj a pohádka.“

jediné poučení - neposlouchejme
tolik ty populistické nemravné politiky, kteří našince straší cizími kulturami! Místo toho kalkulujme raději s
lidským dobrem než zlem. Nevyhledávejme jen negativní informace. Co
sám vysíláš, to se ti vrací zpátky, což
je zásada všech cestovatelů.“
 Jaký vůbec mají Češi aktuální
obrázek v zahraničí?
„Ještě v nedávné minulosti měli výborný obrázek, ale v poslední době
se nám vysmívají. A to kvůli vedení
našeho státu. V prezidentovi máme
dnes jednoho z největších hulvátů.
Je to takový darebák a zločinec, že
by se z toho měl zodpovídat! A celá
naše společnost se z toho bude vzpamatovávat dlouhé roky. Dříve jsme
byli vnímáni jako skvělá a svěží země
dobrých lidí. Dnes je tomu jinak, a
to jen kvůli pár lidem, kteří nás ´reprezentují´...“

„To nedokážu až tak přesně říct.
Všechny kontakty s lidmi, a to ať už
v rodné vlasti, v Evropě, jinde ve světě, třeba na poloopuštěném ostrově,
jsou pro mě krásné. Když potkáš
dobrého člověka, tak je to vždycky
štěstí. Těch pozitivních zážitků mám
daleko víc, proto se tak ke světu a
cestování po něm stavím velice kladně.“
 Jak to máš s rodinou, když jsi
většinu roku na cestách?
„No právě... Cestování jsem samozřejmě musel ve svém životě něco
obětovat, a to je právě rodina. Rozvedl jsem se a další přítelkyně se
mnou vydrží jen pár let. Pak jednoduše zdrhne.“ (smích)
 Jaký je v cestování tvůj nejbližší plán?
„Čeká mě cesta kolem světa, pár ostrovů v Pacifiku, mnoho zemí na severozápadě Evropy. Ale hlavně budu
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 Při besedě s Prostějovany o Islandu jsi zmínil, že v této zemi se
vůbec nekrade i kriminalita je
tam takřka nulová. Funguje tam vůbec policie?
„Ale ano, ale skoro
ji tam na ulici
vůbec nevidíme, často

Foto: Michal Kadlec

malá ukázkka tvoorbyy jiirkky koolbbabby....

8  "   8@ #()! 

není vůbec potřeba. Lidé tam mají v
sobě zakódovánu poctivost. My tady
v Česku žijeme ve skvělé a ekonomicky prosperující zemi, ale bohužel
se k sobě nechováme vůbec dobře.
A pak když člověk vyjede za hranice,
pozná, že to v jiných kulturách funguje daleko lépe. Já z tohoto mám

3x foto: www.theworld.cz
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 Šlo ti někdy při cestách po světě o život?
„Ve světě nikdy, dokud jsem doma
nejel po dálnici D1! (pousměje se)
Ale ano, tu a tam se mi stala něja-

letos třikrát zpátky na Islandu. A jak
se vrátím, zase se rád uvidím s lidmi
tady v Čechách a povyprávím jim
všechno, co mě potkalo. Třeba zase
tady v Prostějově!“

vizitka
JIŘÍ KOLBABA
✓ narodil se 15. dubna 1957 v Brně
✓ český cestovatel, fotograf a spisovatel
✓ je rozvedený, má syna a dva vnuky
✓ získal středoškolské vzdělání v oblasti užitého
designu a grafiky
✓ před profesionálním cestováním pracoval
v marketingu
✓ na začátku devadesátých let si založil vlastní reklamní a marketingové
agentury
✓ v roce 1992 založil struktury české reklamy v rámci Asociace českých reklamních agentur
✓ je členem redakční rady magazínu Cestopisy a Tváří magazínu Koktejl
✓ dlouhodobě úzce spolupracuje s rádiem Impuls
✓ zastává funkci viceprezidenta Českého svazu cestovatelů
✓ dosud vydal osm knižních publikací, pořádá desítky besed a diashow
ročně
✓ na začátku roku 2012 se připojil k vědecké expedici výzkumníků
z Masarykovy univerzity v Antarktidě
zajímavost: v roce 1983 se stal mistrem ČSR v běhu na 3 000 metrů překážek
a vicemistrem ČSSR v této atletické disciplíně
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ZRUŠIL
nebo oslava?
BRNO, PROSTĚJOV A je to venku! Nejvyšší soud České republiky
se sídlem v Brně vydal rozhodnutí ohledně odvolání společnosti
Prior proti rozsudku Krajského soudu v Brně na platnost smluv
mezi statutárním městem Prostějov a společností Manthellan.
Ta hodlá namísto „Kaska“ postavit v Komenského ulici obchodní centrum Galerie Prostějov. Jenže... Rozsudek Krajského soudu v Brně byl nově zrušen, což v praxi znamená, že vše se bude
projednávat znovu! Na verdikt Nejvyššího soudu čekali netrpělivě také prostějovští zastupitelé. Ti se v poslední době chtějí
Manthellanu spíše zbavit...

Michal KADLEC
Krajský soud v Brně na konci června 2016 smetl ze stolu rozsudek
Okresního soudu v Prostějově, který
zneplatnil smlouvy mezi prostějovskou radnicí a Manthellanem. Vyhověl naopak odvolání Manthellanu
a města Prostějova. Tyto dva subjekty v tu dobu ještě tahaly za jeden provaz. Nyní však zase pro změnu uspěl
u Nejvyššího soudu ČR OD Prior,
který před lety neuspěl v konkurzu na pronájem pozemků v centru

Prostějova. Celá kauza se tak vlastně
vrací na úplný začátek...
„Krajský soud v Brně dospěl na rozdíl od Okresního soudu v Prostějově k názoru, že v projednávané věci
není na straně společnosti Prior
dán naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy o budoucích smlouvách, na jejímž základě
mělo dojít k pronájmu a následnému prodeji pozemků společnosti Manthellan. Nejvyšší soud ale
shledal dovolání společnosti Prior
přípustným, neboť při řešení otáz-

ky naléhavého právního zájmu se
Krajský soud v Brně odchýlil od
ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu,“ praví se v rozsudku,
který má Večerník k dispozici a který podepsala předsedkyně senátu
Nejvyššího soudu ČR v Brně Hana
Gajdzioková. „V odůvodnění napadeného rozhodnutí navíc zcela absentují skutková zjištění, na základě
kterých Krajský soud v Brně dospěl
k závěru o neexistenci naléhavého
právního zájmu,“ uvedla dále v rozhodnutí.
Nejvyšší soud České republiky tedy
zrušil původní rozsudek a celou věc
vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. Písemné vyhotovení rozhodnutí už mají v rukách všichni prostějovští zastupitelé. Netrvalo to tedy
tak dlouho, jak se původně očekávalo.
„Krajský soud nyní musí celou kauzu
projednat znovu v rámci odvolacího

ROZSUDEK!
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řízení. Do jeho nového rozhodnutí není zase rozsudek
okresního soudu pravomocný,“ zareagoval na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek prostějovské primátorky.
„Samozřejmě se nyní celá záležitost protáhne a nikdo
není schopen říci, jak dlouho celý spor potrvá,“ dodal
Pospíšil. „Veškerými kroky ze strany města jsme pověřili
právní kancelář Ritter - Šťastný. Samozřejmě jsme oběma
právním zástupcům poslali i rozsudek Nejvyššího soudu.
Víc bych celou věc v tuto chvíli nechtěla komentovat,“ komentoval novou skutečnost Alena Rašková, primátorka
statutárního města Prostějova.
Jisté uspokojení z verdiktu neskrývají opoziční zastupitelé.
„Vyjednavač za město se společností Manthellan náměstek

Jiří Pospíšil a jeho tým za radu města Prostějova poskytl vybranému právníkovi Kotrysovi v roce 2016 mylnou informaci, že Prior byl nejhorší a Manthellan nejlepší ve výběrovém
řízení dle zákona o obcích. Pana Kotryse jsem následně informoval e-mailem o skutečných výsledcích komise, ale toto
už na odvolacím krajském soudu nezaznělo. I díky tomu se
kauza odvíjela dál nesprávným směrem,“ konstatoval Jan Navrátil, předseda hnutí Změna pro Prostějov.
A co na to samotný Manthellan? „Rozhodnutím Nejvyššího soudu je tedy celý spor neuzavřen a probíhá znovu odvolací řízení. Smlouvy nadále považujeme za platné
i účinné a pokračujeme v přípravě projektu,“ trvá na svém
Lukáš Čepelka, manažer projektu Galerie Prostějov.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce:

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce:

>  
>  :

>  
>  :

příspěvkové organizace

18031510298
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příspěvkové organizace

Sportcentrum – dům dětí a mládeže
Prostějov, příspěvková organizace

Základní školy Prostějov,
ul. E. Valenty 52

Veškeré informace a požadavky na tuto
pracovní pozici naleznete na internetové adrese:

Veškeré informace a požadavky na tuto
pracovní pozici naleznete na internetové adrese:

www.prostejov.eu

www.prostejov.eu

v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru
školství, kultury a sportu – tel.: 582 329 330
Přihlášky je možné podávat do 20. 4. 2018

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu – tel.: 582 329 330
Přihlášky je možné podávat do 20. 4. 2018
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Přes internet se dnes už kupuje téměř vše. Kromě spotřební
elektroniky, která v e-shopech
bývá výrazně levnější než v kamenných obchodech, se v čím
dál větší míře nakupují i potraviny. S tím jsou spojené on-line
platby kartou. A tak se lze ptát:
jetoskutečněbezpečné?Podle
analýzy z konference Trendy
v internetové bezpečnosti je
riziko zneužití on-line plateb
internetového bankovnictví
dokonce výrazně nižší než
šance vyhrát hlavní cenu v loterii. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
připravil na toto tema v rámci
dnešního vydání stručný servis.
Text:Tomáš Kaláb

Pondělí 19. března 2018
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Jak platit
4*%WX
Za rok proteče virtuálními nákupy
přibližně 40 miliard korun. Jenže
co bezpečnost při placení v e-shopech? Obzvlášť placení kartou přes
internetové platební brány může
vyvolat v některých lidech podezření, že se o zabezpečený systém
nejedná. Jsou obavy opodstatněné? Nikoliv když se držíte několika
jednoduchých zásad. Přinášíme pět
tipů, jak na bezpečné online platby.
1. Vybírejte prověřené obchodníky
Věnujte pozornost samotnému
výběru obchodníka.
2. Hledejte loga 3D Secure
Vybírejte důvěryhodné obchodníky,
kteří podporují standard bezpečnosti při placení v internetových obchodech 3D Secure.
3. Hlídejte podobu webové stránky
K jednoduché kontrole bezpečnosti
při placení kartou přes internet pomůže i pohled na webovou adresu
platební brány. Ta by měla mít na
začátku https://.
4. Snižte si limit pro internetové
platby
Vhodným preventivním opatřením
proti obavám ze zneužití platební
karty je nastavit si nízké limity pro
platby na internetu. Snadno to zvládnete ve svém internetovém bankovnictví či na infolince vaší banky.
5. Zpětně si kontrolujte své platby
Platba kartou online je vždy zaznamenána ve vaší transakční historii.
Celý článek najdete
na www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Čtvrteční stání
u Okresního soudu v Prostějově
nakonec trvalo mnohem kratší
dobu, než se čekalo.
„Žaloba mého klienta se opírá o několik zásadních bodů. Pro výpověď
z důvodu nadbytečnosti nejsou zákonné důvody. Stejné práce jako pan
Čech vykonává zaměstnanec, který
nastoupil na jeho místo. Ještě před
výpovědí byl můj klient rovněž různými způsoby šikanován. Byly mu
odebrány stravenky, později dostal
dokonce i výpověď ze služebního
bytu v budově kina. Navíc jeho výpověď byla odůvodněna nesmyslně
i tím, že převod na příspěvkovou organizaci zvolil magistrát kvůli úspoře
nákladů. Ale stejnou částkou jako
dříve, tedy zhruba půldruhého milionu korun, město dotuje kino Metro
i nyní,“ uvedl Václav Láska. „Pan Čech
byl vedením radnice šikanován proto,
že jeho syn podal na některé náměstky primátorky podněty ke správnímu
orgánu a také v jiných souvislostech
kritizoval vedení města,“ doplnil právník Ivana Čecha.
Advokát protistrany, tedy kina Metro
70, se ve chvíli, kdy ho soudce Věroslav Řezáč vyzval k reakci na jednotlivé body žaloby, zmohl jen na pár
vět... „Zřízení příspěvkové organizace
kina Metro 70 nebylo motivováno
tím, aby došlo k výpovědi žalobce
z pracovního poměru. Nikdy nedošlo
k žádnému šikanóznímu jednání, nikdo ho nezastrašoval. A jeho výpověď
nesouvisí s aktivitami jeho syna ani
s výpovědí nájmu bytu, který do té
doby pan Čech obýval,“ pronesl Mi-

lan Popelka. Toť ale bylo z jeho strany vše, žádné protiargumenty, které
chtěl soudce slyšet, nepadly. „Žádám
odročení jednání, musím si sehnat
potřebné materiály nutné k obhajobě,“ šokoval senát soudu i přihlížející
veřejnost Milan Popelka. Přestože jej
i soudce upozornil na to, že text žaloby měl sám několik měsíců k dispozici a mohl se tak na jednání lépe připravit, Popelka i nadále trval na odročení.
Po krátké přestávce mu bylo ze strany
soudu vyhověno. „Odročuji projednávání ve věci žaloby Ivana Čecha na
neurčito,“ pronesl Věroslav Řezáč.
Protože Večerník po ukončení jednání již Milana Popelku v budově soudu
nezastihl, poslali jsme mu druhý den
dotazy elektronickou poštou. Otázka
byla jednoduchá, jak je možné, že přišel na soud v roli obhájce kina Metro
70 naprosto nepřipraven? A to hlavně
poté, co přesný text žaloby měl dlouho předem v ruce... Ještě před tím, než
k nám dorazila odpověď, jsme advokáta potkali v pátek po poledni na
prostějovském náměstí. „Váš e-mail
jsem četl, ale nechci tuto záležitost
rozebírat přes média. Poradím se s klientem, jaké budou naše další kroky,“
sdělil nám Popelka. Nakonec se reagovat rozhodl, jeho vyjádření zveřejňujeme v autentické podobě.
Názor jsme se snažili získat také od
ředitelky kina Barbory Prágerové,
která situaci nevidí tak černě. „Formulaci, že právní zástupce kina přišel
na jednání ´nepřipraven´ považuji
za senzacechtivou a zavádějící. Byla
jsem informována, že první jednání
pracovně-právních sporů slouží k seznámení soudu se situací a s postojem
žalované strany, která v tomto případě
s žalobou protistrany a jejími argu-

jak to vidí právník kina...
„V průběhu soudního řízení byla ze strany žalobce stručně přednesena podstatná část žaloby a stejně tak i podstatná část vyjádření strany žalované. V rámci
žaloby bylo vzneseno několik námitek, proč by podaná výpověď z pracovního
poměru pana Čecha měla být neplatná, v písemném vyjádření a rovněž i v následném ústním vyjádření u jednání soudu bylo stručně reagováno na jednotlivé
námitky žaloby s tím, že ani jedna z nich není důvodná a že učiněná výpověď
z pracovního poměru byla a je důvodná, podaná v souladu se zákonem. Jednou
z námitek žalobce je mimo jiné to, že již samotný vznik příspěvkové organizace
byl motivován pouze snahou ´zbavit se pana Čecha´ a ukončit tak jeho pracovní
poměr. Další pak je to, že výpověď z pracovního poměru má souviset s aktivitami
jeho syna, Jakuba Čecha vůči Statutárnímu městu Prostějov, což bylo stranou žalovanou razantně odmítnuto, stejně tak i to, že by byl pan Čech zaměstnavatelem
jakýmkoliv způsobem šikanován nebo to, že by výpověď z pracovního poměru mohla souviset s ukončením nájmu bytu, který pan Čech dříve na základě
nájemní smlouvy užíval. O stavu bytu, v jakém byl panem Čechem zanechán,
byl již rovněž napsán článek a zachycené fotografie byly rovněž zveřejněny. Základem výpovědi z pracovního poměru, jak bylo v písemném vyjádření a také
i v rámci soudního jednání uvedeno, je rozhodnutí zaměstnavatele o snížení
stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, resp. rozhodnutí o organizačních změnách a nadbytečnost zaměstnance. To bylo uvedeno jak v písemném, tak ústním vyjádření strany žalované. Zásadní ve věci je, že dříve samostatné pracovní místo ´produkční, programový a kulturně výchovný pracovník´
bylo novou organizační strukturou zrušeno.
Na dotaz soudu, zda budou u nařízeného jednání přednesena veškerá tvrzení
a předloženy a označeny všechny důkazy v rámci koncentrace řízení, bylo požádáno o poskytnutí lhůty v souladu se zákonem, čemuž senát, jak je obvyklé,
vyhověl. Ze strany soudu vůči takovému postupu samozřejmě nebyla vznesena
žádná námitka.
K dotazům, které jsem od Večerníku e-mailem obdržel a které osobně nepovažuji za profesionální, jsem redaktorovi přitom, kdy jsme se náhodně míjeli na náměstí, sdělil, že na jednání jsem byl připraven, jeho dotazy nepovažuji za vhodné,
a konkrétní kroky standardně konzultuji prvotně s klientem s tím, že bude v souladu se zákonem řádně reagováno vůči soudu jak podrobnějším tvrzením, tak
doložením důkazů, které budou navrženy k provedení, a že způsob vedení sporu
a jednotlivé kroky nebudu v tomto okamžiku komentovat přes média.“
Milan POPELKA, advokát Kino Metro 70
menty nesouhlasí. Průběh jednání
tedy považuji za regulérní a zcela očekávaný.“
Večerník ještě sondoval, jak jsou
se čtvrtečním jednáním na soudě
a hlavně s právním zastoupením kina
Metro 70 spokojeni na radnici. „Je to
šílené, to snad není pravda,“ kroutila

hlavou Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky statutárního města
Prostějov. „O činnosti, či spíše nečinnosti pana advokáta jsem už byla
informovaná. Je to na paní ředitelce
kina, ale pokud vím, už se to jistým
způsobem řeší,“ přidala sama první
žena města Alena Rašková. (mls)

PROSTĚJOV Již počátkem února
informoval náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer o přípravě
projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu na Základní škole Dr.
Horáka, která se jako jediná místní
„základka“ může pochlubit tímto vybavením přinášejícím dětem nejen
potěšení, ale i upevnění jejich zdraví.
Škola na to bude od příštího školního
roku reagovat nabídkou novinek.
O co půjde? „Pro naše budoucí prvňáčky se chystáme zařadit ‚hry ve vodě
a s vodou‘ přímo do hodin tělesné výchovy a dát jim tak možnost naplno
využívat možností školy hned od prvopočátku. O tom, jak je kontakt s vodou zdraví prospěšný, není třeba polemizovat. Nespornou výhodou také je,
že děti nikam nepřechází a veškerou
péči dostanou tady u nás,“ upozornila
Večerník zástupkyně školy pro první
stupeň Michaela Strouhalová s odkazem na dlouholeté zkušenosti, že žáci
plaveckých tříd patří mezi nejzdravější
a nejodolnější.

Jak ale vzápětí dodala, tím novinky pro
příští rok nekončí. Do všech prvních tříd
škola začlení v rámci matematiky prvky
metody profesora Hejného, aby dětem
matematiku zpříjemnila a nechala je samostatně objevovat její taje, experimentovat a nacházet různá řešení. Pro děti,
které navštěvují angličtinu již v mateřské
škole, se chystá plynulé navázání výuky
hravou a hlavně konverzační formou už
od první třídy. „Znalosti angličtiny budeme aktivně rozvíjet napříč všemi předměty tak, aby došlo k jejich maximálnímu využití,“ slibuje Strouhalová.
Ovšem angličtinou jazyková výbava
žáků zdaleka končit nemusí. Mimo ruštiny nebo němčiny mohou žáci této školy
nově pronikat v nepovinném předmětu
do tajů španělštiny. Škola je také známá
svou umělou horolezeckou stěnou.
Nový školní rok bude tedy na ZŠ Dr.
Horáka hodně zajímavý. Jako malý
předkrm nabízí stejně jako ostatní
základní školy Den otevřených dveří, který letos připadne na 26. břez(tok)
na.

Vykradený
„AUŤÁK“

Hlavní pošta

PROSTĚJOV Doslova a dočista
„očesaný“ vůz našel dvaatřicetiletý
muž uplynulou sobotu 17. března ve
Spitznerově ulici. Neznámý pachatel
mu přes noc z osobního automobilu
Opel Astra ukradl vše, co se dalo...
„Odcizil registrační značky, přední stěrače i zpětné zrcátko. Po rozbití okna se také
dostal přímo do vozu, odkud odcizil kryt
s reproduktorem, krytování řadicí páky,
koberečky, stropní světlo, posuvnou roletku, malý technický průkaz, ústřižek
od dálniční známky a také kus dálniční
známky, která byla nalepena na předním
skle,“ prozradila Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(pk)

se ZAVŘE

>>> dokončení ze strany 3
Tím to ovšem celé neskončí, rekonstrukce přepážek bude probíhat až
do začátku prázdnin. „V období od 3.
dubna do 30. června budou přepážky
poskytující peněžní a listovní služby
přesunuty do prvního patra. Balíkové
služby budou poskytovány beze změny,“ dodal Vitík.
Práce v budově hlavní prostějovské
pošty na Poděbradově náměstí navazují na loňskou opravu pobočky
v Dolní ulici. Rekonstrukcí prošla
i pošta na sídlišti Hloučela.
(mls)

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


REALITY

KOUPÍM

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

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.

V Prostějově koupím byt 1+1,2+1. Tel.:
732 755 910
KOUPÍM dvoupokojový byt. Tel.:
731 078 958
Prodám zahradu 788m2, vhodná
jako stav. pozemek, v Pv - Krasicích.
Tel.: 608 218 532

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil. Tvůj odchod stále
bolí, na tebe zapomenout nedovolí.

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

SHÁNÍM KE KOUPI DŮM V PV
A OKOLÍ. TEL.: 737 577 906
Pronajmu garáž v Pv na Plumlovské ulici,
cena dohodou, tel.: 606 889 508

Dne 18. března 2018
jsme vzpomněli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bohumil MATYÁŠ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Květoslava,
dcera Jana s rodinou, sestry Marie
a Anna s rodinami.

Zařízené kadeřnictví – pronajmu levně.
Druhá místnost 15m2 na kancelář. Tel.:
737 924 952

GRATULACE

16011421482

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
PRODÁM
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
ZD Moravan Domamyslice
www.stolarstvijancik.cz,
Sad Mostkovice
Tel.: 604 820 358
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Opravy oděvů
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Obuvi a batohů
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Opravy deštníků
Tel.: 602 510 465
Broušení nůžky nože
Přijmeme brigádníky na stříhání
Vedle knihkupectví u radnice
stromků, více info na uvedeném tel.
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování
Prodám el. kytaru + kombo,navyjáky
a rybářské pruty. Tel.: 604 322 044
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

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

Dne 25. března 2018
vzpomínáme 3. výročí úmrtí
pana Václava KAŇÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera
s rodinou.

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Portrét – olej. barvami. Tel.: 722 710 725

Dne 24. března 2018
vzpomeneme 5. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Rudolf KOUDELA.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

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

Dnes, tj. 19. března 2018
tomu je 13 let, kdy nás opustil syn
Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále
vzpomíná táta.

Dne 17. března 2018
jsme vzpomněli 1. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Luboš SLEPÁNEK
z Plumlova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Hluboký zármutek
zůstává potom, kdo nás navždy opustil.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal...

Dne 17. března 2018
jsme vzpomněli
3. smutné výročí od úmrtí
pana Františka ZLATNÍČKA
z Plumlova.
Všichni, kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 22. března 2018
by oslavil své 70. narozeniny
pan Josef VÁGNER.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, synové a dcera
s rodinou.

Kdo měl rád – vzpomene.
Kdo miloval – nezapomene...

Dne 22. března 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Lubomíra ROZEHNALA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, co jsi s námi žil!

Dne 17. března 2018
jsme vzpomenuli nedožitých 65 let
paní Dagmar HAVLOVÉ,
roz. Šedé.

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

Dne 23. března 2018
oslaví 90. narozeniny
paní Marie KOMÁRKOVÁ
ze Zdětína.
Hodně zdravíčka a lásky,
kterou rozdává nám všem
přeje syn Zdeněk s manželkou
Danou, vnoučata Zdeněk,
Iveta, Radka, Irena
a Veronika s rodinami.

řádková inzerce / vzpomínky

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
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, www.zednictvivancura.cz
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Nabízíme rekonstukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
SEZNÁMENÍ
775 239 147 - Kopecký David
57/173 ml. vzhledu hledá milou kamarádku na kávu, výlet, vše hezké, od 40 let, chybí
mi láska, milování, prostě ten druhý na vše.
Tel.: 775 240 480

Dne 23. března 2018
si připomínáme 1. výročí úmrtí
pana Josefa KOLEČKA
z Čechovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Naďa, syn Otakar,
dcera Eva, vnoučata Marta,
Jitka a Martin. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

Hledám ženu ke společnému žití z okolí
města PV. Jsem z vesnice 73/174. Auto
mám. Tel.: 776 210 670

Dne 20. března 2018
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Radoslava ŠEDÉHO.
Za tichou vzpomínku děkuje
Terezie Šedá a Radoslava
Bezslezinová.

Dne 21. března 2018
by se dožil 90 let
pan Josef NOVÁK,
kostelník z Přemyslovic
a dne 11. května 2018
by se dožila 87 let
paní Vlastimila NOVÁKOVÁ,
také z Přemyslovic.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a vnučky.
Dík za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 20. března 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
co nás opustila
paní Dana HUSÁRKOVÁ
z Držovic.
S láskou v srdci vzpomíná
zarmoucená rodina.

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

15012920079

Q Q&+&
Rudolf Hrubý 1927
Domamyslice
Jana Fritzová 1945
Prostějov
Alexej Pluháček 1953
Ivaň
Zdenka Zvonečková 1940
Kostelec na Hané
Petr Štěpánek 1958
Olšany u Prostějova
Ing. Rostislav Vybíral 1934
Kostelec na Hané
Jaroslav Šrotíř 1944
Prostějov
Anna Schneiderová 1944
Klenovice na Hané
Marie Trunečková 1927 Malé Hradisko
František Sázel 1931
Hruška
František Abraham 1949
Drahany
Miloš Sedláček 1964
Prostějov
Pavla Dosedělová 1946
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 19. března 2018
František Zbořil 1940 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslava Navrátilová 1939 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 20. března 2018
Jiřina Petrželová 1921 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Vojtíšek 1934 Mostkovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 21. března 2018
Stanislav Horna 1930 Vincencov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Plachá 1939 Alojzov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 23. března 2018
Jaroslava Aberlová 1939 Kralice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Radek Trunda 1972 Protivanov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jan Mohelník 1939
Křenůvky Jarmila Žampachová 1930
Niva
Libuše Náhlíková 1939
Prostějov Jaroslav Bezděk 1956
Rozstání
Ludvík Linet 1940
Prostějov Ludvík Kawij 1933 Klenovice na Hané
Miroslav Dokoupil 1941 Malé Hradisko Karla Duchoňová 1955
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Q Q&+&
Albert Halmo 1959
Prostějov
Marie Ježková 1929 Klenovice na Hané
Karel Výmola 1929
Ptení
Iva Hanáková 1934
Prostějov
Jiří Král 1955
Zlatá Hora

Poslední rozlouèení
Pátek 23. března 2018
Zdeněk Řehulka 1934 Dětkovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 24. března 2018
Františka Frimmelová 1930 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov

150123020036

18030970292

Pohřební služba FCC Prostějov
Q Q&+&
Marie Švecová 1937

Prostějov Vlasta Syptáková 1951

Čelčice
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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
Kuchař/ka do restaurace v Prostějově.
Denní menu, minutky, pizza (zaškolíme).
Krátký, dlouhý týden. Nástup na DPP/
DPČ dále možno HPČ. Mzda do zapracování 90 Kč/hod. Po zapracování až 130
Kč/hod. (čistého). Nástup dohodou.
Kontakt 777 199 967.

Pondělí 19. března 2018
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Bezpečnostní a úklidová agentura
hledá invalidní důchodce na volná
pracovní místa: vrátný, pracovník
s obsluhou PC, úklidový pracovník.
Pracoviště Prostějov. Informace na
Číšník/servírka do restaurace v Prostě- telefonním č.: 602 786 692, e-mail:
jově. Flexibilní plánování směn (vhod- personal@sida.cz.
né i pro studenty, min. věk 18 let, nebo
brigádně). Nástup možný ihned. Ná- Přijmeme brigádníky na letní sestup na DPP/DPČ s možností přecho- zonu na plumlovské přehradě.
du na HPČ. Odměna: základ 70-100 Tel.: 777 301 936, e-mail:
Kč/hod. čistého + bonusy až 15 tis./měs. kocourek.radek@seznam.cz
Tel.: 777 199 967
BETON MORAVA – zakázková výroMožnost výdělku z domu. Skládá- ba z betonu – hledá zedníky a pomocné
ní upomínkových přemětů. Vhodné zedníky. Možnost i po vyučení, HPP
i jako přivýdělek. Více informací na: nebo ŽL. Požadujeme pečlivost, spolehinfo@vyroba-predmetu.cz
livost, dobrý zdravotní stav, bydliště Pv
a okolí. Plat dle zkušeností od 20.000 Kč.
Hledám studenta/studentku s dobrou Prac. doba individuální. Životoznalostí COREL + GRAFIKA k občasné pis zašlete na info@betonmorava.cz,
spolupráci. Bližší info na tel.: 607 170 867
Hnízdil 608 424 595
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

HLEDÁTE PRÁCI?
<

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Kuchaři
Praktické sestry
Skladníci/manipulanti
Strojní mechanici – seřizovači
Technici 3D měření
Úklidoví pracovníci

Plat (Kè)
35 000-40 000 Kč
19 000 Kč
17 000 Kč
22 000 Kč
25 000 Kč
10 050 Kč

Provoz
Kvalifikace
turnusové služby střední odborné
nepřetržitý
ÚSO
jednosměnný základní+praktická
jednosměnný střední odborné
dvousměnný
ÚSV
jednosměnný základní+praktická

Firma
GASTRO Brno, pracoviště Prostějov
Charita Konice - DPS Bohuslavice
MICOS Kralice na Hané
GALA Prostějov
LINAPLAST Kralice na Hané
SIDA Prostějov

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

Plat (Kè)

Kuchař/-ka
100 Kč/hod.
Koordinátor/-ka GDPR 300 Kč/hod.

Provoz

jednosměnný
pružná prac. doba

Kvalifikace

Firma

střední odborné Charita Konice-DPS Bohuslavice
ÚSV
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, Pv

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

18020210165
18022210202

17102621270

18031510300

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18030110252

18030820271

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Také dvanácté 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 22. 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
8

(91

Skálovo nám.
Petr PŘIKRYL, Kokory 349
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 420 Kč na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
8
(91
J.C. Fuller
Josef PORTEŠ, Stínava 56
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
8
(91
LIDOVCE
Valerie KERNOVÁ, Ant. Slavíčka 14, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

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

SUDOKU
8
(91
4,4,8,8
Helena LUTEROVÁ, Otonovice 12
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 560 Kč na akci.
SU
DO
KU

Výherce získá 
 
 



16070712278
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KŘÍŽOVKA
8
(91
Sezona bude také zahájena vernisáží výstavy klobouků
Jaroslav DOBEŠ, P. Jilemnického 8, Prostějov
Výherce získává: DVĚ RODINNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není
určeno jinak.

16020561568

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ OD PŘEDKŮ KOUPÍTE...

180101600XX

SUDOKU

OSMISMĚRKA

CHOCHOL, LVÍČE, KVÍZY, KNÍŽKA, ŽIVEL, OSIVO, LIMBA, PÁSKA, BRLOH,
ARSEN, SATANÁŠ, DOBRO, ZISKON, OPATKY, ZÁBĚR, SOSNA, TABLO, PLESO,
OBĚDY, PRÁMY, MAMBA, SKLAD, BĚDÁK, OSENÍ, ODSYP, BOLET

DÁRKOVÝ POUKAZ  


Výherce získá  
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18011060070

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili českého dokumentárního
fotografa a pedagoga, který se před pár dny objevil
v prostějovském kinu Metro 70...

18031460295

Výherce získá  
  

Výherce získává POUKAZ
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zveme vás...

BASKETBAL:

TIP  ku

středa 21. března:
19:30 BCM Orli Prostějov - BK Snakes
Ostrava (21. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).
čtvrtek 22. března:
19:00 BCM Orli Prostějov - BK NH
Ostrava (22. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).

NOHAVICA JEDE DO PROSTĚJOVA

HÁZENÁ:
sobota 24. března
17:30 TJ Sokol II Prostějov - Handball
Brno „B“(16. kolo 2. ligy mužů, SH ve
Studentské ulici v Pv)
neděle 25. března:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK TJ Sokol Telnice (16. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané)

KDY: ÚTERÝ 20. BØEZNA, 16:30 A 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
V prostějovském Městském divadle se chystá jedinečná
událost, přijede Jarek Nohavica! Své osvědčené hity zahraje hned na dvou koncertech v jediný den, a to již zítra, tj. bv
úterý 20. března. Večerní koncert je už sice vyprodaný, na
odpolední zěmřený na děti však ještě pár lístků zbývá. Tak
neváhejte, takových příležitostí už moc nebude.
Kdo by neznal písničkáře a textaře Jaromíra Nohavicu
a jeho známé songy Kříž svůj neseme, U nás na severu, Až
to se mnu sekne, Když mě brali za vojáka a mnoho dalších.
Tuto legendu v oboru uvidíme a uslyšíme již zítra v prostějovském divadle. Jeho hosty budou polský akordeonista
a pianista Robert Kusmierski a perkusista Pavel Plánka.
Ve čtvrtek 1. března se začaly prodávat vstupenky na koncerty

a dle očekávání se již v první den stály dlouhé fronty táhnoucí
se daleko od budovy divadla. Lístky na večerní vystoupení byly
záhy vyprodané. Stále ale existuje šance zajít na odpolední program, kde bude Nohavica hrát pro děti písně z alba Tři čuníci.
Podle této zlidovělé písně, kterou zná dnes snad už vážně každý,
jsou pojmenovány i Nohavicovo album věnované dětem a tný
prostějovský koncert. Kromě Třech čuníků jsou na albu třeba
písně Lachtani, Grónská písnička a Šnečí blues.
Odpolední hodinové vystoupení pro děti a rodiče si do divadla můžete přijít užít od 16:30 hodin. Vstupné pro děti do
patnácti let činí 150 korun a pro děti a dospělé od 15 let 350
korun. Můžete si však koupit maximálně čtyři vstupenky. Ale
pospěšte si, moc lístků už nezbývá!

