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Muže přejel VLAK, dalšího
zabila DROGA!
Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Během uplynulého čtvrtka zasáhly
Prostějov hned dvě tragédie. Odpoledne bylo v ulici
Jana Zrzavého nalezeno         
tělo dvaatřicetiletého mu-     
že, který se podle zdrojů       
Večerníku předávkoval heroinem. Ještě tentýž den večer
pak na hlavním nádraží přejel vlak před zraky cestujících
jednapadesátiletého chlapíka. Hasiči jeho tělo vyprošťovali
dlouhé desítky minut, lékaři záchranky se jej snažili marně
udržet při životě. Oba případy vyšetřuje kriminální policie.

Jana Maštalířová

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

Kojetínská 4221/15, Prostějov

18032110302

písky
kontejnery
autodoprava
práce s bagrem
demolice

18032310334

18032310331

(bývalé stavebniny STAVOMAT)
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RYCHLÝ

Chøipka pomalu mizí
Prostějov (mik) - V minulém vydání jsme konstatovali, že počet
nemocných chřipkou na Prostějovsku se povážlivě zvýšil a dosáhl rekordu. Zatímco předminulé
pondělí činila relativní nemocnost
na 100 tisíc obyvatel přesně 2 501
lidí, v pondělí 19. března už hygienici zaznamenali mnohem optimističtější číslo. „K tomuto datu
činila nemocnost na Prostějovsku 1 672 lidí. Osobně jsem měla
obavy, že s návratem dětí do škol
po jarních prázdninách epidemie
chřipky vzroste, ale naštěstí to čísla
nedokazují. Ještě ale nad chřipkou
nemáme vyhráno,“ upozorňuje
MUDr. Eva Kohoutová, vedoucí
protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice, územního
pracoviště Prostějov.

  
Prostějov (red) - Při archeologickém průzkumu na staveništi
nové haly společnosti Mubea
v průmyslové zóně v Kralickém
háji v Prostějově byla objevena
vzácnost. „Vedle běžných sídlištních objektů náležejících čtvrté
století po Kristu byly objeveny
též tři dobře dochované hrnčířské
pece a především dvě studny s dubovou výdřevou, které lze zcela
oprávněně považovat za vůbec
první bezpečně doložené germánské studny na Moravě,“ uvedl na
facebookové stránce Ústav archeologické památkové péče Brno,
který průzkum provádí.
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PROSTĚJOV Chudáci nejen chodci v ulici
Újezd, ale také řidiči, kteří se tam den co den
musí dívat na nehorázný binec u popelnic.
Jeho původcem jsou obyvatelé již nechvalně známého domu hrůzy na rohu Újezdu
a Svatoplukovy ulice. Dvě popelnice jsou pro
ně málo, takže veškerý odpad „skládají“ vedle
nich. Co naplat, nádoby i nepořádek okolo
vyváží firma FCC pouze ve čtvrtek, takže na
skutečný„mrdník“ se musíme my ostatní dívat
šest zbývajících dní v týdnu. Přitom by stačilo
koupit si ještě aspoň dvě další nádoby. Kdo tak
ale udělá, když je majitel domu v kriminále, to
netuší ani Večerník...

Agentura 
Ve věci výstavby obchodního centra, kterou plánovala developerská
společnost Tantelan, se hnuly ledy
a všechno je jinak. Úplně nejvyšší
soud poslal k ledu rozsudek krajského soudu ohledně neplatnosti
smluv mezi městem a Tantelanem,
tudíž lze předpokládat, že milý developer si bude muset nechat zajít
chuť na stavbu Galerie Prostějov
a místo v centru města zůstane volné k jinému využití. A jak se Agentura Hóser včera dozvěděla, plac

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Rasistická a sexistická flétna!? Viděli jste někdy bílého mouřenína? Pozoruhodnou absurditu najdete v inscenaci Mozartovy opery Kouzelná flétna
v podání newyorské Metropolitní opery. Přepsané libreto koriguje „sexistické“
poznámky na adresu žen či fakt, že záporná postava Monostata je tmavé pleti.
A tak se z mouřenína v současné Americe stal běloch! Michael Jackson by zbledl závistí!!! Nastudování Moravského divadla Olomouc, které bylo k vidění
v Národním domě, naštěstí řeší jiná témata.
ttÁUFSâtt
Závist v poezii. „Topolanek - jasne jak facka, jezdi v plavkách do Toskanska. Ja
tak možu na horní splav do Lidečka. Tečka. Do prdele práce!“ O tom, že závist je
základní životní pocit mnohých z nás, je zbytečné hovořit. Dokázat o tom zazpívat neotřele a s humorem přitom umí jen málokdo. Jarek Nohavica to s neuvěřitelnou elegancí zvládl na koncertu v prostějovském divadle. Stejně jako pan Hutka i já mu závidím, jak skvěle mu to jde. Zároveň mu přeji, ať mu to dlouho vydrží.
tt4UʭFEBtt
Risk v knihovně. „Neriskuje-li člověk sám sebe, k čemu to celé je?“ ptal se
básník Adam Borzič v jednom z rozhovorů. Autor sbírky Rozevírání, v níž se
přiznal k tomu, že jej Puškin „vzrušuje, svléká, maže prdel husím sádlem a přikazuje mu zpívat,“ navštívil prostějovskou knihovnu.
ttɇUWSUFLtt
Míti Filipa je fakt důležité. „Milý brachu, všechny ženy budou jako jejich matky.
To je jejich tragédie,“ konstatoval pohotově Algy Moncrieff v nesmrtelné hře Oscara
Wilda Jak je důležité míti Filipa. Do Prostějova s touto inscenací dorazilo Městské divadlo Mladá Boleslav, a to příznačně v den, kdy můj syn Filip oslavil páté narozeniny.
tt1ÈUFLtt
Nová hra Cimrmana ze Ptení. „Noc ukazuje hvězdy a ženy v lepším světle,“
všiml si anglický básník George Gordon Byron. Jak je to se vzájemným vztahem královny Noci a princezny Jitřenky odhalila už pětadvacátá hra vtipného
a moudrého dramatika Karla Foltina a jeho Ptenského dětského divadla. Po
páteční generální zkoušce následovala nedělní premiéra.
tt4PCPUBtt
Opice v tanci. „Chtěl bych neznat budoucnost. Chtěl bych bejt zase normální.
A žít v přítomnosti. Zůstat tady. S tebou. Navždy,“ rozněžňuje se Brad Pitt ve
sci-fi filmu 12 opic. Jó, tehdy ještě netušil, jak s ním Angelina zamává... Ples baru
12 opic tradičně uzavřel plesovou sezónu ve městě.
tt/FEʏMFtt
Utrpení napříč věky i kilometry. Ve stejný den, kdy jsem prakticky bez přípravy
běžel Velikonoční půlmaraton Prostějovem, uvedlo zdejší divadlo Pašije, jejichž název je odvozen z latinského passio čili utrpení. Je to skutečně jenom náhoda?

mezi Špalíčkem a Wolkerovou ulicí
rozhodně dlouho volný nezůstane...
„Už mám v ruce projekt výstavby
nového zimního stadionu, který do
dvou let vyroste na místě současného parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí. Budeme muset
nechat zbourat i kousek kulturáku,
ale nikoliv celý,“ zavolal těsně před
půlnocí Agentuře Hóser Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky
Prostějova. Tuto zprávu druhý den
ráno potvrdil i boss prostějovského
hokejového prvoligového mužstva Jarouš Tuňák. „Konečně nás
magistrát vyslyšel a vytáhl můj projekt ze zaprášeného šuplete. Jsem
rád, že pro extraligu budeme mít
odpovídající stadion,“ rozplýval se

KRIMI


Jsou lidé, kteří se bez výčitek svědomí přiživují na státu a berou si
od něho i to, co jim nepatří. Dokladem této skutečnosti je dvaačtyřicetiletá žena, která je nyní
„na tapetě“ detektivů prostějovské hospodářské kriminálky. A to
kvůli zjevnému podvodu.

10 332
Milá dáma bydlela v domě v Čelechovicích na Hané, ovšem nájemní smlouva jí byla ukončena
k 31. prosinci 2016. Na nájem
přitom měsíčně pobírala příspěvek od Úřadu práce ČR ve
výši 5 166 korun. Úřadu přitom
„nestačila“ nahlásit stěhování
a sociální dávku pobírala ještě
dva měsíce. Peníze i přes výzvu
úřadu nevrátila, teď může jít do
vězení.
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Pětkrát levnější. O hodně velké
disproporci mezi nájemným za prodejní stánek během vánočního a velikonočního jarmarku svědčí fakt, že
stánkaři platí nyní během Velikonoc
městu pouhou stovku na den. Je to
pětkrát méně, než co platí stánkaři
během Vánoc. Podle radních jsou
o Velikonocích menší tržby. Nejen
podle nich...
 



Zádrapa se balí. Dosavadní ředitel prostějovského muzea a galerie
Daniel Zádrapa končí ve své funkci.
Radní Olomouckého kraje, který
je zřizovatelem zařízení, jej totiž
počátkem plynulého týdne s okamžitou platností odvolali. Prý kvůli
neuspokojivým výsledkům. Kdo ho
nahradí, není jasné, vyhlášeno bylo
výběrové řízení.
Foto: Michal Kadlec

   
Tuňák. Na otázku, kdy nejvyšší hokejovou soutěž konečně vybojuje,
odpověděl velice rychle. „Už v příští
sezóně! Letos nám to bohužel opět
nevyšlo, ale kupuji včil tolik nových posil, že postup do extraligy
je vlastně už teď hotovou věcí. Na
osmdesát procent jsme domluveni
už i s Jardou Džegrem, který Prostějov upřednostní před Kladnem
i Třincem,“ nechal se slyšet Jarouš
Tuňák.
Poprvé by se mohlo kopnout do
země v souvislosti s výstavbou nového zimního stadionu už během
letních prázdnin. „Jakmile se dořeší
rozlučka s Tantelanem, začneme
hned stavět. Nový zimák má mít
kapacitu pro dvanáct tisíc diváků,

takže půjde o největší stadion na
Moravě. Předpokládáme, že by se
na něm mohly hrát i mezinárodní
zápasy reprezentace a určitě i mistrovství světa,“ dodává ještě první
náměstek Fišerák. „A pokud bych
mohl prosit, tak v hledišti bych požadoval vybudovat i velkou ocelovou klec pro fanoušky hostujících
mužstev,“ dodal na závěr jednu
prosbu Tuňák.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
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Již dvakrát odložený start jarní
části MSFL museli strávit fotbalisté 1.SK Prostějov. Úvodní dějství
druhé poloviny komplet posunulo vedení třetiligové soutěže kvůli
mrazům, uplynulý čtvrtek se pak
nehrálo ani na stadionu SCM Za
Místním nádražím, kde chtěli šetřit plochu pro souboje reprezentačních „sedmnáctek“. Tak snad to
vyjde do třetice v Hlučíně...
 

JAROMÍR NOHAVICA
Ostravský písničkář si během
dvou úterních koncertů dokázal
omotat kolem prstu děti i dospělé, přičemž obě skupiny pak nevídaným způsobem rozezpívaly,
roztleskaly a roztancovaly hned
podvakrát v jeden den zaplněné
prostějovské divadlo.

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. října 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 26 do 30 let, měří okolo
170 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlnité vlasy.

Foto: internet

 



„KRADL JEN POD
VLIVEM DROG...
JE TO VLASTNĚ
OBĚŤ A CHUDÁK!“
Obhájce Davida Miky z Prostějova
tímto podivným až úsměvným
způsobem hájil svého klienta před
senátem Městského soudu v Brně

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/2 °C
Emanuel



9/0 °C

Støeda

10/2 °C

Ètvrtek

10/0 °C

Pátek

10/3 °C

Sobota

11/4 °C

Nedìle

9/4 °C

Dita
Soňa

MARTIN BARTOŠÍK
se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči i vlasy a nosí plnovous.

Taťána
Arnošt
Kvido
Hugo
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Prostějovské muzeum řeší velkou nepříjemnost. Rada Olomouckého kraje zčistajasna odvolala jeho ředitele Daniela Zádrapu. Nejen pro něj samotného se
jednalo o velmi překvapivý krok. Dočasným vedením Muzea a galerie v Prostějově
byla pověřena zástupkyně ředitele Kamila Husaříková. Kdy bude vybrán nový šéf,
není jisté. Nepochybně to však nebude mít lehké...

O odvolání ředitele Daniela Zádrapy
rozhodla Rada Olomouckého kraje
na svém jednání v pondělí 12. března.
„Důvodem byly dlouhodobě neuspokojivé pracovní výsledky,“ vyjádřila se obecně Eva Knajblová, tisková
mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Na konkrétnější příčiny se Večerník
zeptal náměstka hejtmana odpovědného za kulturu a sport. „Těch důvodů
bylo více, tím hlavním jsou výsledky
muzea. Problémy jsme řešili zhruba
půl roku, proběhlo několik kontrol,

které odhalily závažná pochybení. Týkaly se především způsobu řízení muzea a jeho hospodaření,“ reagoval na
náš dotaz František Jura (ANO 2011).
„Jsem z toho překvapený, dosud mi
tento krok Rady Olomouckého kraje
nebyl nijak zdůvodněn. Samotného by
mě zajímalo, proč k tomu došlo... Vždyť
není tomu tak dávno, co kraj muzeum
ocenil, rozjeli jsme řadu nových projektů i návštěvnost byla vyšší, aby mě pak
odvolali,“ nechápal sled nových událostí
Daniel Zádrapa. „Nejdříve jsme situaci
řešili snížením osobního příplatku a doporučili řešení,“ objasnil náměstek krajského hejtmana.

 

>>>dokončení
na straně 26

Romské kvarteto zlodějů 

dostalo tvrdé tresty
Michal KADLEC

  
L. LAKATOŠ
      

BRNO Kradli po celé Moravě. A v listopadu loňského roku si je na parkovišti
u prodejny Lidl v ulici
Újezd „vyzvedlo“ policejní komando z Brna.
Čtveřice prostějovských
Romů Robert Horváth alias
„Štika“, David Mika, Patrik Pilar
a Gabriela Suchá minulý týden
stanula před senátem Městského soudu v Brně. Večerník byl
u toho, když nad nimi soudce
Josef Tatíček vynesl ve zjitřené
atmosféře poměrně tvrdé tresty.
Dokonce i nad R. Horváthem,
který díky své závažné nemoci
skoro celý proces i samotný rozsudek prospal. Během úterního
a především čtvrtečního stání
zavládly také emoce, když Prostějovana Ladislava Lakatoše,
otce odsouzeného Patrika Pilara,
soudce vyhodil z jednací síně...

BYZNYS:
Prostějov nejlepší
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle je hodně
ošemetná záležitost... Mladá
dívka z Prostějova skončila
loni koncem srpna sama v bytě
ve společnosti dvou svých kamarádů. Postupně se všichni
tři začali oddávat erotickým
hrátkám. V jejich průběhu však
došlo k obratu a slečně se vše
přestalo líbit... Zatímco kluci
tvrdí, že vše probíhalo zcela
dobrovolně, slečna se své kamarádce svěřila s tím, že jí bylo
ublíženo. A sled událostí se roz(   )   "*+, %- 
."%  /   /  " ) #  "     " "# točil, až skončil u prostějovské" "  "0 0" 12  345 "    ho soudu!
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„Závažná pochybení jsme řešili půl roku,“
vyjádřil se náměstek hejtmana František Jura

Martin ZAORAL

zpravodajství
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U TOHO

v kraji, Konice
není poslední!



FOTOGALERIE
a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE & VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Zahájeno, lidičky, bavte se! Uplynulou soboru dopoledne byl na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově odstartován Velikonoční jarmark 2018. A jelikož i sluníčko
nebylo proti, sešly se hned první den stovky lidí. A ti pili, jedli a bavili se při skvělých
kulturních představeních. Program je připraven až do mrskutu.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO V březnu se každoročně vyhlašuje
anketa o nejlepší město pro
podnikání v Olomouckém
kraji. Zatímco v předchozích
letech se pořadí na prvních
místech měnilo, úplný chvost
zůstával stále stejný. Ze třinácti hodnocených měst byla
vždy poslední Konice. To
se letos nečekaně změnilo...
A ještě větší nadšení zavládlo
a prostějovském magistrátu!
„V tradičním klání
máme první mís- 
to,“ usmívala se  na
Alena Rašková.
11

4

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

FANTOM Rozhledna zstane
NA SÍDLIŠTI NIČÍ ZAVENÁ minimáln
AUTA DÁL...

do ervna

baví“
Novì se „ ozy
v
tím, že na ly!
a
maže výk
PROSTĚJOV Tohle musí lidi pořádně štvát... Na jednom z prostějovských parkovišť na Sídlišti E. Beneše řádí vandal, který opakovaně
pustoší auta. Na relativně malé ploše poničil v průběhu jednoho roku
minimálně deset vozidel. Přestože
Večerník o jeho řádění veřejně
informoval, on v něm pokračuje
i nadále. Stále se jej totiž nepodařilo přistihnout při činu, a to ani
strážníky, ani samotnými obyvateli
sídliště. Ti nyní plánují umístění
bezpečnostní kamery.
„Podařilo se mi dát dohromady seznam devíti lidí, kteří našli svá auta poškozená. Předpokládám, že jich celkově bude tak dvojnásobek. Ničení aut
drobnými škrábanci trvá přibližně rok
a nese rukopis stejného vandala. Vět-

Napsáno
pred

25. 3. 2008

K útok&m na zaparkovaná vozidla dochází na malém parkovišti naproti školy E.
Valenty nedaleko fotbalového stánku.
Foto: Martin Zaoral a Milan erný

šinou k němu dochází v noci, proto si
nemyslím, že by za tím stáli fotbaloví
fanoušci či děti. Nezáleží přitom, kde
auta stojí, útoky nemají vůbec žádnou
logiku,“ upozornil Večerník zhruba
před rokem Milan Černý, který ničení dalších aut již nehodlal dále nečině přihlížet. Škoda na jednotlivých
vozech se totiž pohybovala od tří do
pětatřicet tisíc korun. Na policii však
z poškozených zamířil jen málokdo.
Kriminalisté evidovali v ulici E. Valenty pouze dva nahlášené přestupky.
Jak jsme aktuálně zjistili, řádění vandala pokračuje dál... „Svůj už tak solidně zdevastovaný vůz parkuji vždy pod
okny našeho bytu, nebo s ním raději
jedu až ke škole. Jednou jsem ho nechal
stát jinde a ráno jsem na něm objevil

nové škrábance. Nejvíc ale utrpělo sousedovo auto: nejprve bylo poškrábané,
poté mu jej někdo posprejoval bílou
barvou a nedávno zase pomazal výkaly.
Za uplynulý rok vím o dalších třech případech, ale celkově jich jistě bude víc,“
prozradil takřka nepřetrižé pokračování
událostí Milan Černý.
Zákeřného pachatele se stále nepodařilo chytit ani městským strážníkům,
ani místním obyvatelům. „Nikdy
jsem nikoho nezahlédl. Co se týče
strážníků, tak ty jsem tu viděl obvykle pouze ráno hlídat děti u školy. I proto plánujeme na parkoviště
umístit kameru. Je to zřejmě jediný
způsob, jak člověka, který je na světě
zřejmě jen proto, aby škodil, konečně
odhalit,“ uzavřel Černý.
(mls)

VELKÝ KOSÍŘ Tohle je ostuda!
Po vystoupení na vrchol Velkého
Kosíře na turisty čeká nepříjemné
„překvapení“. Tamější rozhledna
je totiž už více jak rok zavřená. Letos zůstala nepřístupná i během
populárního Novoročního výšlapu, kdy na Kosíř zamířily tisíce
lidí. Už nyní je¨přitom jisté, že se
nestihne opravit ani do zahájení
nové turistické sezóny, která každoročně startuje začátkem dubna.
Kdy se tedy znovu otevře?
Zprovozněním rozhledny na Kosíři
se splnil dlouholetý sen několika generací českých turistů. Nová stavba
vznikla na místě bývalého objektu,
který v roce 1927 otevřel tamní turistický spolek. Tehdy se jednalo
o jednoduchou dřevěnou konstrukci
o výšce šestadvaceti metrů. Stála na
místě do roku 1939, pak musela být
zbourána.
Inovovaná rozhledna byla otevřena
vlétě2013,proveřejnostvšakbohužel fungovala pouze dva a půl roku.

Turisté, kteí zamíí na Kosí, musí z&stat pod rozhlednou. Na její vyhlídkovou
plošinu se zatím jen tak nepodívají...
Foto: archiv Ve erníku

Loni v únoru musela být kvůli bezpečnosti uzavřena. Problémem je
špatně ukotvené točité schodiště.
K jeho opravám se dlouho nikdo
neměl, probíhaly pouze táhnoucí
se spory mezi investorem, kterým
je svazek obcí Mikroregion Kosířsko, architektem, který stavbu navrhl, a firmou, která vše vybudovala.
Přestože se hovořilo o tom, že by
do začátku letošní turistické sezóny
mohla být rozhledna opět zprovozněna, nestalo se tak.
Nyní už se na Kosíři po dlouhé pauze konečně něco děje. „S opravami
se sice ještě nezačalo, nicméně aktuálně probíhají přípravné práce a staví
se lešení. Věřím, že práce začnou co
nevidět, hodně přitom ovšem bude
záležet na počasí,“ prozradil Večerníku

v průběhu uplynulého týdne starosta
Olšan u Prostějova Milan Elfmark,
který je jakýmsi tiskovým mluvčím
Mikroregionu Kosířsko.
Do relativně náročných i nákladných
oprav by se, jak uvádí starosta, měla
na své vlastní náklady pustit stavební
firma, dle jeho přesvědčení práci neodvedla tak, jak měla. Zda tomu tak
i bude, stále není úplně jasné, v celé
věci totiž probíhá soudní spor. Veřejnost však ze všeho nejvíce zajímá to,
kdy se vyhlídka zpřístupní? „Věřím,
že do konce května by rekonstrukce
mohla být dokončena a rozhledna
opět otevřena. Průběh prací však
bude hodně záležet na počasí,“ zopakoval Elfmark s tím, že ideálním termínem znovuotevření by byl začátek
letních prázdnin.
(mls)

Ti sta metr dlouhý tunel ve Vrahovické
Nedávno jsme jako první informovali o tom, že České dráhy plánují
vybudovat tunel pod železničním
přejezdem ve Vrahovické ulici. Minulý týden tuto žhavou novinku
potvrdili Večerníku i kompetentní
lidé. Dozvěděli jsme se, že nepůjde
o žádnou „myší díru“, ale o tunel
s délkou zahloubení 300 metrů!
„V současné době se ukončují práce na technicko-ekonomické studii
zvýšení výkonnosti a zvýšení kapacity trati Nezamyslice-Olomouc
s vazbou na modernizace železniční tratě z Brna do Přerova. V rámci této studie byl navržen podjezd

železničního přejezdu ve Vrahovické ulici v Prostějově. Toto řešení je
nutností vzhledem k navrhovaným
kolejovým úpravám v železniční stanici Prostějov,“ potvrdila Večerníku
záměr Českých drah Anna Kodysová, vedoucí kanceláře Generálního
ředitelství Správy železniční dopravní cesty v Praze. Dozvěděli jsme se
i technické parametry plánovaného
tunelu. „Podjezdná výška je navržena
na 4,65 metru a silniční úpravy související se zahloubením budou zhruba
tři sta metrů dlouhé. Toto řešení je
odsouhlaseno s Městským úřadem
Prostějov, se kterým budeme úzce

spolupracovat i co se týká plánování objízdných tras v době výstavby,“
uvedla Anna Kodysová.
Veřejnost bude asi nejvíce zajímat, kdy
k výstavbě podjezdu ve Vrahovické
ulici dojde. „Termín realizace není prozatím stanoven. Jak jsem uvedla, zatím
je zpracována technicko-ekonomická
studie. Tato akce není prozatím zařazena mezi investiční akce Správy železniční dopravní cesty. Se stavbou podjezdu tak můžeme počítat nejdříve po
roce 2015,“ vysvětlila Večerníku Anna
Kodysová a dodala, že železničáři počítají s celkovými náklady minimálně
120 milionů korun.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Tato záležitost by mohla klidně aspirovat do jednoho z dílů seriálu
České televize Zašlapané projekty! Nebo vy ve Vrahovické ulici vidíte pod železničním přejezdem nějaký tunel? Tato informace Českých
drah potažmo SŽDC před deseti lety hýbala prostějovskou veřejností.
Mnozí z nás jsme tento projekt považovali za velmi dobrý, vždyť by
tím byla vyřešena velice komplikovaná dopravní situace v uvedené
lokalitě. Jenže deset let uběhlo a železničáři se k něčemu podobnému
nemají. Místo toho se tady handrkujeme o propadlé kolejnice, které
vedou na už neexistující vlečku, a nikdo se nemá k tomu, aby je opravil, nu což. Snad za dalších deset let zase někdo přijde s nějakým nabubřelým projektem...
(mik)

O vvíkendu jsou VELIKONOCE! Pøíští èíslo
ttak
a vychází mimoøádnì až v úterý 3. dubna
V pátek 30. bøezna je REDAKCE UZAVØENA

UZÁVÌRKA PRO INZERCI JE VE ÈTVRTEK 29. bøezna

jak šel čas Prostějovem ...

Husovo námstí

Příště: ulice Újezd

18032310332

Bývaly tam dva nevstince. Od roku 1881 se kv&li umístní trhu s 2erným
dobytkem nazývalo námstí Dobyt2í trh, od roku 1926 Husovo námstí podle
2eského náboženského reformátora mistra Jana Husa. S výjimkou let 1940
až 1945, kdy se nazývalo námstí Franz Schubert Platz, již toto pojmenování
z&stalo. K vtší zástavb námstí docházelo až ve dvacátých letech minulého
století. V letech 1925 až 1927 byla podle projektu ing. arch. Jaroslava Coufala
postavena na námstí nová školní budova III. mšNanské chlapecké školy. Na
steše školy byla v letech 1948 a 1949 zízena astronomická pozorovatelna pro
veejnost. Na rohu k ulici Pedina stával proslulý hotel s nevstincem, druhý
nevstinec byl na rohu k Sokolské ulici.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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s mstskou policií

Po rozchodu ji zmlátil

Ilustra ní foto: internet

Dvě hodiny po půlnoci předminulé soboty 17. března bylo na lince
tísňového volání přijato oznámení
od ženy o napadení jejím přítelem.
Třiačtyřicetiletá oznamovatelka
na místě strážníkům uvedla, že se
den předtím rozešla s přítelem, se
kterým měla dlouhodobé spory.
Sedmačtyřicetiletý muž se k ní
v noci vrátil a chtěl jejich stav řešit.
To dotyčná kvůli pozdní hodině
odmítla. Na to muž reagoval tak, že
dámu několikrát udeřil do obličeje
a poté z bytu odešel. Lékařské ošetření žena odmítla. Strážníkům se
následně nepodařilo muže v jeho
bytě kontaktovat. O několik hodin
později se žena na linku 156 obrátila znovu, s tím, že opět dostala dvě
facky. Bylo zjištěno, že tentokrát
šla navštívit expřítele do jeho bytu
ona sama! Při řešení vztahové situace tak došlo k fyzické potyčce, což
však protistrana popřela. Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití byla celá záležitost
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Chtěl pít zadarmo

V sobotu 17. března půl hodiny před
polednem vyjížděla hlídka na oznámení do supermarketu v Olomoucké
ulici, kde zadrželi pachatele drobné
krádeže. Na místě byl kontaktován
pracovník bezpečnostní agentury. Ten
viděl, jak zadržený muž před pokladnami vypil celé pivo a lahev odhodil
na prodejně. Poté prošel přes pokladní
zónu, aniž by ho zaplatil. Zde byl vyzván k setrvání na místě a vyčkání do
příjezdu strážníků. Osmačtyřicetiletý
muž výzvy uposlechl a k protiprávnímu jednání se přiznal. Částku v hodnotě 32 korun dodatečně zaplatil. Celá
záležitost byla postoupena správnímu
orgánu k dořešení.

Podvodníci na večeři

Předminulou neděli 18. března
vpodvečer nahlásil majitel restaurace
v Plumlovské ulici neplatícího zákazníka. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že muž a žena přišli
do restaurace na večeři. Po zkonzumování a vypití nápojů v celkové
hodnotě 675 korun se muž zvedl
a odešel ven. Zanedlouho odešla od
stolu i žena. Obsluhující číšník si zmíněného počínání všiml a následoval ji.
Dáma tvrdila, že si šla ven jen zakouřit.
Po chvíli uvedla, že má problém, jelikož nemá peníze na zaplacení útraty.
Její přítel, který něžnější polovičku
údajně na večeři pozval, zmizel neznámo kam. Strážníkům žena uvedla
pouze jméno a telefon nového přítele,
víc o něm nevěděla. Svým jednáním
je šestatřicetiletá žena podezřelá z přestupku proti majetku jako spolupachatel. Věc dořeší správní orgán.

Amant nechtěl odejít

Ve středu 21. března ve večerních
hodinách bylo přijato telefonické
oznámení od ženy, která si na návštěvu pozvala muže, jenž nechtěl
z bytu odejít. Hlídka na místě
zjistila, že uvnitř bytu se nachází
čtyřicetiletý muž, nyní žijící jako
bezdomovec. Skutečnost, že je bez
trvalého přístřeší, žena nevěděla.
Strážníci muže z prostor vykázali,
ten výzvy uposlechl a místo opustil. Dámě pak policisté doporučili,
aby si dotyčného příště už do bytu
nezvala...
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KRÁDEŽ OBRAZU V NÁKUPNÍ GALERII ERNÁ
KRONIKA

Bezdomovec vyřezal plátno z rámu!

Podvod s příspěvkem

PROSTĚJOV Krádeže obrazů, a ještě k tomu hodně drastickým
způsobem, známe možná akorát z detektivních filmů. Tato záležitost ovšem kupodivu dorazila i do Prostějova. Zloděj chtivý uměleckého díla se objevil v nákupní galerii přímo v centru města, kde
nožem vyřezal plátno z rámu obrazu. Na místo činu se pak dokonce po dvou hodinách vrátil a to už ho ale lapli zdejší pracovníci.
A sleť případu se začala rozplétat...

Michal KADLEC
„V sobotu desátého března jsme přijali oznámení o krádeži jednoho a poškození druhého obrazu vystavených
v nákupní galerii v centru města Prostějova. Obraz o rozměru pětačtyřicetkrát šedesát centimetrů s názvem
´V lese´ pachatel vyřezal z rámu a odcizil. Obraz stejné velikosti s názvem
´Evoluce´ v hodnotě šest tisíc korun
se pachateli odcizit nepodařilo. Došlo
pouze k jeho poškození,“ prozradil
k případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Celý incident i s pachatelem byl zaznamenán kamerovým

systémem. „Policisté tak věc na místě
zadokumentovali a odjeli ji zpracovat
administrativně,“ přidal Kořínek.
O tom, že případ nebude zase až tak
složitý, se policisté přesvědčili záhy...
„Přibližně za dvě a půl hodiny jsme
přijali oznámení, že pachatel se vrátil
na místo činu, kde byl přichycen. Po
opětovném příjezdu na místo policisté zjistili, že zadrženým je pětapadesátiletý muž z obce na Prostějovsku.
Ten se k činu doznal a policisté u něj
zajistili i odcizené plátno. Jako motiv
muž uvedl, že si chtěl koupit jídlo.
Provedenou dechovou zkouškou
u něj naměřili hodnotu 2,45 promile
alkoholu v dechu,“ konstatoval mluvčí prostějovské policie.