KULEÈNÍK:
pátek 23. až neděle 25. března
16:00, 10:00, 14:00 Mistrovství České
republiky seniorů v kádru (pořadatel: TJ
Kulečník Prostějov, herna Tylova 52)

KRASOBRUSLENÍ:
sobota 24. března
7:00 Velká cena města Prostějova
(Přebor Olomouckého kraje, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 19. března
14:00 Ferdinand
americký animovaný film
17:30 Tátova volha
komediální drama ČR
20:00 Navždy
slovinské drama
úterý 20. března
14:00 Ferdinand
17:30 Tomb Raider
dobrodružné fantasy USA
20:00 Oni 2: Noční kořist
americký horor
středa 21. března
17:30 Rudá Volavka
mysteriózní thriller USA
20:15 Miroslav Vitouš: Jazzová legenda
český dokument
čtvrtek 22. března
17:30 Máří Magdaléna
americké drama
20:00 No Manifesto: Film O Manic
Street Preachers
hudební dokument USA
pátek 23. března
15:30 Králíček Petr
americký rodinný film
17:30 Dej mi své jméno
romantické drama Francie
20:00 Pacific Rim: Povstání
americké akční sci-fi
sobota 24. března
15:30 Králíček Petr
17:30 Pacific Rim: Povstání 3D
20:00 Oni 2: Noční kořist
neděle 25. března
10:30 Triky s trpaslíky
americký animovaný film
15:30 Králíček Petr
17:30 Pacific Rim: Povstání
20:00 Hamlet
divadlo Velká Británie
do 13. května
RE-REINKARNACE WOLKER
výstava 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

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 19. března
19:00 WOLFGANG AMADEUS
MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA
Hrají: J. Přibyl/D. Szendiuch, O. Koplík/P.
Martínek, M. Kubečka j.h./V. Zápražný,
J. Rousek/M. Vlček, E. Gazdíková/O. Jelínková, B. Sabella, L. Vítková
Režie: R. Vencl, M. Doleželová
Moravské divadlo Olomouc
úterý 20. března
16:30 JAREK NOHAVICA.
TŘI ČUNÍCÍ
vystoupení zpěváka nejen pro děti
19:00 JAREK NOHAVICA
koncert známého zpěváka
čtvrtek 22. března
19:00 OSKAR WILDE: JAK JE
DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“.
Hrají: M. Ruml, A. Petráš, R. Madeja,
I. Nováčková, S. Milková, S. Černodrinská, K. Frydecká. Režie: Pavel Khek
Městské divadlo Mladá Boleslav
neděle 25. března
19:00 PAŠIJE
Zpívají: Vítězslav Šlahař (Ježíš),
Marie (Jarmila Beková) a další

Knihovna

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
pondělí 19. března
13:30 SLÁMOVÝ DEN
Jako každý rok před Velikonocemi si pod
vedením zkušené „pletařky“ paní Zatloukalové z Brodku u Konice, titulované Nositelky tradic lidové výroby, může kdokoli,
děti i dospělí, přijít vyzkoušet tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic
voskem
16:00 RECYKLITERATURA
Jste kreativní? Rádi stříháte a lepíte? Pak
si nenechte ujít tento workshop. Zjistíte,
co je to recykliteratura. Vyzkoušíte si,
jak můžeme pomocí fotografií a textů
ze starých knih a časopisů vytvářet nová,
zajímavá dílka. A že se knížky stříhat nesmí? Tentokrát je to dovoleno, protože
recykliteratura si to žádá.
úterý 20. března
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
Kino klub
TŘETÍHO VĚKU
Další přednáška z cyklu
„České
dějiny a jejich souvislosti“
Školní 1, Prostějov
středa 21. března
středa 21. března
17:00 SETKÁNÍ
14:00 BÁBA Z LEDU
S ADAMEM BORZIČEM
česká komedie
autorské čtení básníka, překladatele
a publicisty Adama Borziče se uskuteční
Kulturní klub
v rámci jedinečného projektu Spisovatelé
do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé současné české autory
Školní 1, Prostějov
čtvrtek 22. března
pondělí 19. března
15:00 PORADNA SOS
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
MĚSTA PROSTĚJOVA
kam se obrátit? Odborní právní poradci
čtvrtek 22. a pátek 23. března
s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
9:00 WOLKERŮV PROSTĚJOV
do 31. března
krajské kolo přehlídky uměleckého před- HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
nesu s postupem
výstava prostějovského fotografa Jana
sobota 24. března
„Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje foto9:00 WOLKERŮV PROSTĚJOV
grafování portrétů i přírody v okolí Prostěkrajské kolo divadel poezie a krajská po- jova a na svých snímcích zachycuje okolní
stupová přehlídka studentských divadel- přírodu v různých denních i ročních obních souborů mladá scéna 2018
dobích, jímž se snaží vtisknout co největší
do 29. března
emoční ráz
OBRÁZKOVÁ ŘECKÁ MYTOLOGIE
výtvarná výstava ZUŠ Němčice nad Hanou ZUŠ V. Ambrose
do 31. března
Kravařova 14, Prostějov
PETR IN SAČEK
výstava Petra Lysáčka a jeho atelieru inter- do 31. března
mediální tvorby, který často v různých ob- RETROSPEKTIVA
měnách tvoří ve skupině, která nese název výstava fotografií z činnosti tanečního
oboru ZUŠ z let 1998-2018
In Saček Veritas

DUHA

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
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
na výstavě, zapůjčené z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsou prezentovány
zdánlivě nesourodé kombinace...

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

Zámek Konice
do 6. dubna
KOUZLO PATCHWORKU
výstava velikonočních výrobků

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 25. března
13:30 a 15:30 O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
loutkové divadlo

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 28. března
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
nabídka textilních a háčkovaných výrobků a ručně vyráběných přání od Aleny,
Jany, Katky a Martiny k volnému prodeji

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 22. března
HANÁCKÁ BARMANSKÁ SHOW
SOŠ Prostějov pořádá první ročník nové
barmanské soutěže juniorů

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 14. května
NEBÁT SE TOTEMU
výstava Vítězslava Špalka

DUHA
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LEDNÍ HOKEJ:

akce v regionu...
PĎD uvede pětadvacátou světovou premiéru
Už pětadvacátá v řadě bude letos světová premiéra na prknech
Ptenského dětského divadla. Tuto neděli 25. března od 15:00 hodin sehrají v aule základní školy ve Ptení malí umělci další pohádku Karla Foltina „O královně noci a princezně Jitřence“. Představení, které zpestří osm písniček, bude trvat i s přestávkou necelé
dvě hodiny. Na celém tomto projektu se podílí šestnáct dětských herců ve větších rolích,
půltucet herců v „company“ a dalších šest žáků na technickém zajištění jako osvětlovači,
zvukaři, jevištní technici. Po premiéře jsou naplánovány tři reprízy ve dnech 26. až 28.
března, a to pro žáky základních i mateřských škol, které mají zájem do Ptení přijet. Derniéra bude ve středu 4. dubna. Tato představení začínají zpravidla kolem 9:00 hodin.

Vítání jara v Kostelci

Mateřské centrum Kostelec na Hané ve
spolupráci s městem Kostelec na Hané zve
všechny, kteří se těší na slavnostní „Vítání
jara“, jež se bude konat v sobotu 24. března
od 15:00 do 18:00 hodin v sokolovně.
V programu postupně vystoupí soubory
Kosíř a Malý Kosíř, děti z mateřské školky,
mateřského centra, tanečního kroužku
zumby a dramatického kroužku. Po celou
dobu bude probíhat prodejní velikonoční
jarmark a velikonoční tvořeníčko. Občerstvení zajištěno, o hudební doprovod se
postará Petr Petřík.

Jantarová komnata v Kelčicích
Obec Vranovice-Kelčice zve na přednášku
spisovatele, badatele a záhadologa Milana
Zachy Kučery, která se bude konat ve středu 21. března od 18:30 hodin v motorestu
„U Toma“ v Kelčicích. Přednáška se bude
týkat jantarové komnaty, která vzrušuje
nejen všechny hledače pokladů.

úterý 20. března:
15:15 SK Prostějov 1913 „A“ - ZUBR Přerov „A“ (Krajská liga přípravek, velké hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv)
17:00 SK Prostějov 1913 „B“ - ZUBR Přerov „B“ (Krajská liga přípravek, velké hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv)
středa 21. března:
15:00 Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2009, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
pátek 23. března:
16:30 SK Prostějov 1913 „A“ - TJ HC
Šternberk (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv)
neděle 25. března:
11:45 Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2009, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

BRUSLENÍ

Klavírní recitál v Konici
Ve středu 21. března od 19:00 hodin zaplní
koncertní sál zámku v Konici Klavírní recitál proslulé Marie Al-Ashhab, která v roce
2014 úspěšně absolvovala hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze
a v průběhu studií absolvovala mistrovské
kurzy. V loňském roce dokončila studijní
pobyt v rámci zahraniční stáže v Německu na Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig.

VEŘEJNOSTI

Úterý

Vítání jara v Určicích
Sbor dobrovolných hasičů Určice a Kulturní klub Určice pořádá v místní sokolovně zábavné odpoledne pro děti a jejich
rodiče, které se koná v sobotu 24. března
2018 od 16:00 hodin. Vystoupí děti z
místní MŠ, taneční skupina p. Miklíkové
a v podání místních hasičů bude k vidění
pohádka "Čisté srdce". Každé dítě obdrží
balíček, celé odpoledne bude vyhrávat DJ
Vémola. Vstupné je dobrovolné.

20.3.

9.00-10.00

PLESY

    
24.3.

Ples 12 opic
Městské divadlo v Prostějově
Bar 12 opic

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídl. svobody 21, Prostějov
* v úterý 20. března od 18:00 hodin se
koná ŽENSKÝ KRUH - setkání, sdílení
a inspirace

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.

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
SONS PROSTÌJOV
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Svatoplukova 15, Prostějov
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
* v pondělí 19. března od 14:00 do 16:00 tel. č. 588 008 095, 724 706 773
hodin se koná posezení s kytarou P. Žvátory
* ve čtvrtek 22. března od 8:00 hodin se vy- Regionální pracoviště TyfloCentra Olorábí různé výrobky z keramické hlíny v Lip- mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
ce pod vedením p. Šenkové
nevidomým a slabozrakým občanům na
* nákup mléčných výrobků v mlékárně adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Otinoves se uskuteční v pátek 23. března,
V úterý 20. března od 17:00 hodin
odjezd z Prostějova bude upřesněn
pokračuje Klub historický a státovědný
ICM
v Prostějově zajímavou přednáškou Luinformační centrum pro mládež, Prostějov bomíra Novotného. Posluchači budou
* v pátek 23. března se koná tradiční Noc uvedeni do období od září 1947 do února
s Andersenem pro děti ve věku od 6 do 11 let 1948, kdy probíhalo vyšetřování pokusu
v prostorách Cyrilometodějského gymnázia, o atentát na tři československé nekopřičemž také letos na všechny čeká večer plný munistické ministry. Pro tento případ se
her, zábavy, tvoření a navazování nových přá- později vžil název tzv. Krčmaňská aféra.
telství podle knížky O pejskovi a kočičce
Právě z knihy s tímto názvem bude předUzávěrka přihlášek je v úterý 20. března. náška vycházet.
CENTRUM PRO RODINU
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝnám. J.V.Sládka 2, Prostějov
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svato* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je plukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
pořádán program pro nejmenší
549 777 oznamuje všem klientům, že
poradenské pracoviště v Prostějově, má
Ekocentrum Iris
změněnou provozní dobu. Nově pondělí
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 19. března od 16:00 hodin se a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* přednáška Jaromíra Vykoukala PÉČE domluvě. Můžete využít služeb našeho
O VODNÍ ZDROJE U NÁS I JINDE se zařízení v podobě odborného sociálního
uskuteční v pátek 23. března od 17:00 hodin poradenství a nabídky baterií do slucha* v sobotu 24. března od 8:00 do 18:00 del a drobné příslušenství ke sluchadlům
hodin je na programu exkurze do Litovel- (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
ského Pomoraví

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.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 20. března od 17:00 hodin se koná
tvůrčí dílna VELIKONOČNÍ DEKORACE, během níž si budete moci vyzkoušet
netradiční zdobení vyfouknutých vajíček
* 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

Ve středu 21. března od 17:00 hodin se
U Kalicha 1/Kollárova 6, Prostějov uskuteční přednáška Erika Taberyho: Základy
české státnosti.
Moravsko-slezská křesťanská akademie,
region Prostějov zve na přednášku historika a spisovatele Karla Kavičku s názvem
Pěší pouť napříč Pyrenejským poloostrovem-Fatima 2017, která se uskuteční ve
středu 21. března od 17:00 hodin v budově Cyrilometodějského gymnázia,
Komenského ul.17.
Sbor církve adventistů sedmého dne
Prostějov zve srdečně spoluobčany na velikonoční bohoslužbu, která se uskuteční
v pátek 30. března v 18 hodin v budově
sboru na Šafaříkové ul. 9.
Revolution Train - protidrogový vlak
přijede na hlavní nádraží do Prostějova
ve čtvrtek 22. března. Program bude probíhat od 8:00 do 19:50 hodin a školním
skupinám bude určen čas od 8:00 do cca
15:30 hodin, následně pak bude vlak zpřístupněn veřejnosti.

VEÈERNÍK LEVNÌJI

608 960 042



KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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VYPRODANÉ
METRO 70

ƔƔ Povedenou diashow cestovatele Jiřího Kolbaby sledovalo
zaplněné hlediště kina
strana 24

ESKÁČKO
NEHRÁLO

ƔƔ Fotbalisté Prostějova si na
vstup do jarní části MSFL musí počkat. Počasí bylo proti...
strana 29
/ # ;
Foto: Martin Zaoral,

Principál souboru Vìtøák
Jiøí Vrba si v Èeském nebi
zahrál roli svatého Václava
strana 23
JEDNOU

ƔƔ V průběhu soboty 17. a neděle 18.
března vyjížděly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého kraje k popadaným stromům a uvolněným střešním krytinám,
které způsobuje silný vítr. Zavřena byla
silnice mezi Nivou a Protivanov.

PROSTĚJOV Více než dvě stovky diváků shlédlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec
města Prostějova za rok 2017. Ceny byly uděleny hned v jedenácti kategoriích. Ty hlavní
si odnesli fotbalista Jan Koudelka a parašutisté Dukly. Večer v prostorách Hotelu Tennis
Club měl však i společenský rozmach. Do hlediště zavítali političtí představitelé v čele s
primátorkou statutárního města Prostějova Alenou Raškovou a náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje Františkem Jurou, který předal jedno z ocenění a to Sportovní srdce
Miroslavu Černoškovi. Dojatá Petra Černošková pak převzala ocenění právě od první ženy
radnice pro svého loni zesnulého tatínka Petra Langra, který byl uveden do Síně slávy prostějovského sportu. A byla to silná emoční chvilka nejen pro ni...

REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ
A VÝSLEDKY ANKETY NAJDETE NA STRANĚ

5RGLQDDSą¾WHOÆ
.CJčFM[PCVT¾XPÊMWUQVC\PÊMGO
VHUR]ORXéLOL
BYLI JSME
U TOHO

vs.

ƔƔ Prostějovský magistrát upozorňuje občany, že výtokový stojan v ulici
Brněnská je mimo provoz z důvodu
havárie. O věci informoval odbor životního prostředí.

ƔƔ 103. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 20. března
od 11:00 hodin. Projednávat se bude
hned osmnáct bodů včetně dotace Národnímu domu na úhradu provozní
ztráty vzniklé v období uzavření objektu Národního domu z důvodu opravy.

ƔƔ Prostějovské volejbalistky
vstoupily do extraligového play off
hladkou výhrou nad Přerovem
strana 36-37

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

ƔƔ Svůj první titul ve dvouhře na okruhu ITF Futures získal dvaadvacetiletý
tenista TK Agrofert Prostějov David
Poljak na turnaji Ramat GAn v Izraeli.
Svěřenec Jiřího Nováka získal 18 bodů
počítače ATP.

ƔƔ Základní část skupiny C 2. ligy
zakončí volejbalové „oděvářky“ z Prostějova dvojzápasem tuto sobotu 24.
března na půdě Kylešovic. Tým TJ OP
skončí beznadějně na posledním, dvanáctém místě.

33 ➢

VÍTĚZNÁ
PREMIÉRA

V$OELP

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Bez zbytečných proslovů se obešel pohřeb jedné z vůdčích osobností
prostějovského kulturního dění Alberta Halma. Uplynulý pátek se s ním ve smuteční síni městského hřbitova rozloučila rodina i četní kamarádi. Vedoucí Fotoklubu
Prostějov byl neúnavným organizátorem společenského života. Posledního setkání
se zúčastnili zejména lidé z prostějovské kulturní scény.
(mls)
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Po dlouhém období půstu se
má prostějovský fotbalový fanoušek na co těšit. Do diáře si
může poznamenat hned tři termíny, v nichž může na stadionu
SCM Za Místním nádražím vidět kvalitní zápasy. Jenže by si
zvláště v prvním případě měl
doplnit malý otazník.
Ve čtvrtek od 16:00 hodin má
na druhý pokus začít cesta
eskáčka za vítězstvím v MSFL. Soupeře bude mít
atraktivního, loňského vítěze, byť se Uničovu na
podzim příliš nedařilo. Tým ze středu tabulky
je o to nažhavenější na jarní boje, v nichž si chce
vylepšit nejen pozici v tabulce, ale především pošramocené renomé.
Jenže právě tady nastupuje faktor počasí, které zamíchalo kartami
ve fotbalové termínové listině už o víkendu. V sobotu nebyli schopni funkcionáři 1.SK Prostějov potvrdit, zda se bude opravdu hrát.
„Uvidíme v úterý, po poledni by mělo být definitivně jasno,“ sliboval
hlavní pořadatel Tomáš Čepa.
V sobotu 24. a následně pak v úterý 27. března mohou fanoušci dorazit bez peněženky i emocí na ukázky mezinárodního fotbalu, byť
„jen“ v podání dorostenců do sedmnácti let. Vidět reprezentaci Srbska, Ukrajiny a dokonce Španělska na vlastní oči se nepoštěstí každý
den. Zvlášť v té posledně jmenované mohou být nastupující hvězdičky, které už uvidíme pouze v evropských klubových soutěžích na televizní obrazovce.
(tok)

VÍCE ČTĚTE NA STRANÁCH 27 A 29
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Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz
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Brno B – Kostelec n.H.
41:27 (19:11)
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Foto: Facebook
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Svitavy – Olomoucko

Nymburk - Olomoucko
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PROSTĚJOV Předposlední kolo finálové části Českého poháru starších žákyň
2017/18 nic nezměnilo na průběžném umístění mladých volejbalistek VK
Prostějov. Před závěrečným dějstvím zůstávají v této celostátní soutěži na 24.
příčce.
Třetí pokračování Hanačky absolvovaly opět ve výkonnostní skupině C, která se tentokrát hrála v blízkém Přerově. A pro vékáčko to dopadlo jako obvykle. Svěřenkyně
trenérské dvojice Solange Soares + Pavel Parobek ve většině ze sedmi střetnutí
dokázaly bodovat, dokonce i dvakrát zvítězily 2:1 (nad Žatcem a Orionem Praha).
Na víc než sedmou pozici v grupě to však nestačilo, čímž se z nejnižšího postu
finálové čtyřiadvacítky zatím výš neposunuly.
(son)
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Finálová část, skupina C – výsledky VK Prostějov ve 3. kole (Přerov): Svitavy 0:2
(-22, -18), Žatec 2:1 (24, -16, 13), Olymp Praha D 1:2 (18, -22, -12), Nový Jičín 1:2
(-21, 23, -10), Orion Praha 2:1 (-20, 20, 9), Lanškroun 0:2 (-19, -25), Frýdek-Místek
0:2 (-19, -17). Pořadí: 1. Svitavy 16, 2. Žatec 15, 3. Frýdek-Místek 13, 4. Nový Jičín 12,
5. Olymp Praha D 10, 6. Lanškroun 8, 7. VK Prostějov 6, 8. Orion Praha 4.
Finálová část – pořadí po 3. kole: 1. Liberec 72, 2. Kralupy 67, 3. Hlincovka Praha 62, 4. Plzeň 61, 5. Uherské Hradiště 60, 6. KP Brno 56, 7. Karlovy Vary 56, 8.
Rychnov 48, 9. Olymp Praha B 48, 10. Chodov 47, 11. Ostrava G 43, 12. Hradec
Králové 42, 13. Znojmo 33, 14. Břeclav 31, 15. Svitavy 30, 16. Příbram 28, 17. České
Budějovice 26, 18. Frýdek-Místek 22, 19. Žatec 16, 20. Lanškroun 16, 21. Nový Jičín
14, 22. Olymp Praha D 10, 23. Orion Praha 7, 24. VK Prostějov 5.
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FRANTA A SYN... ANEB
V „KASKU“ SE TLESKALO
PROSTĚJOV Sedmdesátiletý František Nedvěd patří mezi nejvýznamnější osobnosti country, folku
a trampské písně tuzemska. Samozřejmě i Prostějované ho více znají ve spojení s bratrem Janem, společně totiž patřili k fenoménům tohoto hudebního žánru po roce 1989. Uplynulou středu ale František
přijel do Prostějova poprvé zazpívat se svým synem. Také Františkem... Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
pro Večerník
k

Michal
KADLEC

Jejich společný koncert se konal ve
středu 14. března ve Společenském
domě v Prostějově. Nikoliv však
v hlavním sále, ale nápaditě hned
ve vstupní hale. „Já mám rád spíše
komornější prostředí. Snad tam ale
nebude táhnout od dveří. To víte,
nejsem nejmladší a nerad bych si

nachladil ledviny,“ smál se před vystoupením nestor české country.
Necelé dvě stovky diváků dokázali
oba Nedvědové vtáhnout do svých Ji(í Hošek vedl svoji dceru i na hudební fakult AMU. Z následného studia v Izraeli si dom, p(ivezla diplom z jeruzalémské
hudební akademie a také manžela.
Foto: Martin Zaoral
písniček, lidé často zpívali s nimi. Po
první sérii si František starší „odsko- z divaček. „Je asi na čase odejít do dů- Dvouhodinový koncert divá- kdepak. Tu prostě mnozí z nás
čil“, chůze mu však činila značné potí- chodu,“ zavtipkoval. Sborové „NÉÉ“ ky nadchl. Na značku Nedvě- mají nesmazatelně uloženu
že a z pódia mu musela pomoci jedna z hlediště mu bylo jasnou odpovědí... di nelze vůbec zapomenout, v srdcích!

Z VERNISÁŽE

18031710311

Jií Wolker Superstar ožil v Metru
NA TĚLO: fotograf

se srdcem na dlani
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV „Já se vrátím a se
mnou přijde poezie!“ Tak praví básník Jiří Wolker v převleku za známého Limonádového Joea na jedné
z kreseb Luďka Bárty. Jak by takový
„comeback“ hvězdy předválečné literatury mohl vypadat v dnešní době,
ukazuje s nevídanou hravostí výstava
s názvem Re-reinkarnace. Expozice
byla zahájena uplynulý čtvrtek v prostějovském kině Metro 70 slavnostní
vernisáží, u čehož nemohl chybět ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL
„Co nám o sobě tajil Jiří Wolker, to
odhalil Luděk Bárta,“ tak zní podtitul
výstavy, která je od čtvrtka 15. března
k vidění ve foyer kina Metro 70. Předčasná smrt mladého a pohledného
básníka s velkou budoucností vzrušila nejen kulturní veřejnost. Čím vším

mohl Wolker být, ale už to nestihl,
prezentuje právě Luděk Bárta. Skromný ilustrátor a autor Večerníčku o brýlatém vynálezci Alvovi tak činí s odzbrojujícím humorem a nadhledem.
Wolkera představuje nejen jako jeho
kráčejícího skorojmenovce z reklamy
na whiskey, ale i člena skupiny Beatles,
vynálezce měsíční chůze, hrdinu celé
řady hollywoodských filmů, dokonce
jako průkopníka Nordic Wolkeru.
„Původně mě napadlo přetvořit známou postavu Johna Walkera do podoby prostějovského básníka. Ke spolupráci jsem vyzval Luďka Bártu, který
se tohoto nápadu chopil se vší vervou
a začal vytvářet další a další variace na
dané téma. Neuvěřitelně mu to sedlo,
neboť si coby výtvarný chameleon dokáže pohrávat s nejrůznějšími výtvarnými styly, aniž by ztratil vlastní nezaměnitelnosti,“ popsal vznik výstavy

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Výstavu zahájili (zleva) autor plastiky „Lavika Ji(ího Wolkera“ Miloš Karásek, prostjovská primátorka Alena Rašková, autor vystavovaných kreseb Ludk Bárta
a (editelka kina Metro 70 Barbora Prágerová.
Foto: Martin Zaoral

Miloš Karásek, jehož plastika „Lavička
Jiřího Wolkera“ bude na prostějovském náměstí slavnostně odhalena ve
středu 28. března.

U pozoruhodných plakátů Luďka
Bárty s Jiřím Wolkerem v hlavní roli
se mohou návštěvníci kina Metro
70 bavit až do 13. května.

PIVÍNSKÝ V\T]ÁK pozval diváky do Weského nebe
.eský dokumentární fotograf Jind(ich Štreit diskutuje v prostjovském kin Metro
70 s diváky.
Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV „Chcete-li se věnovat
dokumentární fotografii, nesmíte
být frajer...“ Takto lze shrnout
základní poučku známého fotografa Jindřicha Štreita. Ten byl ve
středu osobně přítomen promítání snímku NA TĚLO, který
uvedl Filmový klub kina Metro
70. S několika desítkami diváků
po ukončení promítání následovala neformální beseda, u čehož
nechyběl ani Večerník. S Medailí za
zásluhy oceněným umělcem z roku
2009 jste mohli najít exkluzivní rozhovor již v minulém vydání.

Tomáš KALÁB
Vsetínský rodák absolvoval Univerzitu
Palackého v Olomouci a prošel několika
profesemi. V období před rokem 1989
působil jako pedagog, za své fotografie
zachycující mnohdy smutné paradoxy
doby byl perzekuován. Rehabilitace
se dočkal po roce 1990, kdy přednášel

na vysokých školách, přičemž stále
fotografuje. Nejen oblíbená vesnická
témata, ale mnohá provokativní, jako
bezdomovce, různě handicapované,
lidi z okraje společnosti. O tom všem
vypráví dokumentární snímek režisérky
Libuše Rudinské.
„Vznikal po dobu tří let, během nichž
se v mém pracovním i osobním životě
mnohé změnilo,“ upozornil po projekci
Jindřich Štreit. Ten ochotně odpovídal
na dotazy svých obdivovatelů, třeba na
vztah ke klasickému i digitálnímu fotografování, a především doporučení, jaké
dává svým studentům, aby se dostali co
nejblíže k fotografovaným lidem. „Je
potřeba dobře komunikovat, otevřít
se lidem, mít prostě srdce na dlani.
Pak překonáte bariéru a můžete fotografovat i detaily života,“ vysvětlil svou
metodu Štreit.
Diváci se z kina rozcházeli s vnitřním
obohacením hodně po dvaadvacáté
hodině.

HISTORICKÝ KLUB
pokrauje další p/ednáškou
PROSTĚJOV Klub historický a státovědný v Prostějově pořádá další
přednášku zaměřenou na minulost českých zemí. Tentokrát se dozvíte
o tzv. krčmaňské aféře, která je spjatá s léty 1947 a 1948, kdy probíhalo
vyšetřování pokusu o atentát na tři československé nekomunistické ministry. Jestli se chcete dozvědět víc o naší historii, přijďte zítra, tj. v úterý
20. března od 17:00 hodin do výstavního sálu Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici č. 1, kde přednáška proběhne.
celý článek na www.vecernikpv.cz

V Němčicích byla k vidění poslední hra českého génia Járy Cimrmana
NĚMČICE NAD HANOU „A v čem vyniká ten
Cimrman?” ptá se Jan Hus v Českém nebi. „Prej ve
všem,“ odpovídá mu český novinář Karel Havlíček
Borovský. „A kdo to říká?“ je dále zvědavý Hus.
„On,“ reaguje Borovský. Hra českého velikána Járy
Cimrmana v podání pivínského souboru Větřák
zakončila v pátek 16. března aktuální sezónu Divadelních pátků v Němčicích nad Hanou.

EXKLUZIVNÍ
reportáž pro Večerník

Martin
ZAORAL
Do hlediště kina Oko si na „Cimrmanův dramatický kšaft“
našlo cestu přibližně osm desítek diváků. Celému představení předcházela krátká scénka týkající se absence řečnického pultíku pro úvodní seminář. „Tady v Němčicích se fest
řeční vždycky ve čtvrtek. A bez pultíku,“ konstatoval z pódia
principál Větřáku Jiří Vrba, čímž narážel na hašteření provázející posledních několik zasedání místního zastupitelstva.
Pivínská divadelní společnost Větřák nastudovala první
hru Járy Cimrmana už v roce 1992. Jednalo se o inscenaci Cimrman v říši hudby. „Kromě Žižkovského divadla v té době Cimrmanovy hry nikdo nehrával. Mluvil
jsem v prostějovském divadle s panem Svěrákem a svěřil
se mu, že se v Pivíně bavíme inscenací jejich kusů. „Tak
si je tam tedy hrejte,“ řekl mi tehdy na to,“ zavzpomínal
pro Večerník Jiří Vrba. Tímto způsobem Větřák v Pivíně
sehrál asi desítku inscenací.
Poslední čtyři kusy ochotníci sehráli i mimo obec.
Naposledy to ovšem bylo již před zhruba pěti lety,
kdy v prostějovském divadle uvedli hru Vražda v salónním kupé. Od té doby se soubor zaměřil spíše
na vytváření autorských scének v hanáckém nářečí.
Kromě toho je aktivní také při organizaci zajímavých
akcí jako pivínská dožatá, kácení máje či masopust.

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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Celé p(edstavení zakonilo sokolské vystoupení pod taktovkou Miroslava Tyrše.

České nebe začal soubor zkoušet loni v září a už 2. prosince zažil Pivín další premiéru. „Zkoušení šlo poměrně rychle. Kulisy nám vyrobil osvědčený Dušan Vrba,
který ve hře hraje maršála Radeckého a kostýmy na
míru ušila Veronika Hájková z Vřesovic,“ ohlédl se za
přípravami Vrba.
Spokojení diváci ocenili výkon ochotnických herců dlouhým potleskem. „České nebe jsem v originálním podání
divadla Járy Cimrmana viděl v prostějovském divadle
přesně před devíti lety. Tohle představení mi tento zasutý
zážitek dokázalo neuvěřitelným způsobem oživit. Kuli-

Foto: Martin Zaoral

sy, kostýmy i rekvizity - vše bylo perfektní. Z herců se mi
nejvíc líbil praotec Čech a pak také Jan Amos Komenský.
Úplně jsem v té roli viděl Zdeňka Svěráka i s jeho specifickou kantorskou intonací,“ zhodnotil jeden z pravidelných
návštěvníků divadelních pátků.
Dle pravidel mohou ochotnické soubory sehrát pouze
tři reprízy Cimrmanových her. Dvě z nich už má Větřák
za sebou. Hned po Němčicích totiž herci vyrazili do Ivanovic na Hané. Vůbec poslední šanci vidět České nebe
v jejich podání tak budou mít lidé ve čtvrtek 19. dubna v Městském divadle v Prostějově.

ssaa
sa
aa

2x foto: Martin Zaoral

Babika Boženy Nmcové zastupovala ženy „Radecký, marš ven!“ svatý Václav vykazuje marv eské nebeské komisi.
šála Radeckého z eského nebe.

společnost

milujeme vecerník
k


klikni na
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závidí, naopak si přejí, aby se měl každý co nejlépe.
Můžete na ulici klidně nechat odemknuté auto,
nic se vám z něj neztratí. Podnikl jsem po Islandu
spoustu výprav a potkal se tam s velmi milými a přívětivými lidmi,“ vyprávěl dále Jiří Kolbaba, přičemž
na plátně ukazoval jednu pořízenou fotografii za
druhou. Překrásné scenérie islandských hor, vulkánů, vodopádů či malých vesniček vystřídaly pohledy na koně, ovce či ptáky.
To vše fotil z bezprostřední blízkosti. „Většina mých
fotografií v přírodě vznikala v nočních hodinách, to
je uvnitř islandské přírody nejlepší světlo, obzvláště
při polárních nocích,“ usmíval se cestovatel. V jednu
chvíli popsal i nebezpečnou situaci, kterou na Islandu prožil. „V autoservisu mi opravovali vypůjčené
terénní auto, vyměňovali také hadičku k přívodu
benzínu. Vyjel jsem do hor a najednou se začalo
z motoru kouřit. Tušil jsem, že je zle, tak jsem rychle

začal z auta vyhazovat všechny věci. Foťáky, kamery, osobní věci, oblečení a mnoho dalšího vybavení. Pak auto vzplálo jako fangle. Pár lidí mi sice
pomáhalo, pokusy hasit minimaxy byly zbytečné,
nic nepomohlo. Z teréňáku zbyl jen škvarek. Když
už jsem byl bezmocný, tak jsem to aspoň fotil...,“
napínal Jiří Kolbaba diváky v kině pozoruhodnými snímky hořícího auta, ze kterých běhal mráz po
zádech. Vzápětí už ale následovaly další diapozitivy,
nad kterými se lidé bavili, ale zároveň pro ně byly
krásné a poučné.
Dvě a půl hodiny trvající beseda Prostějovany prostě
a jednoduše nadchla. Jiří Kolbaba poté ještě dlouhé
minuty diskutoval s jednotlivými návštěvníky akce,
mnozí se s ním chtěli i vyfotografovat. „Na Island se
ještě letos určitě podívám, a pak vám třeba přijedu
znovu do Prostějova povykládat, co jsem zažil,“ rozloučil se s publikem v kině Metro 70 Jiří Kolbaba.

Cestovatel Ji(í Kolbaba diváky v prostjovském kin svými cestami po Islandu nejen pobavil, ale také pouil.
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
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Světoznámý cestovatel nadchl vyprávěním
a hlavně fotografiemi z výprav po Islandu

EXKLUZ

IVNĚ

navštívila prostějovskou radnici
významná delegace. Přes desítku
zahraničních vojáků přijal bývalý
primátor Miroslav Pišťák. Z důvodu režimu utajení jednotlivých
vojáků byla schůzka skutečně jen
pro nejužší okruh lidí, Večerník
měl ovšem možnost pobýt krátce
v jednací síni primátorky. Zároveň
jsme ale byli upozorněni na fakt,
že nemůžeme zveřejnit snímek,
na kterém by byli vojáci poznat...
„Delegaci zahraničních vojáků, kteří jsou v současnosti na stáži u 601.
skupiny speciálních sil v Prostějově,

Miroslav Pišťák. Jednalo se o vojáky z Nizozemí, Anglie, Portorika,
USA a dalších zemí. Prohlédli si
radnici i věž, na které byli přímo
uchváceni výhledem na Prostějov,“
sdělila Večerníku Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu. „Bylo to velice příjemné setkání a rád jsem si s vojáky pohovořil o jejich působení v různých
misích po celém světě. Povídání to
bylo velice přátelské, žádné utajované skutečnosti jsme neprobírali,“
ujistil exprimátor Miroslav Pišťák.
(mik)
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PROSTJOVSKO
A PLESOVÁ SEZÓNA

Albimu na poslední cestu zahrály skupina Nickelback skladbu Hero, John
Lennon Imagine a na úplný závěr zazpíval Michal Tučný píseň Tam u nebeských bran.
Na poslední setkání s Albertem
Halmem dorazilo několik desítek
lidí převážně z prostějovské kulturní scény, jíž byl Albi nedílnou
součástí.
„Díky za to, že jsi byl takový člověk.
Spojoval jsi lidi kolem sebe. Budeme
tě mít stále ve svých srdcích,“ rozloučil
se za všechny se svým kamarádem Roman Toman.

Staēí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvĢ své aktuální fotografie (tváƎ a postava). Do pƎedmĢtu e-mailu uvádĢjte „PROMNA
IMAGE“ nebo m0žete pƎijít osobnĢ do redakce Veēerníku v Olomoucké ulici.

Co musíte udìlat?

Seriál PROSTJOVSKÉHO Veēerníku PROMNA IMAGE má za sebou již dvaatƎicet díl0 a frēí dál! Nejen ženy, ale i muži si zaslouží
péēi. A my se o vás postaráme pƎímo královsky.
NejdƎíve vám vybereme obleēení na míru, posléze se o vás postarají prvotƎídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman
a samotný závĢr bude završen profesionálním focením. Zkrátka
budete fešák, za kterým se nejedna žena otoēí.
Dámu pak ēeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání
profesionál0 z Vlassalonu, líēení od studia Belleza, výbĢr nového
šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závĢreēnou teēkou
pak bude taktéž profesionální focení a natáēení v podání JiƎího
Sleēky.
Neváhejte a hlaste se! PROMNY IMAGE od PROSTJOVSKÉHO
Veēerníku dopadly vždy na jedniēku. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný
zážitek!