Zadržený muž piznal, že obraz ukradl kv&li hladu. Pro2 se ale vracel na místo
2inu, to už nevysvtlil...
Ilustra ní foto

Jak bezprostředně po pachatelově zadržení vyplynulo, nejednalo
se v žádném případě o nějakého
nováčka v kriminálním řemesle...
„Ano, podezřelý muž není policistům
neznámý. V uplynulých třech letech
vykonal dva tresty nepodmíněného
odnětí svobody v délce šesti a deseti
měsíců. Ty mu byly uloženy okresními
soudy v Jeseníku a v Olomouci. Teď je
pro své jednání podezřelý z přečinu krá-

deže, načež ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení mu s ohledem na jeho
kriminální minulost hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky,“ nastínil další průběh František Kořínek.
Jak se Večerník exkluzivně dozvěděl,
bodrý chlapík se byl přiznat a omluvit
přímo majiteli galerie s tím, že škodu
si chce odpracovat! Holt, v zoufalé situaci dělají lidé zoufalé činy...

Dvaačtyřicetiletá žena z Prostějova pobírala od Úřadu práce
České republiky nejméně v roce
2016 dávku státní sociální podpory příspěvku na bydlení, která byla ženě přiznána na základě sjednané nájemní smlouvy
k bytu v Čelechovicích na Hané.
Ke dni 31. prosince 2016 však
byla tato nájemní smlouva dohodou ukončena a tím nárok na
dávku zanikl. Dáma ovšem nesplnila svou oznamovací povinnost a dávku ve výši 5 166 korun
si nechala vyplatit ještě i po následující dva měsíce. Úřad práce
po zjištění stavu věci přestal ženě
vyplácet další dávky a vyzval ji
k vrácení neoprávněně přijatých
finančních prostředků, která tak
ve stanovené lhůtě ani dosud neučinila. S ohledem na všechny
skutečnosti je žena pro své jednání podezřelá z přečinu podvodu. Za ten jí v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Recidivisté okradli Matce své pítelkyn
ý pár
Zlodjsk
a kamera
usvdil

PROSTĚ
PROSTĚJOV
TĚJO
ĚJOV
VŽ
Že jim
ji neníí hanba...
h b
Zatímco seniorka nakupovala v prostějovském supermarketu, zlodějský
pár se k postarší dámě nepozorovaně
přiblížil a z tašky jí ukradl peněženku
s necelou pětistovkou. Jediné štěstí,
že v prodejně byla kvalitní průmyslová kamera, jejíž záznam přivedl
policisty na jasnou stopu pachatelů.
„V úterý šestého března v poledne nakupovala třiašedesátiletá žena v prodejně supermarketu v Plumlovské ulici. Její
zaujetí sortimentem využili dva recidivisté a z tašky s kolečky jí v nestřeženém
okamžiku odcizili peněženku. Společně s ní žena přišla o osobní doklady, tři
platební karty a finanční hotovost 450
korun. Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na pět set korun,“ sdělil
ke krádeži František Kořínek, tiskový

seniorku HROZIL ZABITÍM
m
mluvčí
Krajského ředitelství Policie
O
Olomouckého
kraje pro Územní odb Prostějov.
bor
Policisté se dali hned do pátrání, které
přineslo kýžený výsledek. „Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Zejména na základě
pořízeného videozáznamu a osobní
znalosti policisté jako podezřelé ustanovili čtyřiačtyřicetiletou ženu a o rok
staršího muže. Ti se tohoto skutku měli
dopustit přesto, že oba byli v minulosti
pro obdobnou trestnou činnost odsouzeni. Tím byly naplněny znaky skutkové podstaty přečinu krádeže. Za oba
uvedené přečiny podezřelým hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky,“ konstatoval mluvčí prostějovské
policie s tím, že ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.
(mik)

PLUMLOV Z přečinu porušování domovní svobody a přečinu nebezpečného vyhrožování
podezírají plumlovští policisté
dvaadvacetiletého muže z Prostějovska. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit předminulou
sobotu 17. března krátce po půlnoci v Plumlově.
„Po předchozí rozepři s dívkou,
kterou považoval za svoji přítelkyni, se dle jeho slov posilnil alkoholem a přišel do místa jejího bydliště. Tam se dožadoval kontaktu
s dívkou. S tím však nesouhlasila
její matka a odmítla ho vpustit do
domu. To muže rozlítilo, a proto
do domu za použití násilí vnikl.
V domě pak matku, která se mu
snažila zabránit ve vstupu, fyzicky

napadl. Při tom jí slovně vyhrožoval zabitím,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
řediteství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Žena na místo pochopitelně přivolala policisty, kteří muže ihned
zadrželi. „Provedenou dechovou
zkouškou u něj změřili hodnotu
1,28 promile alkoholu v dechu.
Muž se k uvedenému jednání přiznal. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu nebezpečné
vyhrožování. Za ty podezřelému
hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení,“ prozradil František Kořínek. (mik)

Okradená dáma v centru města
PROSTĚJOV Zřejmě na obratného zloděje narazila uplynulý
pátek odpoledne šestapadesátiletá žena. Neznámý pachatel totiž
pravděpodobně někde na trase z
Poděbradova náměstí k ulici Kos-

telní využil u dámy chvilky nepozornosti a z kabelky, kterou měla
zavěšenou na rameni, jí odcizil
peněženku. Žena tak přišla o finanční hotovost, osobní doklady
a platební karty...

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Pokud bude
pachatel dopaden, hrozí mu podle

trestního zákoníku až dvouletý trest
odnětí svobody, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci,“ uvedla Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(pk)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

K PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ na dva
kamarády DOHNAL DÍVKU JEJÍ PÍTEL...
PROSTĚJOV Kamarádi Jan
a Lukáš rozhodně nepůsobí ani
jako násilníci, ani coby zvrhlíci.
Když jeden z nich do prostějovského bytu svých rodičů pozval
tehdy patnáctiletou Denisu, nezdálo se na tom nic až tak zvláštního. V jejich věku bylo stejně pochopitelné i to, že větší zájem
než o opakování učiva devátého ročníku základní školy měli zájem o sex. Jenže, vše skončilo jinak, než si větší polovina účastníků představovala. Po necelém roce museli oba sotva dvacetiletí
chlapci před senát prostějovského soudu.

➢ ze strany 3

Zvědavá dívka napřed nebyla proti,
a společné erotické hrátky si užívala dobrovolně. Ještě než však došlo
k samotnému pohlavnímu styku,
celou věc si rozmyslela. Nabyla to-

tiž přitom dojmu, že ji mladíci tlačí
do něčeho, co ona sama vlastně nechce. Po odchodu z bytu se okamžitě se svým zážitkem telefonicky svěřila své kamarádce. Co čert nechtěl

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
nebo chtěl, hovoru byl přítomný
i její přítel, se kterým se znala zejména díky internetu a občasným
návštěvám.
„Říkala mi, že ji její kamarádi měli
znásilnit. Brečela a byla vyklepaná.
Původně to nechtěla nikomu prozradit, přesvědčil jsem ji, že to tak
nemůže nechat a donutil ji nahlásit

celou věc na Policii ČR,“ vypověděl
kamarád Ivan, který dle svých slov
neviděl jinou možnost, jak celou
záležitost řešit.
Tuto výpověď u soudu v podstatě
potvrdil také Ivanův přítel, který
s ním byl během telefonátu v autě,
a následně společně vyrazili do Prostějova. Naopak další kamarádka
ze Zlína, které měla „znásilněná“
dívka původně telefonovat, k soudu navzdory opakovaným výzvám
odmítla přijet. Soud však trvá na
jejím výslechu, i proto muselo
být hlavní líčení odročeno na začátek května.

Ilustra ní foto: internet

Vybílil trafiku
V době od sobotního dopoledne
17. do pondělního rána 19. března se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do trafiky nedaleko centra Prostějova. Po násilném překonání vstupních dveří pachatel
z prodejny odcizil nejméně 2
000 korun v hotovosti a množství vystaveného zboží. Jednalo
se zejména o dosud nezjištěné
množství cigaret, tabáku, doutníků, žvýkaček, zapalovačů,
stíracích losů, kávy, SIM karet,
ale i například krmiva pro psy
a kočky. Škoda způsobená poškozením zařízení a odcizením
věcí nebyla dosud přesně vyčíslena. Zjevně však přesáhne částku 5 000 korun. Pokud policisté
pachatele dopadnou, za přečin
krádeže mu hrozí až dva roky
vězení.

Straka ve firmě
V dosud přesně nezjištěné době
mezi pondělním odpolednem
19. a úterním ránem 20. března
se stále neznámý pachatel vloupal do prodejního potravinového automatu v budově firmy
v Průmyslové ulici. Z automatu
poté odcizil přesně nezjištěné množství zboží v hodnotě
nejméně 12 200 korun. Škoda
způsobená poškozením přístroje bude vyčíslena dodatečně.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Razie na silnicích
Předminulý pátek 16. března
v odpoledních hodinách proběhla v Prostějově dopravně
bezpečnostní akce policistů.
Z 54 kontrolovaných vozidel policisté zjistili porušení ustanovení zákona o silničním provozu
u jedenadvaceti řidičů. Tyto přestupky pak strážci dopravního
pořádku vyřešili na místě uložením pokut v souhrnné výši 2 400
korun.

milujeme vecerník
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20. 3. 2018 52 cm 3,45 kg
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vědí, že například bundy, svetry
nebo košile mohou ještě pomoci
mnoha dalším lidem,“ prozradil
Večerníku Václav Poslušný, jeden
ze dvou dobrovolníků, kteří od
lidí vybírali nepotřebné věci pro
charitu. „V pytlích se ale objevují
také hračky, ručníky, bytový textil
a podobné věci. Je toho všeho ale
méně než vloni. Všude po městě
jsou už totiž rozmístěny velké kontejnery na staré oblečení, takže
lidé se ho zbavují u svého bydliště,“
pochválil Poslušný Prostějovany
s dobrým srdcem.
Večerník samozřejmě zajímalo,
kam vybrané věci poputují.

Na to nám odpověděla přímo
ředitelka občanského sdružení
Podaná ruka v Prostějově.
„Předně bych chtěla říct, že tuto
charitativní sbírku pořádáme již
patnáctým rokem. A mohu potvrdit, že vybraných věcí je skutečně
rok od roku méně a méně. Není to
ale tím, že by Prostějované neradi
pomáhali potřebným, to v žádném
případě. Pro mnohé je ale snazší vyhodit staré oblečení do kontejnerů,
které dnes mívají často přímo
u baráku,“ potvrdila současný trend
Miluše Hovorková. Se čtvrteční
akcí byla spokojena. „Vybrali
jsme desítky kilogramů oblečení

a dalších potřebných věcí. To vše
okamžitě odešleme do Broumova,
kde působí naše smluvní charitativní organizace. Ta vybrané věci
přerozdělí a posílá je potřebným
lidem na různá místa nejen po
České republice, ale i do zahraničí.
Hlavně se jedná o azylové domy,
domy pro matky s dětmi, spousta oblečení se posílá lidem do obcí
zasažených povodněmi, vichřicemi
a podobně. Nic nezůstane bez
užitku,“ vysvětlila Hovorková. Jak
vzápětí ještě dodala, veřejná sbírka
potřebným lidem proběhne na uvedených školách letos ještě jednou,
a to v září.
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Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV (Radka
Miloševská, tisková
mluvčí
společnosti Agel) Na všechny
dárce krve a krevních
složek, kteří přijdou
na Zelený čtvrtek darovat krev či plazmu
do Nemocnice Prostějov, čeká příjemné
velikonoční překvapení. Pro dobrovolníky z řad pravidelných
  ! "  #$
dárců i prvodárců
zdravotníci připravili
nejen velikonoční dekorace a atmosféru, ale i drobné dárečky.
Velikonoční odběr v Nemocnici Prostějov proběhne ve čtvrtek 29. března konkrétně od 6:00 do 8:00 hodin, kdy mohou zájemci přijít na běžný
odběr a darovat plnou krev. „Krev je v řadě případů nezbytná k záchraně
lidských životů, bohužel dárců krve je v České republice dlouhodobě
nedostatek, a to zejména těch RH negativních. Proto srdečně přivítáme
všechny nové dárce, kteří přijdou darovat krev poprvé a rozšíří řady našich pravidelných dárců. Vítáni jsou ale samozřejmě i naši stávající dárci,
kterých si velmi vážíme,“ říká MUDr. Milena Lukešová, vedoucí lékařka
transfúzní stanice Nemocnice Prostějov.
Důkazem vděčnosti i symbolickou sváteční pozorností budou v rámci
velikonočního odběru na hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Prostějov drobné sladké pozornosti pro všechny příchozí. K odběru je však nutné se předem objednat, a to na telefonu 582 315 210
nebo e-mailem na adrese transfuzka@npv.agel.cz.
Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku
18 až 65 let, přičemž vhodnost dárce je ještě vždy individuálně posuzována zdravotnickým personálem. „S sebou k odběru potřebuje každý
zájemce jen občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Před samotným odběrem je pak dobré se doma lehce najíst, nechodit tedy na lačno, jak se
občas prvodárci mylně domnívají, a dodržet dostatečný příjem tekutin,“
dodává MUDr. Lukešová.
Výhodami darování krve je přitom v současnosti nejen dobrý pocit
z ušlechtilého skutku, ale také možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od zdravotní
pojišťovny, občerstvení a odpočet ze základu daně z příjmu, a to ve výši
3000 korun za každý odběr.

drobnými dárky
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Večerník průběh charitativní
sbírky navštívil, a to na Základní
škole Jana Železného. „Jsem pro
každou dobrou a správnou věc,
s charitativní organizací Podaná
ruka úzce spolupracujeme už
dlouho a proto jí vždy rádi poskytneme místo pro veřejnou sbírku,“
nechal se slyšet ředitel školy
Jan Krchňavý, který je současně
i prostějovským zastupitelem za
hnutí PéVéčko.
Lidé během celého dne až
do patnácté hodiny nosili
do školy věci, které již doma
nepotřebovali. „V drtivé většině
případů se jedná o oblečení. Buď
je lidem už malé, obnošené, nebo
se ho prostě jen chtějí zbavit při
jarním úklidu a je jim líto tyto věci
vyhodit do popelnice. Sami dobře

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Občanské
sdružení Pomocná ruka
uspořádalo minulý čtvrtek na
dvou prostějovských základních školách charitativní
sbírku. Při ní se opět prověřila
otevřená srdce Prostějovanů,
kteří na Základní školu Jana
Železného i Reálné gymnázium a základní školu města
Prostějova ve Studentské ulici nosili oblečení, bytový textil, hračky a další věci určené
potřebným lidem.

Lidé nosili do školy nejen oblečení "#$%&'&()(*+&,-.)
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Eliška JEDLIČKOVÁ
16. 3. 2018 49 cm 2,65 kg
Žárovice

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!

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:

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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bývali ještě jedním problémem. Podle
některých členů rady města je v Prostějově katastrofální nedostatek ploch pro
venčení těchto zvířat. „Máme evidováno
přes tři tisíce psů a my jim musíme vytvořit podmínky. Jednáme o dalších plochách, kde by majitelé mohli svá zvířata
nechat volně pobíhat bez toho, že by byli
perzekuováni,“ vzkázala Hemerková.

UZAVØENA

V PÁTEK
30. BØEZNA
JE REDAKCE

kamery, policie násilníky zřejmě
dosud nedopadla!
„V současnosti probíhá prověřování
všech okolností tohoto incidentu. Nikdo dosud obviněn nebyl,“ uvedl bez
dalších podrobností František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Večerník neuspěl ani u Finančního
úřadu pro Olomoucký kraj. Zajímalo
nás, co kontroloři ve stánku fanklubu
hokejových Jestřábů odhalili za nepravosti a co se stalo s původně zabaveným zbožím. „Konkrétní informace
z daňového řízení nemůžeme s ohledem na povinnost uloženou v paragrafu 52 daňového řádu poskytnout,“
konstatovala Zuzana Žabčíková, tisková mluvčí FÚ.
(mik)

Proslýchá se však, že někteří ředitelé s navýšením nájemného razantně nesouhlasí.
„Pokud by se mělo nájemné upravovat,
pak je to otázka dohody obou stran, tedy
jestliže chce město nájemné zvýšit, pak
smluvní partner, tedy škola, musí souhlasit
s úpravou. Pokud souhlas magistrát nezíská, nemůže jednostranně nájemné zvýšit,“
odpověděl nekonkrétně Jiří Pospíšil.
A proč se vůbec chce „srovnávat“ nájemné pro všechny střední školy? „Byla
to myšlenka, která vzešla z diskusí v radě
města, že by mohlo a mělo dojít ke sjednocení nájemného na metr čtvereční u všech
středních škol, které využívají budov města. Já osobně musím říci, že rozdílné nájemné u některých škol vychází mimo jiného
i z toho, že také budovy jsou rozdílné...,“
konstatoval náměstek prostějovské primátorky.
(mik)

„I nadále jsme v nejistotě, jak vše dopadne,“
komentuje rozhodnutí NS ohledně Manthellanu VHUL¾O
náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil YHéHUQÊNX

Od blízkých lidí přítelkyně zmizelého se však Večerník dozvěděl, že pětačtyřicetiletý muž své
partnerce jen napsal velmi krátkou SMS zprávu, že je v pohodě.
Pak svůj mobilní telefon opět
vypnul. Je tedy opravdu v pohodě a nesáhne si na život? A psal
zprávu skutečně on sám? Jde
o demonstrativní projev zoufalství, nebo je skutečně v nebezpečí? Tento případ je zahalen až
příliš silnou rouškou tajemství.
Kde se přitom v tuto chvíli muž
nachází, to zřejmě neví ani poli- /"% %  $  
 "%
cie...
(mik) % ,),%" 

PROSTĚJOV Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně Manthellanu,
nebezpečí migrantů v Prostějově, ale také opravy prostějovských chodníků bezprostředně po zimním období. To vše Večerník probral v exkluzivním interview s Jiřím Pospíšilem (PéVéčko), náměstkem primátorky
statutárního města Prostějov.
podat. Musíme tedy nyní vyčkat na nový
EXKLUZIVNÍ
rozsudek krajského soudu. Kdy to bude?
rozhovor
To nikdo neví... Takže pořád jsme v určité
nejistotě, jak vše dopadne.“
pro Večerník
 Opoziční zastupitel Jan Navrátil
Michal
se v této souvislosti obul do právního
zástupce magistrátu Kotryse s tím, že
KADLEC
u Krajského soudu v Brně lhal. Co vy
 Jak moc zkomplikovalo či naopak na to?
vyjasnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu „To je výmysl pana Navrátila! Celé odvolapozici magistrátu vůči společnosti cí i dovolací řízení se vůbec netýkalo hodManthellan a naplánovanou výstavbu nocení nabídek jednotlivých uchazečů výGalerie Prostějov?
běrového řízení a tato tvrzení u Krajského
„Řekl bych, že situace se po verdiktu Nej- soudu v Brně při jednání vůbec nezazněla.
vyššího soudu nezměnila, nadále bude po- Musím říci, že pan Navrátil nemá pravdu,
kračovat odvolací řízení u krajského soudu. nechci vyloženě říci, že lže. Pokud jde o saJen pro vysvětlení, rozhodnutím Nejvyšší- motné hodnocení jednotlivých účastníků
ho soudu došlo ke zrušení rozsudku soudu výběrového řízení, magistr Kotrys vychákrajského, ale v žádném případě nenastala zel z hodnocení odborníků z řad členů
situace, o níž hovoří někteří opoziční zastu- hodnoticí komise, ze kterých vyplývá, že
pitelé, že platí rozsudek okresního soudu. PRIOR skončil v architektonické soutěži
Tedy že je smlouva od počátku neplatná! při hodnocení jednotlivých ukazatelů nejPolemika mezi Nejvyšším soudem a tím hůře. S obviněním o tom, že advokát údajkrajským je pouze o tom, zdali společnost ně lhal, se vypořádala i Česká advokátní
PRIOR obchodní domy má či nemá komora. Ta nejen konstatovala, že pan Kovůbec právo žalobu tohoto typu k soudu trys se nedopustil žádných lživých výroků,

ale ani neporušil pravidla etického kodexu
advokáta. Advokátní komora dospěla při
vlastním hodnocení nabídek uchazečů ke
stejným závěrům jako advokát Kotrys. Každý rozumně uvažující člověk si tedy může
udělat obrázek, kdo lže...“
 V poslední době různí investoři
stojí o výstavbu sociálních ubytoven či
o pronájem městských domů za účelem pronájmu bytů. Jak se k tomu staví
vedení magistrátu?
„Rada města řešila v poslední době několik žádostí o souhlas s výstavbou sociálních ubytoven, na něž měli investoři
čerpat státní dotace. Žádné ze žádostí
jsme nevyhověli, protože nechceme,
aby se město stalo místem koncentrace
nežádoucích osob, s nimiž by do města určitě přišly zvýšení problémových
jevů a nárůst kriminality. V žádném
případě nemáme zájem na tom, aby
zde vznikaly ubytovací kapacity, které
by eventuálně mohly být využity do
budoucna třeba i pro migranty. To já
osobně zásadně odmítám. Jen na okraj,
pokud by celá Evropská unie byla malinko funkční, tak bychom nyní neřešili problém kvót pro umísťování migrantů. A stačilo tak málo. Prostě první
plavidla s migranty otočit směr Afrika,
Asie a všechny poslat zpět domů!“

 Monitoruje magistrát po zimním
období škody na prostějovských chodnících? A pokud ano, kolik jich bude po
zimě opraveno?
„Samozřejmě monitorujeme a již také
připravujeme opravy. Jednak to budou
celoplošné rekonstrukce i lokální. Na
vše máme vyčleněny v rozpočtu finanční prostředky. Na celoplošné opravy je
vyčleněna částka čtyř milionů korun.
Na opravy lokální, kdy jde o poškozenou nebo uvolněnou dlažbu, máme
celkem dva miliony korun. Takže v letošním roce se opět pohybují částky
na opravy kolem šesti milionů korun,
což je v rámci rozpočtu města vcelku
rozumná suma.“
Celý rozhovor najdete již brzy na
www.vecernikpv.cz

    

PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje vesele dál. A jak je již dobrým zvykem, osmou rundu otevírá zpověď člena Rady
statutárního města Prostějov, po němž již v příštím vydání přijde na řadu zástupce podnikatelské sféry, kterého bude následovat
osobnost z kulturní či společenské oblasti a na závěr dostane prostor pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

„Hledaný muž v neděli osmnáctého
března 2018 v odpoledních hodinách odešel z místa bydliště neznámo kam a nedal o sobě od té doby
vědět. V pondělí devatenáctého
března pak nepřišel do zaměstnání.
Pravděpodobným důvodem jeho
odchodu je špatná životní situace,
kterou dle jeho slov nezvládá. V poslední době měl ve větší míře pít

„esemeskou“

PROSTĚJOV Znělo to hodně divoce. Žena z Prostějova přišla na služebnu Policie ČR nahlásit, že se její přítel
už dva dny neobjevil doma. Když ho
viděla naposled, zřetelně prý hovořil
o možnosti sebevraždy. Policisté proto ve středu odpoledne vyhlásili celostátní pátrání po pětačtyřicetiletém
Pavlu S. z Prostějova. Hned druhý
den však bylo odvoláno...

alkohol a také hovořit o možnosti
sebevraždy. Proto se jeho blízcí domnívají, že by mohl být v ohrožení
života,“ uvedl ve středu odpoledne
do pátrací relace František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Večerník relaci okamžitě zveřejnil na
svých internetových stránkách. Druhý den ráno však do redakce přišla
z policie příznivá zpráva a zároveň
žádost o stažení veřejné pátrací relace. „Pohřešovaný muž o sobě podal zprávu, je v pořádku. Pátrání tak
může být odvoláno,“ napsal Kořínek.

Pohřešovaný se ozval jen krátkou



PROSTĚJOV Podle informací Večerníku proběhla v minulých dnech
schůzka mezi zástupci vedení magistrátu a řediteli středních škol v Prostějově. Důvodem byl záměr srovnat ceny
nájemného v budovách ve vlastnictví
města na stejnou úroveň. Někomu se
tak musí nájemné zlevnit, dalším zase
zdražit...
„Mohu potvrdit, že jsem absolvoval schůzku s řediteli středních škol, které působí
v Prostějově v budovách ve vlastnictví
města. Na schůzce jsme probírali záležitosti
týkající se úpravy nájemného,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.

města Prostějova. „Jako jedno z prvních opatření uděláme to, že na plot
vyvěsíme cedule se zákazem pobíhání
psů uvnitř Rákosníčkova hřiště. Pokud
to nepomůže a strážníci nebo i zdejší
občané nás upozorní na další porušování nařízení města, pak učiníme přísnější opatření,“ prozradila náměstkyně.
Prostějovští radní se ale ohledně psů za-
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PROSTĚJOV Ten případ přinejmenším překvapil. V prostorách
Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově došlo ve čtvrtek 8.
března k neuvěřitelnému incidentu. Během hokejového utkání mezi
prostějovskými Jestřáby a kladenskými Rytíři podnikli kontroloři
z Finančního úřadu v Prostějově razii ve vestibulu, načež ve chvíli, kdy
zabavovali suvenýry prodávané obsluhou stánku bez jakýchkoliv potvrzení, začala jim sprostě nadávat
skupinka diváků stojících opodál...
A nejen to! Po chvíli se do obou kontrolorů z berňáku pustili i fyzicky. Žena
z Finančního úřadu skončila v nemocnici, úředník zůstal v šoku a lékaři ze
záchranky ho rovněž museli dávat dohromady. Přestože jsou na „zimáku“

PÁTRÁNÍ ODVOLÁNO!

„Rodičům musíme dát za pravdu. Rákosníčkovo hřiště je vybaveno dřevěným plotem, který nedokáže zabránit
vstupu nesvědomitým majitelům psů.
Jejich zvířata jsou pro hřiště nebezpečná z hygienických důvodů, psi tam ale
nemají co dělat i vzhledem k bezpečnosti malých dětí,“ potvrdila Večerníku
problém Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky statutárního

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé
se minulé úterý na zasedání rady
města zabývali aktuálním problémem z Husova náměstí. Především
rodiče malých dětí si stěžovali na
fakt, že na nedávno vybudované Rákosníčkovo hřiště mají volný přístup
i psi, kteří prostor znečišťují svými
výkaly a jsou rovněž nebezpeční pro
hrající si děti. Páníčci tam zvířata
venčí i přesto, že dětské hřiště je obehnáno plotem...

   
zjistili jsme

15

není nikdo obviněn. Zatím...

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz
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ké..,“ poznamenala Ivana Hemerková,
která následně ještě zmínila věčný boj
s Povodím Moravy. „Víme, že bychom
kolem nové výsadby stromů dokázali
udělat více například v lokalitě okolo
říčky Hloučely. Málokdy se ale s Povodím Moravy dohodneme,“ prozradila.
Jak vyplývá z následného grafu, magistrát každým rokem dokáže pokácené stromy nahradit v průměru třikrát stromy novými. „Považuji to za
veliký úspěch, i když vím, že lidé nám
budou neustále nadávat, že jenom kácíme. Já osobně bych si také představovala ještě zelenější Prostějov, všechno
ale záleží na možnostech,“ uzavírá toto
téma Hemerková.

Hemerková

tuje přesto

vecerník






  
  

pokácené a novì vysazené stromy v prostìjovì

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 22.
března deset minut před půl čtvrtou
odpoledne došlo v křižovatce ulic Dr.
Horáka a Bulharské k dopravní nehodě
osobního automobilu s cyklistou. Podle vyjádření policie může za nehodu
a následné těžké zranění seniora nepozorný šofér vozidla, který mu na křižovatce nedal přednost.
„Podle prvotního šetření jel šestatřicetiletý řidič s automobilem značky Opel ulicí
Dr. Horáka a odbočoval doleva do ulice
Bulharské směrem k ulici Okružní. Při
tom nedal přednost protijedoucímu sedmaosmdesátiletému cyklistovi, který jel
po hlavní ulici Bulharské,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. „Při
střetu cyklista utrpěl zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dva tisíce korun,“ prozradil Kořínek
následky.

jsme zvolili výsadbu keřů. Ty však bohužel nemají takovou funkci jako stromy, které umí polapit více prachových
částic nebo v letních horkých dnech
prostor alespoň pocitově více ochladit.
V poslední době se nám ale se správci
sítí daří uzavírat dohody, že i v těchto
případech můžeme vysazovat stromy,
nikoliv však s hlubokým kořenovým
systémem. A pokud dojde k havárii na
plynovodu či vodovodu, jsme nuceni
podle dohody strom na vlastní náklady
odstranit,“ vysvětlila náměstkyně prostějovské primátorky.
V jiných částech města je už ale situace daleko příznivější a magistrát
má v plánu velmi rozsáhlou výsadbu
stromů. „Už před několika lety jsme





v radě města přijali dlouhodobou strategii na ochranu životního prostředí.
Jedním z našich cílů je vytvořit rozsáhlé
prstence listnatých stromů okolo celého Prostějova. Někde se nám to daří už
teď, jinde jsou naše plány ještě pořád
v plenkách. Například v Okružní ulici
jsme už vysadili desítky stromů, plánujeme v této jižní části také rozsáhlý
park. Situaci nám ale trochu komplikuje fakt, že tam má probíhat i bytová
výstavba, tudíž většina pozemků je
soukromých. S jejich majiteli jednáme
a čekáme na jejich vyjádření, kde všude
budeme moci stromy vysadit. V jiných
lokalitách je to bohužel ještě složitější...“
Složitá situace je podle náměstkyně
primátorky pro životní prostředí především ve východní části Prostějova.
„Všichni víme, že dálnice D46 prochází na úrovni města, tudíž je největším
zdrojem smogu a polétavého prachu.
Pomoci mohla zahrádkářská kolonie
v Močidýlkách, která tam byla zřízena
před desítkami let. Bohužel nakonec
se z ní vyklubal jen zarostlý a špinavý
prostor. Tyto pozemky magistrát pomalu vykupuje a chystá se založit park,
který by alespoň trochu eliminoval špínu a prach z dálnice. Nevyhýbáme se
ani další možnosti výsadby okolo této
silnice, jenomže pozemky jsou buď
v majetku soukromých osob, nebo Ředitelství silnic a dálnic. A to je pak těž-
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náměstkyně Ivana

PROSTĚJOV Už se to zdá trošku divné... Nadcházející středu 28. března to budou přesně dva měsíce, co vyhořela budova reklamní agentury
Cheops v Olomoucké ulici. V neděli 28. ledna tam došlo k nejničivějšímu požáru v Prostějově za posledních deset let. Večerník každý týden
bombarduje hasiče i policisty dotazy ohledně příčin požáru. A stále chodí negativní reakce...
David Kopečný v exkluzivním rozhovoMichal Kadlec
ru pro Večerník bezprostředně po požáUž těsně po požáru v Cheopsu se mezi ru razantně odmítl. Ale proč tedy začalo
Prostějovany šířily spekulace o možném v budově hořet? To zatím nikdo neví.
pojistném podvodu. To ředitel agentury Nebo už ví, ale nechce to říct...

Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
„Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
mluvčí prostějovské policie, který zároveň upozorňuje veřejnost, že podobných
nehod může nyní přibývat. „S blížícím se
oteplením lze očekávat zvýšený pohyb
cyklistů nejen na území města Prostějova.
Proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti
a důsledněji vnímat provoz na komunikacích, protože cyklistu lze pochopitelně
přehlédnout snadněji než automobil.
Opatrnosti by však měli dbát také cyklisté.
Měli by se snažit být co nejviditelnější, ale
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také předvídat jednání ostatních účastníků
silničního provozu. Přestože mohou mít
v konkrétních situacích přednost, ‚přetlačovanou‘ s automobilem nemohou nikdy
vyhrát. V takovém případě jsou totiž nejzranitelnějším účastníkem dopravní nehody. Její následky pak lze zmírnit například
použitím bezpečnostní přilby,“ upozorňuje František Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Večerník již opakovaně informoval o tom, že při probíhající rekonstrukci Národního
domu v Prostějově bude tato secesní památku na delší čas uzavřena.
Poslední zprávy hovoří o tom, že se
tak má stát od června do konce září.
Nejvíce to odnese provoz kavárny
a restaurace. Prostějovští konšelé
však už jednají o náhradě ušlého
zisku.
„Jakmile se Národní dům uzavře, je
pochopitelné že restauraci a kavárně

vznikne poměrně značná finanční
ztráta. Město Prostějov založilo obchodní společnost Národní dům
a jsme také třetinovým podílníkem.
Proto jsme v radě rozhodli, že bude
nutné provozní ztrátu pokrýt. Stanovili jsme mezní částku dvou milionů
korun, která bude nepřekročitelná.
Může to být ale méně, v tuto chvíli totiž přesně nevíme, o jak dlouhou uzavírku provozu půjde,“ prozradila Večerníku Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně prostějovské primátorky.

Jak ještě připomněla, současně s náhradou ušlého zisku město uvažuje
o tom, že by pracovníky kavárny a restaurace Národního domu zaměstnávalo i nadále. „Ti pracovníci mohou
sice zůstat doma a pobírat šedesát
procent platu. Existuje tu ovšem riziko, že čekat čtyři měsíce bude pro
ně dlouhé a odejdou pracovat jinam.
Tomu chceme zamezit. Nyní usilovně
hledáme prostory, kde by restaurace
mohla přechodně fungovat i nadále,“
nastínila řešení Hemerková. (mik)

AŽ DVA MILIONY KORUN!
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„Teď jsem mluvila s naším vyšetřovatelem a nic nového v případu tohoto
požáru není. Jakmile bude, určitě vás
budu informovat,“ zareagovala na
další dotaz Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. „Tato věc je stále ve stádiu prověřování,“ napsal Večerníku rovněž
velmi stroze František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Nezbývá tedy nic jiného než čekat na
oficiální sdělení o závěrech vyšetřování příčin požáru. Jak už ale Večerník
veřejnost informoval pár dní po zničení budovy Cheopsu, uvnitř nalezli
hasiči celkem pět ohnisek požáru. To
logicky vůbec nenahrává tomu, že šlo
o pouhou technickou závadu... Nebo
snad ano?
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V Bulharské ulici srazil
autem starce na kole!

Prostějov (red) - Také v letošním
roce bude prostějovský magistrát
dotovat cyklobus, který v sobotu 14.
dubna vyjede znovu na trasu z Prostějova do Jedovnice. „Město Prostějov se stejně jako v minulých letech
bude podílet na jeho provozu, a to
úhradou ztráty, která provozem cyklobusu vznikne. Na zmíněné trase
bude město hradit náklady z Prostějova do Protivanova,“ uvedl Pavel
Smetana, náměstek primátorky Prostějova. Podle informací Večerníku
město uhradí montáž tažného zařízení pro tři autobusy v celkové výši 75
000 korun a také vícenáklady spojené
se zvýšenou spotřebou pohonných
hmot v hodnotě 35 000 korun.

Cyklobus vyjede i letos

Kácení stromů je v Prostějově věčné
téma. Lidé se často bouří, když jim někdo s motorovou pilou zruší strom, na
který byli zvyklí desítky let. Obzvláště
když roste v blízkosti jejich domova.
„Já ty emoce chápu, prožívala jsem je
nedávno s lidmi ze sídliště Šárka nebo
z Tylovy ulice. Právě v těchto lokalitách
probíhala a v případě Šárky ještě probíhat bude rozsáhlá revitalizace. A je jasné,
že při těchto investičních akcích města
musí často ustupovat i veřejná zeleň.
A ne vždy bohužel musí padnout stromy kvůli jejich špatnému zdravotnímu
stavu. Například v případě sídliště Šárka
nařídil odbor rozvoje a investic města
kácení tří desítek letitých stromů během
jedné z pěti etap revitalizace. Tyto stromy holt musely ustoupit novým parkovacím plochám nebo dětskému hřišti,“
konstatovala Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky Prostějova,
v jejíž gesci je právě životní prostředí.
„Lidé často volají po větším parkovišti,
protože nedostatek parkovacích ploch
a na sídlištích obzvláště je skutečně
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pro Večerník

katastrofální. Pak se ale každý zlobí,
že kvůli tomu musí být pokácen strom,
který tam rostl třeba padesát let. Nikdy
se nezavděčíte všem. My ale právě třeba
na sídlišti Šárka pokácené stromy nahrazujeme novou výsadbou, byť o kousek
dál,“ objasňuje.
Jak se Večerník dozvěděl, výsadba
nových stromů je na některých místech v Prostějově až problematická...
„Typickým příkladem je Olomoucká
ulice, kde v minulosti stromy rostly. Po
rekonstrukci silnice i chodníků před
třemi lety jsme tam opět chtěli vysadit.
Bohužel plynaři, elektrikáři i vodaři byli
proti. Jsou tam totiž tak mělce usazené inženýrské sítě, že by je kořenový
systém stromů mohl poškodit. Proto
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Nominanti zatím v tajnosti

Prostějov (mik) - Minulé úterý
schvalovali prostějovští radní nominanty na Ceny města Prostějova za
rok 2017. A stejně jako každý rok, tak
i nyní nechtějí konšelé před schválením na zastupitelstvu vybraná jména
zveřejňovat. Podle některých zdrojů
Večerníku radní schválili na prestižní cenu čtveřici nominantů. „Nemusí jít pouze o fyzické osoby, mezi
schválenými mohou být i některé
skupiny či soubory. Jejich jména ale
opravdu v tuto chvíli nemůžeme zveřejnit. V pondělí šestnáctého dubna
projdou nominanti schvalovacím
procesem zastupitelů, kteří rovněž
budou moci navrhnout i další jména.
Zároveň budou schvalovány návrhy
na udělení čestných ocenění města
Prostějova,“ przradila Večerníku Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějova.

milujeme

„Představovala bych si ještě zelenější Prostějov,“ konstat

PROSTĚJOV Když se kácí stromy, tak létají třísky. A ve chvíli, kdy se v Prostějově řeže, létají
kromě toho také nadávky a občané sepisují petice. Popravdě řečeno se město v posledních letech hodně často potýká s občanskou nespokojeností v případech, kdy magistrát
ruší jakoukoliv veřejnou zeleň. Pamatujeme na protesty obyvatel sídliště Šárka, kdy musely být v rámci revitalizace pokáceny hned desítky stromů najednou. To samé se týkalo
Tylovy ulice, kde byli lidé mnoho let zvyklí na krásně rozkvetlé sakury. Ty už jsou také minulostí. Jak je to tedy se stromy v Prostějově a proč tak často musí ustupovat nové zeleni?

362

Brnìnská „bez vody“

696

Prostějov (mik) - Prostějovský magistrát vydal upozornění, že výtokový
stojan v Brněnské ulici bude zrušen.
„Důvodem byly jednak stížnosti
okolních obyvatel na zneužívání odběru vody z tohoto stojanu a jednak
hluk způsobovaný čerpáním vody
zejména v nočních hodinách. Navíc
došlo začátkem března zřejmě vlivem
mrazu k poruše vodovodní přípojky
vedoucí k tomuto výtokovému stojanu. Ten tak bude zrušen bez náhrady,“ informovala Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Podobný stojan, ze kterého
obyvatelé města dlouhá léta čerpali
vodu zdarma, byl nedávno i nedaleko
v Okružní ulici. Ten však byl zrušen
již před šesti lety. „Tradovalo se, že jde
o kojeneckou vodu, to byl ale nesmysl,“ dodala Gáborová.
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Trend dnešní doby? Fotografie. Jen pár dekád
zpátky se cena jednoho snímku vyšplhala i na
několik desítek korun. Dnes je každá z nich
bezcenná, či spíše bez ceny. To znamená, že si
kdokoli, kdekoli a kdykoli může udělat fotografií, kolik jen chce, aniž by platil byť jen halíř.
A proč toho taky nevyužít, že? Nebo snad zneužít? Ten, kdo téhle vymoženosti využívá, zvěčňuje každou prkotinu bez přemýšlení. A ten, co
technologie zneužívá, se díky ní stává někým
jiným. Respektive zneužívá zkrašlovacích programů v počítači, aby se na snímku někým jiným stal.
Nejmódnější ze všech fotografií je tzv. selfie,
tedy fotka sebe sama. Kdo tvrdí, že ji nikdy
neudělal, lže. Spousta lidí si selfie udělá několikrát za život, a většina dokonce několikrát do
roka či do měsíce. A proč také ne, když nám to
moderní technologie umožňuje. Dívka jménem
Stephanie Leigh Rose si ale nemyslí, že je to tak
docela v pořádku. Jednoho dne si řekla: „Dost!“
a vytvořila tzv. anti-selfie. V době, kdy se všichni na svých cestách kolem světa chtějí zvěčnit
s úsměvem na tváři a monumentální stavbou
v pozadí, ona fotí sebe sama na známých místech, jak leží coby mrtvola.
A proč to dělá? Odpověď je prostá. Většina
z nás už navštívila minimálně pár zajímavých
míst, která si prostě musela vyfotit. V dnešní
době selfies se ale všichni zaměřují především
na sebe, to znamená, že společně s Eiffelovkou,
šikmou věží v Pise nebo schönbrunnskou zahradou vyfotí i svůj obličej jakožto přímý důkaz své přítomnosti na těchto místech. Mimoto
si snímky přikrášlují za pomoci různých programů a filtrů na korekci ošklivosti. Vše se tak
zdá být hezčí, než to ve skutečnosti je. Podle
Stephanie je ale samotná podstata fotografie
úplně jiná. Jde především o to zdokumentovat,
že člověk někde byl. Nic víc, nic míň. Proto
se sama do objektivu neculí ani nešpulí rty,
aby pro ostatní vypadala dobře a atraktivně,
fotí svět kolem sebe a jen tak mimochodem se
v něm objevuje i ona sama jako nedůležitá
mrtvola na chodníku.
V současné době zahlcené obrovským množstvím zbytečných selfies je nápad na mrtvolné
anti-selfies skvělý. Nová vlna těchto obrázků
degraduje všední činnost obyčejných lidí a je
to naprosto v pořádku. V minulosti jako i dnes
se originalita a výlučnost vůči těm „obyčejným
lidem“ po určitém trvání v čase však bohužel
stává již konvenční a ne-jedinečnou záležitostí. Ale stejně jako to bylo, je a samozřejmě
bude, být „anti“ (tedy být ten extravagantní
výstředník jako Rimbaud nebo Wilde vymaňující se ze spárů nudné společnosti) bylo, je
a vždy bude in.

FEJETON TEREZY MACHOVÉ
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lik bezesných nocí obětovat výzdobě
vajíček. Když to vše zvládnou, přijde velikonoční pondělí a ony se
musí třást strachy. Z domu raději
nevychází a skrývají se nejen před
svými manžely, ale tentokrát i před
sousedy, kamarády, bratry, syny
a dalšími agresory, které popadla nezdolná touha hrát si na kata Mydláře.
Je celkem logické, že si za takové situace položí otázku, proč to tak musí
být? To, co některým českým ženám
připadá jako podivná testosteronová
tradice, může u cizinek či feministek
vzbuzovat chuť svolávat demonstrace a malovat transparenty.
ezi odpůrkyně velikonočního násilí se zařadila i bývalá

Proè jste neodešla?
Paní primátorko, nejste jediná, komu se nelíbil projev nového prezidenta této
země. Úmyslně zdůrazňuji „této země“, protože můj prezident to rozhodně
není! Zaráží mě ale, přestože jste byla z projevu Miloše Zemana zklamaná, že
jste tedy nenašla odvahu vstát a na protest Vladislavský sál Pražského hradu
neopustila. Tu odvahu našlo jen pár jedinců. A strašně mě mrzí a zaráží fakt,
že se právě těchto pár lidí stalo terčem vulgárních posměšků od těch, kterým
Zemanova sprostota a útoky na svobodu slova naopak imponují. Nedá se nic
dělat, těch pět let to musíme ještě vydržet, i když kvůli Zemanovi máme ve
světě pořádnou ostudu.
Marie Zdráhalová, Prostějov

Zaneøádìná ulice
Nejsem sice z Vrahovic, ale těší mě, že se v této příměstské části staví nové koupaliště. Byl jsem se tam minulý týden podívat, když jsem jel na návštěvu za svými příbuznými. Chápu, že v případě výstavby, tak, lidově řečeno, létají třísky. Ale
nemile mě překvapila notně zablácená silnice v ulici Mikoláše Alše, která vede
přímo ke koupališti. Chudáci obyvatelé této ulice. Navíc kromě bláta jsou tam
i rozsypané úlomky betonu ze starého bazénu, který nákladní auta odvážejí někam na skládku. Copak nejde alespoň obden tuto silnici nechat uklidit?
Petr Slepánek, Prostějov

J

hlapi si to musí konečně přiznat. Existují ženy, která nesnesou konkurenci. Najdou se mezi
nimi i takové, které nenávidí muže.
A konečně se na světě vyskytují i ty,
které nemají rády Velikonoce. Proč?
Důvodů může být několik. Nejčastějším argumentem však zůstává, že
odmítají slavit svátky jara vlastním
výpraskem!
e třeba uznat, že ženy to o Velikonocích skutečně nemají vůbec
snadné... Lehce nabydou dojmu, že
domov musí nejen uklidit, ale i vyzdobit sádrovými zajíčky a barevnými svíčkami, upéct beránka, zadělat
na mazanec, spálit si ruce při sběru
čerstvých kopřiv na nádivku a něko-

C

„To je něco strašného! Já bych ty české Velikonoce okamžitě
zakázala.“ „#MeToo!“ I takto by mohl vypadat aktuální rozhovor dvou Američanek vyděšených z toho, že kdesi „v rádoby civilizované evropské zemi“ mrskají muži ženy po zadku
spleteným svazkem vrbového proutí. Kampaň #MeToo si původně dala za cíl upozornit na sexuální obtěžování hereček
bažících po rolích v hollywoodských filmech. Následně se
do světa rozšířila jako lavina. Jejímu tlaku už podlehly i automobilky, které kvůli ní připravily o výdělek desítky fešných
modelek. Po řadě let nebudou vozy na autosalónu v Ženevě
krášlit hezké ženy. Hrozí kvůli všeobecné hysterii konec i dalším tradicím? Třeba českým Velikonocům?

WX 
Nemám nic proti kontrolám z finančního úřadu, sám podnikám a za posledních deset let za mnou úředníci z berňáku byli už asi pětkrát. Kdo má
účetnictví v pořádku a platí daně, nemusí se kontrol bát. Ale nemohu si
odpustit pár kritických připomínek k události, kdy finančáci zasahovali na
zimním stadionu v Prostějově během posledního utkání s Kladnem. Proč si
vybrali chvíli pro kontrolu v době, kdy bylo na hokeji přes tři tisíce lidí a bylo
jasné, že u kontrolovaného stánku bude dlouhá fronta lidí? Vždyť ty prodejce šál a čepic mohli zkontrolovat před zápasem nebo i po něm. Nedivím se
tedy, že lidé byli naštvaní a došlo tam k fyzickému napadení. Samozřejmě ho
neschvaluji, jen namítám, že lidé z finančního úřadu hodně podcenili termín
kontroly.
P. L., Prostějov

Vážím si práce Azylového centra Prostějov, zejména co se týká pomoci bezdomovcům v azylovém domě za Určickou ulicí. Ale může mi proboha někdo říct,
proč se tam konečně nevybuduje nějaký chodník? Bezdomovci i nadále chodí po
silnici, a to i pozdě v noci. Ve tmě nejsou nijak osvětleni, tudíž je vůbec nejde rozpoznat. To se zase čeká na nějakou tragédii, aby se něco pohnulo dopředu? Myslím si, že podél silnice je na chodník místa dost. František Kleiner, Prostějov

Chtìlo by to chodník



starší, že dočista neuschnou, v obojím případě, že ušetří za drahou kosmetiku. Ta totiž stejně jako pomlázka funguje na principu – věř a víra
tvá tě omladí.
S nad i díky těmto ženám jsem přesvědčen, že žádná globální kampaň
naše Velikonoce nezničí. Tou největší hrozbou pro naše tradice je naopak lenost, laxnost a lhostejnost nás
samotných.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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ministryně sociálních věcí Michaela
Marksová Tominová, která se s bojovností sobě vlastní nechala slyšet,
že „pokud by ji někdo chtěl poplácat
výrazněji, tak by se mu pomlázku
snažila vytrhnout a zlomit.“ Podobně kriticky vnímal velikonoční
mrskání žen i český génius Jára Cimrman. Proti tomuto zvyku dokonce údajně podnikal protestní akce
pod heslem „Ženu ani květinou a ani
dřevinou neuhodíš!“ Na demonstracích obvykle býval obklopen davem
vášnivých feministek. Jejich přízeň
se mu zpočátku zamlouvala, a snažil
se proto protestovat co možná nejčastěji. Čím déle se však Cimrman
pohyboval v převážně ženském prostředí, tím více začínal chápat prospěšnost, posléze až nutnost velikonoční tradice. Nakonec zcela otočil
svůj postoj a začal naopak prosazovat důkladnější a především častější
vyplácení žen. Svědčí o tom jeho spis
„Soužití a trest“, ve kterém navázal na
celoživotní dílo markýze de Sade.
avzdory všem příkořím se
u nás stále najdou hrdinky,
které mrzí, že se domácí velikonoční tradice dodržují čím dál méně.
Pokud jsou mladé, vítají pomlázku
s tím, že díky ní nezvadnou, jsou-li

TAKÉ CHCETE ZRUŠIT VELIKONOCE? #MYNEE!

Nejvyšší soud ČR zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jenž v červenci 2016 určil, že smlouvy
mezi prostějovským magistrátem a developerskou
společností Manthellan na pronájem pozemků
v centru města jsou i nadále platné. Kritici výstavby
Galerie Prostějov slaví, a slaví zřejmě i většina prostějovských radních, kteří se v posledních měsících
ostře vymezují vůči chování Manthellanu. Ale já
si kladu otázku, komu vlastně aktuální rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR prospěje? Zřejmě pouze těm,
kteří chtějí Manthellan vyšachovat ze hry a chtějí,
aby „opustil“ Prostějov. Řadovým lidem neustále poukazujícím na bordel a nedůstojné prostředí
v okolí Špalíčku však tato zpráva radost nedělá. Kdo
uvažuje logicky, ví, že toto rozhodnutí celý spor
mezi magistrátem a Manthellanem vlastně neřeší,
ale pouze prodlouží. Předmětná věc se vrací ke Krajskému soudu, ten nějak rozhodne znovu. Pak bude
každopádně následovat odvolání poražené strany.
Právní spor se tak může prodloužit na další dva tři
roky, nebo i pět let. A po tuto dobu budeme okolo
Špalíčku chodit v blátě, prachu a po rozbitých chodnících. A parkovat v kalužích.
Takže vzhůru do další nejistoty!

Komu to vlastně Být „anti“ je IN
prospěje?

Michal
KADLEC
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milujeme vecerník
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Ahoj všichni,
tak nám v Prostějově skončila hokejová sezóna a já si myslím, že se naši Jestřábi nemají za co stydět. Domnívám
se, že na to, jaké turbulence se okolo
hokeje v našem městě dějí, se hráči
ani trenéři nenechali rozhodit a šli si za
svým cílem. Je třeba je za to pochválit.
Pochválit lze i fanoušky za zajímavá
chorea především v utkáních play-off,
za vysoké návštěvy a za fandění. To, že
byli v posledním zápase údajně politi
kontroloři EET, určitě nezkazí celkový obraz. Škoda jen, že se určitá část
nechala strhnout k účasti na tanečcích
opozice i koalice a dvou hokejových
subjektů, které někdy přerostly z valčíku až do ohnivého tanga. Podle mě
zbytečně, protože už Fox Mulder v seriálu AKTA X říkal, že pravda je někde
tam venku.
A tak nakonec jediným, koho asi nikdo nepochválí, je bohužel člověk,
který toho pro český a světový hokej udělal mnoho, leč poslední dny
předvádí, dle mého názoru, pro svou
osobu a osobnost nedůstojnou parodii. Nezbývá mi než souhlasit s dalším
veteránem Petrem Nedvědem, který
ho zkritizoval za to, že nosí sobě nebezpečnou helmu, která dosahuje
kvalit tak leda zimní čepice a aféra
okolo údajného likvidačního faulu je
jen nafouknutá bublina. U jiného hráče by se to tak neřešilo. I ono vteřinové
krasobruslení kvůli počtu startů je
také jen výsměchem a opravdu nedůstojné hokejové ikony, a to obzvláště
v roce, kdy si připomínáme 20 let od
„Zlatého“ Nagana. Co k tomu říct?
Snad jen to, že nám snad ještě číslo
68 předvede něco lepšího ze svého
repertoáru a jeho kariéra neskončí
trapasem.
Sezóna skončila, někteří hráči odejdou, jiní přijdou a v příští sezóně se
zase bude fandit Jestřábům. Věřme,
že to zase bude o stupínek lepší a třeba se dočkáme i oné baráže, která dělí
vyvolené a ty ostatní.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO

publicistika
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TOMÁŠ
OVAD
Z GYMNÁZIA JIÍHO WOLKERA NA MEZINÁRODNÍ SOUT ŽI

Foto: archív GJW

18032310333

MLADÝCH V DC1 V PEKINGU

18032310328

„Vážený pane řediteli, dovolte, abych
Vás informoval o úspěchu Vašeho studenta Tomáše Ovada, který bude reprezentovat Vaši školu, náš Český svaz
vědeckotechnických společností a Českou republiku ve finále mezinárodní
studentské středoškolské odborné
soutěže The Beijing Youth Science
Creation Competition 2018. Soutěž
se uskuteční v Pekingu ve dnech 24. až
30. března 2018.“
Tak začíná dopis, který řediteli
nejstaršího prostějovského gymnázia přišel před několika dny.
Jeho odesílatelem je doc. Daniel
Hanus, předseda Českého svazu
vědeckotechnických společností.
Jím popisovaný úspěch studenta

maturitního ročníku Gymnázia
Jiřího Wolkera Tomáše Ovada je
skutečně výjimečný. Z celé České
republiky jsou na exkluzivní celosvětovou soutěž vysíláni pouze čtyři
studenti.
„Tomáš Ovad bude v Číně soutěžit
s projektem The Effect of Silver Nanoparticles Size on Signal Intensity
Enhancement in Raman Spectra
of Adenine,“ pokračuje dopis doc.
Hanuse. „Chtěl bych vyzdvihnout
pečlivou přípravu Tomáše a poděkovat za jeho podporu Vaší školou
a pedagogy.“
Mladý vědec z GJW sklízí úspěchy
v soutěžích už dlouhá léta. Jeho
nadání je obdivuhodně všestranné, vedle chemie, která je jeho
hlavním oborem, školu dvakrát reprezentoval v celostátních kolech
francouzské i anglické olympiády
v Praze. Mezi středoškoláky se tedy
v obou těchto jazycích dostal mezi
nejlepší desítku v republice. Perfektní znalost cizích jazyků bude
pro něj v prestižní mezinárodní
vědecké soutěži jistě výhodou.
„Tomáši Ovadovi budeme držet
palce v soutěži, jejímž organizátorem je Pekingská asociace pro vědu
a techniku,“ končí dopis doc. Daniel
Hanus. K tomuto přání se připojujeme i my a těšíme se na to, že Tomáš
Ovad bude skvěle reprezentovat
svou školu, město Prostějov i celou
Českou republiku.

Pondělí 26. března 2018
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RYCHLÝ
NÍK

NEJVĚTŠÍ KOŠT PÁLENEK
EXKLUZI

VNĚ

V KRAJI KONČÍ

Desátý roèník Mostkovického
kaléšku byl zøejmì posledním
MOSTKOVICE Každá písnička jednou dozní. Někdy to však nečekáme. To nepochybně platí i o konci největšího koštu pálenek
v Olomouckém kraji, který se každoročně konal v polovině dubna pod heslem „Není důležité zvítězit, ale vypálit“. Letos však již
tamní sokolovna zůstane v daném termínu prázdná, jedenáctý
ročník Mostkovického kaléšku se totiž neuskuteční. Večerníku
tuto nemilou zprávu exkluzivně prozradil sám hlavní organizátor.

Podpoøte knihovnu!
Němčice nad Hanou (mls) - Městská knihovna se zapojila do facebookové soutěže „Knihovna jinak 2018“.
Nelze se co divit. Do němčické
knihovny chodí ženy meditovat a věnovat se intuitivní kresbě, děti tvoří
deskové hry, zvídaví čtenáři si půjčují
knihy tzv. na slepo, dobrodruhové navštěvují cestopisné přednášky, knižní
detektivové pátrají v knihovně po ztracených knihách a v čekárně u praktického lékaře mohou pacienti využít
služeb tzv. knihobudky. Fanoušci
knihovny v Němčicích ji mohou podpořit „likem“ pod fotografií v albu na
facebookovém profilu Svazu měst
a obcí ČR, který soutěž vyhlásil. Hlasovat můžete až do půlnoci 8. dubna.

Bílovice-Lutotín (mls) - Na dotace
nezbytné pro výstavbu kanalizaci si
mohou začít dělat zálusk už i menší
obce. Musí však být dobře připraveny.
I z tohoto důvodu podala obec Bílovice-Lutotín žádost o stavební povolení na výstavbu kanalizace. Splašky
místních by se měly likvidovat v ČOV
v Kostelci na Hané.

POÈTY VZORKÙ NA KALÉŠKU:

 







Problémy s pořádáním oblíbených
koštů mají i jinde... Údajně kvůli neúrodě ovoce a malému počtu zaslaných
vzorků skončila tradiční Vranovická
štamprla, o konci uvažují i pořadatelé
Véšovského koštu, který se letos konal
po desáté. „Problém není v ovoci, ale
v lidech. V současné době se čím dál
hůře hledá někdo ochotný udělat něco
nezištně i pro ostatní. Musím říct, že
mně kamarádi vždy vydatně pomáhali,
nicméně i oni mají své povinnosti a další zájmy. Když pak od některých lidí zaslechnete, že to děláte kvůli tomu, abyste se napakoval, tak vám to přijde líto,“
posteskl si loučící se Lubomír Karafiát.



Mostkovické kaléšek připravovala
parta kamarádů z prostějovského
oddílu Vodáci SQ, kteří do tamní
palírny jezdili destilovat nasbírané
ovoce. Hlavní odpovědnost však stála na jediném muži. „S kaléškem byla
pokaždé spousta práce, která zabírala
hromadu času. Po desátém ročníku
mi doma naznačili, že bych se více
jak organizaci této akce měl věnovat
rodině,“ vysvětlil důvod konce oblíbeného kaléšku Lubomír Karafiát,
který nabídl, že s přípravou v rámci
možností rád vypomůže. Stěžejní
břemeno odpovědnosti už ovšem
nést nechtěl. „Nikdo, kdo by se toho
chopil místo mě, se však mezi námi
nenašel...,“ zkonstatoval Karafiát
s tím, že on sám se už k pořádání „na

Zcela zavøou silnici
Vranovice, Vincencov (mls) - Ode
dnešního dne, tj. od pondělí 26. března, bude zcela uzavřena silnice mezi
Vranovicemi a Vincencovem. Důvodem je její kompletní oprava, která je
naplánována do tří etap. V první, která
by měla být dokončena 28. května,
bude uzavřena silnice v úseku od konce obce Vranovice po křižovatku se
silnicí ve směru do Otaslavic. Od 12.
do 13. května pak bude uzavřena i tato
křižovatka u Vincencova. Ve třetí fázi
by se mělo pokračovat v opravách od
začátku obce po střed Vranovic. Tato
uzavírka bude schválena dodatečně.

Chystají kanalizaci

5   ) "  5 
$%# "%
 `\0% q"w 
 "%%  
 &"& 2" 

    



Martin ZAORAL



 



pro Večerník

plný úvazek“ zřejmě nikdy nevrátí.
Mostkovické kaléšek každoročně zcela zaplnil místní sokolovnu. Vzorky do soutěže přicházely
nejen ze všech koutů Prostějovska,
ale zejména z jižní Moravy. Pravidelně se objevovaly také pálenky
z Čech či Slovenska. Jejich počet se
rok od roku zvyšoval, rekord padl
před dvěma lety, kdy se zastavil na
čísle 891. Na jubilejním desátém ročníku se pak sešlo o sedmnáct vzorků
méně. „V jejich počtu by určitě nebyl
problém ani do budoucna. Vždycky
by se nějaké podařilo sehnat. Problém byl spíš v tom, že jsem chtěl
akci stále vylepšovat, třeba ji doplnit
o vystoupení hudebníků či další doprovodné akce, jak je to běžné třeba
na jižní Moravě. Ale to se bohužel
moc nedařilo,“ vyjádřil se Lubomír
Karafiát, podle něhož zájem ze strany místních nebyl takový, jaký by si
on sám představoval. „Z Mostkovic
vždy dorazilo sotva pár lidí. Pokaždé
mě to docela mrzelo,“ přiznal.
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Opravují høbitov
Němčice nad Hanou (mls) - Nedávno započaly práce na opravě hřbitova
v Němčicích nad Hanou. Při této
rekonstrukci budou opraveny obvodové zdivo, budova márnice a také
zbývající chodníky na hřbitově. Město
žádá návštěvníky hřbitova, aby věnovali zvýšenou opatrnost při pohybu
na stavbě a byli shovívaví k pracovníkům.

Způsobila velkou škodu, STIHLA JI SMRT!
, " %$ ,$$# "5 & 25  

SMRŽICE Tomu se říká mít pech!
Srážky se zvěří na silnicích bývají pro řidiče hodně nebezpečné,
v případě nehody z předminulého
víkendu však šlo hlavně o hmotnou
újmu. Srna, která u Smržic vběhla
řidiči Fordu do cesty, způsobila totiž na autě značnou škodu...
„V neděli osmnáctého března
 "% před půl druhou odpoledne došlo

na komunikaci mezi obcemi Kaple a Smržice ke střetu osobního
automobilu značky Ford se srnou.
Zvíře do cesty sedmatřicetiletému řidiči z pravé strany vyběhlo
náhle a ten střetu již nedokázal zabránit. Ke zranění osob nedošlo,
výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na pětaosmdesát tisíc korun,“ prozradil

František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Srna střet
s vozidlem nepřežila a převzal si ji
člen místního mysliveckého sdružení,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

STAVBA !"#$"%&    (  
Otevřít by se měla už letos 1. května

REPECHY Tak to je dobrá zpráva!
V listopadu 2016 se začalo se stavbou rozhledny ‚Kopaninka‘ v Repechách na Drahanské vrchovině.
Iniciátoři celého projektu ji původně chtěli dokončit během několika
málo měsíců. Stavba se však kvůli
problémům s financováním zastavila a dodnes není hotová. Dle aktuálních informací by se však právě
v těchto dnech měly veškeré práce
finalizovat.