PROMÌNY
IMAGE

DO DUBNOVÉ

HLASTE SE

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

Volné květované sukně, batikovaná
trička, korálky a třásně stejně jako pánské
obleky a dámské plesové róby. To vše
bylo k vidění na plese v Dubanech, který
se vracel do období konce šedesátých
a začátku sedmdesátých let minulého
století. „Tematické plesy pořádáme již

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž

tradičně. Třeba loni jsme se ohlédli za
obdobím první republiky,“ vysvětlil nám
starosta SDH Vrbátky Michal Elmer.
Všichni kostýmovaní návštěvníci u vstupu obdrželi čísla a ostatní účastníci pro
ně mohli hlasovat. Po vyhlášení tom-

boly pak byli vyhlášeni tři nejlepší z nich.
Tanečníkům hrála do rytmu skupina
Modrá rosa z Náměště na Hané.
Dobrovolní hasiči z Vrbátek mají
v současnosti sedmadvacet aktivních
členů, z toho je sedmička dorostenců.

Patří mezi ně i ženy. Všichni se účastní
řady soutěží, naposledy se zapojili do pochodového cvičení v Hamrech. „Kromě
plesu pořádáme ještě kácení máje či letní
zábavy,“ dodal Michal Elmer, který funkci starosty převzal po svém tatínkovi.

Starosta SDH Vrbátky Michal Elmer u vstupu do sálu se svojí p(ítelkyní, která je zároveP jednatelkou sboru. Foto: Martin Zaoral

HasiWi z Vrbátek pozvali na ples „kvtinové dti“
ZAZN÷LO

DUBANY Symboly míru a lásky
vítaly uplynulou sobotu návštěvníky sokolovny v Dubanech.
Konal se tam ples SDH Vrbátky,
který byl v pořadí již pátým bálem pořádaným letos v tomto
prostoru. Někteří z jeho návštěvníků vypadali, jako by do Duban
dorazili díky stroji času, který je
přenesl z období hippies. U toho
PROSTĚJOV Minulou středu přijal bývalý primátor Prostějova Večerník nemohl chybět...

Miroslav PišIák spolen s mluví magistrátu a p(ekladatelkou Janou Gáborovou
p(ijal delegaci zahraniních voják,.
2x foto: Martin Mokroš

Jak to vidí
KAPITÁNKA

PROSTĚJOV Albert Halmo byl neúnavným a obětavým organizátorem
nesčetných setkání lidí potřebujících ke
svému životu fotografie, výtvarné umění či kulturu jako takovou. Najít za něj
náhradu bude v podstatě nemožné. To
se ostatně ukázalo už za jeho života,
a to konkrétně při hledání jeho nástupce v roli hlavního organizátora dění
v „kultovní“ Galerii u Hanáka.

Martin
ZAORAL

pro Večerník
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exprimátor M. Pišťák rozloučili s Albim

Zahraniční vojáky přijal Rodina a přátelé se

Z VÉKÁČKA

„Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je
druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická
geologie z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Objevíme termální prameny, gejzíry,
bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou
barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy.
Sesterský
souboj
Sugestivní
krajina, ve které
potkáme spíše zbloudilé
koně nebo
ovce,jen
připomíná
peklo i ráj,“ uvedl svoji
zatím
chvilku
přednášku v Prostějově Jiří Kolbaba.
Cestovatel návštěvníkům úterní akce v kině
Metro ukázal přes tři stovky diapozitivů promítaných na velkém plátně. Tím snímky, které pořídil ve všech koutech Islandu, získaly ještě více
na výjimečnosti a atraktivitě. „Island je skutečně
výjimečná země. Tam se vůbec nekrade, lidé si ne-

Michal
KADLEC
ŽHAVÁ NOVINKA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Několik okamžiků ani nedýchali, pak se smáli, potom zase tleskali.
Prostějované, kteří minulé úterý vpodvečer
zcela zaplnili sál kina Metro 70, byli přímo
nadšeni z dvě a půl hodiny trvající diashow světově proslulého cestovatele Jiřího
Kolbaby z Brna. Ten velice poutavě dokázal
vyprávět o jedné ze svých mnohých výprav.
Prezentované přírodní krásy Islandu uchvátily i Večerník, který se světoznámým cestovatelem pořídil exkluzivní interview, které
najdete na straně 12 dnešního vydání.

JEDNIČKA VK PODLE
JIÍ
KOLBABA VYPRODAL METRO
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Dukla Liberec - KP Brno
3:2 na zápasy
Mezi čtvrtým a pátým kolektivem po nadstavbě se rozpoutá nervydrásající
a dlouhá bitva. Oba vyrovnané mančafty dokážou jednou uspět na soupeřově
hřišti, načež v soudné řeži číslo pět rozhodne ve prospěch Severočešek právě
bouřlivé domácí prostředí.

TJ Ostrava - Sokol Frýdek-Místek
3:0 na zápasy
Tato série bude vypadat podobně jako předchozí. Houževnaté Sokolky se
místy vzepnou k bojovnému odporu, leč přinese jim to maximálně jedno
urvané dějství v nějakém střetnutí. Ostravské družstvo si koncentrovaným
přístupem zajistí hladký postup.

UP Olomouc - Olymp Praha
3:0 na zápasy
Tady bude mít papírově silnější celek o poznání víc problémů, ale nijak fatálních. Dá se předpokládat, že nevyzpytatelné družstvo z metropole možná
sebere úpéčku nějakou tu sadu, ovšem víc ne. Případnou ztrátu jakéhokoliv
duelu Hanačky nepřipustí.

VK Prostìjov - Volejbal Pøerov
3:0 na zápasy
Tohle bude rychlá záležitost, stejně jako loni. A tentokrát ještě jednoznačnějším
způsobem. V každém utkání maximálně jeden trochu vyrovnaný set, jinak
suverénní dominance kvalitně hrajících vítězek dlouhodobé části. Favoritky
přesvědčivě naplní svou roli.

PROSTĚJOV Play-off nejvyšší volejbalové soutěže České republiky
v dámské kategorii už je od soboty v plném proudu. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník však ještě před jeho startem natipoval, jak (a také proč) dopadnou jednotlivé čtvrtfinálové série.
(son)

Tip VeĀerníku
na Ātvrtfinále
extraligy žen

ƔƔ Čím to, že vám osobně ostravské
utkání tak vyšlo?
„Ani nevím... (smích) Hodně jsem se
soustředila a snažila, od prvních míčů
se mi docela dařilo a pak se mi hrálo
dobře celý zápas. Samozřejmě jsem
byla moc ráda.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník
níkk

ƔƔ Vzpomněl jsem si na některéé
vaše skvělé výkony z předsezónní
přípravy. Šlo na severu Moravy o váš
nejlepší soutěžní duel tohoto ročníku?
„Asi jo, dá se to tak říct. Ještě před sezónou
mi vyšel hlavně turnaj v Polsku, ale tam
jsem byla docela ve stresu a ani pořádně
nevěděla, co na hřišti dělám. Zatímco teď
už jsem víc v klidu, zvládám si ty zápasy
i trochu užívat. (úsměv) A v Ostravě se mi
to opravdu docela povedlo.“
ƔƔ Takže na sobě pozorujete posun
v tom ohledu, že již nebýváte při
mistrácích tolik nervózní?
„Ano, nervozitou už tak moc netrpím.
Určitě mi pomohlo, že jsem během

Foto: Marek Sonnevend

ky, když první polovina tabulky není
vůbec slabá, to určitě je pěkný dílčí
úspěch. Podstatné ale bude, abychom
jej potvrdily právě v play-off. To je
pochopitelně ze všeho nejdůležitější
a rády bychom jím prošly vítězně až
k zisku mistrovského titulu.“
ƔƔ Hned čtyřikrát v aktuálním ročníku jste nechaly střetnutí dojít až
do tiebreaku, ovšem ten se vždy povedlo vyhrát. O čem to svědčí?
„Těžko říct. Ale nejspíš o kvalitě našeho
týmu, jeho soudržnosti, sebevědomí
i psychické pohodě. Máme pevnější
nervy. (smích) Třeba v minulé sezóně
jsme skoro všechny pětisetové zápasy
ztratily, zatímco letos je to přesně naopak. Což nás směrem k nelehkému
vyvrcholení play-off ještě víc posiluje. Věříme, že roli největšího favorita
zvládneme a další zlato vybojujeme.“
ƔƔ Vy osobně se v současném prostějovském kolektivu cítíte jak?
„Velice dobře, jsem spokojená.“

PROSTĚJOV Fanklub volejbalového oddílu VK Prostějov pořádá autobusový zájezd na druhé utkání čtvrtfinálové série UNIQA extraligy žen
ČR 2017/2018 mezi týmy Volejbal Přerov a VK Prostějov.
Důležitý zápas v rámci úvodního kola play-off letošního ročníku nejvyšší
české soutěže se hraje v úterý 20. března od 18:00 hodin, sraz fanoušků je
týž den v 16:45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.sonnevend@email.cz nebo telefonicky či SMS zprávou na číslo 606 957 288.
Uzávěrka přihlášek v pondělí 19. března do 18.00 hodin.
Zájezd je tradičně zdarma, jeho účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na samotný zápas. A vzhledem k omezené kapacitě jednoho autobusu
platí pravidlo, že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
(son)

na play-off do Přerova

Zájezd pro fanoušky VK

odně
letošní sezóny ho
hodně
rvis,
často střídala na servis,
i v koncovkách setůů důbčas
ležitých utkání. Občas
navíc přišla šance odepasy,
hrát nějaké celé zápasy,
tím vším dohromady
jsem se víc otrkala. A dá se říct, že momentálně se cítím psychicky vyspělejší
než dřív.“ (směje se)
ƔƔ S Přerovem na startu extraligového čtvrtfinále to byla taková pohoda, jak vše vypadalo z hlediště?
„Asi jo. Měly jsme to od začátku do
konce pod kontrolou a v podstatě celé
utkání zvládly dobře, takže vydařený
vstup do play-off.“
ƔƔ Může být další pokračování série
náročnější, především druhý vzájemný souboj na půdě protivníka?
„V Přerově to bude těžší určitě. Tamní
hala je taková malá a nepříjemná, vývoj
utkání se v ní může klidně zkomplikovat. Na nás bude, abychom pořád držely stoprocentní koncentraci, dobře
si přihrály a nedopustily žádné větší
problémy.“
ƔƔ Za celou dlouhodobou část elitní
české soutěže jste ani jednou neprohrály. Považujete to za cenný počin?
„Projít osmadvacet zápasů bez poráž-

PROSTĚJOV Výbornou formu chytila během uplynulého týdne
smečařka či univerzálka prostějovských volejbalistek Lucie Nová.
Ve čtvrtek v Ostravě dostala šanci od úvodu střetnutí a nečekaně se
stala jeho nejčastěji bodující hráčkou na samotný závěr extraligové
nadstavby. O dva dny později proti Přerovu pak sice začala na lavičce,
ale ještě během první sady naskočila místo Heleny Horké. A zahajovací duel play-off znovu odehrála velice dobře, dost citelně přispěla
k dalšímu hladkému triumfu 3:0. Jednadvacetileté plejerce přitom
ani nevadilo, že v obou mačích prostřídala dva posty - smeč a účko.

Lucie Nová: „Nervozitou
už tak moc netrpím...
Cítím se velmi dobøe“

Prostějov (son) - Pouze jednou v historii
se stalo, že Středoevropskou ligu žen vyhrál klub z České republiky - v roce 2011
to byly volejbalistky VK Prostějov. Nyní
po sedmi letech na tento úspěch téměř
navázalo družstvo UP Olomouc, když
v téže soutěži obsadilo druhé místo.
O konečném pořadí MEVZY rozhodl
závěrečný turnaj Final Four, jehož pořadatelství se zhostil maďarský obhájce
loňského triumfu Linamar Békéscsaba. A svůj primát dokázal zopakovat,
když v dramatickém finále přemohl
právě úpéčko těsně 3:2. Vyslankyně
ČR předtím v semifinále porazily slovinský Maribor 3:1. „Stříbro je určitě
úspěch. V Maďarsku o téhle akci mluvilo celé město, v tamním obchodním
centru byla obrovská prezentace, že se
turnaj bude konat. Výborná organizace, bylo o nás skvěle postaráno a závěrečný ceremoniál zvládli ve velkém
stylu. Připadali jsme si jako na Final
Four Champions League,“ konstatoval
spokojený asistent trenéra olomouckých volejbalistek Pavel Háp.
Středoevropská liga žen 2017/18,
výsledky Final Four v Békéscsabě - semifinále: UP Olomouc - Branik Maribor
3:1 (18, -20, 19, 23), Linamar Békéscsaba - Mladost Záhřeb 3:1 (19, 17, -26, 3).
O 3. místo: Maribor - Záhřeb 3:2 (26,
-18, -15, 23, 11). Finále: Békéscsaba Olomouc 3:2 (17, 22, -18, -18, 10).
Středoevropská liga žen 2017/18
– konečné pořadí: 1. Linamar Békéscsaba (Maďarsko), 2. UP Olomouc
(Česko), 3. Branik Maribor (Slovinsko),
4. Mladost Záhřeb (Chorvatsko), 5.
Strabag Bratislava (Slovensko), 6. Calcit
Kamnik (Slovinsko), 7. Fatum Nyíregyháza (Maďarsko), 8. Vasas Budapešť
(Maďarsko), 9. Slávia EU Bratislava (Slovensko), 10. Post Nö (Rakousko)

Olomouc v MEVZE
dosáhla na støíbro

Prostějov(son)- Velmi důležitá pozitivní
zpráva: prostějovské volejbalistky vstoupily do závěrečné fáze extraligové soutěže
bez větších zdravotních neduhů. Na marodce momentálně není žádná z členek
hráčského kádru žen VK. Ve čtvrtek na
ostravském hřišti sice nastoupila v základní sestavě Lucie Nová místo Andrey
Kossányiové, ale ne kvůli zranění či nemoci. „Chtěl jsem dát Lucce šanci od začátku utkání, zatímco Kossy si odpočinula. Je v pořádku,“ vysvětlil i ujistil zároveň
kouč vékáčka Miroslav Čada. Na plac se
po předchozí jednozápasové absenci vrátila Julie Kovářová. „Z té náhlé nevolnosti
se vzpamatovala hodně rychle. Asi nešlo
ani o žádnou virózu, spíš jen Julče nesedl
oběd cestou do Liberce. Už je fit a v Ostravě zahrála svůj vysoký standard,“ řekl
Čada. Drobné bolístky by se mezi jeho
svěřenkyněmi před závěrem aktuálního
ročníku samozřejmě našly, avšak neznamenají žádné omezení. „Například Ninu
Herelovou pořád pobolívá koleno, ale to
už musí do konce sezóny vydržet. Stejně
jako ostatní, kdyby je něco menšího postihlo. Hlavně, ať se nikomu nestane nic
vážnějšího,“ zdůraznil Čada klíčové přání.

Prostìjovanky
zdravotnì fit!
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PROSTĚJOV Krátký proces udělaly volejbalistky Prostějova s ženami Přerova v prvním utkání čtvrtfinálové série UNIQA extraligy ČR
2017/2018. Stačila jim k tomu přesně hodinka hrubého času, během
kterého panovaly dle očekávání ve všech ohledech a v žádném setu nedovolily hostům dosáhnout ani patnácti bodů. Po jednostranné partii se
tedy výběr VK ujal zápasového vedení 1:0, s nímž pojede ke druhému
pokračování 1. kola play-off na palubovku hanáckého soka, které je na
programu již zítra, tj. v úterý 20. března od 18:00 hodin.
10:3, 17:7). Nápor se zastavil až při
Marek SONNEVEND (5:1,
stavu 20:9, kdy se hostující hráčky chytiDomácí nastoupili v papírově nejsilnější ly ostřejším servisem - 20:12. Šlo ale jen
sestavě a od začátku drželi vstupní část o krátké zaváhání favorita, který vzápětí
pevně ve své moci. Pomáhali si kvalitním jednoznačnou sadu číslo jedna s přehlepodáním, z úvodních pěti výměn hned tři dem zavřel - 25:14 a 1:0.
zakončili vítěznými bloky, k tomu neměli Zkraje druhého dějství se velký rozdíl
potíže s přihrávkou ani se zakončením. mezi oběma družstvy smazal, přerovSoupeř naopak pod tlakem často chybo- ská děvčata dokonce dvě minuty vedla
val a rozdíl ve skóre tak neustále narůstal (2:3). Načež Prostějovanky zapnuly

naplno a s přispěním několika protivníkových hrubek udeřily šestibodovou
sérií na 8:2. Od téhle pasáže zase nebylo co řešit. Vlčkovy svěřenkyně si s drtivou převahou vékáčka vůbec nevěděly
rady, zatímco domácí kolektiv celkově
koncentrovaným výkonem plynule
zvyšoval svůj náskok - 14:5. Leč výpadek pak přece jen přišel. Výborně zapodávala Gauthier, dámy v červeném
vyrobily pár minel a široce rozevřené
nůžky v projevu hanáckých mančaftů
se rázem přivřely - 16:11. Vítězky dlouhodobé části soutěže ovšem zareagovaly nejlépe, jak mohly: návratem k precizní hře vysoké úrovně. Což vedlo
k jasné koncovce i opětovně hladkému
výsledku - 25:13 a 2:0.

stav série: 1:0

3:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 5:1,
6:3, 10:3, 11:6, 14:6, 17:7, 19:8, 20:9,
20:12, 23:13, 25:14. Druhý set: 2:3,
8:3, 10:4, 14:5, 14:7, 16:7, 16:11,
19:11, 23:12, 25:13. Třetí set: 1:2, 4:2,
7:3, 10:4, 11:6, 13:6, 14:8, 18:8, 19:10,
22:10, 24:11, 25:12.
Nicméně starty do setů Svobodové a spol.
svědčily, i v tom třetím alespoň krátce vedly - 1:2. Než parta s často bodující dvojicí
Kossányiová - Emonts zavelela na novou

VK PV
VO PŘ

TISKOVCE...

NA

zteč. Znova razantní a znamenající obrat na
10:4. Výkonnostní dominance devítinásobných mistryň republiky byla prostě logicky značná, snaha Přerova o její zmírnění

většinu času nestačila. Všechny tři díly se
přitom vzájemně podobaly jak průběhem,
tak rezultátem. A celý mač tudíž dospěl
k naprosto hladkému závěru - 25:12 a 3:0.

Miroslav ÆADA – VK Prostìjov
„Tým odvedl dobrý výkon a utkání zvládl v pohodě, takže za mě spokojenost. Navíc jsme do hry postupně dostali i tři mladé holky z lavičky, což je také pozitivní.
Dominovali jsme všemi činnostmi od začátku až do konce bez zbytečných chyb,
nějaká slabší pasáž se přitom občas stane. Celkově to bylo bez problémů.“
Radim VLÈEK - Volejbal Pøerov
„Projevil se jednoznačný kvalitativní rozdíl mezi oběma týmy. Některé momenty
od nás nebyly špatné, ale jakmile se začal lámat chleba, dopláceli jsme na menší
odvahu. Chtělo to víc chodit do ubráněných míčů a ne je pouze vracet zadarmo,
což družstvo formátu Prostějova okamžitě trestá.“

ZAZN÷LO

Vstup do play-off zvládly ProstĚjovanky bez kazu

Emonts, Nina Herelová, Verča Trnková
a Andy Kossányiová. Svým dílem ke
společné kolektivní práci ale přispívají
i Lucka Nová, Míša Zatloukalová, Gabika Kozmík, Terka Slavíková a Aneta
Weidenthalerová, byť nastupují méně
často. Podstatné je, že mančaft dohromady funguje na vysoké úrovni jak
herní, tak lidské, je kvalitní volejbalově
i soudržností. Největší osobnost přitom jednoznačně má v Heleně Horké,
která je klasickou rozdílovou hráčkou.
Bere na sebe zodpovědnost v klíčových
okamžicích a nebojí se hrát rozhodující
míče, které navíc většinou dá dobře. Právě ona ústřední měrou přispívá k tomu,
že na domácí scéně zatím stoprocentně
plníme roli favorita. A já věřím, že tým
stejným způsobem zvládne taky závěrečné play-off,“ uzavřel téma Miroslav
Čada.

orážky!

prospělo

me si to na rovinu: kdyby se nám proti
natolik silnému Prostějovu povedlo
urvat i jediný set, znamenalo by to pro
nás super úspěch. Doma se každopádně pokusíme hrát co nejlíp a především být odvážnější. Dát si nahrávky
z pole do větších směrů, nepřehazovat
ubráněné míče zadarmo, jít do vyššího
rizika. Já věřím, že můžeme s nejlepším
českým týmem hrát důstojnou roli
a ukázat, že aspoň něco umíme. Předvést na naše poměry kvalitní výkon,
favorizovaný mančaft v rámci možností maximálně potrápit a rozloučit
se ve vlastní hale se sezónou na slušné
úrovni,“ přál si trenér přerovských žen
Radim Vlček.

Nejv÷tší tahounka VK Prost÷jov Helena
Horká (útoéí na síti) dobąe rozjela sobotní první étvrtfinále s Pąerovem, naéež
mohla pąenechat místo na hąišti výborn÷
hrající Lucii Nové.
Foto: Marek Sonnevend

 k
vecerník

volejbal

Üíslo

53

aneb pohled
Kathleen Weiss
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VÝHODNÉ

Jen tolik minut čistého času trval sobotní zápas číslo jedna ve
čtvrtfinálové sérii mezi volejbalistkami Prostějova a Přerova.
Byť konečný výsledek nebyl až
tak strašně drtivý, šlo o nejkratší utkání žen VK v probíhající sezóně. Což nejlépe svědčí
o jeho herní jednoznačnosti,
která dosáhla vysoké míry.

KDE LEŽÍ
OPRAVDOVÁ KVALITA?

Zaujal mě jeden výrok trenérského asistenta olomouckých žen Pavla Hápa. Ten
po zisku stříbra UP ve Středoevropské lize 2017/2018 řekl na konto rozhodujícího turnaje v maďarské Békéscsabě: „Výborná organizace, bylo o nás skvěle
postaráno a závěrečný ceremoniál zvládli ve velkém stylu. Připadali jsme si jako
na Final Four Champions League.“
Pokud druhý kouč úpéčka myslel skutečně jen honosně pojaté vyhlášení výsledků, nemám proti jeho slovům nijak zásadní výhrady. Jestli by však srovnával
celkovou sportovní úroveň Ligy mistryň s MEVZOU, tak to bych považoval za
naprosto scestné a mimo jakoukoliv realitu.
Při vší úctě ke všem účastníkům Středoevropské ligy totiž tahle soutěž nedosahuje ani kontinentálního průměru, což je ovšem při pohledu na její startovní
pole logické. Tři maďarské týmy, dva slovenské, jeden slabý z Rakouska. A ani
slovinské či chorvatské kluby už zdaleka nejsou, co ještě před pár lety bývaly.
Když vezmeme přímo českého zástupce, tak Olomouci se určitá kvalita samozřejmě upřít nedá. Jenže poté, co v evropských pohárech za poslední roky
kdykoliv narazila na mezinárodně silnější družstvo, pokaždé hladce vypadla. A
Linamar Békéscsaba coby úspěšný obhájce trofeje v MEVZE momentálně je
podle všech indicií přibližně na úrovni právě souboru z hanácké metropole.
Mimochodem: Linamar v podzimní kvalifikaci Champions League dostal dvě
ukrutné nakládačky od italského Conegliana. Doma 0:3 (-4, -10, -17), venku
3:0 (11, 10, 15). A tohle víc než cokoliv jiného potvrzuje, kde leží opravdová
volejbalová kvalita na scéně Evropy.
Prostějovské ženy sice v extrémně těžké skupině Ligy mistryň se zmíněným Coneglianem, Novarou a Fenerbahce Istanbul nezískaly ani bod, ale aspoň s těmito
giganty dokázaly svádět důstojné souboje, místy i naprosto vyrovnané. Což pro
mě osobně znamená víc, než případně ovládnout suverénním způsobem MEVZU, svou úrovní mnohem níž postavenou.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„I když to byl ve čtvrtek v Ostravě zápas, který na závěr extraligové nadstavby už
o ničem nerozhodoval, tak jsme hrály moc dobře. Domácí tým naopak nepředvedl
výkon, jenž normálně umí, a proto utkání dopadlo jednoznačně v náš prospěch. Do
sobotního střetnutí s Přerovem na úvod play-off jsme pak vstoupily soustředěně a kvalitní výkon udržely v podstatě celou dobu, jen chvílemi soupeř hrál vyrovnaněji. Šlo o
dobře splněnou povinnost, vítězně teď musíme pokračovat dál. Dá se předpokládat,
že druhý zápas čtvrtfinálové série venku bude mnohem těžší a nesmíme jej ani trochu
podcenit. Bude důležité dobře odstartovat, nedělat zbytečné chyby, neztrácet koncentraci. A nepustit Přerov moc nahoru, protože v takovém případě by si protihráčky
začaly víc věřit a tím nebezpečnější by mohly být. My každopádně v nejbližších utkáních nechceme připustit žádné větší komplikace, jasným cílem je rychlý postup dál.
Abychom měly dost času se pořádně připravit na semifinále.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Jednou ze zajímavých událostí jinak
jednostranného čtvrtfinále volejbalové extraligy žen Prostějov versus
Přerov je, že proti sobě stojí v opačných táborech dvě sestry a zároveň
nahrávačky. Starší Michaela Zatloukalová je dvojkou na tomto postu
v kádru vysokého favorita, mladší
Lucie Zatloukalová pak jedničkou na
soupisce jasného outsidera. V sobotu
absolvovala hostující tvůrkyně hry
alias Lucka většinu vstupního duelu
play-off, leč pod permanentním tlakem VK a z horších přihrávek se jí
ofenzivu svého družstva příliš účinně
dirigovat nedařilo. Ani nebodovala,
zkazila jeden servis a užitečnost měla
–1. Během třetího setu ji vystřídala
jiná prostějovská odchovankyně Viktorie Gogová, dcera sportovního manažera vékáčka Petera Gogy, ale do
statistik se téměř nezapsala. Stejně
jako domácí Míša Zatloukalová poté,
co naskočila pouze na několik závěrečných výměn celého zápasu.

Sesterský souboj
zatím jen chvilku

Z VÉKÁČKA ZÁPASU

ŽHAVÁ NOVINKA

Dost nečekanou hrdinku měl minulý týden prostěářila žádná z
jovských volejbalistek. Nejvíc totiž nezářila
terá do zápasů
obvyklých opor, nýbrž mladá hráčka, která
ahounky. Nová
většinou naskakuje mnohem méně než tahounky.
však tentokrát dostala víc prostoru a dokonale jej
vě na závěr
zužitkovala. Hlavně ve čtvrtek v Ostravě
ýkon vedouextraligové nadstavby vystřihla skvělý výkon
čné úspěšnoscí k šestnácti dosaženým bodům při útočné
ti 52 procent, se čtyřmi vítěznými bloky, jedním esem
lepší plejerka
a celkovou užitečností +13. Jasně nejlepší
duelu! Na své galapředstavení navíc Lucka navázadního souboje
la i v sobotu proti Přerovu během úvodního
tu vystřídala
čtvrtfinále play-off. V závěru prvního setu
odů, zakonHelenu Horkou, aby zaznamenala 9 bodů,
vu měla top
čovala na výborných 58 procent a znovu
užitečnost +9. Bravo!

LUCIE NOVÁ

VEČERNÍKU
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

Sportcentra DDM. Kdyby senzačně nebylo rozhodnuto, přišlo by na řadu čtvrté
měření sil opět v Přerově (sobota 24. 3.),
případně dokonce i páté zase v Prostějově
(úterý 27. 3.). Pravděpodobnost takového vývoje je ale při vší úctě k papírově
slabšímu souboru minimální.
„V úvodním zápasu série bylo vidět, že
výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy je
opravdu velký. A to úplně ve všem. Přesto nesmíme hlavně nadcházející druhé
utkání venku ani v nejmenším podcenit,
což si s holkama zdůrazníme. Je potřeba
se připravit na specifické prostředí tamní
malé haly i na to, že soupeř do toho pů-

jde mnohem víc a sebevědoměji. Určitě
bude riskovat podání, a pokud mu bude
vycházet, čeká nás o hodně těžší práce.
Na což musíme být nachystaní,“ upozornil kouč VK Miroslav Čada na možné
nebezpečí zítřejšího střetu.
Obezřetnost je podle něho na místě, jakékoliv přehnané obavy však ne. „Jestli
budeme hrát svůj kvalitní volejbal bez
většího množství zbytečných chyb, tak
bychom neměli mít vážnější problémy.
Nesmíme ovšem ani na chvíli polevit,“
zopakoval Čada. Když půjde všechno
hladce, znovu hodlá v průběhu duelů
poslat na palubovku i mladší děvčata
z lavičky. „Třeba Lucka Nová se teď chytila a hraje výborně, dobře to po svém
naskočení zvládly i Míša Zatloukalová
s Terkou Slavíkovou. Čím víc času stráví v utkáních, tím lépe jak pro ně, tak
pro celý kolektiv. Ony se dostanou do
zápasového tempa a opory si odpočinou,“ vykreslil Čada ideální scénář pro
zbytek čtvrtfinále.
Favorit samozřejmě nechce ztratit
ani jednu sadu, naopak outsider by
třeba rád nějakou získal. „Ale řekně-

Jak tedy vyznívá celkový účet? 28
výher, z toho 21x výsledkem 3:0, 3x
poměrem 3:1 a 4x rezultátem 3:2.
Dohromady 80 získaných bodů z 84
možných a impozantní skóre 84:11.
„Že jsme nikomu nepodlehli a ztratili
jen jedenáct setů, to mluví samo za sebe.
Holky zaslouží velkou pochvalu za zodpovědný přístup, stabilitu výkonů i stoprocentní zvládnutí případných výpadků v některých zápasech,“ ocenil Čada.
Fakt, že jeho svěřenkyně drží v probíhajícím ročníku neporazitelnost proti
tuzemským soupeřům navzdory svému

kvalitativně užšímu kádru, nechtěl příliš
vyzdvihovat. „My jsme šli do sezóny právě s takovou filozofií, že mančaft potáhne
hlavně ta sedmička opor. A tím pádem
bychom se ani v případě častějších porážek
nesměli na nic vymlouvat. Každopádně je
výborné, že holky za dané situace neklopýtly ani v nejnáročnějším období během
extraligové nadstavby s mnoha utkáními
rychle za sebou,“ konstatoval kouč.
Vlídná slova našel pro všechny své ovečky - a pro jednu (tu nejzkušenější) obzvláště. „Tým nejvíc táhnou Hela Horká, Katy Weiss, Julča Kovářová, Laura

0:3

OSTRAVA, PROSTĚJOV V kvalitní
formě uzavřely prostějovské volejbalistky nadstavbovou část UNIQA
extraligy žen ČR 2017/2018. Utkání
závěrečného 28. kola na palubovce
Ostravy zvládly až na jednu špatnou
pasáž v úvodní sadě skvěle a precizním výkonem dospěly k zaslouženě
hladkému vítězství. Celkové pořadí
tím opanovaly s markantním náskokem dvanácti bodů před druhou
Olomoucí.

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

TJ OS
VK PV

V kompletním složení včetně uzdravené
Kovářové nastoupily Hanačky k zápasové derniéře dlouhodobé fáze soutěže. Začátek byl plný kratších bodových šňůr na
obou stranách, když domácí tým otočil
skóre dvakrát (z 1:2 na 3:2, z 3:5 na 6:5)
a hostující rovněž (z 3:2 na 3:5, z 6:5 na
6:8). V posledním případě to už znamenalo zvyšující se herní jistotu vékáčka,
jehož plejerky přestaly zbytečně chybovat. A brzy šly do slibného náskoku 7:11,
posléze 9:14. Těžily hlavně z dobrého podání i lepšího útoku, ovšem jen do chvíle,
než se dostaly pod tlak ostřejšího servisu
TJ. Soupeřky rozhodily prostějovskou
přihrávku, několikrát ubránily a během
chvíle srovnaly z 11:16 na 17:17. Zanedlouho dokonce vývoj zvrátily (19:18),
výkonnostní propad favorita nevypadal
příznivě. Nicméně Čadovy svěřenkyně
po oddechovém času zabraly, opakovaně zablokovaly přímo na zem a citelným
přidáním nejen v defenzivě suverénně
ovládly koncovku - 20:25 a 0:1.
Zkraje druhé části obě družstva hodně
kazila podání. Lídrovi tabulky se vinou
vlastních zaváhání zprvu nedařilo víc
odpoutat (2:1, z 5:7 na 7:7), ale jakmile
udeřila výborně hrající Emonts, zrodil se
nový trhák 7:11. Tím nabral vysoké tempo celý mančaft VK a záhy světelná tabule
ukazovala po sérii deseti bodů za sebou
(!) jednoznačných 8:21. Úřadující mistryně republiky své rozklížené protivnice
nemilosrdně drtily, dokonce se schylovalo
k jednocifernému debaklu. Tuhle hrozbu
sice Pommerova družina zažehnala, avšak
výsledek byl přesto všeříkající - 12:25 a 0:2.
Nabranou pohodu si navíc rozjetý kolektiv přenesl i do třetího dějství, které

otevřel znovu dominantně. Ostravanky pod konstantním náporem kupily
hrubky, hanácká parta nepolevovala
a vzorně kolektivním pojetím se všemi
fungujícími činnostmi bleskově uprchla
na 2:8. Tady se Diatková a spol. vzpamatovaly, ale pouze na chvíli. Dílčí dotažení
Prostějov okamžitě kontroval další mohutnou ofenzivou (z 6:9 na 6:13, 7:17),
čímž se mač zlomil k definitivnímu rozhodnutí. V závěru ještě severomoravský
soubor zkorigoval, ovšem nijak pronikavě - 16:25 a 0:3.
(son)

Zdenìk POMMER - TJ Ostrava
„Rozdílový byl servis, kterým nás soupeř odtáhl od sítě. My musíme být důraznější v komunikaci a lépe řešit volné balóny. Už teď se maximálně koncentrujeme na play-off.“
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„Utkání jsme měli pod kontrolou především zásluhou výborného útoku.
Kromě jedné horší pasáže v prvním setu jsme celkově hráli dobře a hladce
splnili úlohu favorita, s čímž jsem spokojený.“

TISKOVCE...
ZAZN÷LO NA

V OstravĚ jedna horší pasáž, jinak super jízda

PROSTĚJOV Pokud sečteme základní a nadstavbovou fázi UNIQA extraligy žen ČR ročníku 2017/2018, čítalo
to pro elitní šestku dohromady osmadvacet střetnutí. A volejbalistky VK
Prostějov zakončily dlouhodobou fázi
nejvyšší soutěže se stejným počtem vítězství. Což v realitě znamená, že celou
dosavadní sezónu na tuzemské scéně
absolvovaly bez jediné porážky!

na stranu druhou však o výborný počin hodný nemalého uznání. Hlavně
s ohledem na početně rozšířenou špičku ligy (Olomouc, Ostrava, KP Brno
plus nováček z Liberce) a nebezpečnost především hanáckých rivalek.
Právě v jednom z domácích utkání proti
UP se prostějovské družstvo dostalo nejblíže k prohře, dokonce odvracelo dva
mečboly. Přesto však dokázalo dílčí neúzažehnat. Stejně jako v dalších třech
Marek SONNEVEND spěch
tiebreakových bitvách (venku Liberec,
Na jednu stranu samozřejmě jde pou- Královo Pole i Olomouc), když tam byly
ze o splnění role největších favoritek, páté sady ovládnuty suverénně.

s vyznamenáním a bez jediné po

Dlouhodobá část extraligy: VK p

Teď uvidíme, jestli se tento předpoklad
bezezbytku naplní, či nečekaně dojde
k dílčímu překvapení. Druhý mač čtvrtfinálové série v duchu hanáckého derby se
hraje v úterý 20. března od 18:00 hodin
na přerovském hřišti, třetí a podle všech
indicií poslední souboj přijde na řadu ve
čtvrtek 22. března od 17.00 hodin v hale

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
ství
pro Večerník

PR
PROSTĚJOV
Hned první duel premiérového kola play- off UNIQA
ex
extraligy žen ČR 2017/2018 mezi volejbalistkami Prostějova
a Přerova ukázal jedno. Muselo by se stát něco mimořádného,
ab
aby nejvýše nasazené družstvo vyřazovací části mělo s osmým
celkem po nadstavbě nějaké větší potíže, byť třeba jen v některém ze setů. O celém střetnutí, ba dokonce sérii ani nemluvě.