Martin ZAORAL

Jak Večerník zjistil, momentálně má
probíhat finální montáž rozhledny
‚Kopaninka‘ na vrcholu kopce v Repechách. Vyhlídková plošina má být
umístěna osmnáct metrů nad okolním terénem, celkově by měla rozhledna dosáhnout výšky dvaadvacet
a půl metru. „Stavba by měla být dokončena do konce dubna. Rozpočet
díla je cca 2,3 milionu korun. Zatím
se na této částce podílel Olomoucký
kraj, který přispěl částkou sedm set
tisíc korun a město Prostějov, které
věnovalo padesát tisíc korun,“ odha-

lil zdroje financování Břetislav Usnul
ze spolku Repechy Crew, který je investorem celé stavby.
Spolek se stále snaží sehnat zbývajícího zhruba půldruhého milionu
korun. „Zatím se nám to moc nedaří.
Máme ještě zažádáno o dotace, také
věříme, že se najdou nějací sponzoři
a podporovatelé. Jinak zbývá poslední
možnost, kterou je úvěr, dlouhodobě
splácený z vybraného vstupného,“
uvedl Usnul.
Spolek Repechy Crew vznikl v roce
2014 a jeho posláním je podpora tu-

zjistili jsme

ristického ruchu na Drahanské vrchovině, dále pak poskytování obecně
prospěšných služeb v oblasti kultury,
sportu, životního prostředí a sociálních služeb. „´Rozhledna ‚Kopaninka‘ se stane důstojnou dominantou
zdejšího kraje. Její otevření bychom
rádi nasměrovali na prvního května,“
prozradil Břetislav Usnul s tím, že lidé
na rozhlednu mohou přispět na
transparentním účtu spolku Repechy Crew číslo 3804958349/0800.
7  " " $"  
x\ {"- % 
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Dosud nezjištěný pachatel se v době od
18. do 24. března vloupal v malé obci
na Prostějovsku do objektu hospodářských budov, kde odcizil zahradní
nářadí a stroje v hodnotě za pětadvacet
tisíc korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže. Za takové
jednání pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci.

Zloděj zahradníkem

Uplynulý čtvrtek 22. března před dvacátou hodinou kontrolovali policisté
v centru Hluchova osobní automobil
a jeho dvaapadesátiletého řidiče. Provedenou dechovou zkouškou u něj
změřili hodnotu 1,72 promile alkoholu
v dechu. Muž se změřenými hodnotami
souhlasil a přiznal vypití tří sklenic grogu. Další jízdu policisté muži zakázali.
Řidičský průkaz zadržen nebyl, protože
muž není jeho držitelem. Pro své jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok.

Neřidič pil grog

V době od 10. do 22. března se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do rekreační chalupy v obci Služín. Pachatel nejprve musel přelézt zídku kolem pozemku
a poté vypáčil vstupní dveře do objektu.
Ten prohledal, ale k odcizení nic nenašel. Majiteli chalupy tak poškozením
vstupních dveří způsobil škodu vyčíslenou na jeden tisíc korun. V případě
dopadení pachateli tohoto skutku za
přečin porušování domovní svobody
a přečin krádeže ve stádiu pokusu hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři roky.

Vypáčil dveře, a nic!

Přes noc z úterý 20. na středu 21.
března se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do prodejny v Konici, kam
vnikl po násilném překonání vstupních dveří. Z objektu poté odcizil
notebook značky Lenovo se čtečkou
na stahování dat z karet digitálních tachografů se softwarem a finanční hotovost ve výši dvaatřicet tisíc korun.
Celková výše způsobené škody byla
vyčíslena na 71 tisíc korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachatel hrozí až dva roky vězení.

Vloupání do prodejny

V blíže nezjištěné době od 12. do 20.
března se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do neobývaného rodinného
domu v Otaslavicích. Pachatel nejprve
přes nezajištěnou branku vnikl na dvůr
domu, odkud se poté za použití násilí
vloupal i do jeho interiéru. Ten prohledal a odcizil z něj televizor značky Panasonic se set-top boxem, automatickou
pračku a ze dvora čtyři kusy pneumatik.
Celkovou výši způsobené škody majitel
domu vyčíslil na 8 200 korun. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádež hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Do „Metel“ za kořistí

KRONIKA

ERNÁ
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V kostelecké sokolovně to žije. Předminulý víkend se tam konal úspěšný
dětský karneval s nečekaně vysokou
návštěvností. Uplynulou sobotu si
zase uspořádali Vítání jara. Postupně
si zatancovali, zazpívali a zahráli snad
všichni, kteří mohli.
Program odstartovaly krojované děti
z Malého Kosíře, následně se představily místní mateřské centrum a taneční kroužek zumby. Během přestávky si
mohli přítomní vyzkoušet svoji zručnost v některé z připravených dílniček.
Malí i velcí pletli pomlázky, vyráběli
p y do květináčů, vytváy
ozdobné zápichy
3x foto: Martin Zaoral

řeli dekorace ze sena či mohli navštívit
hravý Veselovědný koutek Jany Krejčí.
Po přestávce vystoupili dospělí členové Kosíře a následoval hudební
průlet s dětmi z kostelecké mateřinky.
Zatímco chlapci se převlékli za elegantní barové hudebníky s klobouky na hlavách, děvčata zase zvolila
kostým roztleskávaček americké
NBA. Jako poslední mohli diváci sledovat humorné trampoty seniorky
s obrovskou řepou v podání dětí z dramatického kroužku.
Zatímco pro vystupující děti to byl
p p
v mnoha případech
křest ohněm ppřed
početným publikem, rodiče pak zase
mohli být na svoje ratolesti patřičně
hrdí. „Byla jsem zvědavá, co to kluk
v té školce nacvičuje. Když jsem se ho
ptala, tvářil se tajemně, víc jsem se dozvěděla, až když bylo potřeba sehnat
kostým. Výsledek mě mile překvapil
i pobavil,“ nechala se slyšet jedna z přítomných maminek.
Po celou dobu probíhal v sokolovně rovněž velikonoční jarmark, na
kterém byly k mání nejrůznější ozdoby, svíčky či domácí med. „Myslím, že se tato akce u nás ujala a věřím,

Martin ZAORAL

která však již v té době byla v osobním
bankrotu. Celé řadě věřitelů dlužila
přes deset milionů korun. Firmu,
která dům oficiálně stavěla, nechala
přepsat na svého syna. Ten se však
zajímal o jiné věci než o její řízení
a už loni skončil ve vazbě kvůli výrobě a pašování drog. Projekt přitom
podpořil stát pěti miliony korun.
Z podmínek pro přijetí dotace vyplývalo, že stavba musí být dokončena nejpozději do dvou let. Tak se
ovšem nestalo. Zájemců o bydlení
v domě se zvýhodněným nájemným
je dost, otázkou zůstává, v jaké podobě se projekt vůbec podaří dokončit
a jak bude fungovat. Jisté je, že ani půl
roku po vypršení původního termínu
domov neotevře...

Začátkem října 2015 posvětil kralický
farář stavbu nového Domu pro seniory v Bedihošti. Za projektem stála Kaže se sem příští rok opět vrátí,“ prohlá- teřina Koldová z nedalekých Kraliček,
sil starosta Kostelce na Hané František Horák, který se na akci mimo jiné
zhostil role fotografa.
Čilý ruch v sokolovně pro letošek samozřejmě nekončí. Například příští
neděli 8. dubna zde proběhne Bazárek dětského oblečení, na němž
bude možné koupit či prodat oblečení a obuv na děti od 0 do 15 let. Další
letošní akcí pak bude oblíbený Dětský
den, který se koncem května bude
konat ve sportovním areálu u místní
školy.
Termín dokon2ení Domova pro seniory se neustále oddaluje.

BYLI JSME
U TOHO

Na úspchu vystoupení dtí z kostelecké mateinky mla nepochybn lví podíl jejich
zapálená paní u2itelka, která s nimi po celou dobu tancovala a ze všech sil je povzbuzovala.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE

BEDIHOŠŤ Do velkého dobrodružství se pustili noví majitelé
Domova pro seniory v Bedihošti.
Projekt, který má nabídnout ubytování se zvýhodněným nájemným
provází od začátku neuvěřitelné
komplikace. Kvůli dotacím měl být
otevřen nejpozději loni v listopadu,
přes urputnou snahu jeho nových
majitelů se tak ovšem nestalo ani
v dalším v pořadí již třetím avizovaném termínu. Tím byl březen letošního roku... Co bude dál?

Foto: archiv Ve erníku

„Dle mého odhadu budou rádi, pokud
se to podaří alespoň v květnu. Bude
však záležet na počasí,“ konstatoval
starosta Bedihoště Jiří Zips. Obec pro
výstavbu domova coby projektu na
podporu seniorů poskytla pozemky.
Jeho další provoz by už měl být zcela
v režii nových majitelů.
Celou situaci budeme i nadále sledovat.

EXKLUZIVNĚ

Dm pro seniory v Bedihošti?

PTENÍ Tak tato budova opravdu prokoukne! V polovině února se ve Ptení
pustili do zateplování objektu tamního
obecního úřadu. Hotovo by mělo být
zhruba v polovině letošního května.
Kořeny budovy, kde v současnosti sídlí
místní obecní úřad, sahají do roku 1904.
Tehdy byla na místě bývalého Hejbalova
gruntu postavena a následně i otevřena
nová škola, která se čtyři roky po konci
druhé světové války přestěhovala do stávající budovy. Poslední větší opravou prošla nemovitost v osmdesátých letech minulého století, kdy se na ní měnila okna.
Nyní objekt čeká zateplení, které přijde
na 3,5 milionu korun bez DPH. Na celou

zjistili jsme

akci získala obec dotaci ve výši 1,5 milionu korun ze Státního fondu Ministerstva
životního prostředí. Zbývající dva miliony
doplatila ze svého rozpočtu. „K tomu je
třeba ještě připočíst čtyři sta tisíc korun,
které zaplatíme za nové topení,“ upřesnil
starosta Ptení.
Budova by se po rekonstrukci měla do
jisté míry přizpůsobit původnímu vzhledu, který je ještě patrný na archivních
fotografiích. Nejedná se přitom o jediný
letošní velký projekt v centru této obce.
V dohledné době by se tam chtěli pustit
do výstavby nového objektu sloužícího
pro potřeby mateřské školky, jejíž kapacita
už nestačí. Například loni musela odmítnout deset dětí. Nová třída by měla mít
kapacitu čtyřiadvacet dětí, otevřít má už
letos v září.
(mls)

V roce 1904 byla postavena budova školy. Rozsáhlá rekonstrukce by se mla do
jisté míry pizp&sobit jejímu dívjšímu vzhledu.
Foto: Martin Zaoral

OLŠANY U PROSTĚJOVA Banální
nehoda, ale pokutu nakonec zaplatili
oba řidiči. Šofér škodovky nacouval
v Olšanech do odstaveného Audi,
ovšem policisté záhy zjistili, že mladá
řidička druhého auta zase špatně parkovala...
„V pátek šestnáctého března před polednem došlo v obci Olšany u Prostějova
k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Pětapadesátiletý řidič vozidla
značky Škoda při couvání narazil do pravé
přední části u krajnice zaparkovaného automobilu značky Audi. Ke zranění osob
nedošlo, výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na pětašedesát
tisíc korun. Alkohol byl u řidičů obou
vozidel vyloučen provedenými dechovými zkouškami,“ popsal na první pohled
banální nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při šetření příčin nehody však policisté
zjistili zajímavé okolnosti... „Na místo
přivolaní policisté odhalili, že automobil
Audi je zaparkovaný v rozporu s pravidly
silničního provozu v protisměru. Viníkem

nehody byl určen řidič škodovky. Jeho přestupek policisté vyřešili uložením pokuty na
místě. Pětatřicetiletá řidička Audi se zaparkováním v protisměru dopustila přestupku
podle zákona o silničním provozu. Také
tento přestupek policisté vyřešili uložením
pokuty na místě,“ sdělil Kořínek. (mik)

Na první pohled se zdálo, že šlo pouze o „škrábance“, na obou autech ale vznikla škoda
za 65 000 korun.
2x foto: Policie R

platili pokutu oba řidiči

PROSTĚJOVSKO Minulé pondělí
19. března před dvacátou hodinou
obdrželi policisté oznámení od řidiče
osobního automobilu značky Ford,
že při jízdě po dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí měl poruchu
a nepojízdné vozidlo stojí na jedenáctém kilometru ve směru na Olomouc
a částečně zasahuje i do pravého jízdního pruhu. Na místo vyslaní policisté překážku ihned označili. Po chvíli
k místu přijížděl kamion...
Na místo porouchaného automobilu policisté přivolali pracovníky Ředitelství silnic a dálnic s pojízdnou uzavírkovou světelnou tabulí, kterou bylo místo označeno
do příjezdu již přivolané odtahové služby.
„Ve 21:15 hodin místem řídil šestačtyřicetiletý muž nákladní automobil značky
Volvo s návěsem. Zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy hustotě provozu řidič kamionu nestihl včas reagovat
na překážku na komunikaci a do přívěsu
se světelnou uzavírkovou tabulí narazil.
Vlivem nárazu došlo k posunutí přívěsu
s tabulí i dodávky, ke které byl přívěs při-

SpoušN na dálnici zp&sobila nepozornost idi2e kamionu, který absolutn nereagoval
na ozna2ené místo s porouchaným automobilem.
2x foto: Policie R

Kamion to
napral do
svìtelné tabule

mo
pojen. Ta byla vytlačena částečně mimo
k,
komunikaci,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Výše
še
způsobené hmotné škody na dodávce, příyla
věsu s tabulí a nákladním automobilu byla
předběžně vyčíslena na 550 tisíc korun. zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavi„Alkohol byl u řidičů obou poškozených nění jsou předmětem dalšího šetření,“ dovozidel vyloučen provedenými dechovými dal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOVSKO O dvě místa si letos
p
polepšili oba regionální zástupci v soutě
těži KRAJSKÉ MĚSTO PRO BYZN
NYS. Zatímco Prostějov díky tomu
v celé soutěži dominoval, pro Konici to
znamenalo posun na „krásné“ jedenácté místo ze třinácti. V uplynulých dvou
letech totiž byla vždy poslední. Černého Petra letos převzal Jeseník, za Konicí
skončil i Uničov.
Primátorka statutárního města Prostějova Alena Rašková převzala minulý
čtvrtek společně s náměstkem Jiřím
Pospíšilem další významné oceněn,
když se Prostějov stal městem pro
byznys v rámci Olomouckého kraje!
„Trend vynikajícího umístění v rámci
tohoto srovnávacího výzkumu se projevuje dlouhodobě. Jsme rádi, že letos
jsme dosáhli na nejvyšší možnou příčku,“ přidal taktéž navýsost spokojený
Jiří Pospíšil.

ZE STRANY 3

Srovnávací výzkum Město pro byznys jasně ukázal, že Prostějov je v Olomouckém
kraji pro podnikatelskou sféru nejatraktivnějším místem. Zasloužily se o to vstřícný
přístup radnice k podnikatelům i výhodné
podmínky pro podnikání. Na stříbrné
příčce se umístily Hranice a bronzový je
Šumperk. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí
v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části
Hlavního města Prahy.
Prostějov jde podnikatelům vstříc a dosahuje skvělých výsledků především
v přístupu veřejné správy. V kraji má
vůbec nejnižší dluhovou službu, radnice velmi dobře podporuje veřejnou
dopravu, z hlediska obsahu má nejlepší
webové stránky, nabízí vysoký počet
úředních hodin a elektronická komunikace s úřadem, která byla co do rychlosti a správnosti ověřena mystery testováním, je rovněž na vynikající úrovni.
V oblasti podnikatelského prostředí se
vítězné město může chlubit vysokým po-

dílem podnikatelů a nízkou nezaměstnaností. Prostějov má také vysoký přírůstek
obyvatel, což svědčí o tom, že se ve městě
nejen dobře podniká, ale i žije. „Jsme rádi
a myslíme si, že si to opravdu zasloužíme,
protože se vůči podnikatelům snažíme
chovat velmi vstřícně, a to dlouhodobě.
Vylepšili jsme webové stránky, jsou uživatelsky velmi přívětivé. Už patnáct let také
nezvyšujeme daň z nemovitosti. Téměř
nemáme nezaměstnané, a to je něco, co
velmi oceňujeme. Máme v průmyslové
zóně další firmu nabízející práci i lidem,
kteří nemají nějakou specifickou kvalifikaci. Ze strany podnikatelů je o Prostějov
neustálý zájem,“ okomentovala vítězství
Alena Rašková, prostějovská primátorka.
Mírný pocit spokojenosti zavál také
na severu Prostějovska. „Trvalou nevýhodou Konice z pohledu podnikatele
je velká vzdálenost od nejbližší dálnice.
Dopravní obslužnost je v dnešní době
jeden z důležitých faktorů pro potenciální investory. K tomu lze přičíst
i absenci středních odborných škol či

učilišť, u nás máme ze středních škol
pouze gymnázium,“ hledal již dříve důvody nelichotivého umístění v žebříčku
starosta Konice František Novák. Co
by mohlo stát za posunem v žebříčku,

samotný starosta nevěděl. „Je tam asi
padesát kritérií, ovšem nic výrazného se
u nás nezměnilo, včetně splácení úvěru
za kanalizaci,“ zareagoval na dotaz Večerníku.
(mls, red)

Primátorka Prostjova Alena Rašková a její námstek Jií Pospíšil pevzali ve 2tvrtek
prestižní cenu za první místo v anket Msto pro byznys Olomouckého kraje.
Foto: Magistrát m#sta Prost#jova

Po nehodě v Olšanech ŠKODA PØES PÙL MILIONU V prestižní anketě přišel posun, byznys zkvétá

Když jsi frajer, celý svt ti leží u nohou. Kostýmy dtí Divadelní pedstavení o peveliké ep skon2ilo babi2- Chybt nemohly ani dti v krásných krojích z Hanácz kostelecké mateinky byly skute2n vtipné.
2iným hysterickým záchvatem a následným kolapsem. kého folklórního souboru Kosí.

F o too r e poo r táá ž

KOSTELEC NA HANÉ Svého času zkoušel vítat jaro na Prostějovsku
jinak velmi úspěšný Spolek Plumlovských nadšenců. Jenže akce,
na níž se měly představit místní děti, se na nádvoří plumlovského
zámku opakovaně potýkala s totální nepřízní počasí. To v Kostelci
na Hané na to šli jinak. Nic neriskovali a po loňském znovuotevření
sokolovny začali vítat jaro pod střechou. Akce se tam chytila
a tak letos uspořádali již druhý ročník, u něhož nechyběl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Podobně zdařilé sobotní odpoledne
p
proběhlo i v Určicích.

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...

Ve Ptení
opravují
VÍTÁNÍ
JARA SE V KOSTELCI UJALO Další termín v háji, co kvìten? RADNICI
Druhý ročník akce roztančil děti a pobavil rodiče

zprávy z regionu

milujeme vecerník
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„KRAJ
NÁS
OCENIL
A
PAK
MĚ
ODVOLAL...“
Bývalý ředitel prostějovského muzea a galerie Daniel Zádrapa
čelil dle svých slov lžím a udáním, kterým se nemohl bránit
PROSTĚJOV Loni v dubnu převzali zástupci prostějovského
muzea Cenu Olomouckého kraje
za výjimečný počin roku v oblasti
výtvarného umění. Oceněny byly
zejména prestižní výtvarné výstam významem
vy s nadregionálním
„Jiří Kolář, legenda světové kolázů Josefa Čapže“ a přehlídka obrazů
ti obrazu plné
ka „Nejdříve musí býti
ohly býti plné
srdce, aby ho pak mohly
oči“. Neuplynul ani rok a ředitel
aniel Zádrapa
oceněné instituce Daniel
mím si takový
byl odvolán! „Neumím
obrat v hodnocení naší práce vyočátkem uplysvětlit...,“ nechápal počátkem
nulého týdne dnes již bývalý šéf
ea a galerie,
prostějovského muzea
který nám poskytl párr dnů po svém
odvolání následující rozhovor.

v rámci exkluzivního
kluzivvního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

 Náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný za
kulturu František Jura se nechal
slyšet, že důvodem měly být
dlouhodobé problémy v oblasti
řízení muzea a jeho hospodaření.
Jste si něčeho takového vědom?
„Když jsem v roce 2014 nastupoval
do funkce, tak mi nikdo neřekl, že
v roce 2012 došlo v muzeu k velké
zpronevěře! Tehdejší účetní způsobila škodu za bezmála milion
korun. Tato částka pak v rozpočtu
citelně chyběla. Něco nám sice dala
pojišťovna, k úhradě škody ze strany zaměstnankyně však nikdy nedošlo. Oficiálně má trvalé bydliště
na obecním úřadu a splácí nám asi
pětistovku měsíčně. Po hospodářské kontrole zhruba před půl rokem
jsem byl upozorněn, že kvůli tomu
nejsou dostatečně kryté naše fondy. To jsem věděl a několikrát na to
upozorňoval, nicméně bez dotačního příspěvku z kraje jsme nebyli
schopni tuto situaci řešit. Jenže

ze strany zřizovatele nebyla vůle se
celou věcí zabývat a já zřejmě nebyl
dostatečně vytrvalý na to, abych
z kraje tyto peníze dostal...“
 Muzeum rovněž prověřoval
inspektorát práce. Co zjistil?
„Ano, ke kontrole došlo na základě
udání naší bývalé zaměstnankyně,
která dlouhodobě nebyla spokojena se svým tabulkovým platem.
I proto se rozhodla vrátit se do škol-

ství, kde jsou v současnosti mzdy
vyšší než v kulturní sféře. Nicméně
jsem přesvědčen, že zjištění inspektorátu nebyla nikterak závažná.“
 Mluvilo se ale i o údajné šikaně...

„Bránit se nebudu a vlastně ani
nemohu. Zřizovatel může ředitele odvolat a ani nemusí sdělit
proč. Měl by mi sice nabídnout
místo řadového zaměstnance, ale

Za mého předchů
předchůdce se v muzeu trpěla
poněkud rozvolněná
rozvoln
pracovní morálka.
Nikdo nic nekont
nekontroloval a každému bylo
všechno jedno. Já jsem po zaměstnancích
vyžadoval práci a vvýsledky. Pokud se to dá
nazvat šikanou, pak ano - šikanoval jsem je...
to za mého předchůdce se
řekl asi toto:
in
v této instituci
trpěla poněkud rozvolněná pracovní morálka. Nikdo
neko
nic nekontroloval
a každému bylo
všechno jedno. Já jsem po zaměstnancích vyžadoval práci a zejména
výsledky. Pokud se to dá nazvat šip ano - šikanoval jsem je...“
kanou, pak
 Co dalšího mohlo přispět
k vašem
vašemu odvolání?
„Po celou dobu na mě chodila různá
lživá udání
udán ze strany jistého prostějovského akt
aktivisty. Netýkala se pouze mě,
ale i celé rodiny.
r
Následné vysvětlování
mě stálo rrelativně dost času i energie.“
 V dnešní
dn
době se rozmohla
móda žalob
ža
na bývalé zaměstnavatele. Budete
B
se proti rozhodnutí rady nějak
n
bránit?

Martin
ZAORAL
 Co na své odvolání
ní říkáte?
„Jsem z toho překvapený,
apený, dosud
mi tento krok Rady Olomouckého kraje nebyl nijakk zdůvodněn.
ajímalo, proč
Samotného by mě zajímalo,
k tomu došlo...“
 Muzeum a galerie
rie v Prostějově přitom bylo
lo právě
Olomouckým krajem
m před
rokem oceněno zaa výjimečný počin v oblasti
výtvarného umění. Před
nedávnem nabídlo velkoryse pojaté ohlédnunutí za uměním období
obí
secese...
„O to víc je to zarážejíící! Pokud se v souvisslosti s mým odvoláním
m
mluví o dlouhodobéé
nespokojenosti s výýsledky, pak mohu říct
ct
jen tolik, že se nám kažaždoročně dařilo zvyšošovat návštěvnost i příjmy
jmy
z prodeje vstupenek a dalších předmětů. Rozjelii jsme
provoz kavárny, připravili
ipravili
projekt planetária na prostějovské hvězdárně, otevřeli
vřeli v muzeu tři nové stále expozice
pozice a ty
stávající zrenovovali. Museli jsme se
astaralými porovněž vypořádat se zastaralými
ích věcí. Jsem
čítači a spoustou dalších
přesvědčen, že více se toho za tři
dalo.“
a půl roku stihnout nedalo.

„Ano, v anonymní anketě inspektorátu práce se několik málo zaměstnanců vyjádřilo v tom smyslu, že
v muzeu dochází k šikaně. Rozhodně jich nebyla většina. K tomu bych

nic volného v muzeu v tuto chvíli
není. Po rozhodnutí kraje pro sebe
v muzeu stejně nevidím žádnou
perspektivu...“
 Co plánujete dál?
„V tuto chvíli v tom nemám jasno. Zatím jsem z celé záležitosti
poměrně psychicky vyčerpaný.
V první řadě si musím vyřešit své
dlouho odkládané zdravotní problémy, na jejichž řešení jsem neměl čas, neboť jsem se musel potýkat s neodkladnými pracovními
záležitostmi. Vystudovanou mám
španělštinu a historii, nějaký čas
jsem učil a v posledních letech pracoval v manažerských funkcích.
Život určitě nekončí, uvidíme, co
se naskytne.“

vizitka
DANIEL ZÁDRAPA

Foto: archiv Ve erníku

✓ narodil se 1969
✓ je ženatý, má dvě dcery Vanessu (18 let)
a Sáru (15 let)
✓ od září 2014 byl ředitelem příspěvkové organizace Olomouckého kraje Muzeum a galerie
v Prostějově
✓ vystudoval historii a hispanistiku na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně
fa
✓ dříve pracoval mimo jiné jako učitel nebo vedoucí oddělení památkové
péče prostějovského
magistrátu
pr
✓ za svůj
s úspěch považoval postupnou modernizaci muzea a galerie,
která
kter se mu dost možná stala osudnou...
✓ ve volném čase rád cestuje, kromě krás Moravy a Čech si oblíbil
Balkán,
Německo a Holandsko
Bal
✓ je milovníkem vína a dobrého jídla, hlavně tradiční české
a bulha
bulharské kuchyně
✓ rád fotografuje,
dívá se na filmy, čte knihy , načež někdy s velkým
f
potěšením
potěšen docela obyčejně odpočívá...
zajímavost: obdivuje moderní technologie, je nadšeným radioamatérem
zajímav

SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ NEBO KVALITNÍ DÁREK?
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!

PROSTÌJOV HANÁCKÝ JERUZALÉM
Kdo by si chtìl publikaci poøídit, mùže se informovat
pøímo v redakci na adrese Olomoucká 10.
PROSTÌJOVSKÝ Veèerník - titulární
a mediální partner knihy

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz
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SMRTV DOMĚ HRŮZY X*
Rom si píchl „špinavý“ heroin!

➢ z titulní strany
PROSTĚJOV V městském sociálním domě, který najdete v ulici Jana
Zrzavého, došlo ve čtvrtek 22. března
odpoledne k tragédii. Už pohled na
policejní auta, sanitku a po pár desítkách minut i ‚pohřebák‘ nevěstily nic
dobrého. Ano, to nejhorší se potvrdilo. V jednom z tamních bytů zemřel
dvaatřicetiletý muž. Jak se Večerník
dozvěděl z romské komunity, chlapíka zabily drogy! Těsně před smrtí si
totiž píchl heroin, který nebyl čistý...

Michal KADLEC
„Mohu potvrdit, že ve čtvrtek dvaadvacátého března

v odpoledních hodinách byl v jednom
z bytů na prostějovském sídlišti Hloučela nalezen mrtvý dvaatřicetiletý muž.
V současnosti probíhá prověřování
všech okolností úmrtí muže, načež ve
věci byla nařízena soudní pitva. To je
v tuto chvíli vše, co lze k dané věci uvést,“
odpověděl Večerníku na přímý dotaz
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
O pár hodin později přišla i odpověď
na náš dotaz ze strany mluvčí krajské záchranky. „Ve čtvrtek krátce po sedmnácté
hodině operační středisko přijalo informaci, že v ulici Jana Zrzavého leží muž za
dveřmi a neotvírá byt. Na místo byly vyslány složky integrovaného záchranného
systému. Po otevření dveří bylo zjištěno,
že je promodralý v obličeji a nedýchá.
Přítomní svědkové na místě zahájili nepřímou srdeční masáž vedenou operačním střediskem záchranky, která
zároveň na místo vyslala
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lékařskou pomoc. Lékař po příjezdu na
místo pokračoval v neodkladné resuscitaci. I přes veškerou snahu našich záchranářů muž svému zdravotnímu stavu podlehl,“ popsala horké chvíle Lucie Urbanová,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
K neštěstí došlo v domě, který vlastní Domovní správa Prostějov. „Ano,
vím o tom úmrtí. Ale nezlobte se, my
nejsme odpovědní za to, co se děje za
zdmi bytů. Je to každopádně smutná
událost, ale každý je odpovědný za
svůj život,“ reagoval na dotaz Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov. Ani obyvatelé
osudného paneláku o případu moc
mluvit nechtěli. „To, že se tam scházeli cikáni, chlastali a brali drogy, to
tady věděli všichni. Říkali jsme tomu
drogové doupě a tomu bytu i chodbě
jsme se každý raději vyhýbali,“ prozradil starší muž, který si nepřál být
jmenován. Ostatní přihlížející mlčeli
a odvrátili tvář...
Večerník zná totožnost zemřelého, ale
na přání rodiny rovněž nechceme zveřejnit jeho jméno. Podařilo se nám však
získat výpověď Ladislava Lakatoše, šéfa
olašských Romů v Prostějově. „Byl to
můj synovec, celé je to obrovská tragédie. Už jsem četl různé komentáře na
sociálních sítích, že je konečně o jednu
cikánskou ´smažku´ méně. Synovec
v tom bytě byl na návštěvě a opravdu si
píchl do žíly heroin, který koupil v Brně,
kde ho nedávno propustili z vazby. Bohužel to nebyla kvalitní droga...,“ sdělil
exkluzivně Večerníku Ladislav Lakatoš.
Na otázku, zda on sám má povědomí,
zda se v Prostějově obchoduje se „špinavým“ heroinem, okamžitě zakroutil
hlavou. „Vždyť vám říkám, že ten heroin
koupil v Brně. Někdo do té drogy něco
namíchal,“ odpověděl Lakatoš.
Přesnou příčinu úmrtí dvaatřicetiletého
muže ale samozřejmě musí oficiálně potvrdit až soudní pitva.

zpravodajství
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PROSTĚJOV Hrůza a děs přímo před očima desítek lidí. Na
hlavním nádraží v Prostějově
došlo uplynulý čtvrtek večer
k tragédii. Vlak přijíždějící do
stanice přejel muže, který se
motal na nástupišti. Zřejmě
byl opilý. Stalo se tak před zástupem cestujících, kteří stejně
jako on čekali na příjezd soupravy. Lékaři se nešťastníkovi sice
snažili pomoci, ale ani hodinová
resuscitace nepomohla...
„Ve čtvrtek dvaadvacátého
března ve 20:45 hodin jsme
přijali oznámení, že na vlakovém nádraží v Prostějově došlo
ke střetu osoby s vlakem. Na
místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného
systému. I přes veškerou snahu
záchranářů se život zraněného
jednapadesátiletého muže ne-

podařilo zachránit,“ potvrdila
neštěstí Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje s tím, že podle prvotního
šetření stála za tragickou nehodou mužova podnapilost.
„Přesné příčiny a okolnosti
jsou předmětem dalšího šetření policistů a také pracovníků
drážní inspekce,“ dodala Vybíhalová.
Zpočátku se to zdálo jako zázrak, že po vyproštění z kolejiště muž ještě nějakou chvíli žil.
Dle očitých svědků jej totiž přejely hned tři vagóny! „Na místo
události byla okamžitě vyslána
rychlá lékařská pomoc a hasičský záchranný sbor pro vyproštění muže zpod vlaku. Následně
byla zahájeno komplexní ošetření pacienta, u kterého postup-

ně došlo k celkovému zhoršení
stavu. Lékař zahájil neodkladnou resuscitaci, ale muž svým
vážným poraněním podlehl,“
zkonstatovala Lucie Urbanová,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje.
Jak se Večerník ještě dozvěděl,
muž se dostal pod kola vlaku ve
chvíli, kdy na peróně byly asi dvě
desítky cestujících. „Nebyl jsem
u toho, ale kolegové říkali, že ten
chlap se nějak divně motal. Byl
zřejmě opilý a asi ho nešťastně
zachytil přijíždějící vlak. Nikdo
si nemyslí, že chtěl spáchat sebevraždu, to je asi blbost. Ten vlak
už moc rychle nejel, vlastně už
zastavoval,“ prozradil pracovník
Českých drah z hlavního prostějovského nádraží, který si nepřál
být jmenován.
(mik)
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BRNO Minulé úterý 20. března od půl deváté se na půdě Městského
soudu v Brně konalo v pořadí již druhé soudní líčení s čtveřicí prostějovských příslušníků romské národnosti, kteří buďto společně, nebo
jednotlivě, či ve dvojicích plánovitě okrádali zákazníky v supermarketech, na parkovištích, v lékárnách a hotelích, vykrádali auta, benzínky,
obchody či herny. V Prostějově však kradli minimálně, většinou vyjížděli na zlodějské výlety do Olomouce, Boskovic, Blanska, Svitav, Litovle,
Vyškova, Pelhřimova či Brna. Policie a následně soud jim ale prokázaly také okrádání řidičů na dálničních odpočívadlech. Senát postupně rozplétal celkem neuvěřitelných 36(!) trestných činů, kterých se podle policie
měli obvinění dopustit. O dva dny později, tj. ve čtvrtek 22. března, padl
v jihomoravské metropoli rozsudek.Večerník byl po oba dva dny u toho!

➢ ZE STRANY 3
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Rodiče za mě chtějí celou škodu, kterou
jsem ukradeným způsobil, zaplatit. Já
jsem už ale dospělý, tak to chci řešit sám,
nepotřebuji, aby za mě furt někdo orodoval. Pokud bych dostal jen podmínku, šel bych okamžitě pracovat a škodu
splácel,“ nechal se u brněnského soudu
slyšet Patrik Pilar. A jeho přítomný otec
Ladislav Lakatoš z Prostějova to z místa
určeného pro veřejnost potvrdil. „Pane
soudce, mám tady padesát tisíc korun
v hotovosti, já to hned zaplatím. Platím
ale jen za svého syna, nebudu dávat peníze za to, co nakradli všichni obvinění,“

zdůraznil soudci Lakatoš. Šéf prostějovských olašských Romů se však do senátu
Městského soudu v Brně vzápětí pustil
mnohem ostřeji. „Soudíte tady mého
syna neoprávněně, jako soud nejste příslušní celou věc projednávat. Pokud vím,
můj syn poprvé kradl v Olomouci, kde
také padla první obžaloba. Měl by tedy
být souzen v Olomouci. Jenže policie ho
nechala krást dál, aby škoda byla nakonec
vyšší a on dostal větší trest. Kdyby ho zatkli po první krádeži, mohl být potrestán
už mnohem dřív, dřív měl být taky odsouzen a další krádeže by už nespáchal,“
vzal si delší řeč Ladislav Lakatoš. Předseda senátu ho vzápětí zpražil tím, že každý
soud, v jehož obvodu čtveřice prostějovských Romů kradla, je příslušný věc
soudit. Volba justičních orgánů nakonec
padla na Městský soud v Brně.
V dalším průběhu úterního přelíčení
soudce promítal obviněným videozáznamy z jejich krádeží. Večerník
zaznamenal neuvěřitelné chování
hlavních obviněných. Patrik Pilar

s Davidem Mikou přerušovali výroky soudce Josefa Tatíčka častým
smíchem... Obzvláště ve chvíli, kdy
na monitoru spatřili videozáznam
z průmyslové kamery před prodejnou OBI v Olomouci, kde jejich
komplic Robert Horváth z otevřené
dodávky ukradl řidiči peněženku s dvaceti tisíci korunami. „Nechápu, čemu se
smějete. Vám to přijde k smíchu, když
někdo přijde k takové škodě kvůli vám?
A vy, pane Horváthe, nespěte, ta videa
promítáme kvůli vám, abyste mohl podat vysvětlení,“ nevydržel se dívat na podivné reakce obviněných státní zástupce
Robert Hanuš. „Držte ústa pane obžalovaný,“ obrátil se na rozesmátého Patrika
Pilara i soudce Tatíček.
V úterý po poledni pak všichni obvinění
s výjimkou Gabriely Suché, která využila
práva nezúčastnit se přelíčení a zůstala
ve věznici v Teplicích, kde si odpykává
jeden z pěti jiných trestů za krádeže,
měli možnost závěrečných řečí. Všichni
svého jednání litovali. Obhájce Davida
Miky pak přednesl řeč, nad kterou i Večerník kroutil hlavou. „Můj mandant
se krádeží účastnil většinou pod vlivem
heroinu. Byl tak lehce manipulovatelný,
je to vlastně oběť těch, kteří mu drogu
poskytli. Vedl ho člověk, který ho úkoloval, kam má jet a kde co ukrást,“ uvedl
obhájce. Právní zástupce Patrika Pilara
hovořil podobně. „Můj klient byl drogově závislý a spoustu věcí si nepamatuje.
Je tak možné, že se přiznal i k tomu, co
neukradl. Nyní se ve vazbě léčí z drogové závislosti a projevil lítost. Zároveň už
napsal tři omluvné dopisy poškozeným
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a hodlá jim uhradit škodu,“ obhajoval
Pilara jeho advokát. Srdceryvnou scénu
pak předvedl Robert Horváth. Osmnáctkrát soudně trestaný muž před
pár týdny „vyfasoval“ další podmínku
u Okresního soudu v Prostějově za to,
že úmyslně schovával svého syna, který
utekl z detenčního zařízení. „Smilujte
se, pane soudce, přijmu podmínečný
trest, ale jestli mě zavřete, tak to nepřežiju! Jsem těžce nemocný, mám silnou
cukrovku a lékař mi navíc řekl, že mi
v nemocnici brzy budou měnit ledvinu.
Kriminál je pro mě smrt,“ zavzlykal Horváth. Státní zástupce ale požadoval tvrdé
tresty pro každého zvlášť, a to v rozmezí
od 15 do 48 měsíců nepodmíněně. Obhájci pak samozřejmě souhlasili pouze
s tresty podmíněnými. „Rozsudek vyhlásím ve čtvrtek dopoledne,“ uzavřel
úterní jednání soudce Josef Tatíček.
Večerník se tedy do Brna vypravil i ve
čtvrtek 22. března. Nechtěli jsme si nechat ujít příležitost vidět na vlastní oči,
jak se Městský soud vypořádá se čtveřicí
prostějovských „čórkařů“. Jednání však
bylo zdrženo o půl hodiny, brzy jsme se
dozvěděli proč. „Jedna z obžalovaných,
slečna Gabriela Suchá, požádala soud
o videokonferenci mezi Brnem a nápravným zařízením v Teplicích. Chtěla
být alespoň takto přítomna vyhlášení

rozsudku,“ vysvětlil zdržení soudce Tatíček. A ten se vzápětí s rozsudky vůbec
nemazal!
Nejvyšší trest obdržel David Mika,
kterého soud poslal do vězení na 46
měsíců. Patrik Pilar si má odsedět
36 měsíců, Gabriela Suchá 19 měsíců a k nepodmíněnému trestu 15
měsíců byl odsouzen také Robert
Horváth! Všem soud rovněž uložil
náhradu škody okradeným. Patrik
Pilar musí zaplatit 155 tisíc korun,
David Mika dokonce 233 572 korun.
Zda k tomu ale někdy dojde, to je ve
hvězdách...
Reakce na rozsudek byla hodně emotivní. Pilarovi a Mikovi najednou ztuhly
úsměvy na tvářích a začali zle dotírat na
soudce. „Po mně policie i advokát chtěli,
abych se přiznal ke všemu, že dostanu
menší trest. A to je za všechno?“ vzpíral
se David Mika, přičemž justiční stráž
měla co dělat, aby mu zabránila přiblížit
se k soudci víc, než je zdrávo. Ještě větší
řev pak spustil z veřejného prostoru
soudní síně Ladislav Lakatoš, otec odsouzeného Patrika Pilara. „Všechno je
to spiknutí. Je to pomsta za to, že kvůli
mně musel vloni opustit funkci místopředsedy Krajského soudu v Brně pan
Bachratý. Teď se mstíte na synovi,“ křičel. Vzápětí ho soudce vykázal z jednací
síně!
Předseda senátu pak v odůvodnění rozsudku vysvětlil, proč sáhl u všech čtyř
obviněných k nepodmíněným trestům.
„Patrik Pilar sice ještě ve vězení nebyl, za
krádeže v nedávné minulosti ale dostal
čtyři alternativní tresty nebo podmínky.

Těch šancí na zlepšení už tak měl dost
a já nemám nejmenší důvod mu udělovat
další podmínku. To samé se týká obžalovaného Miky, ten byl už navíc ve vězení
několikrát a zlepšení u něj nevidím absolutně žádné. Robert Horváth sice u většiny krádeží jakoby jen asistoval, dělal
ostatním takzvaného hlídače. Když se ale
podívám do jeho trestního rejstříku, byl
již osmnáctkrát soudně trestán. Nevím,
jak je to možné, ale za podvody, úvěrové
podvody, krádeže a naposledy za ohrožení výchovy mládeže dostal u soudu vždy
podmíněné tresty. Zhodnotil jsem sice
i jeho zdravotní potíže, chodí na dialýzu,
má silnou cukrovku a čeká ho transplantace ledviny. Je ale zajímavé, že mu jeho
špatné zdraví nebránilo krást! Pane Horváthe, jestliže jste takto nemocný a pobíráte také státní sociální dávky, tak nemůže
okrádat občany tohoto státu. To samé
se týká i Gabriely Suché, která již byla
odsouzena pěti soudy po celé republice.
A když se na chvíli dostane na svobodu,
tak hned krade,“ uvedl předseda senátu
Městského soudu v Brně Josef Tatíček.
Na závěr je třeba dodat, že všichni odsouzení se na místě okamžitě odvolali,
lhůtu pro toto rozhodnutí si ponechal
i státní zástupce Robert Hanuš. „Já to ale
tak nenechám, poženu to až k Nejvyššímu
soudu...,“ hrozil ještě na chodbě soudu Ladislav Lakatoš.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S L. LAKATOŠEM
PŘINESE PŘÍŠTÍ
VYDÁNÍ VEČERNÍKU
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Konstelace hvězd Prostějova

INFORMUJE

NENECHEJTE SI UJÍT SEMINÁ

K ZÁSADNÍM NOVINKÁM

U většiny Prostějovanů bude znát snaha něco dokázat nebo se alespoň
dílčím způsobem prosadit. Konkurence je však obrovská, hlavně v zaměstnání to nebude mít nikdo lehké. Hodně lidí ale zpeněží i své důmyslné nápady.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Proč se
zbytečně trápit malichernostmi?
Váš partner bude mít nyní navrch
a v mnohých případech vás i trochu
zesměšní. Nesmíte si to ale tak brát,
stejně si většinou myslíte své a podle
toho se zařizujete.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Sice dostanete
celkem slušný nápad na snadný výdělek, ale s jeho realizací ještě počkejte.
Jinak by vaše počínání bylo tak trošku
na hraně zákona. Trpělivě vyčkejte
chvíle, kdy budete moci zbohatnout
legálně.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Máte
výhodu v tom, že na rozdíl od jiných
dokážete včas rozpoznat blížící se malér. Podobně tomu bude i teď, vy ale
budete včas připraveni čelit problému. Ten se bude týkat vašeho vztahu
s finančním úřadem.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Mladší ročníky
projdou všemi nástrahami bez problémů, ti starší jedinci doplatí na svoji váhavost. Pokud budete potřebovat pomoc,
nestyďte se požádat o radu mladé. I bez
zkušeností jsou na tom nyní lépe.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Čeká vás poměrně smutný týden, někdo z vašeho
blízkého okolí se stane obětí dopravní
nehody. Ale nebojte, ten dotyčný se
z toho nakonec dostane, i když se zdravotními následky. Buďte mu oporou.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Někdo se
bude snažit na vás svalit vinu za malér
v zaměstnání. Nesmíte se dát, buďte
stejně razantní a drzí jako člověk, který na vás chce všechno hodit. Máte
štěstí, že nadřízení včas odhalí, kde je
pravda.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Přeceníte své schopnosti, ale brzy naštěstí
poznáte, že jste si urvali moc velký
žvanec. Zvolněte své tempo, více
přemýšlejte a určitě se pak nedostanete do svízelné situace. O víkendu
si vsaďte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Doma
bude panovat nesoulad. Budete to ale
právě vy, kdo neustále přikládá polínka do ohně. Co nejdříve vycouvejte ze
svých nesmyslných požadavků, jinak
se u rodinného krbu stanete černou
ovcí.

V PRACOVNLÉKASKÝCH SLUŽBÁCH

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Pomůže vám vydatný spánek, který nesmíte ani jednu noc ošidit. A pokud si
k tomu ještě každé ráno zacvičíte, pak
věřte ve velký obrat k lepšímu ve vašich činnostech. Hlavně potřebujete
čistou mysl.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Budete se muset hodně ovládat, abyste skousli obrovské zklamání. To vám
připraví jeden z příbuzných, který se
ovšem bude docela bavit na váš účet.
Nedá se nic dělat, musíte přejít do
protiútoku.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Ve vašem blízkém okolí je člověk, který vás
dokáže vytáhnout z toho nejhoršího.
Problém ovšem bude ho najít. Ale
buďte si jisti, že se pohybuje skutečně
blízko. Snad se přihlásí sám s myšlenkou pomoci.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Budete najednou potřebovat hodně peněz, je nutné
ihned zaplatit dluh, na který jste zapomněli. Půjčka vás nemine, ovšem věřitele si vybírejte velice pečlivě a uvážlivě.
Zkuste ale také členy rodiny.

Seminář se bude konat ve středu 28. března od 9:00 hodin v Národním domě Prostějov. Přednáší expert pro tuto oblast Robert Křepinský, který je člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru
pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním
prostředí při Radě vlády pro BOZP, odborný poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody ČR a v neposlední řadě spoluautor novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Seminář realizujeme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, která tam bude mít své
zástupce. Tito budou připraveni odpovídat na dotazy účastníků.
Více informací naleznete na www.ohkpv.cz.

Slavnostní podpis Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj
Dne 13. března 2018 se na Krajském úřadě Olomouckého kraje setkali všichni signatáři Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu. Mezi realizačními partnery sektorové dohody figuruje i Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, která stála u zrodu tohoto nápadu. Jelikož právě Olomoucký kraj býval
historicky Mekkou oděvního průmyslu, je v zájmu všech signatářů toto odvětví podpořit v co nejširším okruhu aktivit.
Období ekonomické transformace a vlivy asijské agresivní expanze zboží na místní trhy, nezájem žáků základních škol,
neschopnost firem definovat jejich budoucí náborové potřeby zaměstnanců a další skutečnosti značně ovlivnily význam tohoto odvětví v kraji. Dlouhodobé problémy v tomto odvětví v regionu se rozhodl řešit i Olomoucký kraj. Jeho
zástupci proto dnes podepsali Regionální sektorovou dohodu, která má pomoci dalšímu rozvoji tohoto odvětví.

Pozvánky na školení
28. 3. Pracovnělékařské služby – novinky
/přednáší Robert Křepinský/

4. 4. GDPR – prakticky /přednáší Luděk Mandok-AutoCont CZ, a.s./
9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./

Další pøipravované semináøe na témata:

nákupní servis
pro vás

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.

... tentokrát ze sortimentu: KDYŽ PEEME MAZANEC...

Oznámení o přerušení
Vajíka 10ks

39,90

39,90

28,90

41,90

39,90

39,90

Droždí 42g

-

2,20

3,90

2,90

1,90

2,20

Polohrubá mouka 1kg

13,90

9,90

10,90

10,90

6,90

8,90

Mléko 1l

17,90

16,90

13,90

15,90

15,90

15,90

Máslo 250g

39,90

49,90

32,90

23,90

27,90

39,90

Mandle 200g

-

79,90

99,00 34,90 (100g) 44,90 34,90 (100g)

Naše
RESUMÉ

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ondratice
Obec: Dřevnovice
Dne: 16. 4. 2018 od 7:30 do 9:30 Dne: 18. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: obouOndratice.
stranně od č.1 a 159 po č.24 a 60,
Obec: Mořice
dále ulice od č.32 a 109 po č.20
Dne: 16. 4. 2018 od 10:00 do a 11. Dále č. 23, 21, 22, 69, 51 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá 56, 33, od č. 63 po 62, 81. Od č.
obec Mořice mino ulice od č. 178 41 po č.50. Od č. 151 po konec
po č.154 a areálu čerpací stanice za obce s č. 85. Jednostranně od č.
dálnicí.
2 po č. 173.
Dne: 16. 4. 2018 od 12:30 do Dne: 18. 4. 2018 od 10:00 do 12:00
14:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: oboustrančást obce Mořice: ulice od č.178 ně podél silnice od č.19 a 12 po kopo č.154 a areál čerpací stanice za nec obce směr Nezamyslice s čísly
dálnicí.
141 a 154.

Velikonoce jsou za dveřmi a tak ve většině domácností se budou péct laskominy nejrůznějšího druhu. Večerník si pro vás tentokrát připravil soupis všeho potřebného na
dobrý mazanec. Pro takový případ je užitečné vědět, že nejlevnější desítku vajec a jeden
litr mléka nabízí Billa, droždí, polohrubou mouku a také mandle se vyplatí zakoupit
v Tesku. Čtvrtkilové máslo pak zakoupíme nejvýhodněji v Kauflandu.
Užijte si krásné Velikonoce!
Průzkum byl proveden ve středu 21. března.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Dne: 18. 4. 2018 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně
od č.121 a 176 po č. 171 a 175 a dále
č.75 a od 160 po č. 169, vč. č.86.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 4. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: fotovoltaická elektrárna Dulwich trade, a.s.
v Kralickém háji.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 4. 2018 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Svatoplukova č.7, 9, 11, jednostranně ul.
Újezd s č. 1 až 11.
E.ON Česká republika, s.r.o.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 26.3. DO 2. 4. 2018

15021020132

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Na Slunci se nejsoutéměř žádné skvrny, ale velice zajímavé jsou pohledy na protuberance. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 do 20:30 hodin.
Večerní obloze vládne dorůstající Měsíc, na kterém lze pozorovat spoustu povrchových útvarů (krátery, pohoří
apod.) Večer je možné pozorovat rovněž přelety Mezinárodní vesmírné stanice, na jejíž palubě je nyní Andrew
Feustel, který sebou veze obrázky z Terezína. Pozorovat budeme také trpasličí planetu Ceres a další tělesa. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JARNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

stějov 1 od středy 28. až soboty
31. března 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 jedenatřicátého března bude pošta zcela uzavřena,“ reagoval na dotaz Večerníku
Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České
pošty.

Tím to ovšem celé neskončí, rekonstrukce přepážek bude probíhat až
do začátku prázdnin. „V období od
třetího dubna do třicátého 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)

150123020036

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v minulém vydání, hlavní pošta v Prostějově se
v tomto týdnu zavře. Důvodem
je rekonstrukce budovy na Poděbradově náměstí. Dopisy, balíky a důchody se tam však kromě
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 Pro-

18030970292

Provoz hlavní pošty bude OMEZEN

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz
REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

milujeme vecerník
k

KOUPÍM

FINANCE

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.

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

Zařízené kadeřnictví – pronajmu levně. Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
Druhá místnost 15m2 na kancelář. Tel.: všechny se stálým doložitelným příjmem
737 924 952
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možV Prostějově koupím byt 1+1,2+1. Tel.: ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
732 755 910
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
Pronajmu starší byty v centru města v pří- EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
zemí, 2+kk 6.000 Kč + ink., 1+kk 3.500 Kč Tel.: 603 218 330
+ ink. a 2+0 2.000 Kč + ink. Kauce
10.000 Kč, tel.: 602 745 131

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

RŮZNÉ

KOUPÍM dvoupokojový byt. Tel.: PROSBA O POMOC! Ztráta malby
731 078 958
pastelem na barevných výkresech A3,
v okolí u spořitelny dne 22.3.2018.
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv. Prosím nálezce o kontakt p. Marková
Tel.: 736 631 702
KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson,
774 311 837 nebo do redakce.
Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr
SHÁNÍM KE KOUPI DŮM V PV
a jiné. 736741967
A OKOLÍ. TEL.: 737 577 906
Pronajmu byt 1+1, 30m2, ul. Cyrila Boudy, Pv. Tel.: 704 021 940
Pronajmu byt 1+1, přízemní, kauce. Tel.:
608 718 813

UZÁVÌRKA
PRO PØÍŠTÍ ÈÍSLO

řádková inzerce / vzpomínky
Odešla tiše,
jako když hvězda padá, j
en slzy a bolest zanechala.
Neplačte nade mnou, moji milí,
nechte mě spát, i bez slz
je možné vzpomínat.

Dne 23. března 2018
uplynulo 16. výročí, kdy z plného
života musela odejít
paní Jiřina SOTORNÍKOVÁ
z Prostějova.
Vzpomíná rodina.

Smutno je žít
bez drahého člověka, stále se
ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nevrátí co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a žal.

Zapalte svíce,
kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
na krásné chvíle, které jsme s ní prožívali.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí, lásku
Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 30. března 2018
vzpomínáme 3. výročí,
co nás opustila naše
milovaná maminka a dcera
Renáta KRIVČÍKOVÁ
z Kobeřic.
S láskou stále vzpomínají děti
Lukáš a Barbora, rodiče, bratr
Luboš s rodinou, rodina
Vychodilova a kamarádka Renča.

Dne 30. března 2018
by se dožila 80. narozenin
paní Olga DVOŘÁKOVÁ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná rodina.
Jsou lidé,
kteří pro nás v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je naučit
se žít bez nich!

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

JE VE ÈTVRTEK 29. BØEZNA

Dne 31. března 2018
by oslavil 70. narozeniny
pan František VRBA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
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E–mail: jhreality@jhreality.cz
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Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

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

Dne 29. března 2018
uplyne 3. smutný rok, kdy nás opustil
pan Josef POŘÍZKA
z Otinovsi.
S láskou vzpomínají
manželka Drahoslava,
synové Martin a Zdeněk
s rodinami.

Dnes, tj. 26. března 2018
vzpomínáme 5. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava HUDEČKA.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Jarmila a děti
Ladislav, Martin a Šárka
s rodinami.

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce Tě nehřeje, už se k nám nevrátíš,
už není naděje. Kam oči pohlédnou,
všude Tě hledají, nikde Tě nespatří,
jen slzy padají.

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

Dne 27. března 2018
uplyne první smutné výročí od úmrtí
MUDr. Vladislava KOŠŤÁLKA.
Vzpomínají manželka,
syn a celá rodina.
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Prodám stavební vrátek, typ EVL, nosnost 300 kg, zdvich 26m/min. Zn. nepotřebný, cena dohodou. Tel.: 774 664 966
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Prodám al. kola zn. ATS, obuta zimní 60%
dezén 165/70/13 čtyřděrová rozteč 98.
Fiat cena 3000 Kč výborný stav. Dohoda
606 235 569

VOLEJTE: 739 322 895
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Prodám ČZ 180 bez dokladů, cena 9000
Kč – dohoda, pojízdný, po výbrusu. R.V.
1986, Tel.: 606 235 569
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Kompletní nabídku najdete na:
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GRATULACE
Šedesátka není žádný věk,
my všichni pevně věříme,
že tu s námi budeš ještě pěknou spoustu let.

1DEt]tPH SURGHM 5'  3URVWČMRY  .UDVLFH
-HGQiVHRĜDGRYêGĤPYNOLGQpDY\KOHGiYDQpþWYUWL
3ĜHG GRPHP MH SĜHG]DKUiGND V Y\GOiåGČQêP SDUNRYDFtPPtVWHP]DGRPHPJDUiå'ĤPPiVWĜHãQt
WHUDVX[NRXSHOQD$VLPHWUĤFKĤ]HRGJDUiåHMH
PHQãt]DKUiGNDQDPČVWVNpPSR]HPNX

&HQD.þ

7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

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

PØÍŠTÍ ÈÍSLO VYCHÁZÍ
AŽ V ÚTERÝ 3. DUBNA

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Dne 30. března 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel a otec,
pan Antonín JANČI
z Dobrochova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka,
dcera Iveta s rodinou
a syn Antonín s rodinou.

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

Prodám samotové cihly použité, ale čisté,
cena 18 Kč/ks. Dohoda počet 180 Kč
606 235 569

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Prodám al. kola zn. Ronal, obuta letní
70% dezén 195/50/15 čtyřděrová, rozteč 98. Fiat, Alfa, Lancia, cena 3.500 Kč,
stav velmi dobrý, dohoda. 606 235 569
Prodám králíky kalifornské. Telefon:
736 109 819

Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
www.zednictvivancura.cz
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz, Tel.: 604 820 358

SEZNÁMENÍ
Muž stř. let, ml. vzhledu, štíhlý, hledá milou
kamarádku/přítelkyni okolo 50 let, která je
také sama a chce ještě milovat, mít ráda atd.
Posezení u kávy, výlet po krajině, sekání řekne víc. Okolí Pv, Vy, Bk. Tel.: 775 615 790

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 Hledám ženu ke společnému žití z okolí
města PV. Jsem z vesnice 73/174. Auto
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853 mám. Tel.: 776 210 670
Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David

Dnes, tj. 26. března 2018
by se dožil 88. narozenin
pan Jaroslav Rolný
z Určic.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Marie,
syn Jaroslav
a vnuk Míša.

V PÁTEK
30. BØEZNA
JE REDAKCE
UZAVØENA

Prodám el. motor na šicí stroj minerva,
300 Kč. 606 235 569

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

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

Dne 31. března 2018
oslaví 60. narozeniny
paní Jarmila FRANCOVÁ.
Hodně zdraví a štěstí přejí manžel
Jaroslav, dcera Kamila s manželem
Davidem a dcera Lucie s přítelem
Liborem a vnučkou Karolínkou.
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Zklamaný štíhlý abst., nekuřák, 57/173 ml.
vzhledu hledá milující ženu, bezdětnou
nebo vdovu, které ještě chybí láska muže.
V okolí Pv. Tel.:775 240 480

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení
Pondělí 26. března 2018
František Zbořil 1940
Čelechovice na Hané Zdeňka Dosedělová 1934 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Navrátilová 1939 Prostějov Václav Bureš 1938 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Petrželová 1921
Prostějov Alois Cásek 1925 Smržice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Vojtíšek 1934
Mostkovice Úterý 27. března 2018
Karla Duchoňová 1955
Prostějov Jiří Slezák 1941 Určice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Plachá 1939
Alojzov Ludmila Aujezdská 1934 Niva 14.00 kostel Drahany
Stanislav Horna 1930
Vincencov Středa 28. března 2018
Anna Čechová 1919
Prostějov Marie Kaňáková 1940 Dětkovice 13.00 kaple Dětkovice
Irena Prášilová 1934
Prostějov Čtvrtek 29. března 2018
Marta Svobodová 1937
Prostějov Vlasta Hanáková 1931 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdenka Majerechová 1945 Prostějov
Jiřina Stratilová 1927 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Aberlová 1939 Kralice na Hané
Radek Trunda 1972
Protivanov Anna Košutová 1934 Klenovice na Hané 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Dokoupil 1946
Vrbátky Božena Synková 1937
Dzbel Lubomír Pernica 1971
Studnice
Ladislav Sedláček 1944
Prostějov Květoslava Petrásková 1942 Chválkovice Ing. Miloš Kříž 1932
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

AVojtěch Hloch 1953
Prostějov Čtvrtek 29. března 2018
Božena Prášilová 1925 Smržice Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Květoslava Látalová 1930
Kostelec na Hané Františka Frimmelová 1930 Prostějov
Zdeněk Řehulka 1934
Dětkovice Julie Tesárková 1928
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení

<<< www.vecernikpv.cz

Čtvrtek 29. března 2018
Věra Špičáková 1947 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
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.
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
Číšník/servírka do restaurace v Prostějově. Flexibilní plánování směn (vhodné i pro studenty, min. věk 18 let, nebo
brigádně). Nástup možný ihned. Nástup na DPP/DPČ s možností přechodu na HPČ. Odměna: základ 70-100
Kč/hod. čistého + bonusy až 15 tis./měs.
Tel.: 777 199 967

Bezpečnostní a úklidová agentura
hledá invalidní důchodce na volná
pracovní místa: vrátný, pracovník
s obsluhou PC, úklidový pracovník.
Pracoviště Prostějov. Informace na
telefonním č.: 602 786 692, e-mail:
personal@sida.cz.

HLEDÁTE PRÁCI?
NEPROPÁSN TE SVOJI ŠANCI...