Ženy VK vedou 1:0 na zápasy, v úterý jedou do Přerova
a dva dny nato mohou sérii vítězně zakončit doma

BUDE ČTVRTFINÁLE UŽ
VE ČTVRTEK HOTOVÉ?

milujeme

Konfucius

Jak jsme již avizovali v únorovém
vydání Servisu pro ženy, projekt
PROMĚNA IMAGE čeká podruhé
ve své historii partnerský díl! Stejně
jako minulá vítězka, tak i tentokrát
se „Paní štěstěna“ usmála na dvojici, kteří se do redakce přihlásili na
základě doporučení své kamarádky Radky Slečkové. Ta vyhrála
PROMĚNU IMAGE v listopadu
loňského roku. Její proměna byla
vážně skvělá a pořád je, protože si
paní Slečková perfektně udržuje svůj

nově získaný vzhled a neustále ohromuje všechny ve svém okolí. Další
nadšenou adeptkou je tentokrát její
kolegyně ze zaměstnání Světla Pajurková s přítelem Markem Zahradníkem.
Zanedlouho to budou již tři roky, co
poprvé odstartoval náš velký projekt PROMĚNA IMAGE. Doposud proběhlo jednatřicet úspěšných
proměn a my jedeme dál. K dispozici
je pokaždé profesionální tým, který
se snaží nejen o změnu image, ale

Foto: S. Pajurkové

Motto na tento týden:
„žeNáš
největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom,
vždy vstaneme, kdykoli padneme.
“

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám u březnového dílu našíí praněné
videlné rubriky Servis pro ženy. Provoněné
a prozářené svěží jarní dny byly sice o uplylo by
nulém víkendu ještě zmrazeny, ale mělo
mž nás
se jednat o poslední tuhý vánek, po němž
dcháuž čeká jen krásné zpříjemnění. I v nadchánovat
zejícím ročním období je povinností věnovat
ení. Pose nejen očistě organismu, ale také cvičení.
hybová aktivita totiž pomáhá napravit důsledky sedavé práce, špatných stereotypů nebo
ejen
úrazů a má bezesporu příznivý vliv nejen
nku.
na naši psychickou, ale i fyzickou stránku.
V neposlední řadě odtajníme březnové víotěze seriálu PROMĚNA IMAGE. Již podruhé v historii budou ve hře partneři.
Pohodové březnové dny
vám přeje vaše Aneta Křížová.

ODDECHOVÝ
VÝ
ÈAS

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

Beznová PROM\NA IMAGE ponese

Řík se „škola základ života“ a stejŘíká
ně tak by mělo v současné době
pla
platit „detoxikace základ dobrého
žití
žití“, dokonce by se o tom snad mělo
uči
učit i ve škole. Bez detoxikace se totiž dnes už jen těžko obejdeme. Ačkol
koliv si pořád mnoho lidí myslí, že
nic takového není potřeba, opak je
pra
pravdou - očista a zdravější způsob
živ
života jsou vážně na místě. Jedná se
tot
totiž o důležitý proces pro správnou
fun
funkčnost organismu. Při absenci
pra
pravidelné detoxikace vznikají nejrůznější potíže jako oslabená imunita, únava, deprese, pocity smutku
a rezignace, bolesti kloubů, trávicí
a žaludeční potíže, kožní nemoci,
alergie a mnohé další.
A co všechno naše tělo poškozuje
a dělá z něj toxickou skládku? Dávejte
velký pozor! Jsou to chemické deodoranty a antiperspiranty, chemické
zubní pasty i drogistické přípravky,
chemická sůl, umělá sladidla, éčka, geneticky modifikované potraviny, léky,
náhražky masa, alkohol, cigarety, ale
i stres, hněv, vztek, strach, dlouhodobá
sebelítost a další negativní emoce. Sa-

R ady a tipy

vysvětlit tak, že se vám uleví, samozřejmě
za předpokladu, že budete chtít. Pomohou však i se zdravím jako takovým, protože duševní rozpoložení a zdraví jdou
ruku v ruce.
Tento týden však vstupujeme do dalšího ročního období a jaro je právě
na detoxikaci organismu po zimě výbornou příležitostí. Zkuste začít v den
úplňku, kdy jsou veškeré procesy, které
působí na náš organismus, několikanásobně silnější a účinnější. Detoxikace
však neznamená, že přestanete jíst, to
vůbec ne. Jsou i razantnější metody,
podle mě je však nejvhodnější pravidelná a dlouhodobá detoxikace bez většího omezení. Z vlastní zkušenosti mohu
poradit pravidelné koupání v bazické
soli (dvakrát týdně), dále popíjení vody
s jablečným octem, pouze však v době
od jedné do sedmnácté hodiny, pití cca
2,5 litru čisté a vlažné vody denně, dlouhodobé pití ajurvédského čaje Triphala,
a to dvakrát denně, dále například užívání křemeliny. Dobré zkušenosti mám
i s očistnými tinkturami od firmy Naděje, vhodný je i ostropestřec mariánský.
A co říci závěrem? Neberte si nic osobně, buďte teď a tady, dělejte to, co vás
činní šťastnými, vnímejte přírodu
a hlavně se pravidelně usmívejte.

Detoxikace základ života!
mozřejmě nesmíme zapomenout na
ovzduší, které zrovn v Prostějově není
úplně ukázkové.
Abychom se dlouhodobě vyhnuli
zdravotním potížím, je na místě zapřemýšlet nad škodlivostí toho, co
používáte, a všeho, co jíte. Chemické
deodoranty, antiperspiranty, zubní pasty
a obdobné zboží lze nahradit přírodními
tedy čistějšími a pro zdraví příznivějšími
přípravky. Tím zamezíme škodlivému
usazování těžkých chemických látek
v organismu. Chemickou sůl nahraďte
solí himalájskou, ta je pro naše zdraví prospěšná, umělá sladidla lze zcela vyřadit
z jídelníčku, včetně diabetiků. Potraviny
vybírejte tak, ať nejsou geneticky modifikované a neobsahují éčka. Náhražky
masa, alkohol a cigarety lze taktéž dlouhodobě vyřadit ze životosprávy. A teď
to nejlepší na konec. Negativní pocity
jako stres, hněv, vztek, strach, sebelítost
a mnohé další, tak s těmi je vhodné neustále pracovat. I to totiž patří k vnitřní
detoxikaci a nutno dodat, že duševní hygiena je mnohdy podstatnější než cokoliv jiného. Výše zmíněné emoce a pocity
umí v organismu vyvolat řadu neblahých
dopadů. V boji s nimi mohou pomoci
knihy Čtyři dohody či Miluj svůj život.
Obě dvě díla dovedou i nepříznivé stavy

daný, je rád, že o něj bude postaráno
se vším všudy. Poslední týden před
proměnou se ale objevila lehčí nervozita...,“ svěřovala se dále s pocity Světla
Pajurková.
Již nyní ale lze prozradit, že partnerská PROMĚNA IMAGE dopadla
skvěle! „Čím víc se blížil vrchol, tím více
se pochopitelně stupňovala nervozita.
Zatímco ráno bylo ještě pohodové,
kdy probíhalo společné vybírání
outfitů a následně brýlí, posléze byl
pár rozdělen a každý se již připravoval
na novou image jinde. Marek byl
několik hodin v obležení holičky na
jednom místě, Světla byla svěřena do
rukou kosmetičky a následně jsme
se přemístili ke kadeřnici. Pro náš
realizační tým to však nebylo úplně
jednoduché, protože jsme se museli
neustále přemisťovat z jednoho salónu
do druhého, stíhat pozorovat, natáčet
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cukrářské piškoty
libovolné ovoce

měkkého tvarohu
smetany ke šlehání
Mascarpone
tabulky bílé čokolády
želatinový ztužovač

Ingredience

ZAZN÷LO

a fotografovat každý krok, ale i my jsme
to zvládli s přehledem,“ prozradila redaktorka a tvůrce tohoto projektu Aneta
Křížová.
Nutno dodat, že zejména u muže bude
změna skutečně ohromující. „Z Marka
seřizovače plnicích strojů se, obrazně
řečeno, stal ředitel prosperující firmy.
Myslím, že budete nadšeni stejně jako
my, až ho v příštím vydání uvidíte. Byla
to výzva a všichni, kdo na naší partnerské PROMĚNĚ IMAGE pracovali, se
jí zhostili na výbornou. Ale víc už nebudu prozrazovat, ať se máte na co těšit,“
navnadila Večernice.
Všechny detaily pro vás opětovně
zachytil profesionální kameraman
a fotograf Jiří Slečka. Nezapomeňte
si proto zakoupit příští číslo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Nemine vás pořádná porce čtení, fotodokumentace a skvělé video.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2018 - Zákusky, který si můžete koupit na stáncích tisku.

me želatinu. Do příslušného množství vody dáme
plátky želatiny a necháme nabobtnat.
V míse vyšleháme smetanu do tuha, přidáme tvaroh, mascarpone
a čokoládu, kterou jsme si v misce nad vodní lázní rozehřáli. Nakonec přidáme želatinu. Na dno formy dáme pečicí papír, poté vlijeme
smetanovou směs a dáme do lednice dobře ztuhnout. Nakonec dort
opatrně vyjmeme z formy a ozdobíme cukrářskými piškoty.

P
Postup

R ecept pro vás

hlavně o vnitřní proměnu a dodání
sebevědomí. Naše poradenství není
výhradní výsadou pro ženy, tito službu
nabízíme i mužům. A co je pro nás
hlavní? Splnit vaše přání a dělat vám
radost. Je třeba poznamenat, že všechny
dosavadní proměny dopadly skvěle
a každá z nich byla něčím výjimečná.
Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt
stále těší velké popularitě, a to dokonce
i ve městech, jako je Ostrava, Olomouc
či Vyškov. Pevně doufáme a věříme, že
tomu tak bude i nadále, ale pojďme se již
blíže podívat na březnové vítěze...
Jak jsme zmínili, Světla Pajurková
s přítelem Markem Zahradníkem se
přihlásili na základě spokojenosti jejich
kamarádky Radky Slečkové. „Strašně
se těšíme, bude to něco nového a bude
to velká změna. Už se nemůžu dočkat,“
sdělila těsně před setkáním nežnější polovina páru. „Přítel je naprosto odevz-

servis pro ženy

XLI.
DÍL
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2. Nyní vědomě zpevníme celé tělo
a začneme dělat kliky. Pozor však
dáváme na prohnutá záda a zadek.
Tělo musí být v jedné rovině (viz.
foto). Stačí deset kliků za den a vaše
tělo se náramně zpevní. Počet kliků
postupně zvyšujte. Cvik je výborný
na zpevnění ramen, břicha, zadku,
stehen a vůbec kompletně celého
těla.
3. Teď přijde na řadu
pokročilejší
verze tohoto
cviku. Pokročilejší mohou
na tento cvik
přejít rovnou,
začátečníci
si postupně
nacvičí cvik výše popsaný a následně po pár týdnech přejdou
na tuto náročnější variantu. Nohy
umístíme na gauč či nižší podložku
a připravíme se do pozice „kliku“
(viz. foto). Opět dýcháme jako na
počátku cvičení.
4. Posléze
opřeme pravý
kotník
o levou nohu
(oblast zezadu kolene)
a vyrovnáme
celé tělo (viz.
foto). A jdeme „klikovat“, jen s tím
rozdílem, že to bude mnohem náročnější. Pro začátek vyzkoušíme
dva kliky na pravou nohu a dva
kliky na levou nohu. Po celou dobu
tělo držíme v naprosté rovině. Pokud by tomu tak nemělo být, vraťte
se k lehčí variantě. Jakmile budete
mít pocit, že cvik zvládáte dobře,
zvyšte počet opakování na pět na
každou nohu a postupně můžete
přidávat. Věřte, že po tomto náročném cviku budete mít postavu,
jako ze žurnálu.
A nyní už se můžete společně
se mnou těšit zase příště!

1. Nejprve umístíme nohy na
gauč či nižší podložku. Připravíme se do pozice „kliku“ (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

V tomto okénku se budeme již po
jedenačtyřicáté společně věnovat
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí aj. dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na posílení celého těla.
Pojďme tedy na to...

CVIČENÍ
PRO TĚLO
O
I DUŠI

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

milujeme vecerník
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Svátky jara se blíží a tudíž je ten správný čas, připravit se na velikonoční mrskut. Oblíbené čokoládové vajíčko Kinder surprise maxi seženete nejlevněji v Penny marketu, pro
Kinder zajíce se vypravte do Albertu, obrázkový perník a také ovečku či zajíce značky
Figaro nabízí nejvýhodněji Billa, pro lentilky s motivem velikonoční pomlázky navštivte Kaufland, kde společně s Lidlem seženete i lentilky jako malá vajíčka.
Přejeme krásné svátky!
Průzkum byl proveden ve středu 14. března.
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24,90

-
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PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, 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 Smetana (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)

tento ve čtvrtek v Prostějově

PROTIDROGOVÝ VLAK

Naše
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STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Po
celý týden budete mít skvělou náladu
a svými vtípky nakazíte i své okolí.
Pouze na partnera to platit nebude,
ten bude stále velmi nerudný. Mezi
vámi to ostatně přestává klapat, promluvte si o tom.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Moc štěstí vám toto období nepřinese, špatná rozhodnutí v práci budou
střídat ostré spory uprostřed rodinného krbu. Nejlepším řešením pro
vás bude vzít si dovolenou a zmizet
někam hodně daleko.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Dobrých nápadů budete mít celkem dost,
ovšem jejich realizace bude značně
pokulhávat. Potřebovali byste nějakého poradce, který by vás dostrkal k vytouženému cíli. O víkendu si ale vsaďte.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Se svým partnerem nyní prožijete druhé líbánky
a z tohoto láskyplného opojení vás
nevyvede ani zpráva o stavu vašeho
bankovního účtu. Ten povážlivě vysychá, takže byste měli přijmout úsporná opatření.

nákupní servis
pro vás

LVI - 22. 7. až 22. 8. Peníze budete
utrácet zcela bez rozmyslu, což rozčílí nejen rodinné příslušníky, ale také
ty, kterým dlužíte. Neumíte vůbec
zacházet s financemi, proto je co nejrychleji svěřte odborníkům. Vám stačí
pár drobných.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Zaskočí
vás nečekaná návštěva, která nebude
vůbec příjemná. V poslední době jste
totiž hodně zanedbali své občanské
povinnosti, úředníci vás tak přijdou
osobně pohnat k odpovědnosti.
Dobře vám tak.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Cítíte se
naprosto fit, takže se celkem logicky
budete pouštět i do těch nejnáročnějších úkolů. Nepřeceňujte ale své síly,
v mnoha případech můžete využít
pomoci ochotných kolegů. Nebo příbuzných.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Hodně starostí budete mít nyní se svými ratolestmi, které vás budou bombardovat svými rozmanitými požadavky. Naštěstí
jste při penězích, takže dětem slíbíte
všechno, co jim na očích uvidíte.

... tentokrát ze sortimentu: NA VELIKONOCE...

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Vaše pozice v domácím prostředí už nebude tak
stabilní jako dřív. Iniciativu převezme
váš partner, který začne rozhodovat
o všech důležitějších věcech. Bude vás
to štvát, ovšem nic s tím nezmůžete.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Nezkoušejte
vymýšlet nějaké fígle, jak si usnadnit
práci. Právě teď budete muset prokázat, že vydělané peníze nejsou náhodné, že opravdu za tuto cenu stojíte. Záleží na vás, jak nyní zvládnete
těžký úkol.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Dostáváte se do období, kdy nebudete
vědět, co vlastně chcete. Vaše jednání
bude hodně alibistické a tím zklamete snad všechny dosavadní přátele.
Přitom stačí najít odvahu a do věci se
pořádně opřít.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Vaším handicapem bude určitá nezkušenost ve
vztazích. Ten současný se vám totiž
tak trošku rozpadá pod rukama. Na
druhé straně máte okolo sebe dostatek vhodných protějšků, které stojí
o vaši náklonost.

b
ký

Ja

„Blbá“ zimní nálada je pryč a celkem jarní počasí vybízí k mnoha aktivitám.
Prostějované se najednou budou cítit uvolněnější a plni nápadů. Energie však
může být více, než je zdrávo. Proto buďte opatrní na chyby hlavně v zaměstnání.

89,90

18031520306

hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice - chatová oblast v okolí bývalého
školícího střediska vymezená chatami: 611, 644, 652, 635, 924, 521,
1031, 1051, 1139, 679, 1080, sm. ke
„třešňové aleji“ po č. 684.
Dne: 11. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Mostkovice - lokalita chat kolem
Letního kina, od hráze po parkoviště
a po č. chat 1145, 1135 u jacht klubu
včetně kina, č. 1156, občerstvení.
Obec: Křenůvky
Dne: 12. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Křenůvky (mimo Podskalí).
Dne: 12. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá chatová lokalita Podskalí.
Obec: Prostějov - Domamyslice
Dne: 12. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část ulice
Domamyslická - oboustranně od
č. 100 a č. 59, fa. Kentaur po konec
obce sm. Seloutky s č. 140, 142,
dále OM F. Cinek v areálu ZD, parc.
č. 58/1, 60, celá ul. Pod Vinohrádkem vč. č. 3, 9, OM J. Abrahám, část
ul. Za Humny od č. 1 po č. 5c a 15,
ul. Na Splávku č. 1.
Obec: Srbce
Dne: 13. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Srbce.
Obec: Unčice
Dne: 13. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Unčice.
Obec: Osíčany
Dne: 13. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Osíčany.
E.ON Česká republika, s.r.o.

rekonstrukcí, oprav, údržbových

Ɣ PŘEDNÁŠKA: Mgr. Bohumil Stoklasa Ph.D. „INTERNET NAD ZEMÍ ANEB BUDOUCNOST VESMÍRNÉ KOMUNIKACE“; proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 15:00 do 16:00
hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 19:30 do 20:30
hodin. Ve čtvrtek proběhne pozorování po ukončení přednášky. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JARNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „JARNÍ SOUHVĚZDÍ“ proběhne neděli v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

OD 19. DO 25. 3. 2018 - ASTRONOMICKÝ VÍKEND
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Víceměřice
a 3 ke kostelu a dále jednostranně
Dne: 9. 4. 2018 od 7:30 do 12:30 směrem od kostela od č. 3 po č.
hodin. Vypnutá oblast: část obce: 150 (plus naproti č.50-56), a dále
oboustranně ulice ve směru od oboustranně od č. 80 a 141 po č.
Němčic (od č. 109 a 60) po obchod 149 a 139 (včetně chat) až po areál
a kapli (č.10), včetně ulice od č.78 vojenských lesů. Oboustranně od
a 30 po konec obce s č.84 a 138. Od č. 90 a 48 po č. 139 a 132 (vč. ulice
č. 21 a 18 po konec č. 75 a 73. Uli- s čísly 111-113,122,123,152,129).
ce od č. 8 a 22 po č. 1 a 32 (Domov Dne: 10. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
u Rybníka). Ulice od č. 15 a 139 po hodin. Vypnutá oblast: jednostranč. 34 (OH-Mont) a 166 vč. Bogar- ně ulice od č. 89 po konec obce
-bioprodukt, dále č. 127, č. 112-117. směr ZD č. 124. Ulice od č. 1 po č.
Obec: Mostkovice
147. Dále č. 158, 163, 72, 94.
Dne: 9. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 ho- Dne: 10. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
din. Vypnutá oblast: chatová oblast hodin. Vypnutá oblast: ulice k chaMostkovice - ve směru od kempu ke tám od č. 33 a 15 po č. 30 a od č. 20
Zlechovu po pláž „U Vrbiček“, včet- po č. 99 a 18. Chatová oblast ohraně č. 876, 774, Povodí Moravy, ob- ničená čísly: 11, 32, 37, 41, 28, 151,
čerstvení Panel, kempu, č. 654, dále 162, 157, 164, 148, 19, 36.
zástavba podél komunikace sm. Obec: Krumsín
bývalá chata SSM po č. 1122 a celá Dne: 10. 4. 2018 od 7:30 do 14:00
oblast sm. „třešňová alej“ ohraniče- hodin. Vypnutá oblast: část obce
ná č. 927, 719, 1034, 726, 894, nad Krumsín - část ul. sm. Křenůvky od
„Panelem“ s č. 821, 783, 730.
č. 145 a 46 po č. 112 a 48, vč. ul. s č.
Dne: 9. 4. 2018 od 10:00 do 12:00 56 po 171 a ul. od č. 228 po č. 233
hodin. Vypnutá oblast: chatová ob- a 223, dále areál ZD.
last Mostkovice - od „třešňové aleje“ Obec: Prostějov
směrem k pláži „U Vrbiček“ ohrani- Dne: 10. 4. 2018 od 8:00 do 11:00
čená č. chat 645, 859, 836, 1076, hodin. Vypnutá oblast: bytový
799, 1146, 761, 756, 947, 784.
dům A. Slavíčka 10.
Dne: 9. 4. 2018 od 12:30 do 14:30 Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: chatová ob- Dne: 11. 4. 2018 od 7:30 do 15:00
last Mostkovice - č. chat 764, 754, hodin. Vypnutá oblast: levá strana
755, 752, 753, směrem ke Zlechovu ul. Plumlovská, od č. 43 po č. 53a.
s č. 1110, 751, 749, 955, 102, 103, 4, Obec: Mostkovice
3, 342, 2, 51.
Dne: 11. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice
Dne: 9. 4. 2018 od 8:00 do 11:00 - část chatové lokality nad kempem,
hodin. Vypnutá oblast: bytový oboustranně chaty a pozemky podél
dům A. Slavíčka 6.
ulice s č. 1150, 1138, 1137, 1181, dále
Obec: Myslejovice
oboustranně ul. od č. 634 a 1115 po č.
Dne: 10. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 1168 a 1121, vč. ul. po č. 830 a 1090.
hodin. Vypnutá oblast: od č. 134 Dne: 11. 4. 2018 od 10:00 do 12:00

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.

podářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Právě pro drobné
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:

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

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 Hos-
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INFORMUJE

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

2%129(1«3č92'1«&+/,0,7č352

milujeme vecerník


Konstelace hvězd Prostějova
ude
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en?
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 Plánujete setrvat v čele prostějovského hokeje i následujících pět let?
„Já zde nechci zůstat ještě pět let, ale
mnohem víc - co mně budou síly
stačit. Moc bych si přál, abychom
v příštích dvou letech vybudovali
nové zázemí pro děti včetně druhé ledové plochy a pak aby již došlo na celkovou rekonstrukci nebo
ještě lépe výstavbu nového zimního
stadionu - přesněji víceúčelové haly.
Město Prostějov a naši fanoušci si ji
rozhodně zaslouží, a pokud se toto
podaří, tak mi tu extraligu jednou vybojujeme, to vám
slibuji!“

že teď jsme tu
ravdové hvězdy,
víšek a Nouza.
ch´ byl velkým
i v kabině...



jen zkusit, jestli ještě můžu hrát, jestli mě
to chytne, půjde mi to. Začínal jsem ve
čtvrté pětce a až postupem času jsem se
vypracoval mezi lídry. Byla to v tomto
směru taková nejlehčí sezóna pro mě.
Po ní naopak přišla ta nejtěžší, kdy jsme
postoupili a už jsem cítil, že bych měl být
tím lídrem, bylo to najednou hodně těžké. V dalších třech sezónách jsme už dokázali hrát spíše v horní polovině tabulky,
ale asi se ode mě očekává, že bych měl být
tahounem. Je to úplně přirozené a je důležité, aby mě to nesvazovalo a abych z toho
dokázal co nejvíce vytěžit.“
 Vyhovuje vám role lídra?
„Kapitánské céčko by slušelo třeba Tomáši Divíškovi, ale jsem tu už pět let a on
přišel do nového týmu. Je to ale spíše jen
taková formalita, není to jen o kapitánovi.
Bylo super, že teď jsme tu poprvé měli
opravdové hvězdy, jakými jsou Divíšek
a Nouza. Hlavně Divíšek byl velkým tahounem i v kabině. Má obrovské zkušenosti a byl velkou podporou
a přínosem pro každého hráče. Hodně jsem si to užíval
a také se od něho spoustu
věcí naučil.
  



Společně s SK Prostějov 1913
budeme chtít na začátku příští
sezóny vyvěsit ke stropu dresy
legend prostějovského hokeje.

“

   

zjistili jsme

„Zdravotně jsem se po celý rok cítil
výborně, teda až do posledního zápasu. Měl jsem z dřívějšího průběhu série lehké problémy s ramenem a v půlce zápasu jsem absolvoval souboj, kdy
jsem si pochroumal druhé rameno.
V úterý jsem podstoupil operaci a teď
mě čeká rekonvalescence. Zranění přišlo úplně na konec, je to škoda,“ sdělil

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Prakticky po celou
sezónu se kapitánovi prostějovských hokejistů Matouši Venkrbcovi zranění vyhýbala. Osmadvacetiletý útočník naskočil do všech
zápasů s výjimkou dvaapadesátého
kola základní části, kdy dostala většina opor volno a na Kladno vůbec
necestovala. Přesto se však nemůže
těšit z dovolené podle plánu. V polovině šestého čtvrtfinálového duelu proti Rytířům si poranil rameno
a tato událost si vyžádala operační zákrok, po němž má někdejší
mládežnický reprezentant nařízen
zhruba měsíční klid.

Večerníku novinky čtvrtý nejproduktivnější Jestřáb základní části.
Na vině byla srážka s protihráčem, na
niž nebyl zcela připraven. „Byl to souboj v prostoru. Šel jsem na protihráče,
trošičku mi ujel, chtěl jsem se po něm
natáhnout, právě v tom natažení jsem
do něj vrazil a kloub nebyl v úplně
dobré pozici,“ popisoval. Kdyby sezóna pokračovala, dokázal by s tím ještě
několik zápasů absolvovat, prodloužení ale rozhodlo, že takové myšlenky
nemusel řešit. „Musel bych se vyvarovat některých pohybů, ale hrát by
s tím šlo. Jen bych si musel dávat větší
pozor a udělat nějaká opatření. Když
člověk vypadne, tak si představuje, že
dovolenou prožije jinak, je to pro mě
už třetí rok v řadě, kdy jdu na operaci,“
konstatoval smutně.
Na počátku uplynulého týdne tak zamířil na operační sál a nyní se již zotavuje doma v rodinném kruhu. „Mám
tam v uvozovkách jen potrhané šlachy
a měl jsem tam kostní úlomek, není
to zase nic tak dramatického a spravila to artroskopie. Bohužel mě teď
čeká čtyřtýdenní klid, kdy nebudu
moci s rukou hýbat, rekonvalescence
je prostě dlouhá,“ posteskl si Matouš
Venkrbec.

POD KUDLU!

rameno,MUSEL

TĚŠÍ Venkrbec si poranil

KAPITÁNA

„To v tuto chvíli nedokážu říct, ale rozhodně potřebujeme dva až tři špičkové
beky a minimálně ještě dva špičkové
útočníky, pokud zůstane Honza Rudovský. Když ne, tak tři.“ (úsměv)
 Předpokládám, že je o některé
hráče velký zájem z jiných oddílů. Počítáte, že všichni hráči pod smlouvou
na Hané zůstanou, nebo jste ochotni
i jednat o jejich předčasném uvolnění?
„O uvolnění nikoho, kdo má smlouvu,
nejsem připraven jednat. Ale skutečně
je zájem o naše hráče neskutečně velký,
a to hlavně z extraligy.“
 Na Kladně nyní otevírali oddílovou Síň slávy, na řadě stadionů visí
pod stropem dresy tamějších odchovanců. Hodlají i Jestřábi aktivněji
pracovat se zdejší hokejovou tradicí
a připomínat si úspěšnou minulost?
„Ano, určitě chtějí. Už máme vše připraveno a společně s SK Prostějov 1913
budeme chtít na začátku příští sezóny
vyvěsit ke stropu dresy legend prostějovského hokeje, věřím, že se tohoto zhostíme důstojně.“
 Máte za sebou pět let v Prostějově.
Jaké to bylo období a jak se zatím podařilo naplnit vaše očekávání a ambice?
„Očekávání se splnila určitě, ambice ještě
ne, ale tak to dáme v té pětiletce druhé.“
(úsměv)

TU EXTRALIGU
 j ;)

jubileum...

Vážení fanoušci
prostějovského hokeje,
je za mnou i vámi další sezóna
mého působení v prostějovském
seniorském hokeji a celkově je to
již sezóna pátá. Dnes mohu s čistým svědomím říct, že to byla za
těch pět let naše sezóna nejlepší.
Pevně věřím, že budete schopni
dát mi za pravdu. Je třeba také říct,
že to nebyla sezóna jednoduchá,
ale podařilo se nám najít první
lajnu, která přes pomalý rozjezd
dokázala, že za Prostějov bojuje
srdcem. A k tomu jí nechybí ten
pravý hokejový um. Dnes už vím,
že to srdce bohužel někdy nemusí
stačit, ale kombinace srdce a umu
je pro soupeře vražedná kombinace. Tu jsme zde měli a budeme mít
i příští rok. Takže můj velký dík patří Tomášovi Divíškovi a Tomášovi Nouzovi. Pánové, předvedli jste
parádní výkon, klobouk dolů. Dále
bych chtěl poděkovat dvěma hráčům, kteří to zde se mnou táhnou
dnes jako jediní celých pět let a kteří dělají neskutečné penzum práce
pro celý tým, i když to dnes již třeba není tak vidět, a to Matoušovi
Venkrbcovi a Lukášovi Luňákovi.
Jmenovat musím také Kubu Neužila, který roste skutečně v brankáře špičkového formátu, a dík patří
i Honzovi Rudovskému za druhou
parádní sezónu u Jestřábů. V neposlední řadě pak skutečně, ale
skutečně všem hráčům, kteří v této
sezóně za Jestřáby nastoupili.
Zvláštní a snad největší dík pak
patří Jirkovi Vykoukalovi. Všichni víme, že on je ten motor růstu sportovní výkonnosti celého
týmu. Je to člověk, který skutečně
obětuje prostějovskému hokeji
vše, a pevně věřím, že nás povede
ještě v mnoha dalších sezónách
a k těm nejvyšším metám. Jirko Ty jsi Prostějov!!!
Poděkovat je třeba i statutárnímu
městu Prostějov a Olomouckému kraji, bez jejichž podpory bychom tyto úžasné zápasy play-off
nemohli prožít. Pevně věřím, že
s jejich podporou budeme moci
počítat i v příští sezóně. Velmi se
všichni těšíme na výstavbu druhé
ledové plochy a moderního zázemí pro prostějovské děti a za to je
třeba obzvlášť statutárnímu městu
Prostějov poděkovat.
A na závěr to nejsložitější a na konec nejlepší a nejúžasnější, a to
jsou naši fanoušci. Kluci, myslel
jsem, že nebudeme schopni se
domluvit, ale jak se říká: Špatný
začátek, dobrý konec. A to platilo
i o vás. Každý píše, jaké má úžasné
fanoušky, ale mnohdy je to jen klišé. U nás to v závěru sezóny a pak
hlavně v play-off byla skutečnost.
Předvedená chorea neměla obdobu v celé WSM lize, máte můj obdiv. Velmi si cením toho, že došlo
k zastavení používání pyrotechniky na zimním stadionu a vaše
chování i na venkovních utkáních
(Havířov) mělo pouze sportovní rozměr. Tak snad jen pojďme
udělat vše pro to, aby na hokej
chodilo příští sezónu více skutečných fanoušků, tedy fanoušků,
kteří přijdou skutečně na každý
zápas a budou fandit i za nepříznivého stavu, protože pak jdeme
skutečně všichni, tedy hráči, realizační tým, město, kraj a fanoušci,
tím skutečně správným směrem.
A my to semifinále zkusíme zvládnout příští sezónu!
Ještě jedou díky vám všem!
Jaroslav LUŇÁK
Generální manažer LHK Jestřábi Prostějov „A“-team

za krásnou
sezónu

31

35

jediní udržovali průměr více než
jedné využité přesilovky na zápas, když během dvaapadesáti kol
dlouhodobé soutěže činila jejich
úspěšnost 22,22 procenta a v play-off dokonce narostla až na 30,77
procenta.

64

Šestapadesát početních výhod
v základní části a dalších osm
během čtvrtfinále skončilo předčasným návratem soupeřova hráče
na ledovou plochu. Jestřábi si jako
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Kromě Prahy se jen málo měst v ČR
může pochlubit tolika výbornými sporty
jako Prostějov. Jen namátkou to jsou tenis, volejbal, kopaná, cyklistika, plavání,
gymnastika, lukostřelba, zápas, judo, box,
florbal, atletika, biatlon, házená, košíková, orientační běh, korfbal, krasobruslení,
nohejbal, parašutismus, raftaři, stolní tenis
a samozřejmě lední hokej a další.
Je to takové množství sportů, ze kterých
si může široká prostějovská veřejnost
a i okolí Prostějova vybírat. A to jistě patří
nezbytně k životu. Je velmi potěšující, že
všechny výše jmenované sportovní oddíly
se precizně starají o mládež Prostějova
a za to mají od nás fanoušků velké poděkování.
Lední hokej ukončil v minulých dnech
sezónu, a jak jinak než výborně. Během
ročníku 2017-2018 chodilo na náš ZS na
dva tisíce velmi spokojených diváků, kteří
se rádi přišli podívat na naše hokejisty,
jak ve druhé nejvyšší soutěži hrají a válí.
V žádném případě nám a městu Prostějov ostudu neudělali, naopak patřili mezi
nejlepší, diváci to nejen ocenili, ale krásně
prožívali tyto zápasy.
Vyvrcholením byly vyřazovací boje, kdy
jsme se střetli s věhlasným Kladnem v čele
s Jaromírem Jágrem, i když nešetrný zákrok hráče z Havířova mu zabránil hrát,
ale i tak to byl zážitek vidět na našem
stadionu největší hvězdu našeho hokeje

a jednu z největších z NHL. Byl to nevšední zážitek pro téměř 4000 diváků.
Všechny zápasy byly velmi vyrovnané
a mohlo to klidně dopadnout i obráceně.
Chybělo to sportovní štěstí. Tak to ve sportu
chodí. Prostějovští fanoušci si při střetnutích
přišli na své. Vyrovnané, napínavé, dramatické zápasy, které do posledních minut
nebyly rozhodnuté. Byla radost se dívat, jak
naši hráči těmto zápasům dávali určitě 100
procent, co vděčni diváci náramně ocenili.
Bylo to vynikající zakončení letošní hokejové sezóny v Prostějově. Na závěr posledního
zápasu vytryskly více jak půlhodinové ovace, co si hráči, trenéři, realizační tým, vedení
hokejového klubu v čele s panem Luňákem
a samozřejmě i sponzoři plně zasloužili!!!
Přes půl roku jsme my fanoušci mohli
chodit na většinu výborných hokejových
utkání a vždy jsme se těšili na další. Všem,
co se o to zasloužili, patří od nás všech fanoušků velké poděkováni. Již teď se těšíme
na novou sezónu. Ještě jednou moc děkujeme.
Ostatní sporty výše jmenované nám také
dělají velkou radost. Prostějove, jen tak
dále. Věříme, že vedení města a zastupitelstvo města budou vytvářet maximální
sportovní podmínky, aby se i nadále sportům v Prostějově DAŘILO.
Za fanoušky Prostějova A. Dušek,
člen sportovní komise města Prostějova a Olomouckého kraje

  

  



Divíšek Tomáš
Nouza Tomáš
Rudovský Jan
Venkrbec Matouš
Švarc Milan
Starý Jan
Luňák Lukáš
Prokeš Radek
Dvořáček David
Meidl Václav
Švec Marek
Král Zdeněk
Zabloudil Matěj
Fiala Ondřej

& 

Holík Aleš
Drtina Marek
Žovinec Dušan
Kolář Daniel
Rašner Alex
Mikliš Ondřej
Havlík Ladislav
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PROSTĚJOV V obou semifinálových sériích 2. ligy o sobě dávají vědět i bývalí hráči
Prostějova.
Porubu k vedení 2:1 v sérii přivedli osmibodoví
Tomáš Káňa s Vladimírem Lukou (oba 4+4),
v obraně si dva body za gól a přihrávku připsal
Marek Kaluža. Jednou nahrával i Josef Fojtík,
naopak David Zachar zůstává na nule. Na straně soupeře má na kontě tři nahrávky Dominik
Rudl. Michal Vymazal stihl za Šumperk včetně
předkola získat již tři góly a pět nahrávek, Jiří
Půhoný přidal dvě branky a čtyři přihrávky, v
obraně je Tomáš Sedlák na bilanci 1+6. A v bráně plní roli jistoty Vlastimil Lakosil.
(jim)
Celý článek najdete na www.vecernikpv.cz!