BETON MORAVA – zakázková výroba z betonu – hledá zedníky a pomocné
zedníky. Možnost i po vyučení, HPP
nebo ŽL. Požadujeme pečlivost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav, bydliště Pv
a okolí. Plat dle zkušeností od 20.000 Kč.
Prac. doba individuální. Životopis zašlete na info@betonmorava.cz,
Hnízdil 608 424 595

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmu servírku do hospody s praxí. Tel.:
776 581 096

Firma 2MAX, s.r.o., příjme muže do
dřevovýroby (pila) na dvousměnný
provoz na HPP i DPP. Práce se dřevem, dřevozpracujícími stroji. Fyzicky
náročná práce. Nástup možný ihned.
Vyučení v oboru není podmínkou,
Možnost výdělku z domu. Skládá- praxe vítána. Místo výkonu práce
ní upomínkových přemětů. Vhodné Mostkovice. Nástupní plat od 90 Kč/
i jako přivýdělek. Více informací na: hod. + odměny. Více informací na tel.
info@vyroba-predmetu.cz
čísle 606 411 440 pan Slezáček od
6:00 do 16:00 hod.
Přijmeme brigádníky na letní sezonu na plumlovské přehradě. Hledám nejlépe důchodce elektrikáře
Telefon: 777 301 936, e-mail: na občasnou výpomoc. Platba hotově.
Tel.: 775 363 086
kocourek.radek@seznam.cz
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice
Plat (Kè)
Montážní pracovníci
19 000-24 000 Kč
Ostatní pomocníci a uklízeči/-ky 12 200 Kč
Směnoví kontroloři
20 000 Kč
Svářeči kovů
16 000-20 000 Kč
Pracovníci pro zpracování masa14 900 Kč
Pracovník/-ce na balírně
15 000 Kč
Právník/-čka oddělení právního odboru
kancelář tajemníka
20 450-30 750 Kč
Údržbáři areálu
13 500-14 500 Kč
Zdravotní sestra/bratr
20 000 Kč
Prodejci tepelné techniky
a plynových zařízení
15 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
třísměnný
třísměnný

Kvalifikace
střední odborné
základní+praktická
ÚSO
střední odborné
základní+praktická
základní+praktická

Firma
BEXIM PALETTEN Kostelec n.H.
SUZONEX Prostějov
LINAPLAST Kralice na Hané

WISCONSIN ENGINEERING CZ, Pv

TTT-NERES Kostelec na Hané
ALIKA, Čelčice

pružná prac. doba vysokoškolské
jednosměnný střední odborné
jednosměnný ÚSO

Statutární město Prostějov

jednosměnný

VTK.CZ, Prostějov

střední odborné

WISCONSIN ENGINEERING CZ, Pv

Charita Konice

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

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

ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám
PRAHA, PROSTĚJOV (Kateřina
Beránková, tisková mluvčí Úřadu
práce ČR) K 1. říjnu 2017 a k 1. lednu 2018 vstoupila v účinnost novela
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Změna právní úpravy
se týká především přídavku na dítě
a příspěvku na bydlení. U přídavku
na dítě došlo ke změně rozhodného
období. Místo ročních příjmů je třeba každé čtvrtletí dokládat příjmy za
předchozí kvartál. V případě příspěvku na bydlení se zpřesnil výčet nákladů na bydlení a každé čtvrtletí tak ÚP
ČR musí přezkoumat, zdali nárok na
dávku či výši příspěvku trvá. V praxi
to pro příjemce těchto dávek nebo ty,
kteří o ně chtějí požádat, znamená, že
se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Nová legislativa s sebou zároveň přinesla zvýšení
administrativní zátěže zaměstnanců
Úřadu práce ČR.
Po zkušenostech z ledna letošního roku,
kdy byl nápor klientů značný, očekává
Úřad práce ČR i začátkem dubna vyšší
počet příchozích. Žadatelé ale nemusí
trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP
ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé
podávat i jinou cestou. Na vyřízení navíc
mají delší dobu než jen prvních několik
dní na začátku kvartálu.
„Doporučujeme klientům nespěchat na
Úřad práce České republiky hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Žádosti
mohou podávat kdykoli během celého
měsíce, v tomto případě dubna. A o dávku je možné požádat až tři měsíce zpětně,“
upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR
Kateřina Sadílková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném
portálu MPSV (http://portal.mpsv.
cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit.
„Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizování žádostí o dávky
státní sociální podpory, umístili jsme na
webové stránky Úřadu práce ČR (http://
portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu) také vzory vyplněných
formulářů. Konkrétně se jedná o tiskopisy nutné k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné
a příspěvek na bydlení. Vzory jsou samozřejmě k dispozici i na kontaktních pracovištích,“ doplňuje ředitelka Odboru pro
sociální věci Generálního ředitelství ÚP
ČR Zdeňka Cibulková.
Vyplněnou žádost je možné odevzdat
přes podatelnu Úřadu práce ČR nebo
zaslat poštou či prostřednictvím datové
schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už
pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku
na dávku. Doloží-li člověk podklady pro
nárok na dávku ve stanoveném termínu,
o dávku na dané čtvrtletí nepřijde.
V rámci proklientského přístupu nabízí
Úřad práce ČR též možnost objednat se
na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit on-line. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na
příslušné zaměstnance jsou dostupné na
webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz). „V případě rodičů s malými dětmi, těhotných

žen nebo osob se zdravotním postižením
a podobně pomáhají s jejich rychlejším
odbavením pracovníci informačních
center či asistenti prevence kriminality,“
říká Sadílková.
Na některých kontaktních pracovištích
fungují informační centra. Také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním
žádosti. A žadatelům poradí v případě nejistoty při vyplňování i specialisté ÚP ČR,
ke kterým si přišli podat žádost.
V neposlední řadě se pak lidé mohou
obracet s obecnými dotazy, nebo pokud
si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR.
Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici
denně, a to v pondělí a ve středu od 8:00
do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od
8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do
13:00 hodin na telefonním čísle 844 844
803. Zájemci mohou své dotazy posílat
také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.
Lidé mohou do Call centra ÚP ČR psát
a volat i v případě, že budou potřebovat
radu týkající se zprostředkování zaměstnání, evidence na ÚP ČR, podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace.
„Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou naši operátoři poskytovat informace
v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje
řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit
se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP
ČR,“ zdůrazňuje vedoucí Oddělení Call
centra ÚP ČR Jana Dudková. „Věříme,
že se nám i díky těmto opatřením podaří
předejít vypjatým situacím a současně
minimalizovat čekací dobu na jednotlivých kontaktních pracovištích,“ uzavírá
generální ředitelka ÚP ČR.

18031510301

18032110319

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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UZÁV RKA
ÁDKOVÉ INZERCE
VE 12.00 HODIN

17102621270

18032010316

JE VE ÈTVRTEK 29. BØEZNA

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 11/2018:

Také třinácté 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 29. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
správn:

vyhrál/-a

Komenského ul.
Monika SNÁŠELOVÁ, Tetín 6, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč..
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:
vyhrál/-a
JJindřich Štreit
Jana WALTEROVÁ, Moravská 14, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
správn:
vyhrál/-a
UKŘÍŽKŮ
Božena SKOPEČKOVÁ, Máchova 5, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

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

SUDOKU
správn:
vyhrál/-a
3,7,3,8
Libor NAKLÁDAL, Ptení 256
Výherce
ýh získává: JEDNU VSTUPENKU na vybraný koncert v hodnotě 400 Kč.

1607071/2278

SU
DO
KU

Výherce získává POUKAZ
v hodnot$ 400 K% na sortiment prodejny.

KŘÍŽOVKA
správn:
vyhrál/-a
Vybrané speciality steaky burgery ryby bitva kuchařů
Eduard SOBOTA, Plumlov 484
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16020561568

DO PROSTĚJOVA SE CHYSTÁ SKUPINA ...

18030960286

SUDOKU

OSMISMĚRKA

VÝVRT, CHARTA, ŽVÝKAT, NORCI, ETIOP, SKAUTI, KOPCE, LATENCE, ENZYM,
FIXÍR, MLSAL, STŘEP, DVOJKA, TORZO, FINIŠ, POJEM, VZPOR, JOLKA, VEJCE,
DRDOL, ELEMI, SMEČE, TÝLEC, ŠMELC, ŠOHAJ

JEDNA VSTUPENKA
na koncert v hodnot$ 490 K%.

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot$ 600 K%

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
S

18020860185

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prvního z několika kandidátů
na příštího primátora Statutárního města Prostějov...

18022360227

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot$ 400 K% na vybranou akci.

Výherce získává DV RODINNÉ
VSTUPENKY v hodnot$ 400 K%.
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TIPVeerníku
MUZEUM KOČÁRŮ ZAHAJUJE SEZÓNU
KDY: SOBOTA 31. BØEZNA OD 7:30 DO 18:30 HODIN
KDE: MUZEUM KOÈÁRÙ, ÈECHY POD KOSÍØEM
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem zahájí již tuto
sobotu turistickou sezónu pro rok 2018. Při této příležitosti si organizátoři připravili nejen pro místní občany
celodenní program. Od rána do večera totiž bude okolními obcemi projíždět cestovní kočár s osádkou kolem
vyslance císaře Karla I. V každé vesnici pak představí kus
historie a místním zanechá něco na památku.
Jedinečnou záležitost, jíž se nedočkáte jinde v republice, můžete zažít už tuto sobotu v těchto obcích: Čechy pod Kosířem
(7:30 hodin), Hluchov (9:00 hodin), Zdětín (10:00 hodin),
Ptení (10:45 hodin), Holubice (11:15 hodin), Vícov (11:45
hodin), Plumlov (12:30 hodin), Mostkovice (14:00 hodin),
Smržice (14:45 hodin), Kaple (15:15 hodin), Lípy (15:45
hodin), Slatinice (16:15 hodin), Drahanovice (17:15 hodin)
a Lhota pod Kosířem (18:00 hodin). V uvedené časy tím
směrem totiž bude projíždět cestovní kočár se sedmičlennou

posádkou včetně vyslance císaře Karla I. Před ním pak budou
ještě cválat čtyři jezdci na koních coby jízdní hlídka 1. hulánského regimentu pro ochranu vyslance.
V každé obci se kočár na čtvrthodinku zastaví. Výjimkou budou
jen Plumlov a Slatinice, kde se budou krmit koně, a tudíž se tam
kočár pozdrží. Posádka vždy představí místní zajímavé památky
a nakonec občany ještě obdaruje věncem na připomínku Velikonoc. „Věnce nainstalujeme na pamětihodná místa, aby si všichni
připomínali velikonoční tradici. Kromě věnců s sebou pak přivezeme ještě drobnosti pro děti. Osobně si myslím, že když dostanou něco takového a navíc ještě od kostýmovaného člověka,
tak to pro ně bude památka na celý život,“ sdělil Večerníku Václav
Obr, ředitel Muzea historických kočárů.
Dárky pro děti budou uloženy v kufrech vážících celkem 100 kilogramů! Tímto způsobem chtějí organizátoři kromě dávného
cestování kočárem připomenout i historický transport zboží.

VOLEJBAL:
středa 28. dubna:
11:00 VK Prostějov - Vasas Budapešť
(přípravné utkání, Sportcentrum DDM)

akce
v regionu...
Requiem za rytíře

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 26. března
17:30 Pacific Rim: Povstání
americké akční sci-fi
20:00 Vnitřní slunce
francouzský romantický film
úterý 27. března
15:30 Na přání - Baby bio
17:30 Planeta Česko
český rodinný dokument
20:00 Dej mi své jméno
romantické drama USA
středa 28. března
9:00 až 17:00 Velikonoční jarmark
20:00 Máří Magdaléna
americké biblické drama
čtvrtek 29. března
17:30 Ready Player One
americké akční sci-fi
20:30 Pacific Rim: Povstání
pátek 30. března
15:30 Sherlock Koumes
animovaný film USA
17:30 Eric Clapton
hudební dokument Velká Británie
20:30 Ready Player One 3D
sobota 31. března
15:30 Sherlock Koumes 3D
17:30 Planeta Česko
20:00 Ready Player One
neděle 1. dubna
10:30 Králíček Petr
americký rodinný film
15:30 Sherlock Koumes
17:30 Ready Player One
20:30 Tátova Volha
české komediální drama
pondělí 2. dubna
15:30 Králíček Petr
17:30 Planeta Česko
20:00 Máří Magdaléna
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

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 31. března
15:00 KRTEK A MEDICÍNA
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘÍŠERÁKOVI
animovaný film Velká Británie
20:00 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
československá romantická komedie

MÌSTSKÉ DIVADLO
AD
DLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 28. března
19:00 LÍBÁNKY NA JADRANU
komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu.
Hrají: E. Holubová, B. Klepl, M. Šoposká,
V. Jílek/Š. Benoni, J. Bátorek/Z. Carda,
A. Kočová/K. Šalamounová
Režie: Patrik Hartl (Studio DVA Praha)

Zámek Konice
do 6. dubna
KOUZLO PATCHWORKU
výstava velikonočních výrobků

Kulturní klub
b

DUHA

Zámek Prostìjov

Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 1. dubna
Školní 4, Prostějov
KVĚTINY
A OBRÁZKY Z CEST
pondělí 26. března
výstava Viléma Krause
17:00 POKRAČOVACÍ
od
čtvrtku
29.
března
TANEČNÍ KURZY
PROJEKT WOLKER
úterý 27. března
výstava bronzových plastik a paralelních
8:00 DĚTSKÁ SCÉNA
artefaktu autora Miloše Karáska, jež volně
okresní přehlídka dětských recitátorů
dokumentují vznik sochy Jiřího Wolkera
od 6 do 15 let
Expozice potrvá do 13. května
čtvrtek 29. března
(Gallery Dvořák)
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města
Muzeum
a
galerie
Prostějova
do 29. března
v
Prostìjovì
OBRÁZKOVÁ ŘECKÁ
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
MYTOLOGIE
do 22. dubna
výstava výtvarného oboru
DAGMAR HAVLÍČKOVÁ - KRESBY
ZUŠ Němčice nad Hanou
Výstava je zaměřena na specifický projev
do 31. března
kreslířky, malířky a textilní výtvarnice, která
PETR IN SAČEK
výstava Petra Lysáčka a jeho atelieru patřila již v osmdesátých letech minulého
intermediální tvorby, který často v růz- století společně se svým mužem Jiřím Aloiných obměnách tvoří ve skupině, která sem Havlíčkem (1948-1997) k neoficiální
umělecké komunitě v Olomouci. Její tvorba
nese název In Saček Veritas
je již několik let soustředěna na repetitivní
přepis textů, a to v několika vrstvách přes
ZUŠ V. Ambrose
sebe. Vznikají tak organické i geometrické
Kravařova 14, Prostějov
struktury, kde původní text (forma osobní
do 31. března
modlitby) zaniká v kresebné hmotě. Její
RETROSPEKTIVA
tvorba je metodou srovnatelná s tvorbou
výstava fotografií z činnosti
Romana Opalky nebo nočními kresebnými
tanečního oboru ZUŠ z let 1998-2018
pracemi V. Stratila. Havlíčková svým dílem
spadá do širšího okruhu tzv. olomoucké
kresby, který tvořila řada významných a dnes
Knihovna
již celostátně uznávaných autorů jako jsou
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov J. Lindovský, P. Jochman, I. Kosková,
pondělí 26. března
L. Daněk, V. Havlík.
17:00 SÁM SOBĚ LÉČITELEM
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
přednáška Jarmily Mandžukové, Na výstavě, zapůjčené z Muzea Jihovýautorky mnoha publikací o zdravém chodní Moravy ve Zlíně, jsou prezentovány
životním stylu, přiblíží úžasné možnosti zdánlivě nesourodé kombinace, tvořené
vlastních léčivých sil
vypreparovanými exempláři hmyzu a záúterý 27. března
stupci z říše nerostů či hornin.
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje devátý ročník oblíbené Galerie Mánes
výtvarné dílny, tentokrát zaměřené
na pletení z papíru
Kostelecká 18, Prostějov
středa 28. března
do 28. března
15:00 JIŘÍ WOLKER SEDÍCÍ A SNÍCÍ PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ
slavnostní odhalení neformální plasti- VÝSTAVA
ky prostějovského básníka od autora nabídka textilních a háčkovaných výrobMiloše Karáska.
ků a ručně vyráběných přání od Aleny,
do 31. března
Jany, Katky a Martiny k volnému prodeji
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
výstava prostějovského fotografa Jana Galerie Cyril
„Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje fotoVěž kostela Cyrila a Metoděje
grafování portrétů i přírody v okolí ProBrněnská, Prostějov
stějova a na svých snímcích zachycuje
okolní přírodu v různých denních i roč- do 14. května
ních obdobích, jímž se snaží vtisknout NEBÁT SE TOTEMU
výstava Vítězslava Špalka
co největší emoční ráz

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 29. března
17:00 BÁSNÍKOVY STOPY
A ZASTAVENÍ
Vernisáž výstavy k loňskému 150.
výročí narození básníka Petra Bezruče a letošnímu 60. výročí jeho úmrtí
představí život a dílo dnes poněkud
opomíjeného tvůrce Slezských písní, ukáže mimo jiné jeho osobní potřeby a zařízení z místa jeho pobytu
v Červeném domku v Kostelci na
Hané, kde strávil dvacet let svého
života. Bude prezentovat také zajímavosti, které shromáždili jeho obdivovatelé a sběratelé, i výtvarná díla,
která se inspirovala básněmi Slezských
písní nebo samotným jejich tvůrcem.
Výstava potrvá do 27. května.

26.3. 2018
17.00 Markéta Konviková
27.3. 2018
16.30 Odpoledne s dtmi
z prostjovských škol
28.3. 2018
17.00 Gabriela V. G. s kapelou
29.3. 2018
17.00 Stanley`s Dixi Band Kopivnice

1. nohejbalová liga mužù ÈR

1. kolo
TJ Sokol I
Prostějov

vs.

MNK SILNICE
GROUP

Modřice "B"
Pátek 30. března 2018 14:00 hodin
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 27. března od 17:00 hodin
se koná beseda na téma „SOUROZENECKÉ KONSTELACE“
* pondělky jsou vyhrazeny programu pro
rodiče s malými dětmi, který vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si zlepší své
sociální, pohybové, hudební a manuální
schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin budou probíhat vzdělávací a volnočasová
setkání s hlídáním dětí
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* evropská dobrovolná služba v ICM bude
od pondělí 26. března hostit zahraniční
dobrovolnici Marii Hretculesei z Rumunska, která bude v Prostějově rok a tak se
lze těšit na její přítomnost nejen během
kreativních dílen, ale i spousty dalších akcí,
které si pro vás připraví

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v pondělí 26. března od 18:00 hodin se
koná beseda na téma „VELIKONOCE
TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ“
* pravidelné setkání rodičů nad tématy výchovy a komunikace s dětmi je na programu dle aktuálního rozpisu v MC
* individuální právní poradenství a v péči
o dítě s Mgr. Alenou Hálkovou se koná dle
objednání, korespondenční poradenství
zdarma
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - podpora
zdraví přírodními prostředky s Mgr. Peterkovou dle objednání
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA,
dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let,
příprava dětí na nástup do MŠ, příprava
na separaci od rodičů a navazování vztahů
mezi vrstevníky v malé skupině
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na
výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 28. března od 17:00 hodin se
koná přednáška LÉČIVÁ MOC BYLINEK II., další z cyklu přednášek bylinkáře
Vládi Vytáska o využití léčivých rostlin pro
léčbu různých nemocí a potlačení bolesti
* ve čtvrtek 29. března se koná celodenní
RÙZNÉ...
akce „VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY“
pro děti 1.-5. tříd ZŠ plná tvoření, veliko- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pronočních zvyků a her
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
SONS PROSTÌJOV
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
* v pondělí 26. března od 14:30 do 15:30 křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pohodin se koná relaxační cvičení s paní Svět- můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
lanou
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
* oblastní shromáždění v restauraci U tří
bříz se koná ve středu 28. března od 14:00 Regionální pracoviště TyfloCentra Olohodin
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
* ve čtvrtek 29. března od 9:00 do 12:00 nevidomým a slabozrakým občanům na
hodin se koná pletení z pedigu v klubovně adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Zámek Plumlov
zve od soboty 31.
března do pondělí 2. dubna na akci
Requiem za rytíře aneb Drátenický
jarmark s Komedianty na káře. Po tři
dny se od 9:15 do 17:30 hodin o vaši
zábavu postará elitní mušketýrský
regiment Corporal. Na správný jarmark patřili také kejklíři a tak dojde
na show Kdo z koho. Děti se mohou
těšit na novou pohádku Kramáři. Své
umění předvede šermířská společnost
Divadlo bez střechy, načež zlatým
hřebem bude nezapomenutelná komedie Prokleté dědictví. Bitva ve vojenském táboře se bude konat vždy
od 13:00 hodin. Děti i dospělí budou
mít možnost vyzkoušet si práci na
hrnčířském kruhu, nebo se podívat na
ukázky drátování. Milovníci historie
se také mohou každou půl hodinu
těšit na prohlídku zámku Plumlov
s průvodcem. Návštěvníci akce budou mít také mimořádnou příležitost
projít pohádkové sklepy středověkého
hradu.

Velikonoce
na zámku pod Kosířem
Na jarně vyzdobený interiér zámku v Čechách pod Kosířem se mohou těšit návštěvníci od pátku 30.
března do pondělí 2. dubna. O víkendu budou připraveny kostýmované velikonoční prohlídky pro
rodiny s dětmi. Zpestřeny budou
o detektivně laděný příběh doplněný o povídání o zvycích. Nutná
je rezervace na telefonním čísle
773 784 110. Dále budou připraveny zvířecí koutek, ukázka hanáckého
kroje a dílničky pro děti, kde si budou moci uplést pomlázku, nazdobit
vajíčka, malovat na keramiku a další.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

27.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.

9.00 - 10.00
14.30 - 16.30
9.30 - 10.30
10.30 - 12.30
10.30 - 12.30

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,
z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamuje všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově, má změněnou provozní dobu.
Nově pondělí a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
jen po předchozí domluvě. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Galerie umění Prostějov pořádá výstavu MILAN KUBEŠ - V ROZMEZÍ, která bude v OC Zlatá brána,
nám.T.G.Masaryka, Prostějov k dispozici
až do 31. března.
Sbor církve adventistů sedmého dne
Prostějov zve spoluobčany na velikonoční bohoslužbu, která se uskuteční
v pátek 30. března v 18 hodin v budově
sboru v Šafaříkově ul. 9.
Výstava fotografií pana Josefa France
s názvem Romantická krajina Srbska
bude zahájena v sobotu 7. dubna –
Černá věž v Drahanovicích - vernisáží
od 15:00 hodin, na které také proběhne prezentace cest po Srbsku. Výstava
potrvá do 27. května.



KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

NOHAVICA

SI PODMANIL
PROSTĚJOVANY

SPOLEČNOST

BRÁNY
Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOVSKO Ostrá premiéra fotbalového legionáře Davida Kobylíka na
kralické střídačce se odkládá. Debut v roli hlavního trenéra aktuálně šestého týmu krajského přeboru si měl někdejší mistr Evropy do jednadvaceti let
a bývalý hráč Sigmy Olomouc, Racingu Štrasburk či Arminie Bielefeld odbýt
uplynulou sobotu odpoledne v domácím střetnutí proti Medlovu, avšak nepříznivé klimatické podmínky přinutily svazové činovníky k odkladu celého
kola i podzimních dohrávek. Stejný osud tak potkal rovněž hráče Vrchoslavic
v I.B třídě Olomouckého KFS. A na svůj premiérový jarní zápas i nadále čekají
fotbalisté 1.SK Prostějov v Moravskoslezské fotbalové lize. Jejich čtvrteční
duel s Uničovem byl odložen především z důvodu šetření hrací plochy pro sobotní zápas evropské kvalifikace hráčů do 17 let mezi Ukrajinou a Srbskem.

ZUSTALY ZAVRENY,

O
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JEDNOU

 Na mezinárodním turnaji Tennis Europe do 16 let San Michel
v Kordunu na Maltě vyhrála teprve
čtrnáctiletá členka TK Agrofert Prostějov Anna Panchartek dvouhru!

FOTBAL

SE NEHRÁL...

AKTUÁLNÍ FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA STRANÁCH 30-31, VŠE PODSTATNÉ PŘED STARTEM
JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2017-2018 VÁM PŘINÁŠÍ SPECIÁLNÍ
PŘÍLOHA, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

 Do lékárny můžete i s pomlázkou! Zatímco na Velký pátek si lidé
budou moci léky opatřit například
v nákupních centrech, na Velikonoční pondělí už budou všechny
velké prodejny zavřené. A právě 2.
dubna zajistí dostupnost léků Olomoucký kraj.
Tabulku najdete
na www.vecernikpv.cz!

(`@W$@q@-w5
VYCHÁZÍ
"#$%&'
x{|}"

Číslo 13tRočník 22
Pondělí 26. března 2018
Naleznete
uvnitř

NOC S
ANDERSENEM
 V rámci populární akce prožívaly děti příběhy kočičky a pejska
podle knížky Josefa Čapka
strana 28

CYKLISTÉ
V NOVÉM

 SKC Prostějov představil tým
pro letošní sezónu, který je plný
novinek na soupisce i v jeho zázemí
strana 34

HLADKÉ
DERBY
 Volejbalistky Prostějova nenechaly s Přerovem nic náhodě a do
semifinále proklouzly bez ztráty
kytičky
strana 36-37

'RXéLWHOVNÆ'YRUDQ\ Na VELKÝ PÁTEK

VO¾Y\ prvoligová premiéra!
ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Do své čtvrté sezóny
v 1. lize mužů ČR vstoupí koncem tohoto týdne nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov, a to nezvykle brzy. Druhá nejvyšší
tuzemská soutěž startuje už v pátek
30. března, kdy Hanáci od 14.00 hodin
přivítají na svém hřišti MNK Silnice
Group Modřice B. S velkou pravděpodobností se bude hrát v tělocvičně ZŠ v ulici Palackého, jen při velké přízni počasí na venkovním kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.
„První zápas nového ročníku je pokaždé velká loterie. A musím přiznat, že tentokrát bych bral i bod za remízu, ačkoliv nastoupíme doma.
Citelně nám totiž budou chybět Kuba Ftačník, kterého jsme pustili na
hostování do extraligových Čelákovic, a rovněž kapitán Honza Valenta
z rodinných důvodů. Navíc jsme poslední dobou kvůli četným nemocem skoro vůbec netrénovali dvojice, což je také určitý handicap,“ zmínil trenér Sokola I Richard Beneš okolnosti, jež obhájcům prvoligového bronzu nedávají roli jasných favoritů.
„Kromě toho máme s béčkem Modřic v domácím prostředí dost nepříznivou bilanci vzájemných utkání, prostě se nám na ně nedaří,“ připustil
Beneš. Aspoň jednu výhodu však přece jen vidí. „Tím, že se duel téměř
jistě odehraje v tělocvičně, můžeme vytěžit z rychlejšího povrchu, který
svědčí našim razantním smečařům. Uvidíme, každopádně vítězství by znamenalo perfektní povzbuzení oslabeného týmu do dalších ligových bojů.
A pokud nepodlehneme, vezmu to pozitivně,“ zdůraznil Beneš.
(son)

vs.

 Na prostějovské hlavní nádraží
přijel protidrogový vlak, který zde nabízel další osvětu. Reportáž najdete
v příštím tištěném vydání.
 Alespoň jedním vítězstvím
zakončily volejbalové „oděvářky“
z Prostějova základní část skupiny
C 2. Ligy, když vyhrály první ze
dvou zápasů na půdě Kylešovic, ve
druhém již ovšem padly (3:1, 0:3).
Na posledním místě TJ OP už to
ale nic změnit nemohlo.

➢

17102711286

SPORT
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

0LODQ6RXNXSD-DQ.UFKÿDYÚ
PROSTĚJOV Úcta, obrovský respekt, poklona. I taková slova padala na adresu
prostějovských učitelů, kteří uplynulý pátek večer přezvali od zástupců prostějovského magistrátu, senátorky Boženy Sekaninové a náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Františka Jury ocenění za svoji práci. Tradiční slavnostní večer se ke Dni učitelů uskutečnil v sále Městského divadla v Prostějově. Po akci,
kde padala i ostrá slova na adresu raději nejmenovaného mladého aktivisty, má
Dvorana slávy prostějovských pedagogů další dva nové členy.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb
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KAM ZA F

VÍCE PODROBNOSTÍ O PROSTĚJOVSKÉM
NOHEJBALU ČTĚTE NA STRANĚ 40

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ - 15. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ - 15. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ - 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ - 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ - 15. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 31.3. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 1.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 1.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

HANÁ PROSTĚJOV
TJ SMRŽICE
SOBOTA 31.3. 15:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádr.

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 1.4. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

22

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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NADSTAVBA A1 KOOPERATIVA NBL - 6. KOLO
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Foto: internet

2 b.: 36/21:56/24
Trojky: 7:3
TH: 7/5:16/12
Doskoky: 34:45
Asist.: 19:16
Fauly: 
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Foto: www.bkolomoucko.cz

BASKETBAL

FOTBAL

VOLEJBAL

HÁZENÁ

KRASOBRUSLENÍ

KOOPERATIVA NBL

FORTUNA MSFL - 18. KOLO

w~!w

^C~! UWC~

"~w\$J$\ "

@&Q,-X&[\'$^&[ &_#&`"'&

w*&'*+,*U>WC 



#&q&u(%&\-^)'
68:69

[)("[*#f[')q%u+v'u
*@+Q& #*&'*+,#U>WC*]C *
J* ,%   <*+* {^ x^^{]> zUz^>
]]W`|Cw?+ ,> " ##
 F #+  <     ^  $  
A# +  H!#  U w Svitavy - Nym,  `UU_`x^}U]>z{}`>Wz]{|Cw?+ 
, U> R@'F  ^ ^
] #F ; .S E#
?L  q LwPardubice - Svitavy
Wzzx^^U`>{`^]>z]{^|Cw?+ ,
  <FZ @#<> " # H.+ %
^F  > Ua Q'w 
w# ,  `_x^^^W>}zzW>W{]}|Cw?
+ ,&uA #&  
^  $q LUF &  ^
$%?L 
J,=;'*,  *
*&'*+,#U<]  
DL"] 
UU U <'
 F + ] UU UU U
 Y . 
'' '< O
 ;_$%#
U ' O
< >. .L
UO < 
6. Olomoucko 28 12 16 2449:2567 40
*@+Q& #*&'*+,#^>WC*]C *
$ J**  %% + f*  W`}}
xU^>^{^}>}W{{|Cw?+ ,q #
 +# aZ" ^F$'q L^
" >B] Uw&'*~*,  
`U]`xU_^^>^`}W>zUz}|Cw?+ 
,H}} q]##H#  ?^
 ]H"%+^H } $%'>##
  $O? w &'*+*
]z]W<<xUzUU>^}^>}zz^>W`W`|Cw?+
,q + .$S $F"  
L^ # +  BG.$>G $$
~+<F  $%wUSK Pra* &'*~*, `z]{x^U^U>{`}^>
W^z|Cw?+ ,  +#
UY> #  q #^>#B  L<
F ? ]H}} wOstrava
`z]x^WU>{`}U>z}z`|Cw?+ 
, >G $$  ~+ O > #G.$
<F  $%^>##H } $%
  $ *%uw %% +f*  
 WW_ xU{^{> ^]}]> }zWW|C w?+ 
, v    ># +#.$^>G .$
U   F$'^S $  LU
q + .$>" 
J,=;'*,  *
*&'*+,#^<W  
 %#JS
U< < 
 v>F  U< OU< 
  %#
UO O< 
 Y . 
U < 
< #
UU  'U '
O &#+ + U ' << 
JYZ[\
;+ * ]C *> < ^WC ,*>
U`C__% Opava - Olomoucko.
$ <%*Uq`C >&'*^`C,*>
U`C{_ % ;# a ! >. .L M 
C" ;_$%# [Q  'I BK Olo q JJ* ,% xU]C{_|*Vk
] DL"] M Y . 
$ <%* U q C > &,'* {UC ,*>
U`C__% &`FF + ]M*Vk ^
]  DL"]      q  &'
 %$+%'*+# Y . M C";_$%#
$ <%* ^ q `C > &'* ^`C ,*>
U`C__%A # %#MS#&#+! Z.
 +[<I> # %# +S ]"MD
Y . ""N #Mv>F [I
$ <%*^qC >&,'*{UC,*>
U`C__ % v> F  M A #  %#
[I> # %# +S ]"M""N
#DY . MS#&#+! Z. +

[)("'fQ,@f'-gh
*@+Q& #U`C *~@q% 
{_xU_|C* #=>"$ < # OU
a  @ ;.@<<wJ' +% q"**@& 
%{Ux_U|C* #<q ]Q'<S 
[#I 'U S   M  ?L +  Diváci: 304
w f q "#@ + }U xU_|C * # O
;. #L  <  [#I < ;. #L 
<  [#I M  F!.Q Diváci: 250
w' +% qf __C Diváci:<<w? N
% f ['Iw =C
& Q['UI
J,=;'*,  *<X< U`C 
UC J&'?+
UzU_{ ^ {{U{{{
 ? NR!%$%
<  U
 "_!%u
< < 
 S%
O' <  U
< ?L.
O'   O'
O  %#
<  < O
  $%#
O  O '
' ? NR!%$% O'  ' <
U +#%#
O< < O <
v#$.
< O < U'
qQ" !.
<<   <'
v Q +
<<   <<'
F!.
O<  UO
Y.
O O  O<
<  #
O  
O=Y " 
<  ' '
JYZ[\CCC
UC > &,'* {UC{C> UzC{_ % f  
J&'?+ x{_C{C>Uz__| ?L. ^ S% [
<I $%#^qQ" !.  #^"_!%u
F!. ^ = Y "  v Q + ^
? NR!%$%v#$.^Y.[<I
? NR!%$%^+#%#[<I

JYZJ"wwZ

Kostelec n.H. - Konice
0:4 (0:2)
* #a Q HZ$;
Sestava Kostelce: ?% M >L# ?# @
 L    ] M ?L %+    " S #B
Y#+ MS u#QD .@ $'*% @a& #%
k    
&  . "
$&'*+*% ?N.+ [Ok   IM

q Y$@+ ;MF !#.QHZ$
!#M a Q$'*%S % Q "#Q
.Q! Fv " ##

/$; ?& ,# %< +*<>
?* * '@CG


+.+#FvSSCDD

Strf'fgw
*"@Q%x]@&_\&Q,%&[$("
7:1 (2:0)
* *&' +% U;".@
Sestava Mostkovic:D.@$.@M @.@
F $#%.@ ? ..@ G" #.@ M
& #$%.@ ;".@ ? .@ M  ].@
 .@.@Yz@+ .@
q]  {@

/w+#@; +, % CCCG



q]CqC=`|a
 $.