Podìkování Exjestřábi táhnou

pondělí 9. lednaPondělí
2017 19. března 2018
www.vecernikpv.czwww.vecernikpv.cz

JESTŘÁB PODLE

lední hokej
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8 VWVQ EJXÊNK UG \F¾ åG wGUV
UQWV÷åPÊEJ O÷UÊEč WD÷JNQ
LCMQ XQFC # O[ DWFGOG
OWUGV FCNwÊJQ RčN TQMW éG
MCV PGå UG QR÷V \¾RCUQXÚ
MQNQVQé RTXPÊ NKI[ TQ\LGFG
PCRNPQ 2QFQDP÷ LCMQ RąÊNKw
PCUGXGTWéKPCLKJWMFGUG
UVąÊFCLÊRQN¾TPÊFGPCRQN¾TPÊ
PQE0GåUGRQQDFQDÊXQN
PC \PQXW FQUVCXÊ QDFQDÊ
VXTFÆUWEJÆRąÊRTCX[CRQPÊ
UGJT¾X¾PÊPCNGF÷OčåGOG
UKUNGFQX¾PÊX[XTEJQNGPÊDKVGX
XFQO¾EÊEJUQWV÷åÊEJCP¾
UNGFP÷KFTWJÚPGLX÷VwÊTGRTG
\GPVCéPÊ XTEJQN VÆVQ UG\ÐP[
\RGUVąKVQJNÆFPWVÊO\CLGUVą¾
DÊORWVQX¾PÊO
6QNGVQwPÊUGRQPGUGXJQFP÷
QRVKOKUVKEMÆO FWEJW RąGU
VQåGUV¾NGLGwV÷RąGVTX¾X¾VTQ
EJC UOWVMW åG UG PCF÷LP÷
X[XÊLGLÊEÊRCTVKKPGRQFCąKNQRąK
XÆUVFQRąÊ\PKX÷LwÊMQPEQXM[
-F[åUGVQVKåXT¾VÊOGQR÷M
PQWą¾FMWO÷UÊEč\R÷VO÷U
VGO UG wÊąKNC URQWUVC \X÷UVÊ
CURGMWNCEÊLCMVQUG\FGLwÊO
JQMGLGOXNCUVP÷DWFGåGUG
DWFGUV÷JQXCVRT[éåGVCF[
DWFQWJT¾VLGPUCOÊONCFÊEK
C åG UG FÊM[ \TWwGPÊ UGUVWRW
DWFG JT¾V X ×URQTP÷LwÊO TG
åKOWDG\XÚTC\PÚEJCODKEÊ
6[VQ O[wNGPM[ UG PGLRTXG
RQFCąKNQTQ\RVÚNKVUG\PCOGO
LOGPMVGTÆUGFQ2TQUV÷LQXC
X[FCN[X\¾R÷VÊVCMÆXÚMQP[
MVGTÆEGNÆOWåUVXQRQF¾XC
NQ <RQé¾VMW VQ UKEG PGD[NQ
PCå¾FPÆXGNMÆL¾U¾PÊCRQ

 

T¾åM[ RąGXCåQXCN[ PCF XÚ
JTCOK PKEOÆP÷ \JTWDC RQ
VąGVKP÷\¾MNCFPÊé¾UVKUGVTGPF
QDT¾VKN C ,GUVą¾DK UG X[FCNK
RQ XÊV÷\PÆ UVG\EG MVGTQW UK
P÷MQNKMT¾V \RGUVąKNK K XGNMQW
MCPQP¾FQW FQ UÊVÊ UQWRG
ąč &GUÊVMC UKEG CPK LGFPQW
PGRCFNC CNG JPGF FXCMT¾V
M PÊ RąK GZJKDKéPÊO XÚUNGFMW
EJ[D÷N RQW\G LGFGP \¾UCJ
JNCXP÷ XwCM RąKDÚXCN[ DQF[
COWåUVXQUGUV¾XCNQRQUVTC
EJGOPGLGPXRQéGVPÊEJXÚ
JQF¾EJ
,CM P÷MQNKMT¾V RąKRQOP÷N ,KąÊ
8[MQWMCN PC GNKVPÊ éV[ąMW
X NÆV÷ PKMFQ TG¾NP÷ PGRQ
OÚwNGN C X÷VwKPC QFDQTPÊMč
U 2TQUV÷LQXGO RQéÊVCNC FQ
FTWJÆRQNQXKP[VCDWNM[PKE
OÆP÷ PGEJ[D÷NQ OPQJQ
CX[wNQD[VQ/WUGNKD[EJQO
FNQWJQR¾VTCVX\¾\PCOGEJ
MF[ UG RQFCąKNQ RQTC\KV K V[
PGLUKNP÷LwÊUQWRGąGU8CT[/Q
VQTGOC4[VÊąKXéGNG\GLOÆ
PC XÚJTC  PC LKJW èGEJ
CFQOCOWUGNCJą¾VRąK
X\RQOÊPEGPCTQMUVCTÚFG
DCMNXVGNGXK\PÊOUQWDQLK
8GéVXTVHKP¾NGVQLKåQHQWUPG
X[wNQPKEOÆP÷JT¾éKUGPG
OCLÊ\CEQUV[F÷VCOQJQW
WUÊPCVUX÷FQOÊOåGRąKRTC
XKNKUXÚOHCPQWwMčOURQWUVW
TCFQUVPÚEJ QMCOåKMč C RąÊ
LGOPÚEJ\¾åKVMč
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Mezi hokejovými mantinely

„Stále ještě převládá zklamání... Za
pět let, co tady jsem, to rozhodně
byla nejlepší sezóna, měli jsme největší potenciál, výborně poskládaný
tým a série to ukázala. Když jsme vypadli 0:4 se Slavií, tak jsme si řekli, co
se dá dělat, mohli jsme urvat nějaký
zápas, ale tady jsme viděli, že chyběl
kousek. Letos jsme pátý zápas mohli dotáhnout do vítězného konce,
stejně tak jsme i šestý zápas mohli
vyhrát. Řekl bych, že Kladno bylo
o kousek lepší a postoupilo zaslouženě. Série byla strašně vyrovnaná
a mohli jsme postoupit podobně
jako oni, Kladno ale mělo převahu
a my jsme těžili z výborného brankáře a přesilovek. Bude to ještě chvíli
mrzet, na druhou stranu věřím, že
tým zůstane pohromadě a že to vyjde příští rok. Na naše možnosti se tu
sešlo hodně kvalitní mužstvo, Jirkovi
se podařilo výborně poskládat. Přišli kvalitní hráči, měli jsme nejlepší
obranu za celých pět let a také nejlepšího brankáře. Individuální statistiky, které kluci ovládli, ukázaly, že
tým byl parádně poskládaný. Dávali
jsme hodně gólů, Kuba nás držel, ale
to neznamená, že jsme jako individuality nemohli podat ještě lepší výkon. Hlavně naše druhá pětka mohla být ještě malinko produktivnější.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Při ohlédnutí za celou sezónou dostal tentokrát trochu netradičně před všemi hráči přednost sportovní manažer a současně hlavní trenér „A“-týmu Jiří Vykoukal. Právě on dokázal sestavit a ukočírovat natolik silné mužstvo, které se
po pozvolnějším rozjezdu zařadilo mezi nejlepší tým
celé WSM ligy a až do posledních okamžiků usilovalo
o umístění v první čtyřce a právo začínat čtvrtfinále na
domácím ledě. U mužstva působí stejně jako generální
manažer Jaroslav Luňák od léta 2013 a v uplynulém
roce se mu ho podařilo opět posunout o kousek dopředu. Před sezónou mu vyšla sázka na Tomáše Divíška,
u něhož to již vypadalo na konec kariéry, také další posily
se až na výjimky osvědčily. Podle dosavadních zpráv se zdá,
že by tým mohl zůstat pohromadě, můžeme se taky těšit, že
i příští ročník by se mohl nést v radostném duchu.

JIØÍ VYKOUKAL
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dovský a post brankářské jedničky jednoznačně svými výkony potvrdil Kuba
Neužil. V útoku jsme byli velmi silní, ale
do obrany to ještě má vcelku velké rezervy a na tom musíme hlavně zapracovat.“
 Jaké zážitky a dojmy ve vás letošní
play-off zanechalo?
„Mohu říct, že mnohonásobně větší
než loňské s Přerovem. Kladno je super
soupeř, což koneckonců dokazuje i v semifinále proti Českým Budějovicím, ale
hlavně naše domácí výhry na nájezdy
a v prodloužení přinesly našim divákům
vše, co hokej poskytnout může, a navíc
s vítězným koncem.“
 Nevkrádají se nyní myšlenky, jak
byste si třeba v semifinále vedli vy,
když Rytíři najednou předvádějí takovou jízdu?
„To ani ne, my se již připravujeme na příští sezónu.“

 Jaký to byl svátek pro vás osobně,
když opakovaně dorazil do Prostějova Jaromír Jágr?
„Nikdy by mě nenapadlo, že takový hráč
může proti Jestřábům někdy nastoupit.
A vidíte, nastoupil. (úsměv) Zážitek to
byl nejen pro mě osobně, ale i všechny
přítomné fanoušky jistě velký. A musím
říct, že i jeho poklona po posledním zápase na naši adresu velmi zahřála.“
 Neočekával jste popravdě přeci
jen ještě trochu větší zájem fanoušků
o vstupenky?
„Zde mohu říct, že všechny tři zápasy
play-off by si zasloužily v hledišti o zhruba tisíc lidí více, ale asi nemůžeme chtít
všechno... Podstatné je, že návštěvy
v tomto roce šly nahoru, a pevně věřím,
že tento trend bude pokračovat i příští
sezóně.“
 V jakém duchu se povedou následující týdny a měsíce, bude to poklidné období, nebo vás čeká hodně
práce?
„Pro nás to bude skutečně hodně práce, ale my jsme na to již zvyklí. Je třeba
začít budovat kádr pro novou sezónu,
jednat se sponzory, s městem, krajem.
Rádi bychom dodělali druhou část rekonstrukce našich šaten, prostě nudit se
nebudeme.“
 Budete si přesto moci trochu odpočinout od hokeje a těšíte se na tuto
„dovolenou“?
„Já na ten hokej myslím vlastně pořád, ale na dovolenou se chystám. Ještě
v dubnu chceme na týden na lyže a v létě
aspoň na deset dní k moři. Já už jsem takový starý pes, takže jezdíme mnoho let
na stejná místa, vše tam známe a mně to
tak vyhovuje.“
 Na čem byste tedy chtěli zapracovat v mezisezónním období?
„Jak jsem již zmínil, chceme zlepšit ještě
naše zázemí na zimním stadionu, jinak
těch změn moc nebude. Rozhodně
bude kondiční trenér k dispozici hráčům v Prostějově po celou dobu letní
přípravy.“
 Počítáte, že realizační tým bude
pokračovat v nezměněném složení?
„Ještě jsem na toto téma s nikým nejednal, ale dle mých představ by mělo vše
zůstat jako loni. Tedy pokud bude zájem
ze strany trenérů a realizačního týmu.“
 Dozná i kádr pouze kosmetických
úprav, nebo může dojít k výraznější
obměně?

 Od vyřazení už uplynul víc než
týden, jaké pocity aktuálně převládají?
„Pořád je to ještě trochu živé... Věřili jsme si, že bychom mohli potrápit
i Karlovy Vary. Je to velká škoda, protože postup byl strašně blízko. Kdyby to
skončilo 4:0, tak to člověk nějak přejde,
ale takhle to bolí. Třeba já jsem sérií
play-off až tolik neodehrál a tato mě
mrzí hodně. V zatím jediném čtvrtfinále tady v Prostějově jsme předloni hráli
se Slavií 4:0, teď s Kladnem 4:2 a také
průběhy jednotlivých zápasů byly velice vyrovnané.“
 Našla by se jedna zásadní věc,
která sérii rozhodla, nebo šlo spíše
o souhru maličkostí?
„No, každý zápas by se dal rozebírat.

Jiří
MOŽNÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Matouš Venkrbec zakončil svou první pětiletku v jestřábím hnízdě, během níž stihl více než
260 soutěžních utkání v prostějovském dresu, podílel se na postupu ze
druhé ligy i následném udržení vyšší
soutěže, poslední dva ročníky zastával pozici kapitána. S Lukášem Luňákem už tam zbyl jako jediný z původní party, kterou začal v roce 2013
skládat a koučovat Josef Málek.
V následujícím interview se ohlédl
nejen za právě skončenou sezónou
WSM ligy, ale i za celým obdobím
v tomto klubu.

Nás mohou mrzet první dvě utkání
na Kladně, tam jsme nepodali to, na
co jsme měli. Nezasloužili jsme si tam
vyhrát, kdybychom ale podali takový
výkon jako později v sérii, tak jsme
mohli nějaké utkání zremizovat a třeba
i vyhrát. Naopak můžeme být rádi za
dvě domácí vítězství, taky by se dalo
říct, že jsme byli spíše šťastnější než lepší. A pak vedení 2:0 v pátém zápase si
musíme ohlídat, tam zas byli šťastnější
oni. V celé sérii bylo Kladno o maličko
lepší, každý zápas ale mohl skončit pro
oba dva týmy.“
 Hned dvakrát jste v sérii vedli
o dvě branky a vzápětí sami prohrávali:
„Je to samozřejmě psychicky strašně
nepříjemné a vždy nás to poznamenalo. Nevím, k čemu došlo a proč se to
stalo, Kladno ale šance mělo a Kuba
nás hodně držel. Dvakrát jsme dostali
slepené góly a je to vždy nepříjemné
pro tým a jeho psychiku, člověk si za
stavu 2:0 hrozně věří, že dotáhne zápas
do vítězného konce, najednou musíte
během pár minut zase dotahovat. Je
pravda, že nám se to stávalo i během
sezóny.“
 Co v takovou chvíli prožíváte
a jak se snažíte reagovat?
„Jirka Vykoukal často využívá možnosti time outu a je to myslím dobrá volba.
Trošku se zastavit a uklidnit se, člověk
má najednou tendence panikařit, otevřít hru a chtít okamžitě skóre otočit,
to ale určitě není správná volba. Ztratíte sice dvoubrankové vedení, pořád
je to ale jen o gól. Je to hlavně hra hlavy
a psychiky, aby člověk nepodlehl, pořád pracoval, počkal si.“

 Hrálo výraznější roli, že Kladno
mohlo začínat doma na svém malém
hřišti?
„Je určitě pravda, že doma byli velmi
silní, myslím právě díky malému kluzišti, kde dokázali mnohem lépe eliminovat naše přesilovky, nenechali nám
tolik času a prostoru. Výhoda to pro
ně určitě byla, je to ale takové zavádějící, protože jsme to mohli obrátit v naši
výhodu, kdybychom tam jedno utkání
zvládli. Pak by najednou oni museli dotahovat. Strašně nás to mrzí.“
 Útočná síla stála především na
první pětce, chyběla trošku větší vyrovnanost v ofenzivě?
„Ano, hlavně větší úspěšnost v proměňování. Příležitostí jsme měli dostatek,
měli jsme je ještě trochu víc doplňovat
my z druhé formace. Je logické, že oni
dostávali prostor v přesilovkách, při hře
pět na pět jsme je ale měli víc doplňovat.“
 Třeba vy osobně máte podobná
čísla jako v předešlých sezónách.
„To ano, ale bodů je málo vzhledem
k tomu, kolik šancí jsem měl. Letos
jsem jich měl opravdu hodně a docela jsem je neproměňoval. Absolvovali
jsme celý program a hráli všechno, až
na poslední zápas, kdy jsme dostali volno na Kladně. Teď je potřeba zapracovat na specifických dovednostech, kdy
vystřelit, jak se zachovat v koncovce.“
 S Lukášem Luňákem jste zbyl už
jako jediný z původní party. Jakých
to pro vás bylo pět let?
„S Lukášem jsme se o tom bavili, že se
hodně obměnil tým, je to ale přirozené.
Často a rádi na první roky vzpomínáme,
prožil jsem tady celkově spoustu věcí,

“

Bylo super, ž
poprvé měli opr
jakými jsou Div
Hlavně ´Divoc
tahounem i

 

většinou krásných věcí. Před posledním
zápasem jsme si říkali, že jsme opět udělali posun o krůček dál, doteď byla naším
maximem prohra 0:4 ve čtvrtfinále, teď
jsme dva zápasy vyhráli. Daří se nám
krůček po krůčku posouvat prostějovské maximum a věřím tomu, že jsme
ještě zdaleka nedosáhli na vrchol.“
 Mění se i vaše role v týmu?
„Jo, trošku. První rok to pro mě bylo
úplně specifické, chtěl jsem v podstatě

„Opět jsme udělali posun o krůček dál,“

 Na semifinále WSM Ligy to zatím
stále nestačilo, jste přesto spokojen
s účinkováním v ročníku 2017/2018?
„Samozřejmě s odstupem času spokojen jsem, a to nad míru. Bezprostředně
po vyřazení jsem byl pochopitelně velmi
smutný, protože ten postup do semifinále letos poprvé nebyl nereálný...“ (pousměje se)
 Dokážete popsat, co scházelo, aby
se celá série překlopila na vaši stranu?
„Podařilo se nám poskládat super první
útok, vynikající sezónu měl i Honza Ru-

Jiří
MOŽNÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Svůj sen o přechodu přes první kolo vyřazovací
části si Jaroslav Luňák (na snímku) zatím v Prostějově nesplnil.
Hokejový boss nicméně nepropadá skepsi a již nyní spřádá
plány, aby byla nadcházející sezóna ještě úspěšnější a lehce
pozměněné mužstvo ještě nebezpečnější, na řadu má při udržení útoku i brankáře přijít obrana. Stejně tak má přijít na řadu
i pocta pro někdejší osobnosti prostějovského hokeje.

Generální manažer Jestřábů byl spokojen
a plánuje další zkvalitnění kádru
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nách, ale to bylo hodně dávno. V novodobé historii se u nás mládežnická
kvalifikace hraje poprvé,“ vzpomíná
předseda klubu 1.SK Prostějov František Jura, kterého oslovila přímo
fotbalová asociace, konkrétně ředitel sportovně-technického oddělení
Michal Prokeš s dotazem, jestli by
bylo možné některé zápasy odehrát
v Prostějově.
Kvůli brzkému termínu vzhledem ke
klimatickým podmínkám klubové
vedení nabídku zvažovalo, jenže jde
přece jen o reprezentační akci, byť
mládežnickou. „Hlavně jde o start
dlouhodobější spolupráce. Fotbalové vedení vnímá velmi pozitivně naši
práci, takže jde i o jistou formu ocenění a je velká pravděpodobnost, že se
v Prostějově budou hrát kvalifikační
zápasy mládežnické reprezentace
i v dalších letech. Díky pomoci města
s dobudováním areálu SCM Za Míst-

širokou sportovní veřejnost, při volném vstupu je škoda nechat si takovou příležitost ujít. Budeme tady mít
zástupce FAČR i UEFA, takže tento
svátek fotbalu zajisté pomůže i propagaci města. To do sportu obecně
investuje nemalé prostředky a tímto
způsobem se mu to začíná vracet,“

zakončil apelem na všechny fanoušky
předseda klubu.
Současně tímto objasnil, proč se
první domácí utkání jarní části
MSFL mezi prostějovským eskáčkem a Uničovem hraje v naprosto
netradičním termínu ve čtvrtek
22. března od 16:00 hodin. (tok)

Oblíbenou hlášku z jednoho nedávného televizního hudebního pořadu mohou nyní převzít
fotbaloví činovníci, po celostátních soutěžích
přijdou na řadu i ty regionální. Do role hlavního
hybatele se samozřejmě oděje počasí a je možné, že se budou zpočátku některé zápasy odkládat, nicméně již o tomto víkendu by se mělo
rozběhnout první jarní kolo krajského přeboru
a týden nato i nižší krajské soutěže, okresní přebor a ženská divize. Zimní období je vždy velice
dlouhé a po úvodní fázi vyplněné odpočinkem
a regenerací začíná teprve postupně nabíhat
fyzická, herní a zápasová příprava, která může
mnohé naznačit, avšak nic stoprocentně zaručit, to hlavní tak pro hráče, trenéry, funkcionáře
i fanoušky začíná až nyní. A bude se opět na co
koukat, co prožívat, u čeho trnout a posléze se
buď radovat, nebo smutnit. Prostě fotbal je hra,
která baví a která patří i k místnímu kulturnímu
vyžití, nehraje se už sice v tolika obcích jako
dříve, nicméně je stále ještě nejrozšířenější. Tak
vzhůru do hlediště na pivko a na párek, ať vám
co nejvíc chutná.
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Je to až k nevíře, ale letošní vyřazovací boje ve
WSM lize jsou neskutečně nudné. Nebýt prostějovského potrápení Kladna, bylo by hned
hotovo a nalajnováno. Ve třech čtvrtfinálových
sériích získaly poražené týmy dohromady jen
jednu bitvu, také úvodní semifinále je již po
čtyřech duelech rozhodnuté. A dá se polemizovat, jak by se vyvíjel nedělní souboj Kladna
s Českými Budějovicemi, kdyby Jaromír Jágr
nepotřeboval sehrát ještě alespoň jedno soutěžní utkání, aby mohl být k dispozici i nadcházející
baráž. Rytíři se sice v základní části chvíli trápili
a za vedoucím duem značně zaostávali, nicméně vyrovnané boje s Jestřáby je nabudily natolik, že mají opět nakročeno do boje o extraligu.
Ostatně jako naposledy, kdy se dekádu a půl
zpět oba celky potkali naposledy a Středočeši
poté dotáhli svou jízdu až k návratu do nejvyšší
domácí soutěže. Nyní to budou pravděpodobně
oni, kdo doplní Karlovy Vary, Litvínov a Jihlavu
v čtyřkolovém souboji o dvě místenky, na obrat
Motoru by se zřejmě oproti jeho výhře ve včerejším zápase nevyplatilo vsázet.

Nebývalo zvykem, aby se z Kralic linuly sebevědomé věty o útocích na nejvyšší pozice. Tradiční a v tuto chvíli bohužel jediný regionální
reprezentant v krajském přeboru mužů měl v posledních letech spíše opačné starosti a hlavními
ambicemi bylo v jeho podání vyhnout se záchranářským starostem. V první polovině loňského
roku se to tamějšímu celku podařilo jen taktak,
když se památným stal zejména souboj v Rapotíně a obrat z 0:3 na 4:3, první polovina stávajícího
ročníku se ovšem vydařila mnohem lépe a mimo
jiné vynesla kouči Ivo Lošťákovi angažmá v divizním Šternberku, nicméně ani jeho nástupce
nechce z nastoupeného trendu ustoupit. Ba
právě naopak, jeho myšlenky míří ještě výš. Jak
by také ne, když zažil David Kobylík spoustu výraznějších úspěchů včetně titulu na evropském
šampionátu jednadvacítek. Na hráčích i na něm
samotném pravda bude, aby se podařilo slova
naplnit i v ostrých zápasech, nicméně příprava naznačila, že by nemuselo jít o plané naděje.
Těšme se tedy, že po letech bude zdejší tým opět
útočit na přední pozice této soutěže.
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Memoriál Petra Mariňáka se
hraje od roku 2000 na počest
prostějovského rodáka, který ve
své době patřil k velkým nadějím
československého tenisu a po
ukončení kariéry jeho trenérskou
práci ukončila zákeřná nemoc. (lv)

 >

čtvrtfinále. V něm zástupce TK Agrofert nestačil na modřanského Vojtěcha
Valeše, který postupem do finále potvrdil post nasazené dvojky turnaje. Z
vítězství se radoval nejvýše nasazený
Petr Brunclík. Mladý hráč pražské
Sparty zvítězil jednoznačně 6:2, 6:1.
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PROSTĚJOV Třetím podnikem
prostějovské série halových tenisových turnajů mládeže ČTS 2018
byl únorový turnaj, v němž tentokrát změřili své síly mladší žáci.
Osmnáctý ročník Memoriálu Petra
Mariňáka přilákal do prostějovské
haly špičkovou konkurenci.
Z domácích tenistů se nejdále dostal Karel Frömel, který postoupil do
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ním nádražím máme tu čest uspořádat v Prostějově i reprezentační akce,“
cení si přístupu asociace Jura.
Jde samozřejmě také o to, aby hráči nehráli před prázdnými ochozy.
„Oslovíme s pozvánkou na špičkový
fotbal školy nejen v Prostějově, ale
i nejbližším regionu. Chceme pozvat

Před týdnem čerstvě šestadvacetiletý
fotbalista všeho druhu ovládl anketu
Sportovec města Prostějov za rok
2017 a definitivně tak stvrdil rázný
vpád na scénu prostějovského
sportu. Mimořádně talentovaný hráč pálí góly ve všech
odnožích nejpopulárnější
hry planety, v malém fotbalu se loni stal dokonce
mistrem světa. Fanoušci jjej mají nyní zpátky
Foto: Josef Popelka v 1.SK Prostějov.

JAN KOUDELKA
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„MY TU EXTRALIGU
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Generální manažer prostějovských
Jestřábů JAROSLAV LUŇÁK v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
přiznal, že sen o nejvyšší soutěži
v jeho duši nezmizel...
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Korfbalisté SK RG Prostějov potřebovali v předposledním 11. dvoukole
extraligy dospělých ČR 2017/2018
na domácí půdě dvakrát porazit Znojmo, aby se k němu ze čtvrtého místa
pořadí přiblížili na rozdíl dvou bodů.
To se však nestalo a jedna výhra značí,
žesmíšenýtýmtentokrátmedailivnejvyšší soutěži nezíská a skončí čtvrtý.
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Regionální házená se propadá stále více
hlouběji. Tento fakt už je známý nějaký
ten pátek, další důkaz přišel v podání
kosteleckého týmu, který utržil nevídaný debakl o čtrnáct branek na půdě
brněnského béčka. Ještě před časem
přitom místní tým hravě požádal elitní
tým z jihomoravské metropole...

DEBAKL:

Jedenatřicetiletá členka mistrovského
TK Agrofert z posledních let Barbora
Strýcová vyhrála v uplynulém týdnu
první letošní turnaj ve čtyřhře. Paradoxně se tak stalo po problémech
s partnerkami, když Báře klapla až
třetí volba. Nakonec z toho ale s Tchajwankou Sie Šu-wej byl v Indian Wells
nečekaný, ale o to více cennější triumf.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

PROSTĚJOV Druhý titul v řadě získal na juniorském turnaji ITF 1 do 18 roků tenista Dalibor
Svrčina. Šestnáctiletý člen prostějovského TK Agrofert tentokrát ovládl podnik v malajském Kuchingu, kde ve finále porazil Jacka Drapera z Velké Británie 3:6, 6:4, 6:0. Navázal
tak na předešlý triumf z Grade v Thajsku, kde mu stejný Brit vzdal po prvním setu (6:4). Svrčina
se už posunul na 13. příčku juniorského žebříčku ITF. Své triumfy navíc společně s Jonášem Forejtkem zvýraznil dvojnásobnou finálovou účastí ve čtyřhře. Další prostějovský tenista Jiří Lehečka postoupil do semifinále dvouhry i čtyřhry.

Čekání u konce! Slavnostní vyhlášení tipovací soutěže PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU za rok 2017 se uskuteční nikoliv tento čtvrtek,
ale s definitivní platností ve čtvrtek 29. března. Důvodem je
týdenní odklad startu jarní části soutěží a vize spojení předání cen nejúspěšnějším tipérům s informacemi kolem klání v novém roce. Právě v těchto dnech totiž probíhají finální
jednání s titulárním partnerem. Místo konání a přesný čas
zahájení najdete v příštím čísle.
(red)

PROSTĚJOV Reprezentační fotbal v Prostějově? Po neslavném
konci starého fotbalového areálu utopie. Díky městu a klubu
1.SK Prostějov, kteří společným
úsilím doslova vydupali ze země
nový areál SCM Za Místním nádražím, se zápasy reprezentace,
byť pouze mládežnické, pomalu
stávají realitou.
Na zápasy elitní fáze kvalifikace evropského šampionátu hráčů do 17 let
si mohou fanoušci vyrazit už o tomto
víkendu. V sobotu 24. března se v Prostějově utkají týmy Srbska a Ukrajiny,
další úterý 27. března se pak v Prostějově utkají Španělsko a Srbsko. A to už
bude jiná káva, protože může jít o rozhodující utkání pro přímý postup!
Zápasy českého týmu se odehrají na
Andrově stadionu v Olomouci.
„V Prostějově se už sice hrála kvalifikace ‚jedenadvacítek‘ na Železár-
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SVRČIN URVAL V ASII DOUBLE!
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V Prostějově se hraje evropská fotbalová kvalifikace!

Foto: internet
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Cyklista Tomáš Bárta dojel
na úvod sezóny jedenáctý
RHODOS, PROSTĚJOV Závodníci týmu PARDUS TUFO
Prostějov odcestovali koncem února na soustředění na ostrov Rhodos,
které stejně jako v loňském roce
okořenilo start na dvou závodech
druhé kategorie UCI. Jednorázovka International Rhodes Grand
Prix, závod o délce 190 km, který
provedl peloton zvlněným terénem
řeckého ostrova, znamenal hned
pro čtyři závodníky prostějovského
týmu první start v elitní kategorii
po přestupu z juniorské kategorie.
O premiéru šlo i v případě mladého
mechanika Martina Šmídu, který
tak navázal na rodinnou tradici.
Celý závod byl pod kontrolou
italského
ProContinentálního
týmu Bardiani-CSF, který sjížděl
pětičlennou skupinu uprchlíků a likvidoval individuální pokusy o únik
před cílem, přesto se ale z vítězství
radoval Matteo Moschetti (PolartecKometa). O vítězství v závodě se
rozhodovalo v hromadném spurtu,
skupina ale čítala pouze čtyřiačtyřicet
závodníků, kteří se udrželi na čele přes
horizont nejvyššího bodu závodu.
V této skupině měl PARDUS TUFO
Prostějov své čtyři zástupce. Tomáše

Foto: archív PARDUS TUFO Prost+jov

Bártu, Karla Hníka, Karla Tyrpekla
a Mykytu Zubenka, a právě Bárta si
díky týmové pomoci svých kolegů dospurtoval pro pěkné jedenácté místo.
„Byl to první závod, nevěděli jsme, co
od toho čekat. Snažili jsme se plnit úkoly, co jsme měli. Delší stoupání naši sestavu bohužel oslabilo, ale i tak jsme tam
byli čtyři a celý závod jsme jeli dobře
týmově. Hlavně Karel Tyrpekl mi ke
konci hodně pomohl. V samotném
závěru jsem se snažil vyvézt s nějakým
silným týmem, abych měl co nejlepší
pozici na sprint. První desítka byla
blízko, dost mě to mrzí, ale své umístění

hodnotím pozitivně. Byl to můj první
elitní závod a navíc takto dlouhý. Myslím, že se nám vstup do sezóny povedl
a ukázali jsme, že se s námi musí počítat,“
zhodnotil své vystoupení Tomáš Bárta.
„Se vstupem do sezóny jsem spokojený, bohužel nám jen těsně unikly
první UCI body, ale i tak to byl slušný
výkon. Zejména se mi líbil týmový
projev závodníků. Na to, že tu startují
čtyři prvoročáci, dobře spolupracovali.
Cítím z nich nadšení a chuť bojovat
o úspěchy,“ dodává k prvnímu startu
svých svěřenců trenér Michal Mráček.
(oš, jp)

LYŽAŘ KOCOUREK
VYBOJOVAL V KANADĚ
STŘÍBRO!

EXKLUZIVNĚ

GATINEAU, PROSTĚJOV
Ě
V polovině února se sluchově
postižený reprezentant z SK
SKIVELO neslyšících Olomouc
František Kocourek zúčastnil
jubilejního čtyřicátého ročníku
významného běžkařského závodu Gatineau Loppet v poblíž
kanadské Ottawy. V podniku zařazeném do prestižního seriálu
Wordloppet se nejprve umístil
čtvrtý na jednapadesát kilometrů klasickou technikou, o den
později zvládl stejnou vzdálenost volným stylem coby sedmý
nejlepší ve své věkové kategorii
třicet až třicet čtyři let. V součtu
časů z obou závodů pak obsadil druhé místo v redukovaném
a třinácté v absolutním pořadí.

Jiří MOŽNÝ

Před konáním závodů se František Kocourek e-mailem obrátil na pořadatele
závodů s požadavkem na start v lepší
a ideálně první vlně. Pro odůvodnění
využil letošních výsledků z Marcialongy - závodů na 70 kilometrů klasický
stylem patřícím rovněž do Worldloppetu. Na této populární italské akci vybojoval časem tři hodiny a jednatřicet
minut 287. místo z celkového počtu 7
400 účastníků. Kanadští organizátoři
vyšli Františkovi vstříc a umožnili mu
zařadit se přímo mezi elitní závodníky.
V sobotu 17. února se tak postavil
na start klasiky, teplota dosahovala
patnácti stupňů pod nulou. Franta
byl na tyto podmínky připraven jak
s oblečením, tak i dobře namazanými
lyžemi respektujícími tamější sněhové podmínky. Profil závodu byl velmi
členitý až kopcovitý, téměř žádná rovina, samotná trať ovšem byla špičkově
upravená a Frantovi seděla. Vytyčenou
trasu totiž dokončil na dvacátém místě
s časem dvě hodiny, čtyřicet čtyři a půl
minuty, v jeho věkové kategorii z toho
bylo čtvrté místo. Celkově organizátoři
napočítali více než čtyři stovky startují-
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Poblíž Ottawy bral František Kocourek dv umístní v elitní desítce, v absolutním
po(adí se jednou vešel i do dvacítky.
Foto: archiv F. Kocourka

cích – tři sta dvacet jedna mužů a pětadevadesát žen.
Druhý den se lyžaři postavili na bruslařskou obdobu. Franta sice po startu
bojoval s nakumulovanou únavou,
po několika kilometrech se ale dostal
zpět do závodního tempa. Přidal se
ke čtyřčlenné skupině závodníků, která si držela vysoce nasazené závodní
tempo, a Frantovi se ho dlouho dařilo
udržet. Teprve na dvaatřicátém až pětatřicátém kilometru si prodělal menší
krizi a v prudkých stoupáních mu soupeři ujeli, v závěrečných deseti kilometrech ale opětovně nasadil maximální
tempo, takže všechny tyto závodníky
nejen dojel, ale následně jim i ujel.
Cíl se už blížil, ale na posledním kilometru přišla velká nepříjemnost. Přibližně sedm set až osm set metrů před
finišem ztratil Franta následkem značné vyčerpanosti kontrolu nad svými
lyžemi a ve sjezdu v levotočivé zatáčce
vyjel ve vysoké rychlosti mezi stromy.
Naštěstí do ničeho nenarazil a zastavil se na měkkém sněhu na zádech.