Strf'fgh

93É7(.
%ċ(=1$
-(5('$.&(
8=$9ċ(1$

'+';J*# >^C;<*&

p"@&[\@&Q,-X&[


0:3

[)("[*#f[')q%u+v'u

*@+Q& #'+';<*# >^C;<*&
# < J**     U{ x^}> Uz>
Uz> U|C w?+  , "@.@ <
  .@  H"@.@  ^ Y..@
O;+%.@*  .@$'*+&%
 w Q &'   &'*+* U{ x ^W>
^{> ^}> Uz|C w?+  , F . .@
'   $.@ O ? %#.@ ' ^ ; .@
U    .@ < D  " #.@
 k" #.@   $'*+ &%  w KP
  ~%,  {_ xUW> ^_> ^_|C w?+ 
,?L @ @$.@  .@
^  .@.@'> .@ 
%.@<$'*+&%
'+';J*# >{C;<*&

@&Q,-X&[\p"@&[


Kostelec n.H. - Telnice
29:31 (14:15)
; G  H G Prášil (Kost I !  "#   $ % #
JJDiváci:<'
$&'*+* * ,* # &'   L D .@ 
M?F@ <JF!L JF  J>"N 
OJ;@ J$#QJF+ @RQJ
?@ JS?  %JD. H.T%$ !
; .+H.$%
 #.Q +''<UO
'<<
OU

/9;<*&&'= '>
prohra doma je
+=#,&'%+?@CG


3:0

[)("[*#f[')q%u+v'u

*@+Q& #'+';<*# >{C;<*&
   # <J**{_x^U>U{>U}|C
w?+  , *  .@   %.@
 ;+%.@ > .@  Y..@ 
U ^   .@ U *#@ < H.@
 Q &'*+ &%  w Ostrava
 Q &'  {U x^^> U> ^{> U`|C
w?+  , G+.@  ; .@ <
D  " #.@     .@  
^F . .@  $.@'? %#.@ 
..@UQ&'*+&%3:0
w ~%,   J  _{ x ^{> ^{> ^}|C
w?+  , .@    .@
%.@   ].@  U ^ @$.@
< F#.@  ?L @  >  @  '
Q&'*+&%
JYZ[\
^C'+';>^_C,*^_U`>U`C__%
J+  J&'?+ Y L" ^ Y " 
[I=Q+^%^Y . [IF
#^S]
{C'+';>^^C,*^_U`>U]C__%
J&'?+ J+Y " ^Y L"F ^
Y . ^=Q+^%['IS]
^F #['I
<<* }C '+';> ^}C ,* ^_U`>
U]C__ % J+  J&'?+ Y L"
F  ^ Y "  =Q+^% ^ Y . 
[UIF #^S]

TENIS
!
Miami - ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo:? Q^S [> .#^
IOO2. kolo: +L [I^D 
[& #IOOx? Q^`#[^v>CI
OOO
!w
Miami - WTA Tour
Dvouhra - 1. kolo: Q#  F %.@ ^
> #.$.@ [ _  I O O < 2.
kolo:   %#  F %.@ [<I ^   ..@
[q I<Ox>Q.@[<I^ .@
[v>CI O Ox ..@ [UI ^ > ] #.@
[ _  I<OO3. kolo:  %# 
F %.@^>H ^EG[a G^E #IOO
O

HOKEJ
$~ "$~

"Q& # %; <*# > }C ;<*& & 
 ?+%  q * ^z x_^> _U> ^^|C
* #UD+[? " I< @ 
[F . # #D.@IM ]%& R
[ ]% ;aZ" I  F '  u% [k^
" #+I <' H#+  [k" #+I Diváci: O
Q&'*+&%

; .+HV?*W#N 
STRANA 39

@&Q,-X&[\]@'&]
44:34 (22:16)
X Y " ##* Z. 
[F?I \  "#  < $ % #
<<Diváci:'
$&'*+**,* #J&'?+* ]QMA^
  BO   & % Z. OJ
* .QJ $$ F @R & $ 
  # J
C#  G?  G.

/$< ?&'?*'%+CCC
,=%?& ''%=
< ,* CG



 $_G.Q 
@R#@!ZC#  G?C>`S&V?

STRANA 39
*@ +Q& # UWC *  !" ^  #
O'> ?R!%$%^`. #$a&
;. ^  "_! U D  G+  ^
& @#.<
*,  *<X< UWC 
  "_! O  <U
 `. #$
<  <'
 a #
O O <U
 ?R!%$% O'  O 'UO'
< > !" O  ' <<O<<
O  # O  ' U'<
  #O  U <U
' # 
O  U <'
U D  G+  OO  U '
 F_G. O<  U
 ;. <  <OU
 & @#.
O  <'''
JYZ[\
U]C > &,'* ]C  ,* ^_U`> U]C__
 "_!M? NR!%$%[I`. #$
M & @#.  !" M # b c &'  *
f* q w*<*?* x ^zC{C> U_C{_|>
% qJ&'?+x`C}C>U]C__|, Bo#M; #%.[#+_ 'I

w+; %&'*@+ #V  ? .@ ^
]  =].@[]_ .%!.ID =h" .@
<;"# F @#.@[]_F_G.I
!* #/GS >B" #+.@[?L$# I
 @ ? $.@[a #  #IS#+ \+.@
[Y " I;"# D " #.@k ^
R #  ].@<S > +@#.@OS 
@.@    %#  k".@ ' qB%# 
 @+.@[. #LF_G.I
!* # *@;"# !%u.@[?L$# I
C## \+.@[Y " IC+N GR.@
[ ! .ID  @!.@<;#  ].@
 # > +@#.@U  "@.@
C# ?$ .@[. #LF_G.I
!* #? *@/GC"@  .@[^
+#%#ID >.@[*N +_G.I
D >E RL#.@[Y .@I
!* # *@/GS H@".@[a ^
#  #I  %# &u.@[  #I
C#+ C .@[ .%!.I
!; % *@/GY ?L ._ [F_G.I
= # [DL"] I

!* # /G  ? ##  S  .@ [ ! .I
 C+N   .@ [#.I  S#  ? @
< D  S B.@  V R ]  &  Y  #@
[. #LF_G.I
!* # /G   !#   +.@  >@ 
 ]@$.@ []_ Y " I  C u]_  F .^
.@[?L$# IOC#  $.@'C## 
?L ._ .@[]_F_G.I
 ' /G  S   ".@ [D.Q &$%#I 
D Y ..@[a #  #Iq#   ^
".@[F RIOF   .@[F_G.I
Kadet A1:  D @  ?LL+ .@  ;# 
. !%.@[]_F_G.I
?* %^qB%#  @+.@  %^
#  k".@  D @  ALB .@ [. #L
F_G.I
?* % U  aR  q .@ [*@
a!].@I
+ ^?#  _ .@[Y " I
?S .@[F_G.I
+  U Q#  ?L" R .@ [v Q
+I

FOTBALOVÁ
DEVÍTKA
5xw5#%}"

ZNÁME MÍSTO
SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ
*  ?@' *  +%% CCC *@  *# &'*'  ?*
;&'% %=@  ',*+Q  & '= &  <%+ %
*'%  <  # *<%%#  + > = <&
 <&  ' <+* ;' *+%+* +#;@ '%<+* 
& '= J$\ "$f "  ~"
"Z"wZ* ^_U]C+ ?<;+
* '&+*+Q ;%'%' ;<*'*
<<*@/'%<+* #GC"  ' >=&
%  ; *<;+* %< % ^_U`>%?& 
& =;&'  +#+'C  Q  +  & <*  &'*#
,= &+% &+;' #> #+% * %&*@ %
akcemi.
J; &'# & '*=*@'+' zC ,*C=
&+@*  = ; %' &' ;> 'Q ,  
<&'# f' %&  , C   +  +@  * <
<* , <%*;'*+<,,%+' *?C
 ? *< <
x|

Další èíslo
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku
   
3. dubna 2018

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz
VEÈERNÍKU

milujeme vecerník


PROMÌNY

seriál večerníku

Marek
Zahradník

Partnerská proměna
image ve znamení jara
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Světla
Pajurková

Z MARKA SE STAL JINÝ ČLOVĚK A SVĚTLA ÚPLNĚ ZÁŘÍ
Texty
připravila

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Foto
a video

Jiří
SLEČKA

A je to tady! Dvaatřicátá PROMĚNA IMAGE přinesla podruhé v historii seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku změnu
vizáže v párovém provedení. Zatímco v lednu 2017 došlo na
manžele Fojtovi, tentokrát měli velký den společní partneři
z Olomouce Světla Pajurková a Marek Zahradník. Vítězové
jarního kola se mohli kochat všemi možnými procedurami,
kdy bylo o ně perfektně postaráno i co se týká relaxace a pohody. Vše doprovázela vřelá a přátelská atmosféra, ale také
plno radosti, dobré zábavy a nadšení. „Naším cílem je vás
hýčkat, ale zároveň vám dodat kousek sebevědomí a hlavně
vás ujistit v tom, že každý z nás je krásný bez ohledu na věk
či další okolnosti.“ A v tomto duchu se tedy nesla i naše
exkluzivní partnerská PROMĚNA IMAGE, která spojila
měsíce únor a březen.
Ostatně vězte, že tomu je již více dva a tři čtvrtě roku,
co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval změnu vizáže první šťastné
čtenářky. Od té doby jsme proměnili jedenatřicet žen
a dnes již tři muže. A hlásit se můžete i vy další, dubnové
klání se již blíží...

HLASTE SE
DO DUBNOVÉ

PROMÌNY
IMAGE
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 Světlo, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
Splnili jsme vaše přání?
„Potřebovala jsem něco praktického a zároveň
atraktivního. Účel je splněn, vlasy jsem měla úžasně upravené a daří se mi je stejně stále upravovat.
Líčení bylo přirozené, snažím se i nadále chodit
nalíčená. Poznala jsem, že mi sluší i jiné barevné
kombinace oblečení, než co jsem byla zvyklá nosit.
Pomalu přidávám do šatníku také odvážnější barvy a styly oblečení. Cítím se potěšená a naplněná.“
(úsměv)
 Marku, jste spokojen se svým novým JÁ?
„Jsem velmi spokojený, až nadšený. (směje se) Vše
proběhlo na výbornou, navíc jsem omládl snad
o dvacet let. Velice se mi líbila úprava vousů, celkový
sestřih a melír vlasů. Dali si záležet, bylo vidět, že si
s tím opravdu vyhráli. Co se týče oblečení, byl jsem
velice příjemně překvapen, jelikož nejsem zvyklý nosit elegantní módu.“
 Světlo, celou dobu jste byli udržováni mimo
zrcadla. Jaké byly vaše první pocity, když jste se
uviděla poprvé v zrcadle?
„Měla jsem pořád strašné nutkání se na sebe podívat. První dojem byl velké překvapení. Netušila
jsem, co se v člověku může skrývat. (úsměv) Musela jsem se v zrcadle nejprve sama se sebou seznámit.“ (smích)
 Marku, jaké byly vaše první pocity, když jste
se uviděl poprvé v zrcadle?
„Ještě ráno jsem nevěděl, do čeho vlastně jdu a jak
to bude celé probíhat. Věděl jsem ale, že jsem v rukách profesionálů, takže to musí dopadnout skvěle.
Trvalo to několik hodin a po zhlédnutí v zrcadle jsem
nevěřil vlastním očím. Práce profesionálů vypadala
perfektně.“

 Po celou dobu PROMĚNY IMAGE od Večerníku jste byli odděleni, jaké to bylo, když jste
se na závěr shledali s novu image?
Světla: „Byl to velký šok, najednou vedle mě stál
elegán, úplně jiný člověk. (smích) Partnerovi to
hrozně slušelo, byl ještě víc atraktivní. Budu ho
i nadále vést k úpravě jeho zevnějšku. Jsem ráda, že
si to viditelně užíval.“
Marek: „Vůbec jsem nevěděl, co s manželkou dělají,
a byl jsem velice zvědavý. Když jsem ji uviděl, skoro
jsem ji nepoznal, byla ještě krásnější než kdy dříve.
(úsměv) Měl jsem skoro pocit, že mi ji vyměnili. Moc
jí to slušelo, je krásná.“
 Světlo, co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Nejvíce mě překvapil, jak už jsem řekla, partner.
Nikdy bych nevěřila, že z něj může být tak přitažlivý
muž. Myslela jsem, že proměna bude nejvíce vidět
u mě, ale opak byl pravdou. To jsem nečekala!“
 Marku, svěřil jste se nám, že na tento typ oblečení nejste zvyklý, stejně tak nerad nosíte brýle.
Jak jste se ve vybraných outfitech cítil?
„Byl to pro mě nezvyk, jelikož často chodím v domácím oblečení, jsem spíše montérkový typ, a proto jsem
se v tomhle oblečení cítil velmi dobře a příjemně. Oblečení bylo velmi pohodlné a dobře mi sedělo. Připadal jsem si velice elegantně i brýle byly perfektní.“
 Jak na vás reagovali rodina a známí?
Oba: „Všichni byli hrozně pozitivní, chválí nás, že
nám to sluší.“
* Jak se vám líbil den strávený s naším profesionálním týmem a co byste vzkázali čtenářkám
a čtenářům?
Světla: „Chci všem poděkovat za skvělou práci. Dokázali vše skvěle odhadnout. Od úžasného oblečení, které

skvěle padlo, přes líčení, které bylo přirozené a decentní,
až po kadeřnici, která přesně věděla, co mi bude slušet.
Skvěle jsem si to užila a strávila velice příjemný den.
Opravdu už dlouho jsem se necítila tak uvolněně a přirozeně. Většinou se držím v ústraní, ale tentokrát mi nevadil ani fotograf. Proměnu upřímně všem doporučuji.“
 Marku, jak vám se líbil den strávený s naším
profesionálním týmem a co byste vzkázal čtenářům?
Marek: „Byl jsem velmi spokojený, celý tým byl
vstřícný a úžasný. Moc jsem si to užíval a chtěl
bych ještě jednou všem poděkovat. Určitě mohu
tuto zkušenost všem mužům doporučit, zažít
něco nového a překvapujícího byl to pro mě nezapomenutelný zážitek.“

seriál večerníku

„Máme za sebou dvaatřicátou a zároveň druhou párovou Proměnu. Byla to po delší době
zase velká výzva, skloubit vše po organizační
stránce totiž nebylo úplně jednoduché. Všechno naplánované ale proběhlo v naprostém
souladu a dopadlo na výbornou. Nejen já,
ale celý náš tým jsme byli spokojeni, protože
Světla i Marek si jednotlivé úkony nadmíru
užívali a novou následnou vizáž si pochvalovali. Stejně jako ostatní proměny i tato zůstane
navždy uchována v mé paměti díky emocím
a pocitům, jež byly neoddělitelnou součástí.
Světla i Marek jsou velice příjemní a přátelští
lidé, neskrývali vděčnost. Mám vždy radost,
když můžu pracovat s takovými lidmi. Důležité pro nás všechny je dodat aktérům aspoň
špetku sebevědomí a promítnout radost nejen
do úsměvu, ale i do těla a mysli, což se podařilo.
Jsem tak ráda, že můj záměr vytvořit projekt,
který bude poskytovat radost a pomáhat ke
spokojenosti jiným, se nadále naplňuje. Ráda
bych také poděkovala všem, co se na proměně
podíleli, jelikož odvedli skvělý výkon.
Dámy a pánové, neváhejte a staňte se
součástí příští, již třiatřicáté PRPMĚNY
IMAGE. Věřte mi, že vás čeká zážitek na
celý život! Budu se na vás ze srdce těšit.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

 
PATRONKY
PROJEKTU
/ 

Máme radost, že se nám po roce přihlásil
opět další pár. V minulém roce jsme se mohli těšit z manželské proměny manželů Fojtových, tentokrát jsme změnili image Světly
Pajurkové a Marka Zahradníka. „Jsme
nesmírně rádi, že se proměna od Večerníku rozšiřuje i do okolních měst, jako jsou
Ostrava, Olomouc a Vyškov. Naši březnoví
vítězové z Olomouce se přihlásili na základě
doporučení své kamarádky Radky Slečkové, která se proměny zúčastnila v listopadu
loňského roku. A jelikož byl její výsledek
skvělý, nadchlo to Světlu s Markem natolik,
že se společně rozhodli změnu image vyzkoušet po jejím vzoru,“ objasnila rozmach
Aneta Křížová, redaktorka Servisu pro ženy
a duše celého projektu.
„Strašně se těšíme, bude to něco nového
a bude to velká změna. Už se nemůžu dočkat,“ sdělila těsně před setkáním něžnější
polovina páru. „Přítel je naprosto odevzdaný, 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.
Tréma však nebyla na místě, na partnery
čekala opět velká paráda. Nejen tým plný
odborníků, ale i zážitek, který se jen tak
nenaskytne. Dvaatřicátá PROMĚNA
IMAGE začala 10. března v osm hodin
ráno. Jako první se celý tým vydali do
prodejny RV fashion, kde všichni strávili
příjemný čas výběrem vhodných outfitů
pro Marka i Světlu. Následně se ekipa
přemístila do Optiky Wagner, kde vybrala několik originálních brýlí, aby se poté
pár rozdělil. Zatímco Světla se nechávala hýčkat v kosmetickém salónu Naisy,
o Marka se prvotřídně starali v Naisy
gentleman o pár kroků dále. Něžnější
polovičku pak čekalo ještě přemístění do
Vlassalonu a vykouzlení nového účesu.
Závěrečné odhalení image proběhlo
v Naisy gentleman, další minuty byly věnovány focení a natáčení v úchvatných
prostorách prostějovské radnice. Celá
PROMĚNA IMAGE s pořadovým číslem 32 tak skončila pozdě odpoledne.
„Bylo to náročné, ale výsledek stojí za to.
Světla s Markem byli nadmíru spokojeni,
což je pro celý náš tým to nejdůležitější,“
oddechla si spokojeně Aneta Křížová.

Pojďme se tedy podívat,
z jakých kroků se tento mimořádný díl skládal a jak
to všechno dopadlo. Také
tentokrát jsme vše znovu
pečlivě monitorovali, co nenajdete zde, tudíž uvidíte,
když navštívíte internetové
stránky www.vecernikpv.cz.
Čekají tam na vás obsáhlá
fotogalerie a video z jarního
kola PROMĚNY IMAGE.

Naisy gentleman je klasické pánské holičství, které chce vytvářet
prostředí, kde muži mají svůj svět
a cítí se v něm skvěle. Nabízíme
moderní služby, které navazují na
klasiku a staré časy, kdy muži chodili do holičství za očistou, relaxem a byla společenskou nutností
gentlemanská vizáž. Vytváříme
klasiku, moderní trendy i extravaganci. Na pány čeká profesionální
péče od mytí vlasů, masáže hlavy
přes stříhání vlasů a vystříhávání
vlasů různými technikami, holení
vousů břitvou jako za starých
časů, úprava vousů kontur po barvení vlasů a chybět nemůže ani
pánská manikúra. Samozřejmostí
je podávaní nápojů včetně kvalitních rumů, televize se sportovními
programy, časopisy a také prodej
speciálních a pečujících přípravků
pro vlasy i vousy, které jsou
určeny pouze pro barber shopy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů
a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků,
sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská
obuv značky Riccardo. U firmy
RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.
Kadeřnický a kosmetický salón
Naisy najdete v ulici Blahoslavova
8 v Prostějově.
Filozofií salónu
je provádět komplexní služby
na nejvyšší úrovni v příjemném
prostředí a navíc za ceny, které
si může dopřát každá žena.
Kromě kadeřnictví a kosmetiky
nabízí také manikúru, pedikúru
a masáže. Naisy pro své zákazníky
mimo jiné pravidelně pořádá
sezónní nabídky a půlroční akce, neboť se snaží nabízet vždy
něco navíc. V kadeřnictví pracují
s proslulou značkou L’OREAL
PROFESSIONEL a luxusní péčí
Kérastase. V oblasti kosmetiky pak
s profesionální řadou kosmetických
přípravků Janssen. Salon Naisy se
těší na vaši návštěvu.
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Jiří Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se
zabývá tvorbou originálních svatebních videí na míru a zároveň tak
zachování vzpomínek na jeden
z nejkrásnějších dnů vašeho života.
V hotových projektech naleznete
nejen samotnou videoprodukci,
ale i služby s ní spojené včetně zvukové postprodukce nebo zhotovení
audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
Těšíme se na vás.
skutečnost.

Optiku Wagner můžete navštívit
v sídle prodejny náměstí E.
Husserla 19 v Prostějově, které
najdete v budově „tria“ v prvním
patře vedle někdejšího OD Prior.
Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních čoček. K dispozici je také
vyšetření zraku bez čekání a kompletní servis. Samozřejmostí je
profesionální péče a poradenství
na nejvyšší úrovni. Cílem Optiky
Wagner je naprostá spokojenost
našich zákazníků. O váš zrak se
postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na
setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
v objednávkovém systému.
Vlassalon Andry
Furiakové najdete v Rezidenci
Florián na adrese Fanderlíkova 5, Prostějov.
„Potřebujete-li účes s nádechem
extravagance, jednoduchosti,
elegance či panku nebo s rázem luxusu, není problém. To
vše a ještě více vám poskytne
Vlassalon, který oplývá vzdušným
a krásným interiérem. K dispozici
vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte
se hýčkat od profesionálů, bude
nám ctí o vás pečovat. Srdečně
vás zveme a těšíme se na vaši
návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Jednou z nejdůležitějších částí PROMĚNY IMAGE od Večerníku je líčení, o což
se tentokrát postarala kosmetička Monika Bakulová z kadeřnického a kosmetického salónu Naisy. Paní Světla se svěřila, že se líčí pouze příležitostně a víceméně
pouze za pomoci řasenky, což je škoda. Lze konstatovat, že líčení jí nejen sluší
a dodá na jiskře i výrazu, ale hlavně pleť chrání před vnějšími vlivy, protože i ty
zásadně poškozují naši pokožku. Základem každé ženy by tak skutečně měla být
správná kosmetická péče, a to používání vhodného denního krému, denní líčení
a na noc řádné odlíčení a používání nočního krému. Tento proces však měla pro
náš velký den na starost kosmetička. „Paní Světla má bezproblémovou, normální
pleť, nebylo tedy potřeba zásadnějšího kamuflování. Zvolila jsem vhodný podkladový krém a make-up, lehce jsem zvýraznila obočí pomocí tužky na obočí.
Stíny jsem zvolila ve svěžích tónech k jarnímu outfitu, konkrétně v růžovém odstínu s tmavě zelenou linkou, do tohoto odstínu
jsem doladila tvářenku a rtěnku. Řasenka pro zvýraznění očí je pak samozřejmostí. A nakonec jsem hotový make-up zafixovala,
aby dlouho vydržel. Určitě bych nejen paní Světle, ale všem ženám doporučila docházet na pravidelné kosmetické ošetření na
míru, které pleť nejen osvěží a jakoby vylepší, ale zlepší i její celkový stav,“ popsala svoji práci kosmetička Monika Bakulová.

4. krok – líèení

Optika Wagner patřila je tradičně druhý cíl výpravy týmu PROMĚNA IMAGE.
Hned po ránu jsme si pospíšili, abychom tam byli jako první a pan majitel tak na
nás měl dostatek klidu. Jeho kouzelné ruce však během chvíle opět našly to takzvané pravé ořechové pro Světlu i Marka a tentokrát to stálo opravdu za to. „Tato proměna byla velmi pěkná, kdy elegance a styl zvítězily nad šedí končící zimy. U pána
jsme zvolili kulaté, trendové Jaguary, které jsou v dnešních dnech spíše volnočasové. Stále se jich neoprávněně hodně lidí bojí, ale jak můžete vidět, je to neotřelá
klasika, která přesto dodá šmrnc. K vrtaným brýlím od TAG HEUER z pravé krokodýlí kůže se asi nemá cenu vyjadřovat. Top
model, u kterého asi ochránce přírody nezaplesá, ale je něco jako Maybach na čtyřech kolech. Prudce elegantní a nechutně
drahé, jenomže neskutečně sedí,“ nechal se slyšet s úsměvem Radek Wagner. „Pro paní Světlu jsme zvolili nové modely od naší
protěžované značky Etnia Barcelona, které jsou zase o něco výraznější hlavně ve tvarech, barevnost si ponechávají jednoduchou a přináší opět svěží vítr do brýlové módy. Někdo může namítnout, že připomínají Naďu Urbánkovou, na druhou stranu
však můžete sami posoudit, jak moc paní sluší,“ vyzval majitel optiky. „Vše můžete vidět na www.etniabarcelona.com, jejich
internetový katalog nemá chybu, nebo se stavte a vyzkoušejte si sami tyto slušivé brýle,“ vyzývá naše čtenáře Radek Wagner.

 X5|"

Skvělá týmová spolupráce umožnila v prodejně RV fashion oblákat pár současně a šlo nám to
výborně od ruky. „Pro paní Světlu jsme vybrali tři varianty. V první jsme se rozhodli věnovat
francouzské eleganci. Krajkové pudrové šaty se dají výborně použít jako takzvané malé společenské. Vhodné jsou do divadla, na večírky a slavností příležitosti, mezi něž řadíme například
svatby. K tomu elegantní šál je vynikajícím vhodným doplňkem. K těmto šatům působí velmi
dobře i jarní plášť. Jedná se o novinku. Plášť je z vlny a je nepodšitý. Může se převázat nebo
nechat volně, což působí velmi elegantně a nenásilně,“ rozebral výběr outfitu René Volek, majitel firmy. „Další model byl do stylu casual. Odlehčená halenka košilového střihu s modrými
kalhotami. Materiál je z upravené bavlny, která je velmi příjemná na nošení v letním období.
Ve stylu takzvané „kancelářské módy“ byl třetí set. Jednalo se o trendové kalhoty se vzorem,
které byly doplněny halenkou s vodou. Vše v jemných barvách. Paní Světle všechny modely
velmi slušely a byla s ní vynikající spolupráce. Měla by se vyhnout především tmavým barvám
a nosit pouze jasné a svěží odstíny, které ji rozzáří,“ konstatoval spokojeně René Volek.

2. krok – volba obleèení SVÌTLA

Naše první kroky směřovaly do prodejny RV fashion v Plumlovské ulici,
kde se nás ujal celý tým. Marek má rád sportovní a pohodlnou módu,
abychom mu ale ukázali, že mu sluší i jiný styl, rozhodli jsme se jej obléknout do třech vysoce módních outfitů. „Jako stěžejní jsme volili společenský oblek. Vybrali jsme luxusní hnědý oblek značky RV se zajímavým
vzorem 3D. Jednořadový oblek na dva knoflíky ve střihu Robertino, tj.
užší klopy a užší kalhoty ve stylu slim se dvěma rozparky na saku, který je
u zákazníků velmi oblíben. Oblek s prvotřídním vypracováním a všemi
detaily, co umí současný módní průmysl nabídnout, jsme doplnili barevně o košili a kravatu. Celkový vynikající dojem jsme dotvořili opaskem
a sladěnou obuví,“ prozradil majitel prodejny René Volek. „U neformálního stylu nemohla chybět vesta, která je jednoznačným trendem. Vesta
v barvě modré a k ní doladěné bleděmodré sako s nakládanou kapsou,
košile a kalhoty. Panu Markovi velmi sluší jak elegantní styl, tak i casual. Na jaro jsou pak samozřejmě v námi nabízeném
sortimentu bundy a pláště. Zde jsme volili odlehčenou jarní bundu kolekce Monte Carlo. Trendové světlé kalhoty jsme
využili v kontrastním odstínu k bundičce. Musím konstatovat, že panu Markovi se u nás velmi líbilo, říkal mi, že tato móda
je pro něj nová, a myslím si, že si to u nás na prodejně perfektně užíval,“ s potěšením oznámil majitel RV fashion.