Bleskově se zvedl, vrátil se zpět, a co
nejrychleji se snažil dokončit závod.
Ve výsledku šlo jen o krátký, i když nebezpečný okamžik, během něhož ale
neztratil žádnou pozici. Dosažený čas
tři a půl minuty nad dvě a půl hodiny
mu v přibližně stejně početném startovním poli zajistil celkové čtyřiatřicáté místo a sedmou pozici v jeho věkové
kategorii.
František Kocourek byl se závody
i výsledky velmi spokojený. Poměřil se
s velkou a kvalitní konkurencí, současně mohl poznat i krásnou kanadskou
přírodu a příjemné lidi, kteří závod
organizovali.
Po návratu do České republiky se
prostějovský běžec hned postavil na
start závodu Jelymana na Paprsku,
který patří do Ski-tour. Dvacet kilometrů volnou technikou dokončil na
jedenáctém místě z devětasedmdesáti
účastníků, ve své kategorii byl sedmý.
Neodradilo jej ani další velmi mrazivé
počasí, kdy stupnice teploměru ukazovala mínus třináct stupňů.

V generálce KraliWtí pejeli Beqov
FC KNH
FC BEŇ

4:1

LIPNÍK NAD BEČVOU, PROSTĚJOV Pohled ven z okna i na stupnici teploměru sice po předešlých
týdnech opět nenavozuje blížící se
příchod jara, nicméně příprava kralických fotbalistů na vstup do druhé
poloviny krajského přeboru se nachýlila ke svému závěru. V posledním přátelském utkání se na umělé
trávě v Lipníku nad Bečvou střetli
s Beňovem a proti nekompletnímu
účastníkovi I.A třídy neměli zásadní
problém.
„Navodil jsem už atmosféru mistrovského utkání a jsem velice spokojen, jak k tomu kluci přistoupili.
Vysoko jsme presovali, po zisku
míče se dostávali do šancí a dávali
pěkné góly. Spoustu dalších věcí

jsme ještě nedotáhli do finální fáze
a také vzadu jsme byli velice kvalitní, soupeře jsme navíc k ničemu
nepustili a gól dostali po závanu
větru,“ liboval si trenér vítězů David
Kobylík.
Právě počasí nakonec činilo oběma
týmům největší potíže, podmínky
nebyly jednoduché. „Dalo se to odehrát, strašně ale foukalo, tak jsme
oba poločasy o kousek zkrátili a hráli
zhruba dvakrát čtyřicet minut. Mužstvo hrající proti větru to mělo strašně složité, my jsme se s tím ale vypořádali mnohem líp a rychle jsme
vedli o tři góly,“ pochvaloval si.
O branky jeho týmu se postarali
dvakrát Nečas a jednou Cibulka
se Škrabalem, do hry se dostalo
i dalších deset kralických fotbalistů. „Šetřili jsme hráče po nemoci
a nevyužili ani dorostence, také
soupeři chybělo pár kluků. Trochu
jsme improvizovali, teď by nás už

ale mělo být víc a až na počasí vše
šlo podle plánu a zápas splnil svůj
účel. Vyzkoušeli jsme si, že spousta
věcí funguje, pouze jsme opět trochu promrzli,“ bilancoval někdejší
reprezentační středopolař.
Nyní už jeho pozornost bude
směřovat ke čtrnáctému kolu
krajského přeboru, v sobotu
od 15:00 hodin mají Kraličtí
na svém trávníku přivítat celek
Medlova. Mělo by tak jít o souboj
šestého se třetím, přičemž oba mančafty dělí jen tři body. „Uvidíme,
jestli se vůbec bude hrát, nicméně
my budeme připraveni v plné parádě. O soupeři něco vím a ještě
jej budu probírat s kamarádem Ivo
Lošťákem, máme na to celý týden,“
nechtěl David Kobylík víc prozradit
před svou soutěžní premiérou na
kralické lavičce.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Zápas dvou poločasů pro Plumlov
S PLU
5:4
FC KNH
PROSTĚJOV Na prostějovské
„umělce“ se zrodila i o uplynulém víkendu další přestřelka,
o kterou se postarali hráči Plumlova a Klenovic na Hané. Zápas
dvou rozdílných poločasů nakonec skončil lépe pro hráče hrající
své domácí zápasy za rybníkem
Bidelcem.
Úvod střetnutí provázelo mnoho
chyb na obou stranách, žádná ale
nevedla ke kýženému gólu. Poté již
začal úřadovat především Michal
Spáčil, kterému klenovská skvadra nechala příliš mnoho prostoru.
Jeho přesné pasy dokázali plumlovští dokonale využít. Největší
problémy obraně Klenovic dělala
především dvojice Trajer – Hladký,
která nasázela soupeři v první půli
hned pět branek. Vše nasvědčovalo
tomu, že je rozhodnuto a Klenovice
si tak připíší další debakl v přípravě.
Opak byl ale pravdou.
Do druhé půle jakoby naskočila jiná
mužstva. Plumlovští se na dostřel
Klimešovy svatyně dostali jen sporadicky, k velkému ohrožení však
nedošlo. A tak se skóre měnilo na
druhé straně. O snížení se postaral

dorážkou Pospíšil. Druhou trefu
přidal přesnou dalekonosnou střelou Šlézar, který vymetl pavučiny
v Simandlově šibenici. Lepší organizační hrou než v prvním poločase
dostávaly Klenovice plumlovské
hráče čím dál více pod tlak. To vyústilo k dalším dvěma brankám. Třetí
zásah svěřenců Vladimíra Horáka
přidal Tomáš Varga, o čtvrtý se postaral jediný útočník mužstva Radek
Štěpánek. Ten ještě zahodil další obrovské šance. Hlavně ta v posledních
vteřinách volala po gólu. Ačkoliv
příležitostí minimálně na srovnání
bylo opravdu mnoho, těsné vítězství

už hráči Plumlova uhájili a mohli si
tak po závěrečném hvizdu oddechnout. Klenovice může pouze mrzet
zpackaný první poločas, ve druhém
ukázaly svou sílu, a že je důležité nic
nevzdávat a hrát až do konce za jakéhokoliv stavu.
Generálku na I.A třídu, respektive
I.B Olomouckého KFS, obstarají
zápasy Plumlova se Slatinicemi
a Klenovic s Čechovicemi. Pokud
počasí nebude proti, poté již přijde na řadu ostrý start v krajských
(jp)
soutěžích.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenérù
P
Michal SPÁÈIL – TJ Sokol Plumlov:
„Nechtěl bych nějak kritizovat, co se povedlo a co ne. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Sestavu jsme i do druhé půle prostřídali, ale byli jsme všude
pozdě, ztráceli snadné míče a nechali se až moc zatlačit na naši polovinu. První
půle rozhodla o tom, že si připisujeme těsné vítězství. Musíme se ale zamyslet,
co se stalo v tom druhém.“
Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané:
„První poločas katastrofální... Někteří hráči naprosto neplnili to, co měli.
Nasazení oproti minulému zápasu bylo velmi malé. Nevím, zda se podepsal
na výkonu páteční trénink, to ať si každý srovná v hlavě. Za druhý poločas
musím hráče pochválit. Ukázalo se, že máme naběháno, hráči si vzali něco
k srdci, začali hrát tam, kde mají. Projevila se i velká psychická odolnost,
když jsme ze stavu pět nula dokázali snížit až na pět čtyři, a mohlo být ještě
veseleji. Stále musíme pilovat především herní organizaci, což je v zimním
období velice složité.“

Pestelku v Konici zvládly
4:5 lépe UrWice
S KON
S URČ

KONICE, PROSTĚJOV Plných devět branek
nabídlo devadesát minut hry mezi dvěma regionálními zástupci v různých skupinách krajské
I.A třídy Olomouckého KFS. Domácí Konice
prospala úvodní poločas a pustila Určice do čtyřbrankového trháku, po změně stran však právě
ona dominovala a na své umělé trávě málem dotáhla málo vídaný obrat. Přestože se tak nestalo,
považoval si tamější kouč Petr Ullmann proměny
týmu po poločasové přestávce.
„Svůj vliv mělo také počasí, zatímco před týdnem
jsme hráli při plus čtrnácti, teď na tabuli svítilo mínus osm stupňů. Byla velká zima a navíc foukal silný
vítr, nechci ale výsledek svádět na tyto podmínky,
první poločas jsme dělali školácké chyby a kluky
jsem nepoznával. Jsem ale rád, že jsme dostali facku
tak brzy,“ nechápal konický trenér po týden staré drtivé výhře nad Plumlovem.
Za prvních pětačtyřicet minut inkasovali „Uliho“
svěřenci hned pět kousků a v šatně tak měl dost důvodů promluvit hráčům do duše. Ti si pak jeho rady
a poznatky vzali k srdci a předvedli zcela jiné pokračování. „Zbytek zápasu jsme odehráli velmi kvalitně
a byl v naší režii. Řekl jsem mimo jiné klukům, ať
zapomenou na výsledek, a zajímala nás jen hra, kupodivu to šlo. V sedmdesáté minutě to bylo 4:5, pak

jsme ještě nedali penaltu ani další dvě šance. Soupeř
se dostal sotva dvakrát za půlku,“ popisoval.
Na zvrat to už ale nestačilo a výhra tak přes snížení
v podání Brosse, Cetkovského a Kořenovského, kteří
navázali na Kameného trefu z předchozího průběhu,
putovala na jih. „Určice hrály jednoduše, dlouhé nákopy za obranu. V první půli potrestaly každou naši
chybu a proměnily vše, pak to ale byla trochu divočina a klidně jsme mohli vyhrát i 7:5,“ byl přesvědčen.
V bráně dostal vedle Vévody příležitost i další nadějný mladík, teprve čtrnáctiletý Kvapil, i jeho přičiněním byl zápas otevřený až do konce. „Byli jsme
dostatečně agresivní, nedali jsme soupeři prostor,
Určice nevěděly z které do které. Kluci se zdravě
naštvali a nechyběly tam nasazení ani bojovnost,“
chválil Ullmann za projev ve druhé pětačtyřicetiminutovce.
Generálku pro jarní část „A“ skupiny I.A třídy by
měli Koničtí sehrát o víkendu na přírodní trávě
v Kostelci na Hané. A poté by již měl přijít na řadu
výjezd na Jesenicko za prvními jarními body. „Uvidíme, co nám dovolí klimatické podmínky, čeká nás
ale další kvalitní tým. Stále máme na čem pracovat,
a proto budeme opět trénovat třikrát týdně,“ zmínil
mladý kouč.
(jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz
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JARNÍ PREMIÉRA UŽ VE ČTVRTEK
Pokud to tedy dovolí počasí...

PROSTĚJOV Jak už Večerník informuje na jiném místě, uskuteční se v tradičním sobotním termínu - jinak vyhrazeném pro
domácí zápasy 1.SK Prostějov - na stadionu SCM Za Místním nádražím utkání kvalifikačního turnaje evropského šampionátu
do 17 let mezi Srbskem a Ukrajinou. Mistrovské utkání 18. kola
MSFL proti Uničovu se tedy odehraje o dva dny dříve, ve čtvrtek
od 16:00 hodin. Tedy pokud tomu vyhoví veškeré klimatické
podmínky.

původní
ství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB
Poslední vítěz MSFL zažíval pod novým trenérem Zbyňkem Zbořilem
těžkou kocovinu a nakonec byl rád, že
se po polovině soutěže dostal do středu tabulky. Osmnáct bodů za čtyři ví-

tězství a šest remíz není důvod ke spokojenosti. To ani trenér po podzimu
nezastíral.
V prvním vzájemném utkání ve třetím
dějství soutěžního ročníku 2017/2018
ztratilo eskáčko v Uničově první body
za bezbrankovou remízu. Pro soupeře
to byl naopak první bod, od něhož
se potřeboval odrazit. Nějakou dobu
to vypadalo, že se to i podařilo, jenže
počátkem října přišla domácí porážka
1:2 s Mohelnicí a opět přišla deka, z níž
vyčnívala pouze výhra v Petřkovicích.

18. kolo,
sobota 24. bezna,
15.00 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)
V zimní přípravě se Uničovu dařilo
se střídavými úspěchy. Zpočátku se
mu proti silnějším soupeřům, mezi
nimiž nechyběly Vítkovice nebo
Znojmo, příliš nedařilo. Povzbudivější výsledky se objevily až v závěru,
v němž si Uničovští otestovali sílu na
divizních soupeřích. Kromě Krče je
v týmu další hráč, který navlékal pro-

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

První kolo
ODLOŽENO

V p(íprav využili prostjovští fotbalisté také domácí umlku. .tvrtení ostrý start by se už ml odehrát na p(írodní tráv, pokud
poasí nebude proti.
Foto: Josef Popelka

stějovský dres, v zimě přišel záložník
Jan Hladík.
I Uničov trápí efektivita zakončení,
což se projevilo v generálce proti
diviznímu Šumperku. „V první půli
jsme měli zápas pod kontrolou, ale
neproměnili jsme velké množství
šancí včetně penalty,“ mrzelo trenéra
Zbořila. Ten vyzkoušel sestavu Uvízl
(46. Studený) – Rajnoha, Krayzel,

Na třetiligový fotbal o uplynulém
víkendu tak tedy příznivci třetiligových týmů nevyrazili, stejně jako
tým 1.SK Prostějov nevyjel do Hlučína. Dle kalendáře první kolo jarní
části se tedy přesunulo až na samý
konec sezóny, která se tak v červnu
prodlouží o týden a skončí až v polovině tohoto předprázdninového
měsíce, konkrétně 16. a 17. června.
To už bude alespoň předpoklad hezkého počasí...
(tok)

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
rozhovor
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB

 Zimní příprava je u konce, jak
ji souhrnně hodnotíte?
„Podle mého názoru se vydařila.
Odtrénovali jsme ji téměř všichni
ve zdraví až na pár výjimek. Je to už
dlouhé, všichni se moc těšíme na
první jarní zápas. Teď do toho vstoupilo ještě odložení celého kola a příprava v typicky zimním počasí.“
 Nebylo to v sobotu trochu
byl však odklad oprávněný. V sobot- o zdraví?
ním chladu se opravdu dobrý fotbal
hrát nedal.
Ani umělá tráva ve Vyškově nemohla nahradit podmínky prvního
VYŠKOV, PROSTĚJOV Místo jarního mistrovského utkání. Šlo
ostrého souboje o třetiligové tedy spíše o udržení jakési provozní
body se fotbalisté 1.SK Prostějov teploty než generálku v pravém
utkali minulou sobotu v druhé slova smyslu. Divizní celek se jedineplánované generálce s divizní nou střelou na branku ujal vedení, PROSTĚJOV Středisko mládeže
Vrchovinou, týmem z Nového míči do sítě nepochybně pomohl kopané, nebo chcete-li fotbalový
Města na Moravě. Zápas se odeh- ostrý vítr. Ještě do přestávky ale stadion v ulici Za Místním nárál u sousedů ve Vyškově.
stihl favorit skóre otočit. Nejprve dražím v Prostějově, projde další
Už podruhé totiž moravští fotba- hlavičkoval
pohotově
Hapal stavební úpravou. Vedení prostěloví funkcionáři direktivně odvo- a zanedlouho tentýž hráč dorazil jovského magistrátu se rozhodlali celé plánované kolo. K nelibosti do branky Žykolovu dalekonosnou lo přestavět nevyužívané garáže
hráčů i realizačního týmu. Zatímco střelu. Četná střídání už neměla na v hlavní správní budově stadionu
na podzim bylo jejich rozhod- výsledek utkání vliv.
(tok) na šatny.
nutí hodně unáhlené a vzbuzující
Statistiky z utkání „Přestože se pro mládež snažíme
oprávněné pochybnosti, tentokrát
najdete na straně 22 rozvíjet především areál za Olympijskou ulicí, hrají na stadionu SCM Za
Místním nádražím žákovské kategorie, které vedle mužského týmu začínají pociťovat nedostatek prostoru,“
konstatoval předseda klubu 1.SK
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Chtěli jsme hrát, abychom nevypadli ze zápasového rytmu, tak jsme to odehrá- Prostějov František Jura. Problém
li. Pozitivní je, že jsme vyhráli, i když jsme prohrávali 0:1. V tom silném větru a nastává především v zimních měsímrazivém počasí jsme to ve zdraví přežili, což je to pozitivní, jinak na zápase není cích, kdy se všechny týmy stěhují do
co hodnotit. Čekání na mistrovský zápas je dlouhé, trénujeme tři měsíce, takže areálu za místní nádraží a při velkém
odložení prvního jarního kola nikdo s povděkem nepřijal.“
počtu utkání či turnajů chybějí šatny.

Mrazivá generálka Wíslo dv
1.SK PV
MFK VRCH

2:1

prostějovský kormidelník Oldřich
Machala. A jaká bude základní sestava pro start sezóny? „Samozřejmě
nějaký otazník tam pořád mám, ale
z devadesáti procent je jasno,“ odtušil Machala.
O čem není ovšem vůbec jasno, je
počasí. Proto v tuto chvíli není vůbec jisté, že se ve čtvrtek vůbec bude
hrát.

„Cítím se skvěle, jen aby to vydrželo,“
přeje si útočník Lukáš Hapal

PROSTĚJOV Konečně se střelecky chytil. A v pravý čas. V posledních dvou přípravných zápasech se Lukáš Hapal (na snímku)
rozvzpomněl, jak opojné je slavit branku v soupeřově síti, a rád by
PROSTĚJOV Historie se tak tro- Moravskoslezské fotbalové ligy, a to
v těchto oslavách pokračoval i v průběhu jara. A přitom bude na
chu opakuje. Stejně jako rozjeté bez výjimky,“ praví se v oficiálním
dálku sledovat, jak si vede jeho otec Pavel na lavičce pražské Sparty...
eskáčko muselo, ač nerado, oželet prohlášení svazu.
předehrávané jarní kolo plánované na závěr podzimu, odsunulo se
i první dějství ve druhé polovině
sezóny. Důvod je naprosto stejný:
počasí.
„Na základě aktuálních klimatických
podmínek, stavu hracích ploch a
prognózy vývoje počasí o nastávajícím víkendu, rozhodla Řídicí komise FAČR pro Moravu na návrh
sportovně technické komise o odložení plánovaného soutěžního kola

Vejvoda (46. Markovič), Koutek
(46. Purzitidis) – Binar – Kasal (46.
Jeřábek), Bača (46. Vasiljev), Hladík (46. Zifčák) – Komenda – Krč.
O uplynulém víkendu Uničov nehrál, zrušen byl i původně plánovaný
přípravný zápas v Rosicích.
„Mužstvo má Uničov víceméně pořád stejné, ale kvalitou určitě disponuje dobrých deset let,“ je si vědom

„Každý si hlavně dával pozor, aby si
něco neudělal, člověk se pořádně nemohl zahřát. Podmínkám odpovídal
i výsledek...“
 V generálkách konečně přišla
střelecká fazóna, čím to?
„Snad mi to tam konečně začalo
padat, štěstíčko je konečně trochu
na mojí straně. Jenže teď je to pořád
k ničemu, hlavně aby mi to tam padalo v sezóně.“
 V kariéře jste už také zažil dost
zimních příprav, v čem byla tato
specifická?
„Zažil jsem pouze přípravu na Slovensku, což nelze úplně považovat
za zahraniční soustředění, takže
v Chorvatsku jsem něco podobného
okusil na vlastní kůži vůbec poprvé

ořil
a bylo to super. Klub nám vytvořil
ylo
opravdu výborné podmínky, bylo
řád
to mnohem lepší než trénovat pořád
ám
na umělém povrchu. Pomohla nám
hodně i regenerace.“
 Po podzimní sezóně jste neebyl v optimálním rozpoložení,,
jak se cítíte teď?
„Musím říci, že se skvěle. Jak poo
fyzické, tak psychické stránce..
Možná proto přišly i góly a teď jdee
e,
o to udržet tenhle stav co nejdéle,
abychom na konci slavili titul.“
 Váš otec převzal nedávno trereha,
nérské kormidlo Sparty Praha,
ější
což je v tuzemsko nejprestižnější
pozice. Jak to v rodině vnímáte??
mo„S taťkou se bavíme o všem. Samome
zřejmě jsem mu gratuloval, jsme
všichni rádi a budeme mu držet palce. Už dnes při derby (rozhovor prod.),
bíhal v sobotu po poledni - pozn.red.),
aby to dobře odstartovali a dařilo se.
Budu se dívat na televizi a večerr si
zavoláme, co a jak.“

Foto: archív Ve erníku

Stavební úpravy na fotbalovém stadionu

Z GARÁŽÍ BUDOU ŠATNY!

Pozápasové hodnocení trenéra

Místo nevyužívaných garáží vybuduje prostjovský magistrát šatny pro fotbalové žáky a dorost.
Foto: Michal Kadlec

„Musíme být připraveni i na eventualitu, že bychom se mohli vrátit do
profesionálního fotbalu. Také pro
tento případ jsou drobné úpravy ještě nutné,“ doplnil Jura.

Nedostatek prostoru pro přípravu
mládežníků potvrdil i první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk
Fišer. „Žáci a dorostenci fotbalového klubu trpí nedostatkem kapacit

šaten, proto jsme začali tento problém řešit. K výstavbě nových šaten
jsme se rozhodli poskytnout část
garážových boxů, které jsou prakticky nevyužívané. Uvolnili jsme
proto z rozpočtu města peníze na
zpracování projektové dokumentace
a podle ní zjistíme, kolik nás tato investice bude stát peněz. Každopádně na výstavbu sociálního zázemí
pro mladé sportovce existuje řada
dotačních pobídek, tudíž se budeme
pochopitelně snažit jednu z nich získat,“ uvedl Fišer.
„Navíc dětí hrajících kopanou utěšeně přibývá, což je samozřejmě
dobře. A ty garáže stejně nikdo nevyužívá, jsou podle mého názoru
zbytečné,“ souhlasila primátorka
statutárního města Prostějov Alena
Rašková.
(mik)

Fotbal extra - 17. díl
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bních důvopřeboru, z osobních
dů se rozhodl skončit Ondřej Petržela a nepokračují
wald, Jan
ani Jakub Gottwald,
Vogl a Martin Moštěk
„Někteří hráči odešli,
áhrady.
za ně ale přišly náhrady.
de jsme
Dá se říct, že kde
am jsme
měli odchody, tam
se snažili tým doplnit. Přišel
išli nám obránnám gólman, přišli
očník. Dá se říct,
ce, záložníci i útočník.
oslabili,“ domníže jsme určitě neoslabili,
„Primárně jsem chtěl vyrovvá se Kobylík.
Místo jmenovaných
vaných dorazili
nat ztráty a minimálně peráš Škrabal a Jan
sonálně se nám to povedlo.
mladíci Tomáš
Určitě chc
Skalník, kteří oba dobře znají
chci stavět na domácích klucích,
klucíc kteří mají ke
zdejší region, přestože v případě
klubu nějaký vztah,
vz
prvního z nichh se jedná o přesun
to je potřeba
k tomu, aby se mohlo jít nahoru.
z Blanska, z Frenštátu si přiveračku novopečený
K tomu jsme je
zl svou registračku
ještě doplnili o něhlavní kouč, brankářské duo do- jaké kvalitní hráče, což se nám poplnil opatovický David Flajzar. dařilo. Mám k dispozici kádr, s nímž

ODCHODY

Jakub Gottwald (jednání TJ FC
Hněvotín), Ondřej Petržela (jednání SK Lipová), Martin Moštěk
(přestup do SK Lipová), Martin
Kováč (přestup do 1.FC Olešnice
u Bouzova), Jan Vogl (návrat z hostování do FK Kozlovice).
i na zápasech, nyní ale čekáme, na čem
se shodnou v klubu, jaké budou mít
požadavky, pak budeme moci jednat,“
nastínil aktuální situaci předseda FC
Kralice na Hané Jan Novotný.
Podobně otevřené je i angažování
Davida Javoříka. Exurčický defenzivně laděný univerzál tráví poslední
měsíce a roky v Kojetíně, přesunu
z I.A třídy do krajského přeboru by se
ale nebránil. „Chce k nám jít, záleží ale
na klubu, jestli ho pustí. Jednali jsme
s Kojetínem, nyní se sejde jeho výbor
a pak budeme vědět víc,“ popsal nynější stav oddílový šéf.

PØÍCHODY

David Flajzar (hostování z TJ Sokol Opatovice), Tomáš Škrabal
(přestup z FK Blansko), David Kob
(přestup z SK Beskyd Frenštát
bylík
p.R.), Jan Skalník (hostování z FC
Kostelec na Hané), Patrik Gábor
(hostování z TJ Haná Prostějov)
j
jsem
hodně spokojen,“ mnul si
ruce šéf kralické střídačky.
A tento výčet nemusí být ještě
konečný. V jednání jsou ještě
dvě jména,, přičemž jedno z nich
místním prostředím dost rezoluje.
Do útoku by totiž mohl přijít Patrik Gábor! Dvacetiletý střelec zvládl
ve třinácti podzimních zápasech sedmnáct branek a také díky němu se
Haná Prostějov zpět po návratu do
I.B třídy pohybuje v horních patrech,
on sám pak ztrácí jen branku na čelo
kanonýrů. „Chtěl by u nás hrát, chodí
pravidelně na tréninky a byl s námi

ZMNY V KRALICÍCH

Čtyřmi výhrami a dvěma porážkami
si zpestřilo kralické fotbalové „áčko“
přípravu na jarní část nejvyšší krajské mužské soutěže. Vítězně skončily souboje s celky z I.A i I.B třídy,
naopak měření sil s účastníky divize
a jiného krajského přeboru vyznělo
lépe pro soupeře. Dvouměsíční období vyvrcholilo nedávným soustředěním na Dolní Moravě, které vzhledem ke svému načasování sloužilo
zejména k utužování kolektivu.
„Je to přesně tak, jak říkáte. Nechtěl
jsem soustředění dva týdny před sezónou a ideálně bych ho přesunul, bylo
už ale naplánováno. Na druhou stranu
nám ale prospělo. Aniž by se nějak tvrdě trénovalo, tak jsme do něj zařadili
věci, které někteří kluci dosud nezaži-

li. Měli jsme tam aqua aerobic, saunu,
bazén, výběhy, team building, turnaj
v ping-pongu, večer nechyběla kytara.
Pojali jsme to tak, aby si mančaft spolu
sedl,“ přiblížil David Kobylík nedávný
čtyřdenní výjezd pod Králický Sněžník. A ač se mu to zpočátku příliš nelíbilo, nakonec si liboval, že k výjezdu
došlo až tak krátce před startem jara.
„Myslím si, že nás to všechny obrovsky posunulo o krok dál a strašně nám
to pomohlo. Ve výsledku jsem vlastně
rád, že se tak stalo v tomto termínu
a dopadlo to takhle,“ usmíval se.
Hlavní trenér Kralic vzal na sever i několik mladíků, kteří věkem stále ještě patří
mezi dorostence, také jim by chtěl dávat
ve zbývajících zápasech prostor. „Jo, byli
to tři Kraličáci, plus dva kluci, co nám
teď vyšli z dorostu. Jsou sice mladší, ale
na druhou stranu poctivě chodí a baví je
to, jsem s nimi spokojený. Věřím, že i oni
budou nositeli toho, jak chceme pracovat v dorostu, a během krátké doby nám
vyrostou kluci, kteří budou použitelní
pro ‚A‘-mužstvo,“ zasnil se při myšlence
na širší výběr David Kobylík.
Půjdeme-li po stopách zápasových
prověrek, celé putování začalo počátkem února na umělé trávě v Chropyni, kde si nekompletní Kraličtí s vypůjčeným gólmanem od soupeře díky
hattricku Cibulky poradili s Brodkem
u Přerova. O týden později se hodinu
drželi ve Šternberku proti tamějšímu
divizionáři, aby nakonec odešli v závěru, proti Plumlovu se naopak znovu
probudil Cibulka a svým druhým tříneděle 4. února
sobota 10. února
sobota 17. února
sobota 24. února
sobota 3. března
sobota 17. března

Kralice na Hané – Brodek u Přerova
Šternberk – Kralice na Hané
Kralice na Hané – Plumlov
Morkovice – Kralice na Hané
Kralice na Hané – Čechovice
Beňov – Kralice na Hané

4:2
5:1
4:2
2:0
1:0
1:4

chovicemi, na vyškovské umělce při
desetistupňovém mrazu padl jediný gól.
O druhém březnovém víkendu přišlo
na řadu již vzpomínané soustředění
v lyžařsky oblíbené lokalitě, na ně navázalo vítězné utkání proti Beňovu hrané
na umělé trávě v Lipníku nad Bečvou.
Přírodní pažit si tak hráči krom tréninků vyzkoušejí až v duelech o body. Ten
první by měl přijít v sobotu od 15:00
hodin doma proti Medlovu.

Kralická zápasová pøíprava:

gólovým příspěvkem zadělal na další
výhru.
S únorem se Kobylíkovi svěřenci rozloučili duelem v Morkovicích. Hrálo se
již za silného mrazu a účastník zlínského
krajského přeboru využil širšího kádru,
i díky možnosti prostřídat si domácí
v závěru vypracovali převahu a dotáhli
zápas do vítězného konce. Výrazně přituhlo i o týden později, když se až od
sedmnácté hodiny střetly Kralice s Če-

Přáteláky podle předpokladů, hrálo se jen na umělce

Zřejmě až dvojciferného počtu
změn dozná od konce podzimní do
startu jarní části kádr kralického
„A“-mužstva. Strana odchodů čítá
pět potvrzených záznamů, naopak
u příchodů ještě není finální číslo
známé, pohybovat se bude v rozpětí čtyř až šesti jednotek. Přesuny
se alespoň okrajově dotkly všech
postů, nejvýrazněji pak proměnily
ofenzivu.
„Já jsem žádné nároky na posilování neměl, primárně jsem chtěl poznat kluky,
co tady jsou. Kádr jsem našel ve velmi
dobrém stavu, já totiž vím, jak pracuje můj předchůdce, jsme velmi dobří
kamarádi a věděl jsem, do čeho jdu,“
vysvětlil David Kobylík, že žádné velké
zásahy do mužstva původně nezamýšlel.
Nástupce Ivo Lošťáka se nicméně
musel vyrovnat s odchodem nejlepšího střelce Martina Kováče, jenž
dal překvapivě přednost okresnímu

na Gábora a Javoříka

 Jarní sezóna už je za dveřmi, jste
ideálně připraveni na zbytek ročníku?
„Ještě nám nějaký čas zbývá a teď
už se budeme přesouvat z umělé na
přírodní trávu, takže věřím, že ještě
vyladíme to, co nám chybělo. Hlavně
počasí se zlepšuje a s ním souvisí i to,
že se doléčujeme a už se scházíme
i v hojnějším počtu. Věřím, že připraveni budeme dobře. Přibrzdily nás
zimní podmínky, které se podepsaly
na trénování a všem kolem. Jakmile
se umoudří počasí, bude se dát jít
na normální trávu, vyléčí se zranění
a vyplynou další věci. Dali jsme dohromady nějaký kádr, přišly i posily,
je to dobré i co se počtu týče a teď už
budeme jen ladit.“
 Jak výraznou roli hrály počasí
a nedávné mrazy?
„Dá se říct, že velkou. Týkalo se to
i mě, dvakrát za rok jsem nebyl ne-

mocný nikdy. Teď jsem asi něco přechodil a drtivá většina kluků také prodělala chřipku. Otázkou je, jak se to
projeví, ale je fajn, že už se nám kluci
pomalu vracejí. A ti, co chodili pravidelně, se jeví velice dobře, pozoruji na
nich obrovský nárůst výkonnosti.“
 Na čem byste ještě potřebovali
zapracovat?
„Těžko už budu učit kluky v jejich věku,
jak kopnout do balonu, jak u toho stát.
Mohu jim to samozřejmě ukázat, důležité je ale pracovat s jejich fyzickým
a taktickým rozvojem, je to dobrý nástroj k tomu, aby dobře bránili, znali
určité šablony. Dopředu je pak potřeba
kreativita, což je o hlavě i sebevědomí
něco zkoušet. Věřím, že kluci začali
i v tomto směru přemýšlet, třeba u mladých hráčů nastal nárůst výkonnosti
a jsem za to strašně rád.“
 Při zápasech vás bývalo tak jedenáct až třináct, teď už to bude lepší?

„Věřím tomu, že už jsou všichni paradoxně až na mě zdraví a mohlo by nás
být čtrnáct patnáct. Teď jsme ještě absolvovali soustředění a měli jsme tam
i nějaké dorostence, chceme je využít
i během jara, i kdyby to mělo být třeba jen na minutu. Aby si k mužskému
fotbalu čichli, měli motivaci i chuť,
že i šestnácti- až osmnáctiletí mohou
mezi dospělé chlapy zapadnout a že je
to může bavit. Jejich cílem by mělo být
dojít do ‚áčka‘ a zahrát si minimálně
krajský přebor. Věřím, že jsme to nějak
nastartovali.“
 Takže začleňujete do týmu i mladé odchovance?
„Dorostenci s námi můžou chodit trénovat, zapojovat se. Neviděl bych to
jen na měsíc nebo na půl roku, ale koukám se v dlouhodobějším horizontu.
Dále tu mám osu starších hráčů, od níž
očekávám, že si zahraje svůj standard,
a králové i hvězdy mohou být hráči vedle nich. Pokud mají podporu a sebevědomí, tak na nich vyrostou a mohou
se stát obrovskými posilami.“
 Naše povídání se nese ve velice
optimistickém duchu, jdete tedy do
jara plný očekávání?
„Přesně! Nemám důvod být negativně
naladěn. Prohry k fotbalu patří, já si je
ale nepřipouštím. Jsem optimistou,
a jak je mančaft silný, to poznáme až

během sezóny, jakmile přijdou kritické
okamžiky a budeme pod tlakem. Teď
mi zápasy slouží k tomu, abychom se
dobře nachystali a otestovali si výkonnost, ale sám jsem ten typ, který jede
naplno, až když o něco jde. Těším se,
jsem pln očekávání a věřím, že budeme
úspěšní.“
 A s jakými představami vstupujete do ostrých bitev?
„Sezóna bude mít dvě roviny. Máme
spoustu mladých hráčů, kteří budou
dostávat příležitost, a je otázka, jestli vrchol přijde už teď na jaře. Samozřejmě
bychom všichni byli rádi, ale není to
krátkodobá vize a koukáme se trochu
dál. Kluby mají problémy s nedostatkem hráčů a chceme něco vybudovat.
Věřím, že jsme na správné cestě. Klukům jsem říkal, že i kdyby jim devět
věcí nevyšlo a desátá jo, tak je z toho stále gól. A my devět gólů nedostaneme.“
 Takže vyloženě výsledkové ambice nyní nemáte?
„Já mám ty nejvyšší cíle. (úsměv) Ať
si nerozumíme špatně, já nesnáším
porážky! Chceme to ale i odlehčit
a víme, proč to děláme. Jen konstatuji, že tuto soutěž neznám a trénoval
jsem v jiném kraji, i když jsem některé
zápasy viděl. Necháme se překvapit,
kam nás to vynese, chuť a vůle po vítězství ale budou v každém zápase. Za
mě to jinak nebude a u koho z hráčů
nebo členů týmu to nebudu vidět, ten
bude mít se mnou problém. V tomto
budu naprosto nekompromisní, to je
alfa a omega. Nemusí se podařit milion věcí, můžeme zkazit spoustu věcí,
pokud tam ale nebudou chuť a vůle,
tak to nepůjde.“
 Sezóna je zatím rozehraná slibně, Kralice patří mezi nejlepší týmy.
Cílem je tedy vystoupat do elitní
pětky?
„Řeknu to na rovinu. Možnost postoupit tu je a já chci postoupit, chci se porvat
o postup! Ale zároveň říkám, že se sám
nechám překvapit, jak se to bude vyvíjet.
Vím, že po letech, co Kralice hrály dole,
bych byl velký optimista, ale dokud teoretická šance je, tak proč ne. Uvidí se ale
po prvních zápasech, jak se kluci adaptují na mistrovská utkání, jak se nám bude
dařit, to je zase něco úplně jiného. Já se
ale rozhodně v tabulce nedívám pod

“
ístečko. Dívám
sebe, ani o místečko.
ru a měli byse jen nahoru
chom to mítt v hlavě všichůležité a věc, přes
ni. To je důležité
kterou nejedee vlak.“
 Tak to jee velká změna po
období, kdyy se myslelo hlavně
rana záchranu, v lepším
m
případě naa střed
tabulky.
když ale
„No, jsou to jen řeči,
vidím, jak kluci
luci pracují v tréninku, tak
emám strach o to, že byabsolutně nemám
opadli do pozic, které by
chom se propadli
akou záchranou. Byla by to
zaváněly nějakou
ostuda a moje
je selhání. A já věřím, že to
m a mužstvo taky ne. Všichnepřipustím
ni jsme na jedné
dné lodi a máme stejný cíl,
kluci mají naa to, aby hráli hodně vysoko. Není to ani o tom, jak moc kvalitní
va, sebevědomí, chuť a vůle
jsou, ale hlava,
nás donesouu hodně vysoko.“

Chuť a vůle po vítězstvíí budou
ho z hráčů
v každém zápase. U koho
udu vidět,
nebo členů týmu to nebudu
ten bude mít se mnou problém.
V tomto budu nekompromisní.
promisní.

Nový kralický trenér chce zapracovat mladíky i zaútočit na čelo tabulky

Dvanácté, deváté, osmé a naposledy jedenácté místo obsadili kraličtí fotbalisté v předešlých čtyřech sezónách krajského přeboru
mužů. Aktuálně jim patří šestá pozice a nový hlavní trenér David
Kobylík na konci zimní přípravy věří, že v jarní části se mužstvo
ještě podaří o nějakou tu pozici posunout vzhůru. Plány mu sice
trochu narušily mrazivé počasí a množství nemocí, nicméně i díky
nedávno absolvovanému soustředění, doplnění kádru a aktivitě
na trénincích je přesvědčen, že toto mužstvo má na horní patra
čtrnáctičlenného pořadí.

V případě obou koučů platilo, že v rolích
hráčů prošly vyššími soutěžemi a stále se
ještě po trávníku aktivně pohybují, svým
svěřencům tak mohou předávat vlastní
zkušenosti a nebojí se rovněž zařazovat
novinky. „David prošel profi soutěžemi
v Česku, Německu i Francii, hrál za reprezentaci. Je to znát i na taktických poradách, kdy klukům na tabuli ukazuje, jak
by si to představoval. Přinesl opět něco nového, mužstvo je agresivnější, více napadá
protivníka a zdá se, že je dobře připravené.
Je vidět, že mladí trenéři mají větší přehled
o fotbale,“ libuje si David Kobylík.
Souběžně s tím probíhá další fáze omlazování a příležitost dostávají i kraličtí dorostenci. Někteří absolvovali s „áčkem“
soustředění a naskakovali i do přáteláků,
do společných tréninků by se měli zapojit všichni. „Nebyli jsme tomu nakloněni,
loni se ale okresní přebor zrušil a dorost
hraje krajskou skupinu ‘A’, kde je zatím
poslední. Je to ale o trénovanosti a chceme spojit jejich tréninky s dospělými,
aby se zdokonalovali a zlepšovali. Třeba
na Adamíkovi, Svozilovi, Dokoupilovi je
vidět, že chodí poctivě a makají,“ vyjmenoval Novotný některé z mladíků.
Nynější zlepšování společně s atakováním nejvyšších pozic vybízí rovněž k myšlenkám na posun výš. V tomto směru
je ovšem předseda Kralic opatrnější
a nechce nic uspěchat. „Divize by byla
náročnější. Přinesla by další finanční zatížení a museli bychom dovést jiné hráče,
já i výbor chceme jít spíše cestou vlastních
odchovanců. Třeba David Němčík se jeví
velice dobře, zapojil se do přípravy a den
ode dne se zlepšuje. Chtěli bychom stavět
na nich, dalších klucích z ‘eskáčka’ a těch,
kteří jsou u nás již delší čas,“ předeslal.
Raději tedy hrát na špici nižší soutěže než
se strachovat o uhájení té vyšší a připustit
výraznější sešup dolů. „Ještě to není nastaveno tak, aby Kralice mohly hrát divizi.
Když si vzpomenu na Určice, tak ji dva
roky hrály a teď mají problémy v I.A třídě.
I pro obec je vrch kraje to nejlepší. Zažil
jsem dva roky boje o udržení, byl to velký stres a starosti, teď si můžeme dovolit
i prohrát,“ podotýká.
Jaké jsou tedy jeho tužby před zbývající
porcí třinácti soubojů? „Hrát dobrý fotbal, co naláká lidi, ať jich chodí co nejvíc.
Ať se také kluci nezraní, vydrží jim zdraví
a vybojujeme na hřišti co nejvíce bodů,“
přeje si předseda FC Kralice na Hané
Jan Novotný.
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Josef CIBULKA
David KOBYLÍK
Jan SKALNÍK
Daniel HALENKA

Vedoucí mužstva: Josef CIBULKA st.
Masér: Lukáš KROBOT

REALIZAÈNÍ TÝM

útoèníci
1990
FC Kralice na Hané
1981 přestup z SK Beskyd Frenštát p.R.
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Michal BLAHOUŠEK
Radim DOKOUPIL
Petr KAWIJ
Jan NEČAS
Martin NEORAL
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host. z TJ Sokol Opatovice
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je rozhodně zasloužená. Jestli máme
na víc, ukáže další půlrok. Ambice
jsou takové, abychom se pohybovali
v horních příčkách.“
 Kde byste tedy rád viděl tým na
konci sezóny?
„Jak jsem již podotkl, chtěli bychom
hrát o co nejlepší umístění. Prioritou
ale je, aby si tým sedl, stabilizovala
se sestava, zabudovali se noví hráči
a udělali dobré podmínky pro další
fotbalisty, kteří k nám v budoucnu
přijdou. Jde nám o to, abychom
vytvořili tým, který bude fungovat
jako celek. Od vedení obce přes vedení klubu až po samotné hráče. Pak
ty výsledky přijdou samy.“
 Hned čtyřikrát jste zahrávali
pokutové kopy. Připravujete se
i speciálně na tuto činnost?
„Dřív jsme se připravovali asi víc,
protože penalty nám zachránily
příslušnost v krajském přeboru.
(úsměv) Po zápase si vždy dáme ta-

kovou soutěž, to dělá asi většina
mužstev, ale že bychom se speciálně
připravovali, to zase ne. Spíše se
soustředíme na to, abychom zápas
uhráli v normální hrací době. Na penalty se tak nespoléháme.“
 Jak může kapitán podpořit
mužstvo na hřišti, ale také mimo
něj?
„Na hřišti asi nějakou zodpovědnou
hrou, která by měla jít příkladem.
Mimo hřiště jde spíše o takové
činnosti, které nejsou kolikrát ani
vidět, ale jsou pro klub také důležité.
Je to také stmelování kolektivu nebo
vybírání hráčů.“
 Jak těžké bylo nahradit
odcházející hráče a do jaké míry se
to podařilo?
„Odešli kluci, kteří zkušenosti s krajským přeborem měli, něco pro Kralice
odvedli. Teď jdeme ale cestou výběru
takových hráčů, kteří mají ambice, vidí
šanci se ukázat. Chtěli bychom být tro-

chu jako takovou přestupní stanicí do
me
vyššího fotbalu. Po eskáčku hrajeme
na Prostějovsku nejvyšší soutěž, a tak
bychom měli být dobrou vizitkou regionálního fotbalu.“
 Jak hodnotíte zimní přípravu??
„Až se nám podaří dílčí cíle, které
eré
jsme si dali, můžeme ji hodnotit. Ale
uje
tým se určitě někam posunul, pracuje
jí.
velice dobře, hráči se zabudovávají.
at
Uvidíme, jak se to podaří zrealizovat
do samotné soutěže.“
 Jste také šéftrenérem mládežee
e?
v 1.SK Prostějov. Jak to vše stíháte?
ych
„Je to moje vášeň, bez které bych
nedokázal úplně fungovat. Vše je
oci
úzce propojené. Chceme pomoci
v rozkvětu regionálního fotbalu a i to
otjsou naše vize, aby mladí hráči s fotnili
balem nekončili, ale naopak doplnili
okresní mužské týmy. Tréninky i zábe
pasy mládeže či v Kralicích na sebe
plynule navazují, takže časově mi to
problémy nedělá.“

Kralice na Hané - Želatovice, Hněvotín - Lutín, 1. FC Viktorie Přerov
- Zábřeh, FC Dubicko - Velké Losiny,
1. HFK Olomouc - Slovan Černovír
(neděle 8.4., 10:00), Dolany - Med-

16. kolo, sobota
7. dubna, 15:30hod:

Želatovice - 1. HFK Olomouc (sobota 31.3., 15:30 ), Černovír - Přerov
(10:00), Lutín - Dolany, Všechovice
- Hněvotín, Medlov - Dubicko, Velké
Losiny - Kralice na Hané, Zábřeh Rapotín

15. kolo, nedle
1. dubna, 15:30hod:

Rapotín - Černovír, Želatovice - Velké Losiny, Kralice na Hané - Medlov, Hněvotín - Zábřeh, FC Dubicko
- Lutín, 1. HFK Olomouc - Přerov
(neděle 25.3., 10:00), Dolany - Všechovice (neděle 25.3., 10:00)

14. kolo, sobota
24. bezna, 15:00hod:

lov (neděle 8.4., 15:30), Rapotín - 16:00), Dubicko - 1. HFK OloVšechovice (neděle 8.4., 15:30)
mouc (sobota 28.4., 16:00), Kralice
na Hané - Dolany (sobota 21.4.,
16:00), Lutín - Černovír, Všechovi17. kolo, nedle
ce - Zábřeh, Medlov - Přerov, Velké
15. dubna, 15:30hod:
Losiny - Rapotín
Želatovice - Dubicko (sobota 14.4.,
15:30), Kralice na Hané - 1. HFK
20. kolo, nedle
Olomouc (sobota 14.4., 15:30), 6. kvtna, 16:30hod:
Lutín - Rapotín, Všechovice - Přerov,
Medlov - Hněvotín, Zábřeh - Černo- Hněvotín - Kralice na Hané (sobota
vír, Velké Losiny - Dolany
5.5., 16:30), Přerov - Velké Losiny (sobota 5.5., 16:30), Černovír Medlov (10:00), 1. HFK Olomouc
18. kolo, nedle
Všechovice (10:00), Dolany - Du22. dubna, 16:00hod:
bicko, Zábřeh - Lutín, Rapotín - ŽeHněvotín - Velké Losiny (sobota latovice
21.4., 16:00), Dubicko - Kralice na
Hané (sobota 21.4., 16:00), Přerov
21. kolo, nedle
- Lutín (sobota 21.4., 16:00), Čer- 13. kvtna, 16:30hod:
novír - Všechovice (10:00), 1. HFK
Olomouc - Zábřeh (10:00), Dolany Dubicko - Hněvotín (sobota 12.5.,
- Želatovice, Rapotín - Medlov
16:30), Kralice na Hané - Rapotín
(sobota 12.5., 16:30), Želatovice Přerov (sobota 12.5., 16:30), Med19. kolo, nedle
lov - Zábřeh, Velké Losiny - Černo29. dubna, 16:00hod:
vír, Lutín - Všechovice, Dolany - 1.
Želatovice - Hněvotín (sobota 28.4., HFK Olomouc

- Velké Losiny, Rapotín - Hněvotín,
Zábřeh - Kralice na Hané, Všechovice - Želatovice

Přerov - Dolany (sobota 2.6., 17:00),
Černovír - Dubicko (10:00), 1. HFK
Olomouc - Medlov (10:00), Lutín

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

Přerov - Kralice na Hané (sobota
19.5., 17:00), Hněvotín - Dolany
25. kolo, nedle
(sobota 19.5., 17:00), Rapotín - Du- 10. ervna, 17:00hod:
bicko (sobota 19.5., 17:00), 1. HFK
Olomouc - Lutín (10:00), Černovír Želatovice - Lutín (sobota 9.6.,
- Želatovice (10:00), Zábřeh - Velké 17:00), Kralice na Hané - Všechovice (sobota 9.6., 17:00), Hněvotín Losiny, Všechovice - Medlov
Přerov (sobota 9.6., 17:00), Dubicko
- Zábřeh (sobota 9.6., 17:00), Dola23. kolo, nedle
ny - Černovír, Velké Losiny - Medlov,
27. kvtna, 17:00hod:
Rapotín - 1. HFK Olomouc
Želatovice - Zábřeh (sobota 26.5.,
17:00), Dubicko - Přerov (sobota
26. kolo, nedle
26.5., 17:00), Kralice na Hané - Čer- 17. ervna, 17:30hod:
novír (sobota 26.5., 17:00), Hněvotín - 1. HFK Olomouc (15:30), Přerov - Rapotín (úterý 8.5., 16:30),
Dolany - Rapotín, Velké Losiny - Lutín - Kralice na Hané (sobota
Všechovice, Medlov - Lutín
16.6., 14:00), 1. HFK Olomouc - Velké Losiny (10:00), Černovír - Hněvotín (10:00), Medlov - Želatovice, Zá24. kolo, nedle
břeh - Dolany, Všechovice - Dubicko
3. ervna, 17:00hod:

22. kolo, sobota
20. kvtna, 17:00hod:

Rozlosování Clean4you krajský pebor - jarní ást 207/2018

 Po podzimní části vám patří
šestá pozice. Je to adekvátní
umístění, nebo má tým kvalitu na
vyšší příčky?
„Tato pozice je výsledkem určité
práce, změny, kterou jsme v klubu
nastolili. Je to dobré umístění, dobrá
výchozí pozice do dalších bojů, která

Již několik sezón je třicetiletý
záložník Martin Neoral (na snímku) důležitým pilířem kralického mužstva. Od podzimu vybíhá na trávník s kapitánskou
páskou, aby vedl mužstvo tím
správným směrem. Také jako
hrající asistent trenéra má velký
podíl na tom, jak se mužstvu daří
naplňovat cíle, které si vedení
vytyčilo. V exkluzivním rozhovoru najdete mimo jiné odpovědi
na to, jak je mužstvo připraveno
na jarní boje v krajském přeboru.

bez které bych nedokázal úplnr fungovat“

Kapitán Martin Neoral: „Je to moje váše,

Pln optimismu a natěšení vyhlíží jarní
výkony i výsledky kralického „áčka“ šéf
klubu Jan Novotný. Po rozpačitějších
představeních v nedávné minulosti se
zdá, že se opět podařilo vydat správným
směrem a mužstvo může dosáhnout na
nejlepší umístění za poslední období.
Současně se ale drží při zemi a nechce
dopustit nedávný osud Určic.
„S pátým šestým místem budu spokojen, pokud bychom ale byli třetí nebo
čtvrtí, nebudu proti tomu nic mít. Byl
by to největší úspěch Kralic od doby
Františka Jury, kdy se uvažovalo o sloučení s Prostějovem,“ těší aktuální jedničku v oddílové hierarchii. S odpovědí
na otázku, co tak zásadního se stalo, že
po záchranářských starostech se tým
přeměnil na jedno z nejpříjemnějších
překvapení, které čeří vodu v horních
patrech, ani trochu neváhal - klíčem byla
letní změna na trenérské židli. „Ivoš Lošťák tady odvedl velkou práci. Změnil hru
na dva útočníky, hrál ze zajištěné obrany
a kluky to bavilo. Mužstvu se podařilo
nahrát jednadvacet bodů a mohlo jich
být ještě víc. David Kobylík má podobné myšlení, strategie tedy zůstává stejná
a hra podobná,“ podotkl.

divizi ješt nejsme pipraveni,“
Kádr je téměř uzavřen, čeká se „Na
míní pedseda oddílu Jan Novotný

O víkendu má odstartovat Krajský přebor, nejvyšší soutěž pod hlavičkou Olomouckého KFS

KRALICKÝ FOTBAL NESKRÝVÁ AMBICE. POTVRDÍ JE UŽ LETOS?

milujeme vecerník


DAVID KOBYLÍK:„CHCI SE PORVAT O POSTUP“

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
Zdroj: www.kfsol.cz
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Mužstvo
TJ Sigma Lutín
1. HFK Olomouc
Medlov
Velké Losiny
1. FC Viktorie P<erov
Kralice na Hané
Tatran Všechovice
Želatovice
Slovan ernovír
JISKRA Rapotín
SULKO-Záb<eh
Dolany
FC Dubicko
Hnvotín

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR MUŽI

Jiří MOŽNÝ a Josef Popelka

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOV Jaro je sice kalendářně tady, avšak
Paní Zima nechce své výsostné postavení opustit,
tudíž počasí fotbalu zdaleka nepřeje. A tak víkendový start MSFL byl odložen, přičemž spuštění již
má naplánován také Krajský přebor mužů. Právě
nejvyšší soutěži pod hlavičkou Olomouckého
Krajského fotbalového svazu je věnován dnešní,
v pořadí již sedmnáctý díl seriálu FOTBAL EXTRA.
Oblíbený a dlouhodobě nejkomplexnější zpravodajský vám během zimní přestávky nabídl již takřka
vše. S rekapitulací podzimních bojů jsme začali
hned v polovině listopadu loňského roku, kdy jsme
se pustili do prvotního ohlédnutí za mužskými,
mládežnickými i ženskými soutěžemi, dále jsme
se ještě v loňském roce úžeji zaměřili i na tradičně
vysoko se umísťující regionální trio 1.SK Prostějov,
FC Kralice na Hané, Sokol Konice. Nový rok zahájila
sonda do „B“-skupiny I.A třídy Olomouckého KFS,
poté přišlo na řadu završení krajských soutěží
dospělých a veškerá okresní zápolení. V minulém
vydání jsme pak vrhli svoji pozornost na ženy
v kopačkách, konkrétně dva regionální týmy v divizi. Po dnešním představení krajského přeboru
vás v příštím vydání čeká kompletní menu všech
zbývajících tříd Olomouckého KFS i OFS Prostějov.
V dalších číslech se ještě vrátíme k podzimním
bojům mládeže.
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně vyplatí.
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rozhovor Večerníku

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


„BÝT
HRÁČEM
JE
TO
NEJZÁBAVNĚJŠÍ“
Prostějovský házenkář Svatopluk Ordelt stále rád vyběhne
na palubovku, i když už je dávno funkcionář a trenér
PROSTĚJOV Všechny sporty vyprodukují své ikony ať už z globálního či regionálního pohledu, jakkoliv se dotyční mohou takovému
označení bránit. Mužská házená má
v Prostějově pod hlavičkou Sokola
II. svou tradici a v minulosti zažívala hodně dobré časy. A právě tuto
dobu přímo na palubovce zakusil
Svatopluk Ordelt, který se s týmem
pohyboval na špici druhé nejvyšší soutěže. Pro vysokoškoláka se
zaměřením na programování byla
házená vítaná relaxace. A je dodnes. Přestože už přičichl k funkcím
trenéra, vedoucího týmu i předsedy
klubu, můžeme jej i po čtyřicítce
stále vídat s číslem 13 na zádech, jak
válí po palubovkách. V rozhovoru
vyprávěl především o tom, co v současné době místní házenou pálí...

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal

Tomáš
KALÁB
B

17072710828

 Můžete shrnout vývoj prostějovské mužské házené v posledních letech?
„Naše družstvo patří ke stabilním
účastníkům druhé ligy. Momentálně
na tom sice nejsme úplně nejlépe, ale
v předchozích letech jsme se pravidelně umísťovali v horní polovině tabulky.
Zlaté časy zažívala prostějovská házená
před rokem 2009, kdy jsme hráli dokonce první ligu. Od té doby se občas
objevovaly ambice o návrat do první
ligy, ale nikdy se nám nepovedlo.“
 Sokol II. se letos pohybuje
u dna druholigové tabulky. Jaké
jsou příčiny?
„Jsme amatérský klub, to je potřeba
zdůraznit především. Největším problémem jsou tak pracovní povinnosti hráčů, kteří nemohou absolvovat
tréninkové jednotky tak, jak by bylo
potřeba. Spousta kluků pracuje ve
směnných provozech, takže často
vynechají i celý tréninkový týden. Jak
jsem předeslal, házená na této úrovni
se hraje amatérsky, takže hráči se sportu věnuji ve svém volném čase a je
jasné, že práce má přednost. Dalším
nezanedbatelným problémem jsou
častá zranění. V posledních pěti letech odešel minimálně jeden hráč na
operaci - nejčastěji s ramenem nebo
kolenem. Bohužel úraz k házené patří,
ale každá ztráta, byť i dočasná, zkuše-

ného hráče se hodně projeví. Hodně
jsme také oslabili na postech spojek,
kdy Jiří Kozlovský odešel hrát extraligu do Hranic, Kristián Bokůvka začal
pracovat v zahraničí a Jiří Kosina stále
ještě není úplně stoprocentní po složité operaci ramene.“
 Do jarní sezóny jste tedy vstoupili oproti soupeřům
řům s poměrně
zúženým kádrem?
„Ano, v neposlední řadě nás totiž pálí
váním kádru. Již
problém s doplňováním
máme dorostence
třetím rokem nemáme
a v podstatě ani poo regionu nejsou.
V tomto směru se před lety navázala
káři Kostelce na
spolupráce s házenkáři
čný projekt ‚CenHané a vznikl společný
trum Haná‘, které se stalo takovým
ntrem zastřešumládežnickým centrem
enkářů v žákovjícím výchovu házenkářů
ckých kategoriích
ských a dorosteneckých
ak z Kostelce na
jak z Prostějova, tak
atím není ideální,
Hané. Situace ale zatím
polečném oddílu
když ani v tomto společném
momentálně nejsouu obě dorostenecké kategorie... Sice jee postaveno druženců, ale spousta
stvo starších dorostenců,
kluků věkem spadá níž. Snad se tato
ích letech.“
situace zlepší v příštích
 Ve druhé lize hrají v těsném
sousedství dva kluby.
uby. Házená přiejpopulárnějším
tom nepatří k nejpopulárnějším
ujete nedostatek
sportům, nepociťujete
kvalitních hráčů v regionu?
„Jak již jsem zmínil, problém skutečkých kategoriích,
ně je v mládežnických
chovanců je čím
takže vlastních odchovanců
dál tím méně. A dáá se říct, že hráčů
atek. Není to ale
v regionu je nedostatek.
ova a Kostelce na
jen problém Prostějova
y, ať už prvoligové,
Hané. I okolní celky,
nebo druholigové, nemají dostatek
naží se je sehnat,
vlastních hráčů a snaží
éně naším cílem
kde mohou. Nicméně
evším z vlastních
bylo vycházet především
ud možno se vyodchovanců a pokud
tovačkám. Chcehnout nějakým hostovačkám.
rostějovským klume totiž být ryze prostějovským
e, že do budoucna
bem. Obávám se ale,
ožné, a budeme
toto již nebude možné,
nak.“
muset situaci řešit jinak.
 Vy sám se ještě
tě objevujete na
gujete i jako člen
hřišti, přitom fungujete
realizačního týmu.. Jak se v těchto
rolích cítíte?
dý házenkář, kte„Myslím si, že každý
renérem nebo se
rý se později stal trenérem
hu svého oddílu,
jinak podílel na běhu
pší je být hráčem.
vám řekne, že nejlepší
m hraní je to nej(úsměv) Přece jenom
ejmě již nejsem
zábavnější. Samozřejmě
ednost mají sponejmladší, takže přednost
el situace, čímž
luhráči, ale bohužel
mám na mysli právěě ony zmiňované
y, nás občas nutí
zdravotní problémy,

k tomu, abych i já ještě zasáhl do hry.
Co se týče práce jako trenéra, tak to je
určitě také naplňující, hlavně když se
sejde dobrý kolektiv. Už jsem se jako
trenér nebo jako asistent pohyboval
u kádru mužů velmi dlouho, tak jsem
rád, že momentálně funkci trenéra
převzal Anatolij Vasilijev, který odesoutě
hrál spoustu let v nejvyšších soutěžích a přinesl mnoho nových prvků

I přesto, že jsme po prvním zápase
asi hodinu čistili podlahu ručně,
tak v pondělí jsme byli ze strany školy
vyzváni k dočistění! Pokud se nepodaří
nastolit fungující systém, tak hrozí, že
budeme muset hrát zápasy v Kostelci...
zápasy
domácí
v Kostelci na Hané.
Jarní část jste začali
doma, znamená to, že už
jsou potíže vyřešeny?
„Hala je již k dispozici, takže trénujeme doma a i zápasy zde už hrajeme,
ale problémy bohužel vyřešeny nejsou. V házené se používá lepicí vosk
k tomu, aby hráči lépe drželi míč. Během hraní pak míč na zemi zanechává
skvrny, které se těžko odstraňují. Toto
se samozřejmě nelíbí škole. Po každém

do tréninku.
Moje role předsedy
oddílu je víceméně formální a většinu běžných
provozních
záležitosti
totiž řeší sekretář Tomáš
Jurík.“
 Jaký máte plán
pro co nejúspěšnější
završení jarní části
sezóny?
„V podzimní části se
nám podařilo získat pouhých sedm
bodů, což je hodně
málo. Do jarní části si tedy nedáváme
žádné přehnané
cíle. Pokusíme se
zabojovat a vyhrát co nejvíce
zápasů. Celkově
druhá liga je velmi vyrovnaná
a i poslední celek je schopný porazit

tréninku a zápase proto musíme čistit
palubovku. Při vší snaze to ale není
úplně dokonalé. Sice se pořídil čisticí
stroj, který by čistění měl usnadnit,
ale my jakožto nájemci jej nemůžeme použít... Takže i přesto, že jsme
po prvním zápase asi hodinu čistili
podlahu ručně, tak v pondělí jsme
byli ze strany školy vyzváni k dočistění! Pokud se nám nepodaří nastolit

nějak fungující systém ve spolupráci
nějaký
se šk
školou, potažmo firmou zabezpečujíc úklid haly po víkendových akčující
cích, tak hrozí, že budeme muset hrát
zápa v Kostelci na Hané, kde úklid
zápasy
bezp
bezproblémově
funguje. Momentálně
se sn
snažíme situaci řešit se školou a hledám oboustranně vhodné řešení. Ale
dáme
pozo není to specifický problém Propozor,
stějo S těmito potížemi se potýkají
stějova.
háze
házenkáři
napříč republikou, kde kluby nnemají vlastní halu a trénují i hrají
po
v podnájmu.
“
 Cítíte dostatečnou podporu
vašeho sportu ze strany magistrátu?
„Na podporu města si v žádném
příp
případě nemůžeme stěžovat. Každoročn
ročně dostáváme dotace, bez kterých
bych
bychom nepřežili ani jednu sezónu.
Sam
Samozřejmě získáváme další finance
i z jiných
j
zdrojů, například od Olomou
mouckého kraje, České obce sokolské,
Min
Ministerstva školství, mládeže a tělových
výchovy nebo Českého svazu házené,
ale m
magistrát patři k nejdůležitějším
podp
podporovatelům. Myslím, že v Prostějově je podpora sportu na hodně vysoké úr
úrovni. Jsme za to vděčni.“

vizitka
SVATOPLUK ORDELT
SV

druhý nebo třetí. Takže se budeme
snažit jít od zápasu k zápasu a nějaké
větší plánování cílů ani nemá smysl...“
 Na podzim jste i po rekonstrukci tělocvičny na ZŠ a RG ve
Studentské ulici museli odehrát

✓ narodil se 30. 12. 1976 v Prostějově
vystudoval obor informatika na
✓ vystudo
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Matematick
Karlovy
✓ házené se věnuje asi od svých dvanácti
všemi kategoriemi až do „A“-týlet, prošel vš
mu, jehož je dodnes dlouholetým hráčem
házenkářského oddílu a asistenta
✓ současně zastává post předsedy háze
trenéra „A“-týmu
✓ největší úspěchem kariéry je postup s pprostějovským Sokolem II. do
1. ligy
gy v ročníku 2005/2006 a následné
následn třetí místo ve druhé nejvyšší
soutěži ČR 2006/2007
zajímavost: civilním zaměstnání pracuj
pracuje jako programátor
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Do prostìjovské Sínì slávy byl in memoriam uveden Petr Langr,

cenu SPORTOVNÍ SRDCE    
PROSTĚJOV Tradičně v konferenčním sále Hotelu Tennis
Club byla v pátečním večeru slavnostně vyhlášena anketa
Sportovec města Prostějova, tentokrát za rok 2017. Hlavní
ceny v kategorii dospělých získali fotbalista Jan Koudelka
a parašutisté Dukly Prostějov, ale při vší úctě k jejich umění
i výsledkům všech dalších oceněných se letošní 14. ročník
akce (včetně nultého) nesl především ve znamení dvou jiných laureátů, nadmíru silných osobností a prostějovských
rodáků. Stačí říct dvě jména: Petr Langr, Miroslav Černošek.
A nikoho nemůže překvapit, že právě při pomyslném vyzdvihnutí těchto dvou pánů na piedestal veškeré osazenstvo
povstalo k bouřlivému potlesku na otevřené scéně. A došlo
i na slzy dojetí. „Byl to mimořádně vydařený večer,“ shodli se
všichni přítomní v čele s primátorkou Alenou Raškovou.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Následně přišly na řadu čtyři hlavní
kategorie. Mládežnickým týmem
roku se stali zápasníci TJ Sokol Čechovice před tenisty TK Agrofert
Prostějov a nohejbalisty TJ Sokol
I Prostějov, Tým roku mezi dospělými vyhráli parašutisté ASO Dukla
Prostějov před tenisty TK Agrofert
Prostějov a futsalisty FC Relax Prostějov. Skleněnou plaketu jako Talent
roku si vysloužili vítězný parašutista
Petr Chládek, stříbrná volejbalistka
Tereza Slavíková i bronzový judista
Matyáš Roubík. A hlavní kategorie
Sportovec roku? Tu ovládl „víceúčelový“ fotbalista Jan Koudelka, druhý
skončil gymnasta Daniel Ponížil a třetí
kulturista Jiří Procházka.
Mezitím zazpívala čtyři krásné
songy slavná česká interpretka
Marcela Březinová, jejíž naživo
podané písně Snad za to může láska, Na kopcích, Šanson D´Amour
a Hádej začaly celé slavnostní setkání překlopovat do úplně jiné
dimenze... Ve stupňované atmosféře na pódium vystoupali nejlepší
koučové. Za Trenéry mládeže byli
vybráni Vojtěch Szilva (zápas), Peter
Bálint (basketbal) a Richard Beneš
(nohejbal), v dospělé kategorii jsou
novými Trenéry roku Tomáš Konečný (cyklistika), Monika Tanečková
(krasobruslení) a Veronika Lukášová
(sportovní gymnastika).

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Potom dostali slovo dva muži, kteří i rozesmát. „Zkusím parafrázovat vým dvěma ikonám prostějovského
nejvíc ze všech nesli na svých bed- mistra Karla Gotta: toto ocenění sportu, jakými jsou pánové Langr
rech zdar letošního ročníku ankety: jsem určitě nečekal!“ Načež však a Černošek,“ zdůraznila Alena RaškoAle pojďme popořádku. Moderování
členové Sportovní komise Miloš zaplněný sál opět zvážněl, neboť do vá zadrhávajícím se hlasem. Zaslouse stejně jako loni skvěle ujal Michal
Sklenka a Jan Zatloukal. Druhý jme- Síně slávy prostějovského sportu byl ženě dlouhé ovace nebraly konce,
Mucha, který na úvod přivítal hosty
novaný vyhlásil výsledky 3. edice in memoriam uveden dlouholetý éterem se přímo hmatatelně vznáševčetně těch nejvýznamnějších. Nespeciální FOTO soutěže, v níž prv- nadšenec místního tenisu i fotbalu, la elektrizující atmosféra přeplněná
chyběli mezi nimi výše zmíněná priní cenu po dvou kolech hlasování všem dobře známý funkcionář Petr mimořádností těchto okamžiků. Až
mátorka statutárního města Prostějov
vybojovali Jiří Vosička se snímkem Langr. Už během překrásně vy- běhal mráz po zádech...
Alena Rašková, náměstek hejtmana
Vzpěr v kategorii Umělecká spor- tvořeného a velmi jímavého video Jedinečné okamžiky ještě umocOlomouckého kraje František Jura,
tovní fotografie a Jan Brychta se medailónku nedokázala jeho dce- nilo věnování charitativního šeku
nejvyšší představitel marketingové
snímkem Finiš závodu v kategorii ra Petra Černošková (za svobod- na 10 000 korun spolku Pomocná
agentury TK PLUS coby hlavního
Sportovní fotografie.
na Langrová) zadržet dojatý pláč, ruka, načež úplnou tečku za absopartnera projektu Miroslav ČernoZasloužená ocenění následně pršela který neustal ani při přebírání lutně vydařeným večerem udělalo
šek a řada dalších politických špiček
dál. Cenu Sportovní komise dostali ceny a následné děkovné řeči pří- závěrečné pěvecké vystoupení Karla
i zástupců partnerských firem a spošpičková volejbalistka Julie Kovářo- mo na pódiu. „Tatínek zasvětil celý Kekešiho (hity Zuzano od Waldelečností. Poté se slova ujal Pavel Smevá společně se dvěma zasloužilými svůj život sportu, byla to jeho láska. mara Matušky, Tereza od Suchého
tana, předseda Sportovní komise při
funkcionáři, fotbalovým Jiřím Kres- A takového ocenění by si nesmírně se Šlitrem a symbolicky Stokrát
Radě města Prostějova, jež anketu
tou a cyklistickým Petrem Šrámkem. vážil, byl by na něj moc hrdý,“ pravila chválím čas od Karla Gotta).
každoročně pořádá. A vylosoval vítěze
Neprofesionálními sportovci roku Černošková se slzami v očích. Těm se Tohle slavnostní vyhlášení prostě
čtenářské soutěže z respondentů, kteří
se stali motocyklista Richard Sedlák, dokonce neubránila ani primátorka, zůstane ještě dlouho v paměti
hlasovali do speciální kategorie Sporflorbalista-krasojezdec Martin Kouřil která jí skleněnou plaketu předávala. a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tovní hvězda prostějovských médií.
i biatlonista Roman Večeřa. A co tři „Velice děkuji Sportovní komisi, že se hrdě byl jeho mediálním partneV samotném závěru večera si pak
top Sportovní události roku? Great rozhodla ocenění udělit právě i tako- rem!
hodnotnou cenu v podobě zájezdu
Moravia 2017 v geocachingu, akce
'(  ' 
na ostrov Elba od Cestovní kanceSportovní hvězdy dětem Olomoucké   )
láře VLHA osobně vyzvedl šťastný
ho kraje a judistický turnaj Velká cena
 :Y   
Marek Nadymáček. Samotnou meZdeňka Ludvíka. Vzápětí nádherně
diální hvězdou se přitom stal kultuzazpíval „prostějovský Gott“ Karel Kerista Jiří Procházka.
keši (mimo jiné Lady Karneval právě
od Mistra nebo Mon Dieu od Edith
Piaf) a působivý večer gradoval do
jak jsem to vidìl...
silného, nesmírně emotivního finále.
Byl to pro mě hodně specifický Poprvé všichni přítomní sponvečer, protože byly oceněny dvě tánně povstali k bouřlivému
osobnosti, jichž si velice vážím. potlesku na otevřené scéně ve
Zaprvé byl do Síně slávy prostějovského sportu uveden Petr chvíli, kdy cenu Sportovní srdce
Langr, můj dlouholetý kamarád. obdržel Miroslav Černošek. ŽijíJistě bychom tuto událost všichni cí legenda (nejen) sportu v našem
vnímali jinak, pokud by byl takto městě i daleko za jeho hranicemi se
oceněn ještě za svého života. Oži- ztěží bránila slzám dojetí, ale jakmile
/ # ;
vily se tím vzpomínky na doby, nabrala dech, dokázala obecenstvo
které se zdají být vzdálenější než
pouhý jeden rok...
VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC MÌSTA PROSTÌJOVA 2017
Druhou emotivní záležitostí bylo
SPORTOVEC ROKU
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mouckého kraje. Pro celý organizační kolektiv to bylo velké zadostiučinění,
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vlastním uskutečněním. Jsem moc rád, že jsme tomu tlaku nepodlehli, protože
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V neposlední řadě se Sportovcem roku 2017 stal Honza Koudelka, hráč, kte
G/ *+)1  =: 9 N# "" 0 8$ HA%D > HI9:[
rý v Prostějově nějakou dobu strávil, navíc je to charakterově výborný kluk,
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o to větší mám z jeho ocenění radost. A úplně na závěr - sportovní komisí byl
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oceněn Jirka Kresta, dlouhodobý trenér a funkcionář, který si prošel ve fotbale
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úplně vším.
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Je vidět, že máme v našem městě z čeho vybírat, že je zde dostatek kvalitních
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sportovců, takže přídomek Město sportu patří Prostějovu plným právem.
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PETRA
ČERNOŠKOVÁ
(manažerka tenisových projektů v marketingové agentuře
TK PLUS, převzala
ocenění pro svého otce Petra Langra
uvedeného in memoriam do Síně slávy prostějovského sportu):
„Můj tatínek zasvětil celý život sportu.
Chtěl vést syna k milovanému fotbalu,
což mu tedy se mnou jako holkou nevyšlo, ale místo toho zvítězil tenis. A hlavně
díky jeho péči jsem v něm dosáhla takových úspěchů. Fotbal pak učil mého syna
a svého vnuka, obětavě ho podporoval od
prvních krůčků během celé dosavadní kariéry až do loňska. Škoda, že v tom už nemůže pokračovat, stejně jako ve své práci
pro prostějovskou kopanou i tenis. Tohoto
ocenění by si v každém případě strašně vážil a byl by na něj moc hrdý. Sport byla jeho
velká láska, já vám za tatínka velice děkuji.“
ALENA
RAŠKOVÁ
(primátorka statutárního města Prostějova, předávala ocenění
laureátům):
„Tento slavnostní večer se opravdu mimořádně vydařil. Těší mě, že má Prostějov tolik vynikajících sportovců, z nichž mnozí
se tentokrát dočkali zaslouženého ocenění. Hlavně bych chtěla Sportovní komisi
poděkovat za to, že se rozhodla ceny udělit
i takovým dvěma ikonám prostějovského
sportu, jakými jsou pánové Petr Langr
a Miroslav Černošek. Oba v něm zanechali natolik výrazný i silně hmatatelný otisk
mnoha významných úspěchů dosažených
srdcem, že jejich jména nikdy nebudou
zapomenuta. A ještě za spoustu let na ně
další generace budou vzpomínat jako na
velké osobnosti.“
MIROSLAV
ČERNOŠEK
(jednatel marketingové
agentury TK PLUS, převzal ocenění Sportovní
srdce):
„Samozřejmě si moc vážím každé podobné pocty, a této obzvláště, neboť je spojena s mým rodným městem. Velmi děkuji.
A kdybych měl parafrázovat mistra Karla
Gotta, jehož písně během slavnostního
vyhlášení několikrát zazněly: Toto ocenění jsem určitě nečekal! Mnohem víc než
moje vlastní cena mě však potěšilo i dojalo
uznání, kterého se zaslouženě a bohužel
in memoriam dostalo Petru Langrovi,
ohromnému nadšenci prostějovského fotbalu i tenisu. Peťo, tam nahoru ti za všechno ještě jednou díky!“
PETER
BÁLINT
(dlouholetý kouč prostějovských basketbalistů, převzal ocenění
v kategorii Trenér
mládeže):
„Za cenu jsem pochopitelně rád, ale nejde tu
o mě. Především je dobře, že existuje taková
anketa oceňující jak výborné výsledky sportovců, tak obětavou práci těch, kteří se o ně
starají. V prostějovském basketu působím už
mnoho let a asi i proto jsem byl letos také já
vyhlášen.“
PAVEL
SMETANA
(předseda Sportovní
komise při Radě města
Prostějov, která anketu
pořádá):
„Podle ohlasů se zdá, že čtrnáctý ročník
Sportovce města Prostějova se skutečně
povedl, čemuž jsem rád. Absolutorium za
náročné přípravy patří členům Sportovní
komise v čele s Milošem Sklenkou a Janem
Zatloukalem, kteří tomu věnovali nejvíc
práce. A poděkovat je potřeba úplně všem,
jež se na zdárném uskutečnění letošní ankety jakkoliv podíleli. Budujeme tradici
a chceme v tom úspěšně pokračovat i do
dalších let.“
Zaznamenal Marek Sonnevend
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VEČERNÍKU OD PÁTÉ PŘÍČKY DĚLÍ NOVÁČKA
PROSTĚJOV První polovinu nadstavbové části Kooperativa
NBL absolvovali basketbalisté Olomoucka s bilancí jedné výhry a čtyř porážek. Oproti základní části ještě více excelovali
v útoku a atakují průměr šestadevadesáti vstřelených bodů
na zápas. Zvýšil se však i počet inkasovaných bodů. Obrana
inkasovala v pěti duelech 506 bodů.

JON-CHRISTOPHER FULLER
ER

Jeden z nejlepších ofenzivních hráčů celé
elé
Kooperativa NBL předvedl své umění i proti nejjtěžšímu možnému soupeři. Obránci Nymburka
ka
si s ním nevěděli rady, přestože „džejci“ naskočil
čil
do zápasu jako náhradník a po první čtvrtině měl
na svém kontě dva body. Nakonec ale na paluubovce mistra vysázel 41 bodů a svůj rating vy-hnal až na hodnotu 56, což v obou případech
značí rekord této sezóny!

MARTIN
PETERKA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„V průměru jsme v každém utkání dostali stovku, což není dobrá vizitka. Ale
pravdou je, že hodně bodů ve Svitavách
a Nymburce jsme dostali v koncovce.
V prvním případě jsme riskovali, abychom dohnali malou ztrátu, v tom druhém šel tým za vlastní stovkou. To počet
inkasovaných košů ovlivnilo,“ ohlédl
se za posledními zápasy trenér Hanáků
Predrag Benáček. „To ovšem neznamená, že bych tým nějak omlouval. S obra-
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Souboj pivot, kteí nastoupili v zahajovací sestav, ovládl hostující Amerian, pestože ml v zápase na
svém kont šest ztrát a utkání kvli
faulm nedohrál. Pomohl si totiž pesnou stelbou. Pouze ve dvou pípadech
minul obrouku. Peterka dal o propastných dvaadvacet bod mén. Stejn
jako Michtell získal šest doskoených
mí, opora Olomoucka navíc pedvedla jeden efektní blok.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Basketbalisté
se vrací domù
Prostějov (lv) - Po šestnáctidenní
pauze se nováček Kooperativa NBL
představí v domácím prostředí. Jeho
soupeřem bude Děčín. Oba protivníky dělí v nadstavbové tabulce A1
čtyři body a Hanáci se pokusí tuto
ztrátu zmenšit. „Na domácí vítězství
čekáme více než měsíc. Chceme to
ukončit. Soupeře jsme už v naší hale
porazili a ani při zápasech na půdě
soupeře jsme nebyli bez šancí. Děčín má silný kádr, přesto můžeme
doufat, že uděláme dobrý výsledek,“
míní trenér BK Olomoucko Predrag
Benáček. Šanci získat další minuty
opět dostanou mladí hráči, kteří v základní části tolik nenastupovali. „Postupně se obehrávají, je to skvělé pro
jejich budoucnost. Určitě to týmu
třeba už v příští sezóně vrátí,“ předpokládá Benáček. Utkání s Děčínem
se hraje ve středu 21. března v hale
Sportcentra DDM od 17:30 hodin.

Ve Sportcentru bude
pomáhat každý koš
Prostějov (lv) - V rámci šestého kola
nadstavbové skupiny A se do tradiční
akce Každý koš pomáhá, zapojí hráči
BK Olomoucko. Finanční prostředky
se letos vybírají pro Terezu z Oseka
a Renátu z Miletic, které postihla
meningoková infekce, po níž mají amputované dolní končetiny. Stejně jako
před rokem každý hráč ligového týmu
ve vybraném utkání přispěje za každý
svůj bod deseti korunami a klub stovkou. „V poslední době máme slušnou
střeleckou formu a chceme si ji udržet.
Půjdeme za každým bodem, chceme
dívkám co nejvíce pomoci,“ slibuje
útočnou hru sportovní
manažer BK
p
Olomoucko Michal Pekárek.

Foto: Josef Popelka

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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basketbal

nou opravdu nejsem spokojený,“ dodal
kouč.
Čtyřikrát se tým představil na půdě soupeře, přes tuto nevýhodu v tabulce stále bojuje
o pátou příčku. Na Tury ztrácí jediný bod,
Svitavy navíc v předposledním kole přivítá
na domácí palubovce. „Pochopitelně chceme získat co největší počet bodů. Když se
ale podíváte na možné soupeře ve čtvrtfinále, vyjde to vlastně nastejno. Bez ohledu
na konečné pořadí narazíme na nesmírně
silného protivníka. A rozhodně v play-off
nebudeme v pozici favorita,“ vnímá realitu
trenér BK Olomoucko.
V duelech s elitními týmy zatím dostávají nadprůměrný prostor mladíci Jiří

JEDINÝ BOD
Foto: facebook/BK Nymburk

Dedek, Adam Goga nebo František
Váňa. Dedek na sebe upozornil kvalitní
střelbou trojek, Goga slušnými asistencemi a celá trojice energií, kterou přináší

na palubovku. „Všichni se snaží a díky
tomu můžeme průběžně střídat, což je
pro naše nejvytíženější hráče dobře,“ těší
Predraga Benáčka.

CHARLES
MITCHELL
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Závěr ve Svitavách týmu nevyšel
T SVI
BK OL

111:98

SVITAVY, PROSTĚJOV I třetí
vzájemný souboj v letošní sezóně
Olomoucka s Tury měl stejného
vítěze. Svitavy uhájily domácí palubovku po divokém průběhu,
kterému odpovídal i konečný výsledek. Hosté prohráli 98:111,
i když ještě na začátku poslední
minuty ztráceli tři body. Z tohoto
pohledu skóre střetnutí připomínalo spíše exhibiční Utkání hvězd,
ve kterém se ani jeden ze soupeřů
v obraně nevyznamenal. V útoku
zářil především Mitchell, který

nasbíral 28 bodů a 10 útočných
doskoků.
Hned po minutě měli Hanáci na své
straně náskok pěti bodů a o dalších
sto sekund později vedli 12:5. Tuři
chtěli zlomit neúspěšnou sérii a v první periodě si pomohli pěti trojkami.
I s jejich pomocí v 7. minutě vyrovnali
na 16:16 a momentální herní pohodu
využili v závěru desetiminutovky, kdy
odskočili na 29:22.
Hosté pak snížili na rozdíl tří bodů
a drželi přijatelné skóre do 15. minuty.
Následovala však nesportovní chyba
Nováka potrestaná čtyřmi body a Olomoucko rázem prohrávalo o deset bodů
35:45. Tým Predraga Benáčka v závěru
poločasu přidal a snížil až na šest bodů,
v poslední sekundě ale Marko trefil troj-

ku z půlky a ta Turům přinesla vedení
56:48 po dvaceti minutách.
Po obrátce basketbalisté Olomoucka
střídali lepší chvilky se slabšími. Ve
Lubomír R^ŽI[KA - Dekstone Tu:i Svitavy:
24. minutě to nevypadalo dobře,
protože po nesportovní chybě Šepy „Kluci opravdu makali, ale Olomoucko je útočně velmi silný tým, má
domácí natáhli svůj náskok na devět skvělého rozehrávače, který výborně napichuje obranu. Rovněž Šepa
bodů. Žluto-modří přesto dokáza- výborně distribuoval míč a my jsme měli velký problém s bráněním pick
li vyrovnat na 69:69 a do poslední and rollu a pak jsme hledali celý zápas, jak zastavit jejich útok. Problém
byl zastavit Mitchella, který ukázal, že je vynikajícím hráčem.“
čtvrtiny vstupovali s hratelným mankem dvou bodů - 75:77.
Predrag BENÁ[EK - BK Olomoucko:
Poslední čtvrtina byla hodně dra- „Svitavy byly lepší hlavně v posledních pěti minutách, které jsme prohráli
matická a oba soupeře v několika o nějakých dvanáct bodů. Bylo to asi pěkné utkání pro diváky, myslím, že
případech dělil jediný bod. I tak si užili, když padlo 200 bodů a byla spousta pěkných akcí. My jsme v závěrozhodla kratičká pasáž, která tr- ru bohužel absolutně ztratili koncentraci, nechali jsme volné střely Kerrovi
vala dvacet sekund. Za stavu 99:96 a Striovi, kteří nezaváhali. Dostali jsme se do ztráty, kterou už nešlo otočit.“
mohl Fuller trojkou vyrovnat, jeho
Statistiky z utkání
střela se odrazila od obroučky. ky nemýlil a zajistil klíčový náskok,
najdete na straně 22
Z protiútoku se naopak Kerr z dál- který Svitavy ještě navýšily.
(lv)

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

Ani rovná stovka na Nymburk nestaWila
B NYM
BK OL

116:100

NYMBURK, PROSTĚJOV Další
mimořádně střelecky plodné utkání
odehráli hráči Olomoucka uplynulou sobotu. Na půdě Nymburka byly
k vidění velké bodové hody, přičemž
oba soupeři se dostali na tříciferné
číslo. Úřadující mistr zvítězil s přehledem 116:100, když hosté pokořili stovku Mitchelllovým košem
s faulem půl minuty před koncem.
Vstup žluto-modrých byl nadějný.
Ve třetí minutě vedli 5:2, v polovině
úvodní periody už ale favorit otočil

na 19:11 po trojce Pumprly a naznačil, že nepodlehl zklamání po vyřazení v Lize mistrů. Olomoucko se po
oddechovém čase ještě stáhlo svoji
ztrátu na šest bodů, na víc ale nestačil. Nymburk poctivě hledal okénka
v hostující defenzivě a po deseti minutách vedl pohodlně 30:19.
Olomoucko přesto hrálo v další pasáži
s mistrem otevřenou partii. Několikrát
stáhlo svoje manko na rozdíl pěti bodů
a nepoložilo se ani za stavu 41:52 v 18.
minutě. Především zásluhou Fullera, který dal do poločasu dvaadvacet
bodů, drželo jednocifernou ztrátu po
dvaceti minutách - 52:61.
Hosté měli na začátku druhé půle
dva úspěšné útoky v řadě a stáhli na

56:61, Nymburk ovšem odpověděl
sérií třinácti bodů v řadě a ve 25.
minutě poprvé vedl větším než dvacetibodovým rozdílem. Od té doby
se hrál absolutně ofenzivní basketbal
a domácí už na konci čtvrtiny atakovali stovku. Do poslední části se šlo
za stavu 94:72 pro Nymburk.
Stovka padla ve 32. minutě. Po koši
s faulem se o to postaral domácí
mladík Kolář a v dalších minutách
šlo pouze o to, na kolika bodech se
zastaví střelecká mašina Olomoucka
J.Ch. Fuller. Nejlepší střelec nakonec
zaznamenal úctyhodných 41 bodů!
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...
Oren AMIEL - [EZ Basketball Nymburk:

„V každém zápase proti Olomoucku je to o ofenzivě, také má dva
nejlepší útočné hráče v lize. Potom, co jsme ve středu odehráli zápas
v Lize mistrů, a skončili v ní, tak jsem předpokládal, že bude těžké se
vrátit zpátky do zápasů v lize a najít v sobě touhu hrát. Vyhráli jsme,
nemáme žádné další zranění, takže jsme spokojeni a hráči si vybojovali zasloužený volný víkend.“

Predrag BENÁ[EK - BK Olomoucko:
„Nymburk odehrál skvělý zápas, rychle se vrátil po nešťastné porážce
v Lize mistrů. Po určitou dobu jsme byli bezradní, bezmocní. Hráči nevěděli, jak řešit útočné systémy domácích. Úřadující mistr má
opravdu dobré hráče a je těžké je bránit. Zápas byl dobrý pro diváky,
kteří viděli více než dvě stě bodů. Náš tým hraje v současné době tak,
že se to líbí divákům, ale mně se to moc nelíbí...“

„Potřebujeme hrát kolektivně,“
PRO
PROSTĚJOV
V posledních třech zápasec
sech zaznamenal Marek Sehnal (na
s
snímku)
hned dvakrát dvouciferný
p
počet
bodů, což se mu v předchoz průběhu sezóny často nepozím
dařilo. Třeba v Pardubicích jeho
dvanáct bodů pomohlo k překvapivé výhře hostujícího týmu.
„Myslím, že do play-off půjdou
Pardubice z druhého místa. Takže
p
pokud
na ně nechceme jít ve čtvrtfin
finále, musíme je porážet v nadstavu
bě,“ uvedl
s úsměvem Sehnal.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
 Bodové rozdíly v tabulce ve skupině A1
jsou malé, může dojít k řadě posunů. Jakého
soupeře byste si přál do play-off?
„Pro nás by podle mě bylo mnohem lepší jít do
čtvrtfinále z pátého místa na Děčín, než z šestého
na Pardubice, nebo Opavu, na kterou vůbec neu-

míní Marek Sehnal
míme hrát. Oba tito soupeři by pro nás byli nepříjemnější.“
 V pěti posledních zápasech jste dostali celkově přes pět set bodů. Co tomu říkáte?
„Ono to podle výsledků nevypadá, ale hlavně v posledních týdnech se na defenzivu hodně zaměřujeme. Stejně tak na obranný i útočný doskok. Ale
zatím jsme to zúročili pouze v Pardubicích, které
jsme udrželi pod sebou.“
 Co brání tomu, aby tým na podobné výsledky dosáhl častěji?

„Při prvním vítězství v nadstavbě se vše odvíjelo od
týmového výkonu. Nepřidržovali jsme míč, byla to
kolektivní hra. Už ve Svitavách jsme od toho hlavně
v první půli upustili. V tom byl problém.“
 Začíná se vám dařit i střelecky. Proč to nešlo dříve?
„Většinu času na hřišti zastávám práci, která většinou
ve statistikách nebývá vidět, což znamená obranu.
Třeba finální střely v zápasech pouštím zkušenějším
a hlavně se snažím odvádět stabilní výkony v obraně. A myslím, že to nese ovoce.“

Pondělí 19. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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KORFBAL: DVA BODY SE ZNOJMEM JSOU MÁLO...
Prostějovský SK RG to měl skvěle rozehrané, ale kolapsem
v závěru odvety se připravil o reálnou šanci na bronz
PROSTĚJOV Tohle je vážně velká škoda... Korfbalisté SK RG Prostějov potřebovali v předposledním 11. dvoukole extraligy dospělých ČR 2017/2018 dvakrát
porazit Znojmo, aby se k němu ze čtvrtého místa pořadí přiblížili na rozdíl dvou
bodů. V takovém případě by ještě měli reálnou naději během zbytku soutěže
jej tabulkově přeskočit a tím zaútočit na zisk bronzové medaile. Přesně takový
scénář se v nedělním odpoledni slibně rýsoval, domácí to měli perfektně rozjeté. Leč místo dvou potřebných vítězství nakonec dosáhli pouze na jedno, čímž
se šance na cenný kov v podstatě rozplynula.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úvodní duel přitom hanácký tým zvládl výborně. Od začátku šel do vedení, v prvních dvou
čtvrtinách si vypracoval náskok pěti košů. Ten
sice hosté ve třetí části o dost snížili, ale v tomto
případě se podařilo protivníkův nápor úspěšně
zastavit, načež střetnutí dospělo k poměrně
jasnému triumfu 23:16 (12:7). Devíti koši se

na něm výrazně podílel kanonýr Petr Galíček.
„Dvě čtvrtky jsme hráli super, hlavně se výborně pohybovali a měli dobrou střelbu. Po
přestávce družstvo vypadlo z rytmu a soupeř
se dotáhl na rozdíl dvou košů, ale tam šlo jen
o kratší výpadek zažehnaný opětovným zlepšením v poslední čtvrtině. Za celkově kvalitní
výkon jsme si výhru zasloužili,“ chválil trenér
RG David Konečný.
Také odvetný mač odstartovali jeho svěřenci
zdatně a stejně jako předtím utekli před poločasovou pauzou do pětikošového trháku. Solidně navíc pokračovali i poté, ještě zkraje 30.
minuty vedli 13:7. Vzápětí však přišel naprostý
kolaps. Klíčovou roli sehrála ztráta koncentra-
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BYLI JSME
U TOHO

23 a 16
16 18

ce na rozhraní třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy výběr
SK nechal Jihomoravany skórovat čtyřikrát za
sebou v rozmezí pouhých sedmdesáti vteřin
(13:11)! Od té chvíle se rival dostal na koně, ve
vzduchu čím dál víc visel hrozící obrat. Který
se ve finiši skutečně dostavil – 16:18 (10:5).
„Se Znojmem je to vždycky vyrovnané, ovšem
tohle je opravdu hrozná škoda. Neudrželi jsme
úroveň našeho vlastního výkonu, naopak hosté
stupňovali tempo a především se jim rozstřílel
Jura Podzemský. Právě ten osmi koši rozhodl,
zatímco my jsme se přestali trefovat a pak odešli i v hlavách,“ litoval logicky zklamaný kouč
Konečný.
Odstup mezi oběma celky zůstal na šesti
bodech, přičemž zbývá závěrečné dvoukolo (za tři týdny) a prostějovští korfbalisté
ještě mají k dobru dohrávaný dvojzápas
doma proti Českým Budějovicím. Ten je na
programu již v neděli 25. března od 16:30

= N )(O) K ",! ) "F !)     
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Foto: Marek Sonnevend

a 18:30 hodin znovu v hale RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici. „Pokud by se podařilo dvakrát zvítězit, zůstali bychom teoreticky ve
hře o třetí místo. Jenže získat čtyři body v jeden
den se nám během této sezóny zatím nikdy
nepovedlo, což je asi nejpádnější důvod, proč
s velkou pravděpodobností skončíme zase
čtvrtí. Chybí větší stabilita výkonů, kterou třeba Znojmo aspoň někdy má. Na rozdíl od nás,“
posteskl si Konečný. „Těch faktorů je ale samo-

zřejmě víc. Hlavně se potýkáme s dívčí částí
týmu, neboť citelně chybí Natasja Ter Veer po
svém zimním návratu do Nizozemska a zejména Nikola Ambrosová, která kvůli zranění i studijním povinnostem nenastoupila v aktuálním
ročníku ani jednou. Taky potřebujeme ještě
víc trénovat, abychom se mohli výkonnostně
posunout zas o něco výš,“ zakončil Konečný
výhledem do budoucna.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Sokol
II
veze
cennou
naložilo Kostelci o čtrnáct
Posílené „béčko“ Brna
BRNO, PROSTĚJOV Na podzim získali házenkáři Kostelce na
Hané z prvních pěti utkání jen
dva body. A teď na jaře se k téhle
skromné bilanci už dost přiblížili.
Třetí porážku odvetné fáze utrpěli
ve včerejším duelu 15. kola 2. ligy
mužů ČR 2017/2018 na hřišti
SKKP Brno B, kde je kvalitní protivník rozstřílel vysokým rozdílem 41:27 (19:11).
Rezerva extraligového klubu oproti první polovině sezóny výrazně
posílila, což bylo během vzájemného souboje v nedělním podvečeru
hodně znát. „Z velké kvality soupeře
jsem byl po pravdě až překvapený.
V porovnání s podzimní částí je to
v podstatě úplně jiný tým, který
mnohem víc posilují borci z áčka.
A to je na jeho výkonnosti logicky
znát. My jsme prostě nestačili,“ uznal
trenér Sokola David Ševčík. Jeho
svěřenci na jihu Moravy prohrávali

od samotného úvodu, ztráta neustále a rovnoměrně rostla. Až se konečné skóre zastavilo na cifrách, které
se dají považovat za menší debakl.
„Domácí předváděli velice rychlou
a dynamickou házenou s bleskovým přechodem do útoku. My jsme
jim tenhle styl ještě víc umožňovali
mnoha vlastními chybami včetně
ztracených míčů. Řekl bych, že to
vůbec nebyl náš den, herně se klukům nedařilo,“ hodnotil Ševčík.
Na bodový zisk museli Hanáci
tentokrát zapomenout už dlouho
před koncem střetnutí, jež vyznělo
naprosto jednoznačně. „Chlapci se
snažili, to jim nemůžu upřít. Přesto
však chyběl pořádný drajv, taková
maximální chuť porvat se ze všech
sil o lepší výsledek. Prostě jsme nezvládali čelit vysoké herní úrovni
brněnského béčka. Střelecky to jakž
takž šlo Marku Švecovi, jinak asi nelze nikoho dalšího pochválit. Víc než

KP BR
SO KNH
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čtyřicet inkasovaných gólů je vážně
moc,“ povzdechl si kouč.
Kostelečtí muži teď klesli až na osmé
místo jihomoravské skupiny třetí
nejvyšší české soutěže. Aby poskočili zpět o něco výš, potřebují naplno
zabodovat v nadcházejícím zápase
doma – nadmíru těžkém. V neděli
25. března od 10.30 hodin totiž
přivítají v městské sportovní hale
průběžně třetí Sokol Telnice. „To
je další velmi dobrý soupeř, který bude složitě k poražení. Ale na
vlastním hřišti bychom neměli ztrácet, takže musíme pořádně zabrat
a zvítězit,“ zdůraznil Ševčík směrem
k nejbližší bitvě.
(son)
Výsledky 2. ligy a statistiky
z utkání najdete na straně 22

výhru z Bohunic!
T BOH
S II PV
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PROSTĚJOV Po týdenní pauze
se opět rozeběhl kolotoč zápasů druhé ligy. V patnáctém kole
cestoval poslední tým tabulky na
palubovku týmu pohybujícího se
uprostřed startovního pole. A prostějovští „sokoli“ uhráli velmi
cenné vítězství v brněnských Bohunicích. „Takový výsledek jsme
nečekali, musím pochválit celý
mančaft,“ vysekl hráčům poklonu
vedoucí týmu a trenér Svatopluk
Ordelt.

Byl to právě předseda prostějovských
házenkářů, který upozorňoval na
fakt, že kromě nadstandardní vedoucí
dvojice může každý porazit každého. A to se „sokolům“ povedlo právě
v Bohunicích systémem start-cíl. „Už
v první pětiminutovce se nám podařilo soupeři odskočit na rozdíl tří
branek, což bylo rozhodující pro další
vývoj zápasu,“ popsal úvod zápasu
Ordelt. Jeho svěřenci v dalším průběhu nezakolísali a poločas vyhráli
o čtyři branky 13:9. I v druhé půli si
udržovali stálý zhruba pětibodový
náskok. „Velmi nám pomohl Kristián Bokůvka, který dobře rozděloval
míče a přispěl k efektivitě naší ofenzivy,“ cenil si příspěvku zkušeného
hráče Ordelt. Prostějov ovšem dispo-

noval významnou oporou i na druhé
straně palubovky.
„Zápas výborně vyšel Jirkovi Hrubému v brance, který vychytal trháky
soupeře, což byl významný faktor
ovlivňující celkový výsledek zápasu.
Domácí se díky tomu nebyli schopni dostat do zápasu a my jej po celou
dobu kontrolovali,“ konstatoval Ordelt s tím, že byl spokojen s výkonem
celého týmu.
Sokol II si tedy připsal čtvrté vítězství a v tabulce má celkem devět
bodů. O jejich další rozmnožení se
pokusí už tuto sobotu, kdy bude od
17:30 hodin hostit další brněnský
celek, tentokrát rezervu SKKP. (tok)
Výsledky 2. ligy a statistiky
z utkání najdete na straně 22

„Divá Bára“ slavila titul $   :Z W   - (-   4  5.
s náhradní partnerkou  %(  % / w   x  {    ="|Q///
Ve dvouhrách se nedařilo

INDIAN WELS, PROSTĚJOV
Na nejcennější deblový titul v kariéře dosáhla členka TK Agrofert
Prostějov Barbora Strýcová, když
s Tchajwankou Sie Šu-wej ovládla
čtyřhru na tenisovém turnaji v Indian Wells. Obě tenistky přitom
vytvořily pár na poslední chvíli. Strýcová měla původně hrát
s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou, poté s krajankou Andreou
Sestini Hlaváčkovou, vyšla až třetí
volba. Sie Šu-wej byla domluvená
s Rumunkou Monicou Niculescuovou. Všechno bylo nakonec jinak
a vůbec to nevadilo.
„Nějaká pravidla se změnila a nemohly jsme to vyměnit. Tak jsme si řekly,
dobrá, my budeme hrát spolu a ony
spolu. A takhle do dopadlo,“ uvedla
Strýcová, která se titulu ve čtyřhře dočkala poprvé od září 2016.
Postupně Strýcová se svou partnerkou vyřadila celou řadu známých
dvojic. Ve finále pak nový pár vyzval
ruské olympijské vítězky Makarovovou a Vesninovou a vyhrál za 83
minut v náročných větrných podmín-

kách. „Musely jsme tomu upravit hru,
víc jsme lobovaly. Od prvního zápasu
jsme se zlepšovaly. Pomohlo nám, že
jsme stejně staré a známe se od juniorských kategorií,“ poznamenala Strýcová po zisku jednadvacátého dublového titulu na okruhu WTA.
Ve dvouhrách se zástupcům českého
tenisu příliš nedařilo. Tomáš Berdych,
poslední zástupce v mužském singlu,
skončil ve 3. kole. Nad jeho síly byl
Korejec Čong Hjon, semifinalista
Australian Open. Ve stejné fázi skočila vítězná série Petry Kvitové, která
nestačila na domácí Anisimovovou.
„Po náročném programu jsem už
byla unavená. Ale byla to hezká šňůra, snad si podobnou brzy zopakuji,“
uvedla Kvitová, kterou ve čtvrtém dějství pomstila fedcupová spoluhráčka
Karolína Plíšková. Ve čtvrtfinále ale
vypadla a její přemožitelkou se stala
Ósakaová z Japonska. „Nepodala
jsem dobrý výkon. Nešel mi servis,
bylo to podivné utkání,“ komentovala
porážku Plíšková, která byla pátou nasazenou tenistkou turnaje.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22

PROSTĚJOV Po hrubě nepovedeném úvodním turnaji nadstavbové fáze extraligy juniorek se
mladé volejbalistky VK Prostějov U19 představily v dějství číslo dva na vlastní palubovce. Hanácký oddíl totiž pořádal v hale
Sportcentra DDM druhé kolo
této části soutěže, konkrétně
spodní skupinu nadstavby. Bohužel vékáčko tuhle grupu coby
jasný favorit nedokázalo vyhrát
a tím ztratilo i poslední teoretickou naději na postup do závěrečného Final Six o medaile.
VK Prostìjov - TJ Ostrava
1:3 (-20, -21, 20, -25)

Hned vstupní zápas domácího klání ukázal, proč prostějovský tým na
sklonku aktuálního ročníku vůbec
nenaplňuje svůj potenciál. Ve všech
sadách totiž vedl, většinou i výrazným bodovým rozdílem. Leč dotáhnout svůj náskok do úspěšného konce dokázal jen ve třetím setu, jinak
vždy pohořel. A porážka mu notně

zkomplikovala situaci ohledně plánovaného ovládnutí skupiny 2C.
VK Prostìjov - KCTM Vysoèina
3:0 (23, 23, 14)

V případě nezvládnutí ani tohoto
utkání by se výběr VK dokonce ještě namočil do boje o záchranu přes
možný pád do baráže. Naštěstí se
tentokrát podařilo zvládnout vyrovnané koncovky prvních dvou částí,
načež se papírově silnější družstvo
rozjelo a konečně začalo předvádět
kvalitnější výkon.
f>* Q }  
3:0 (9, 10, 15)

Pražský kolektiv je mezi extraligovou dvanáctkou evidentně nejslabší, což vzájemný mač jednoznačně
potvrdil. Prostějovanky suverénně
dominovaly od začátku až do konce
a celé střetnutí netrvalo ani hodinu.
Ostrava si ale následně pohlídala své
prvenství, čímž hanácké favoritky
stráví i poslední třetí kolo nadstavbových bojů v nejnižší grupě. (son)

Sestava VK: Dvořáčková, Weidenthalerová, Dudová, Kociánová, Baláková, Boudová, libero Slavíková – Hradilová, Brodzianska, Palová, Krátká.

Extraliga juniorek ČR 2017/2018
- pořadí nadstavbové skupiny 2C v Prostějově:
1. Ostrava 9, 2. VK Prostějov 6, 3. Vysočina 3, 4. Žižkov 0.

Extraliga juniorek ČR 2017/2018
- pořadí nadstavbové části po 2. kole:

1. Brno 22, 2. Olymp Praha 22, 3. Šternberk 20, 4. Liberec 19, 5. České
Budějovice 16, 6. Plzeň 15, 7. Přerov 11, 8. Španielka 10, 9. VK Prostějov 8,
10. Ostrava 6, 11. Vysočina 5, 12. Žižkov 2.

W).   - 3*Y /  8
„Proti Ostravě jsme ve všech setech vedli o čtyři až pět bodů, ale
nedokázali to dohrát do vítězného závěru kvůli našim vlastním chybám, což se opakuje skoro každý zápas. A hrozně mě to mrzí, ani to
nedokážu pochopit, protože takovým způsobem se vyhrávat nedá.
Tím pádem jsme ztratili klíčové utkání o postup do vyšší skupiny.
Další dva soupeři už neměli takovou kvalitu, porazili jsme je a navíc
se na hřiště dostaly i holky, které tak často nenastupují. Celkově je
velká škoda, že se motáme ve spodní skupině, neboť úroveň hry v ní
neodpovídá tomu, kde jsme se výkonnostně pohybovali celou letošní
sezónu předtím. Místy je to až žákovský volejbal, ale za svůj osud si
můžeme sami.“

Ob(ady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi poz,stalými velmi vyhledávána, je vlastní smutení síP pro ob(ady
v úzkém rodinném kruhu.

Václavková a spol. s r.o.,
Mlýnská 958/31, Prostjov 796 01,
Tel.: 582 343 883, 582 340 004,
e-mail: vaclavkovaj@c-box.cz

Provozovny:
Mlýnská ulice .p.31, Prostjov (u rybníku)
Masarykovo námstí, Kralice na Hané

18031610308

WWW.VACLAVKOVAJ.CZ

18021510207

18031610312

Na telefonních íslech
582 343 883 a 582 340 004
nás zastihnete 24 hodin denn.
Služba je NEPETRŽITÁ.