1. krok – volba obleèení MAREK
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 Jak byste zrekapitulovala první
díl vyřazovací fáze proti hanáckému
družstvu?
„My i ony jsme dopředu věděly, kdo
je jasný favorit a jak by ta série měla
dopadnout. Že bychom měly třikrát
hladce zvítězit, neztratit ani set a rychle postoupit do semifinále. To se nám
opravdu povedlo, hrály jsme většinu
času dobře a neměly ani žádné větší
problémy. Takže spokojenost.“
 Nebylo třetí vzájemné střetnutí
po dvou výborných přece jen trochu
slabší?
„Ono záleží i na sestavě, v jaké my nastoupíme, a navíc pro soupeřky šlo o poslední utkání celé sezóny. Tím pádem se
maximálně vyhecovaly a na své poměry
předvedly kvalitní výkon, což klobouk
dolů. Dokonce jsme ve třetí sadě ztrácely 4:10, což byl pro nás asi jediný vážnější
moment celého čtvrtfinále. Vzápětí jsme
ale vyrovnaly na 10:10 a set nepustily
ani do vyrovnané koncovky, všechno se
obešlo bez zbytečných nervů. Celkově
jsme to zvládly tak, jak bylo potřeba.“
 Potěšilo vás, že jste ani v zápasově nabitém období nepodlehly
žádnému českému protivníkovi
a extraligovou nadstavbou prošly
bez porážky?
„To nás těšit určitě může, na druhou
stranu zdaleka ne všechny zápasy jsme
odehrály optimálně a s odpovídajícím
nasazením. V tom kolotoči utkání občas přišly horší výkony, třeba v Brně
nebo částečně v Olomouci. Nicméně
pokaždé jsme to dokázaly i přes problémy dovést do vítězného konce, což

je dobře. Stoprocentní bilance v domácích soutěžích a slušně zvládnuté
čtvrtfinále ukazují, že jsme na správné
cestě. Teď zbývá to potvrdit ve zbytku
play-off.“
Jak vzpomínáte na váš zdravotní
výpadek na severu Čech?
„V Liberci jsem vystoupila z autobusu
a v tu chvíli se mi spustily fakt akutní střevní problémy, šlo to ze mě ven
horem i spodem. (smích) Na záchodě
jsem strávila vlastně všechen čas až do
začátku zápasu, který jsem tím pádem
fakt nemohla absolvovat. Naštěstí jej
holky i beze mě zvládly perfektně.
A mně se pak docela rychle ulevilo.
Druhý den jsem se ještě cítila unavená
a odpočívala, načež jsem se normálně
zapojila do tréninku. A v podstatě bez
omezení mohla pokračovat v přípravě,
už mi potom bylo fajn. Z toho jsme
usoudili, že potíže vznikly nejspíš z jídla, nešlo o nemoc. Tím lépe, žádné další
následky ten krátký výpadek neměl.“
Co říkáte na výsledky ostatních
sérií úvodního dějství ligového play-off?
„Olomouc přes Olymp i Ostrava přes
Frýdek prošly víceméně hladce tak, jak
se očekávalo. Že však stejně jasně dopadne i série mezi Libercem a Brnem
- navíc ve prospěch níž postaveného
Králova Pole - to překvapilo asi nejen
mě. Po pravdě jsem předpokládala, že
postoupí spíš Brňanky, ale až po velkém
boji a minimálně čtyřech vyrovnaných
zápasech. Ukázaly však, že se výborně
připravily, naopak Dukla neudržela lepší formu z dřívějšího průběhu sezóny.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník

PROSTĚJOV Kvůli náhlé zdravotní indispozici musela vynechat předposlední
duel nadstavbové části extraligy v Liberci.
Julie Kovářová se však rychle dala dohromady, následně nechyběla v Ostravě
a naplno absolvovala i celou čtvrtfinálovou sérii s Přerovem, aby z pozice libera
tradičně spolehlivými výkony pomohla
prostějovským volejbalistkám
k hladkému postupu do druhého kola play- off.

 Nevystrašila vás trochu fazóna
Králova Pole směrem k semifinále,
v němž na jihomoravský celek narazíte?
„O strachu bych určitě nemluvila, ovšem respekt si Brno za takový postup
rozhodně zaslouží. Na druhou stranu
jsem přesvědčená, že všechny zápasy
v české lize a tím i celé série play-off
jsou hlavně o nás, o našich vlastních
výkonech. Pokud my zahrajeme to, co
umíme, a předvedeme svůj volejbalový standard, tak bychom měly vítězit.
Samozřejmě přitom nesmíme nic podcenit a překonat případné horší chvíle.
Konkrétně u Brna se musíme nachystat
především na dvě nepříjemné věci: že
se blbě hraje v hale Králova Pole a že do
nás soupeř půjde kvalitním servisem.
Jestli se s tímhle vypořádáme, nemám
obavy.“
Udělalo vám radost třídenní volno po Přerovu?
„To je paráda, samozřejmě. (směje se)
Od začátku ledna jsme jely skoro bez
přestávky, hlavně únor a březen byly
dost našlapané. A trochu delší odpočinek už jsme všechny fakt potřebovaly.
Orazit si od volejbalu i samy od sebe,
vypnout, zrelaxovat, nabrat nové síly.
Navíc jsme tuším úplně všechny vyrazily domů, což taky potěší. Tyhle tři
volné dny nám jednoznačně pomůžou,
abychom do další práce v rozhodujícím zbytku sezóny šly s tím větší chutí.“
 Můžete okomentovat výsledky
vstupních duelů play-off v evropské

Champions League?
„Jestli myslíte jasnou výhru Conegliana
3:0 nad Kazaní a vítězství Novary 3:2
na hřišti Galatasaray Istanbul, tak mě
to vůbec nepřekvapilo, naopak jsem to
očekávala. Dokonce jsme s holkama ty
zápasy živě sledovaly a jen se společně
utvrdily v konstatování, že los nám skutečně vůbec nepřál. Aspoň všichni vidí,
že oba italské mančafty jsou opravdu
tak extrémně silné, že v Champions
League pravděpodobně postoupí do
Final Four. A klidně tu soutěž mohou
ovládnout. Bojovat s takovou top kvalitou pro nás bylo hodně složité, ale víc
se k tomu vracet už nemá smysl.“
 Jak na vás zapůsobilo ocenění
v anketě Sportovec města Prostějova 2017?
„Když mě pan Sklenka mailem zval na
slavnostní vyhlášení s dotazem, jestli se
zúčastním, tak jsem mu odpověděla, že
samozřejmě ano. I když jsem nevěděla,
za co konkrétně cena bude. Myslela
jsem, že za kategorii týmů, kde jsme
rok předtím skončily myslím druhé
nebo třetí. Každopádně jsem si pozvání
vážila, vzala s sebou Ninu Herelovou
a samotný večer jsme si obě parádně
užily. Nakonec tím víc, že jsem dostala
individuální ocenění v kategorii Cena
Sportovní komise, což jsem absolutně
nečekala. Moc mě to potěšilo, měla
jsem radost. Stejně jako Terka Slavíková vyhlášená coby Talent roku. Moc
díky za to, že si na nás volejbalistky město Prostějov vzpomnělo.“

V Liberci jsem vystoupila
z autobusu a v tu chvíli se mi
spustily fakt akutní střevní problémy,
šlo to ze mě ven horem i spodem.
Na záchodě jsem strávila vlastně
všechen čas až do začátku zápasu...

“

zvládly dobøe“

„Sérii s Pøerovem jsme

Libero Julie Kováøová:

Outsider tentokrát vytáhl plánovanou
odvahu hned od začátku a riskovaným
servisem dostával favorita do problémů na přihrávce. Když se k tomu přidaly i další prostějovské chyby, dařilo se
hostujícímu družstvu hlavně v úvodu
držet krok - 7:6. Pak domácí tým přece

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ve třetím dílu čtvrtfinále UNIQA extraligy prostějovské volejbalistky už nepanovaly těm
přerovským natolik suverénně, jako
během předchozích dvou zápasů.
Tentokrát protivnice vzdorovaly
mnohem víc a tím se zasloužily o viditelně rovnocennější boj. Ani tak ale
nebylo o výsledku žádných větších
pochyb, favorizovaná ekipa vyhrála
tradičním poměrem tři nula. A očekávaně kvapíkovým tempem tak postoupila mezi elitní kvarteto soutěže.

jen utahoval herní šrouby postupným
zlepšováním všech činností, přičemž
nejvěrnější fanoušky pobavila zejména
maratónská výměna na 16:10 trvající
hodně přes jednu minutu. Sympatické
bylo, že Přerovanky ani po její ztrátě ne-

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

3:0
))_
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VO PŘ

přestaly bojovat, ještě dvakrát úspěšně
zkorigovaly (z 18:11 na 18:13, z 21:13
na 21:16 po dvou esech Jehlářové). Až
závěr dostalo vékáčko pevněji pod svou
kontrolu, ale přesto šlo o nejvyrovnanější sadu v dosavadním průběhu série
- 25:17 a 1:0.
Že to asi nebyla náhoda, ukázal start
druhé části, kdy šly Vlčkovy svěřenkyně premiérově v duelu do vedení - 2:4.
Obecně se vítězky dlouhodobé části
soutěže i vinou horšího příjmu prosazovaly obtížněji než normálně, zatímco
jejich soupeřky méně chybovaly oproti
předchozím dvěma vzájemným střetnutím. Pokud navíc Čadovy ovečky zkazily
dvě podání za sebou, ukazovala světelná
tabule skoro v polovině setu opět těsný
stav 9:8. Teprve poté mančaft okolo
Horké roztočil svůj stroj do plných volejbalových obrátek a utekl výrazným
trhákem na 19:10. Ovšem vzápětí pro

změnu vypadl z role, čehož oživlý Přerov pohotově využil k pětibodové šňůře
- 19:15. Houpačku nahoru dolů potvrdil
následný finiš v režii papírově silnějšího
celku - 25:16 a 2:0.
Přesto mač tentokrát nepřinášel žádnou bleskovou selanku, příznivci viděli spoustu dlouhých výměn s pěkně
ubráněnými balóny. Což ale na druhou
stranu svědčilo o tom, že ofenziva VK
nefungovala zdaleka optimálně. Další
důkaz přišel zkraje třetího dějství, Prostějov na začátku znovu tápal (1:3, 3:5).
A v momentě, kdy Svobodová a spol.
odskočily při účinném servisu Jehlářové dokonce na 4:10, stávala se situace
pro jeden tábor vážnou, naopak pro ten
druhý slibnou. Okamžitě však na druhé
straně zapodávala výborně i Kossányiová, krizi překonavší domácí plejerky
skórovaly šestkrát v řadě a stavem 10:10
se vlastně startovalo nanovo. Hostujícím
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Miroslav ÆADA – VK Prostìjov
„Byli jsme málo agresivní na podání, přidaly se i četné chyby na bloku a místy
špatná přihrávka. Tím pádem nebyl tenhle zápas natolik jednoznačný, jako první
dva v sérii. Podstatné ale je, že jsme ani přes průměrný výkon nepřipustili žádnou
dramatickou koncovku a bez ztraceného setu jdeme v play-off bezpečně dál.“
Radim VLÈEK – Volejbal Pøerov
„Předvedli jsme výborný zápas s dlouhými výměnami. Dařil se nám servis, také
jsme se oproti minulým utkáním zlepšili na bloku. A já jsem spokojený, že aspoň
napotřetí jsme se silným Prostějovem svedli důstojnou, poměrně vyrovnanou bitvu. Byla to vydařená tečka za naší sezónou.“



děvčatům pak vydržel určitý lauf ještě
docela dlouhou dobu (13:14, 16:16,
19:18), než úřadující mistryně republiky v koncovce definitivně zlomily jejich
houževnatý odpor - 25:20 a 3:0.
Statistiky z utkání najdete
na straně 22, ohlédnutí řečí
čísel pak na www.vecernikpv.cz

Prostějov (son) - V extrémně nabité
základní skupině B evropské Ligy mistryň 2017/2018 nezískaly prostějovské
volejbalistky ani bodík. Že ústředním
důvodem téhle neradostné bilance byla
zejména ohromná síla soupeřek a nikoliv nízká kvalita VK, o tom svědčí výsledky úvodních zápasů play-off vrcholícího
ročníku Champions League. Oba italští
přemožitelé českých šampiónek je totiž
vyhráli. Imoco Conegliano doma jasně
smázlo ruskou Kazaň 3:0, Gorgonzola
Novara pak uspěla na horké půdě tureckého Galatasaray Istanbul těsně 3:2. Ve
třetím duelu Curych nestačil na istanbulského obhájce trofeje Vakifbank 0:3.
Odvety jsou na programu příští týden,
pro zajímavost přinášíme i výsledky závěrečné fáze dalších dvou evropských
pohárů.
Champions League žen – výsledky
1. kola play-off (první utkání): Volero Curych (Švýcarsko) – Vakifbank
Istanbul (Turecko) 0:3 (-17, -22, -21),
Imoco Conegliano (Itálie) – Dynamo
Kazaň (Rusko) 3:0 (19, 18, 17), Galatasaray Istanbul (Turecko) – Gorgonzola
Novara (Itálie) 2:3 (-21, 7, 16, -21, -10).
CEV Cup žen – výsledky semifinále:
SSC Schwerin (Německo) – Eczacibasi
Istanbul (Turecko) 0:3 (-18, -19, -20)
a Eczacibasi Istanbul – SSC Schwerin
3:0 (18, 19, 20), Allianz Stuttgart (Německo) – Minčanka Minsk (Bělorusko) 2:3 (-15, 22, -21, 11, -8) a Minčanka
Minsk – Allianz Stuttgart 2:3 (-19, -20,
23, 23, -12) + zlatý set 15:8.
Challenge Cup žen – výsledky semifinále: BBSK Bursa (Turecko) –
VB Nantes (Francie) 3:0 (19, 23, 18)
a VB Nantes – BBSK Bursa 0:3 (-18,
-16, -23), Olympiakos Pireus (Řecko)
– Dynamo Krasnodar (Rusko) 3:2
(-18, 14, -23, 19, 13) a Dynamo Krasnodar – Olympiakos Pireus 0:3 (-20,
-15, -13).

Novara i Conegliano
míøí do Final Four

Prostějov (son) - Poslední duel čtvrtfinálové série s Přerovem (čtvrtek 22.
března) a první střetnutí extraligového
semifinále proti KP Brno (středa 4.
dubna) dělí u volejbalistek VK Prostějov necelé dva týdny. Jak je (s)tráví?
Nejprve přišlo na řadu volno v trvání tří
dnů, konkrétně od pátku 23. do neděle
25. března. „Tak dlouhý oraz měly holky
naposledy o Vánocích, od té doby jely
bez většího odpočinku až doteď včetně
zápasově velmi náročného programu
během února i března. Pořádný oddech
tedy jednoznačně potřebovaly a zasloužily si ho,“ vysvětlil hlavní kouč žen
vékáčka Miroslav Čada. Dneškem jeho
svěřenkyně zahajují intenzivní přípravu
na medailové boje v play-off UNIQA
extraligy ČR 2017/18. „Tréninky budou náročné. Chceme, aby měly kvalitu
po všech stránkách. A náplň budeme
postupně čím dál víc směřovat k semifinálovému soupeři. Jestli jsme chtěli
raději Brno nebo Liberec? Při vší úctě
k oběma celkům je to myslím jedno,
stejně záleží především na našich vlastních výkonech,“ odtušil Čada.
Součástí přípravného programu
v nadcházejících dnech se stane i přátelské utkání s Vasasem Budapešť,
jež Hanačky absolvují ve středu 28.
března od 11:00 hodin v domácím
prostředí haly Sportcentra DDM.
„Budapešť je druhý až třetí nejlepší klub
ženské kategorie v Maďarsku, nedávno
skončila osmá ve Středoevropské lize.
Pro nás vhodný soupeř před ligovým
semifinále,“ připojil Čada.

Ve støedu pøátelák
doma s Budapeští

RYCHLÝ
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není důvod k žádné přehnané kritice,“
zdůraznil Miroslav Čada.
Také je potřeba zohlednit, že ženy VK
na čtvrtfinále nijak neladily formu,
naopak už většinu chystání směřovaly
k dalšímu i logicky náročnějšímu pořadu ligového play-off. „Potřebovali jsme
přes zápasově dost nabitý program pořádně trénovat, aby potom bylo před
semifinále i finále na čem stavět dál
v přípravě. Holky to všechno zvládly
bez výraznějších potíží, poradily si
i s únavou. A teď budeme pokračovat
v naší cestě za desátým mistrovským
titulem,“ připomněl Čada zřejmou
motivaci nejbližšího období v trvání
přibližně jednoho měsíce.
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milujeme vecerník


Čekání na společné klání pro měsíc únor a březen se vyplatilo

PROMÌNA IMAGE
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aneb pohled
Kathleen Weiss
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Když jsem přemýšlel o tom, jak dopadly liberecké volejbalistky coby ambiciózní nováček UNIQA extraligy ve své premiérové sezóně mezi národní elitou, hned mi v hlavě vytanul deset let starý osud VK Prostějov.
Naše ženy před tou celou dekádou měly ještě mnohem větší potenciál než
současné Severočešky a celý ročník 2007/2008 útočily na zisk mistrovského titulu. Vyhrály Český pohár i dlouhodobou část ligových bojů, do
vyřazovací fáze šly z nejvyšší pozice.
Potom se však citelně projevilo, že úplně nově rozjetý projekt takzvaně na
zelené louce vždy obsahuje skryté hrozby, které se v rozhodujících momentech mohou projevit. Tak jako v případě tehdejších Hanaček, jejich
semifinálového vyřazení od Olomouce a následného selhání i v bitvách
o bronz s Brnem. Bylo z toho „jen“ čtvrté místo.
Momentální Dukla nevstupovala loni v létě na scénu s natolik vysokými
cíli, jež by se hned rovnaly útoku na zlaté medaile. Přesto se její vedení
netajilo touhou zkusit okamžitě v první sezóně existence svého ženského
družstva urvat některý z cenných kovů, k čemuž měla přispět i dlouholetá
úspěšná zkušenost s mužským volejbalem v Liberci.
Dámský mančaft zpod Ještědu pak opravdu převážně válel, dlouho se
držel na třetí pozici v extraligové tabulce a po nadstavbě obsadil čtvrtou
příčku. Leč přišlo play-off - a v něm hořké zklamání z bleskového vypadnutí s Královým Polem 0:3 na utkání, 0:9 na sety.
Konečný pátý post je tudíž pro sympaticky působící kolektiv ze severu
Čech v kontextu celého aktuálního ročníku 2017/2018 trochu málo. Pokud však bude generalita tamní Dukly pokračovat v nastolené práci stejně
dobře jako před deseti roky ta prostějovská, můžeme se od tuzemské štiky zpod vysoké sítě ženské kategorie dočkat v dalších letech též něčeho
velkého.

Marek
Sonnevend

  ] 

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

ká jako šnek a už se těšíme na Olomouc,“
řekl ostravský kormidelník Zdeněk
Pommer. „Z naší strany bylo chtění po
aspoň jednom vítězství velké, ale soupeř
nás v rozhodujících momentech bohužel přehrál. Přesto patří celému družstvu
pochvala za bojovnost,“ ocenil frýdecko-místecký lodivod Leopold Tůma.
Dukla Liberec - KP Brno
0:3 na utkání
Liberec – Brno 0:3 (-20, -25, -20), Brno –
Liberec 3:0 (16, 20, 20), Liberec – Brno
0:3 (-23, -23, -24).
Oba kolektivy dělily v tabulce po nadstavbě jen dva bodíky, Severočešky dokonce šly do čtvrtfinále coby výše nasazený mančaft. Přesto nezískaly ani sadu!
Natolik suverénní průnik Králova Pole
do medailových bitev rozhodně překva-

pil. „Až třetí zápas byl nejvyrovnanější
z celé série. Bojovali jsme, ale bohužel
nám utekly koncovky všech tří setů.
Tímto gratuluji Brnu k postupu,“ zklamaně konstatoval trenér Dukly Libor
Gálík. „Druhou sezónu po sobě jsme
splnili náš cíl projít do nejlepší extraligové čtyřky. A já musím pochválit hráčky
za poslední týden výborné práce. Kdyby
nám někdo před sérií řekl, že zvítězíme
třikrát 3:0, tak by tomu nikdo z nás nevěřil,“ smál se spokojený kouč KP Marek
Rojko, jehož družina vyzve v semifinále
VK Prostějov.
(son)

PŘEROV Prostějovské volejbalistky okopírovaly vydařené představení z prvního čtvrtfinálového
utkání proti Přerovu. A také ve druhém duelu série čtvrtfinále play-off
UNIQA extraligy ČR 2017/2018
přehrály své hanácké soupeřky kvalitním výkonem, což spolehlivě stačilo k vysokému vítězství i zvýšení
zápasového stavu na 2:0.

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

0:3
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Domácí tým toužil papírově silnějšího soka co nejvíc trápit, ovšem začátek mu nijak extra nevyšel. Hostující
hráčky totiž nastoupily zcela koncentrovaně, na nic nečekaly a od úvodních
míčů diktovaly dění na palubovce kvalitním výkonem. Ze čtrnácti zahajovacích výměn získaly pro sebe plných
jedenáct, což znamenalo komfortní
stav 3:11. Přerovanky často chybovaly
jak pod herním tlakem vékáčka, tak ve
snaze o riskantní pojetí. Nepomáhaly
jim ani oddechové časy a první dějství
tak směřovalo k jednocifernému debaklu (6:17, 8:22), jenž byl odvrácen
jen o chlup. Přesto měla dominance
výborně šlapajících favoritek značný
objem - 10:25 a 0:1.
Prostějovskou mašinu netrápily potíže s přihrávkou a pravidelně bodovaly
všechny zakončující členky sestavy, zejména skvělým útokem. Nejčastěji trio
Horká, Kossányiová, Nová. Platilo to
rovněž zkraje druhé části, kdy výkonnostní propast mezi oběma družstvy
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zůstávala hluboká. Teprve při skóre
5:14 přišla premiérová pasáž, ve které
hostitelky způsobily do té doby jasně
kralujícímu VK větší problémy. Vedlo
to však pouze k částečnému zdramatizování sady (13:18), než obhájkyně
mistrovských titulů krátký útlum zažehnaly. A koncovku již měly znovu ve
své moci - 15:25 a 0:2.
Nicméně Vlčkovy svěřenkyně si přičichly k tomu, jakým způsobem lze českým
suverénkám vzdorovat. A zkraje třetího
setu s nimi dokázaly vcelku vyrovnaně

držet krok do okamžiku, kdy snížily
ze 7:12 na 10:12. Což byl pro Čadovy
ovečky impuls, aby opětovně hrábly na
plné obrátky. Vypořádaly se s dílčími
komplikacemi na příjmu, k výše zmíněnému triu opor se přidala ještě rozparáděná Kozmík a hlavně závěr od stavu
14:18 se nesl ve znamení drtivého finiše
kvalitou oplývajícího týmu hostí - 15:25
a 0:3.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22, ohlédnutí řečí
čísel pak na www.vecernikpv.cz

Radim VLÈEK – Volejbal Pøerov
„Měli jsme hrát hned od začátku tak, jako ve třetím setu, ale opět nám chyběla odvaha. Nedostali jsme se do patřičné pohody, abychom kvalitního soupeře víc potrápili.“
Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
„Bylo to podobně jasné a z naší strany povedené utkání, jako první vzájemné v sérii. Znovu jsme byli lepší ve všech herních činnostech a bez problémů
splnili roli favorita.“
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nále a teď už se na něj můžeme zcela koncentrovat,“ pochvaloval si trenér úpéčka
Jiří Teplý. „Celá série skončila naším neúspěchem, jakž takž volejbal jsme hráli
pouze v domácím zápasu,“ musel uznat
kouč PVK Stanislav Mitáč.
TJ Ostrava - Sokol Frýdek-Místek
3:0 na utkání
Ostrava – Frýdek 3:0 (15, 14, 17), Frýdek
– Ostrava 1:3 (-26, 23, -24, -15), Ostrava
– Frýdek 3:1 (22, -19, 23, 18).
Severomoravské derby ve vyřazovací fázi
bylo jednoznačné pouze v zahajovacím
mači, pak už Sokolky vyrovnaně vzdorovaly. Papírově silnějším rivalkám vzaly
dva sety a klidně mohly i víc. „Soupeř se
v sérii zlepšoval, nicméně vzájemná bilance v této sezóně je 9:0 pro nás. Díky
celému týmu za bojovnost. Ať volno utí-

Olomouc, Ostrava a nečekaně i Brno hladce dál

PROSTĚJOV Čtvrtfinálové boje
v UNIQA extralize žen ČR 2017/2018
měly doslova bleskový průběh. Kromě prostějovského obhájce devíti
předchozích titulů postoupily do semifinále jasně ve třech duelech také
volejbalistky Olomouce, Ostravy a KP
Brno, přičemž v posledním případě
šlo o dílčí překvapení.
UP Olomouc - Olymp Praha
3:0 na utkání
Olomouc – Olymp 3:0 (8, 6, 16), Olymp
– Olomouc 1:3 (24, -15, -15, -19), Olomouc – Olymp 3:0 (21, 13, 14).
Hanácký favorit měl s pražským výběrem
větší problémy jen v úvodních sadách
druhého a třetího vzájemného střetnutí,
v celé sérii nakonec ztratil jediné dějství.
„Je dobře, že jsme takto rychle v semifi-

Na další fotografie a video se můžete těšit
na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

7. krok – fotografování

ní se pak projevilo, že když je mladých
děvčat na hřišti víc společně a udělají
sérii chyb, tak znejistí a jejich výkon
může jít dolů. To je však normální. Navíc předtím hrály dlouho dobře, tudíž

Nejen Světla se nechala zkrášlovat, její přítel Marek měl prvotřídní
servis v barber shopu Naisy Gentleman, který z pověření majitelky
Pavlíny Vačkářové prováděla Lucie Krejčí. „Jako první jsem provedla
konzultaci se zákazníkem. Je třeba totiž zjistit, jaký je klient typ, čím
se živí, co rád dělá, ať můžu vybrat vhodný styl. Dále probereme, jak
se o vlasy stará a zda je v jeho silách, aby o střih pečoval, protože i tím
se samozřejmě musím řídit,“ popsala pracovní postup holička Lucie.
„Co se týká vlasů a vousů, tak Marek má jemnější strukturu vlasu
s vlasovými víry jak v ofině, tak v zadní části hlavy a hustější partie
na bocích. Pán byl zarostlý a dal mi svolení k jakékoliv změně. Začala
jsem tedy stříháním. Marek mi sdělil, že je sportovně založený, takže
jsem volila střih podle toho. Ubrala jsem tedy na bočních partiích,
čímž se příjemně zúžil tvar obličeje a objem jsem přemístila do vrchní partie hlavy,“ pokračovala v kouzlení kadeřnice. „Dalším krokem
bylo barvení vlasů a následně vousů. Vlasy měl vysušené bez lesku, bylo nutné je vyživit a regenerovat, o což jsem se postarala
pomocí speciálních přípravků. Do vlasů jsem zvolila lehký melír, který Marka příjemně projasnil a omladil. Jakmile byl účes
hotový, přešla jsem k úpravě vousů. Ty jsem zkrátila a dotvarovala břitvou, barvu jsem natónovala na přirozený odstín a musím
říci, že toto lehké strniště mu moc slušelo. Konečný styling jsem pak dotvořila speciálním vlasovým cementem na vlasy, který
krásně drží, může však použít i pomádu na vlasy,“ uzavřela kompletní proces Lucie Krejčí. „. Dle jeho slov si celý proces v našem
salónu výborně užíval, pochvaloval si, že takovou péči ještě nezažil, se svým vzhledem byl spokojen, což mi udělalo velkou
radost. Na vlasy jsem mu pak doporučila ještě i vhodné vitamíny a přípravky,“ usmála se při loučení.
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Zde se již celý tým musel rozdělit, jelikož bylo třeba postupné kroky vedoucí
k proměně páru provést současně, ale odděleně. I s tímto jsme si dobře poradili.
Ženská část proměny probíhala ve Vlassalonu a práce se ujala sama jeho majitelka Andrea Furiaková. „Paní Světla měla jemné, mírně vlnité vlasy a sušší konečky.
Stávajícímu účesu bylo potřeba dát určitý tvar a střih, protože nebyl déle stříhaný
a postrádal určitý ráz. Rozhodla jsem se ponechat délku po bocích, zkrátila jsem
ofinu a vzadu vlasy postupně odlehčila,“ popsala své plány zkušená kadeřnice.
„Paní Světla je teplejší typ, takže jsem dle toho volila i barvu. Vybrala jsem tedy
měděnou a zemitou a zkombinovala konkrétně tři odstíny - světlý, intenzivně
měděný a zemitoměděný odstín. Na závěrečný styling jsem pak použila vzhledem k jemným vlasům i jemné přípravky, takže objemové tužidlo, objemový
lak, to stačilo lehce profouknout a přidala jsem ještě i trochu suchého šamponu na objem,“ dodala Andrea Furiaková.

V této chvíli bylo již dokonáno a všichni s napětím čekali na to, až se Světla s Markem vzájemně uvidí a odhalí svoji
novou vizáž. Postavili jsme je tedy k sobě zády, aby se na náš povel otočili a s úžasem sledovali, jak jejich drahá polovička
vypadá. Pořád však ještě neviděli sami sebe v zrcadle. Chvíli poté bylo odhaleno zrcadlo a oni se tak navzájem spatřili.
Jejich reakci můžete vidět ve videu na internetových stránkách www.vecernikpv.cz. Závěrečným krokem bylo fotografování, které probíhalo v nádherných prostorách chlouby prostějovského náměstí, slovutné radnici. To bylo pomyslnou
třešničkou na dortu, protože oba dva na fotkách vypadají fantasticky. Ostatně, posuďte sami.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

všemi činnostmi a nedělali moc chyb.
Tím pádem soupeř neměl šanci nás
nějak víc ohrozit,“ ohlížel se za souboji
Miroslav Čada.
Ke třetímu mači se hanácké měření sil
vrátilo zpět do haly Sportcentra DDM,
kde papírově slabší družstvo tentokrát
vzdorovalo víc než předtím. Což se
promítlo i do výsledku 25:17, 25:16
a 25:20. „Náš výkon šel o něco dolů
a hostující naopak nahoru. Zejména ve
třetím setu jsme se za stavu 4:10 ocitli
v problémech, ale povedlo se je vyřešit,
aniž bychom to pustili do dramatické
koncovky,“ rozebíral Čada. Z jednoho

trochu horšího střetnutí nedělal vědu.
„Podstatné je, že jsme jako vítězové
dlouhodobé části a vysocí favorité splnili bezezbytku svou roli. Měli jsme mít
po herní stránce jednoznačně navrch,
což ve dvou zápasech platilo stoprocentně, neboť se Přerov nedostal ani
přes patnáct bodů v jakémkoliv setu.
Třetí utkání bylo vyrovnanější, ovšem
ani tak nehrozila nijak vážně ztráta
sady,“ kvitoval prostějovský kouč spolehlivé zdolání první překážky ve vyřazovací fázi elitní tuzemské soutěže.
Zajímavé bylo, jak s každým dalším
soubojem dával stále větší prostor
plejerkám z lavičky. „Je určitě pozitivní, že jsme na závěr náročného programu posledních týdnů s mnoha zápasy
rozložili zátěž na všechny členky týmu.
Obvyklé opory si mohly trochu odpočinout a holky, které tolik nenastupují,
si aspoň víc zahrály. V tom třetím utká-

Světla
Pajurková

5. krok – barvení, støíhání, styling
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SE VYDAŘILA NA JEDNIČKU

Marek
Zahradník

VÝHODNÉ

Spokojený mohl být prostějovský
kormidelník především s úvodními
dvěma zápasy. Ten zahajovací doma
jeho svěřenkyně ovládly po sadách
25:14, 25:13 a 25:12, druhému venku
pak kralovaly poměrem 10:25, 15:25
a 15:25. „V obou těchto utkáních jsme
zahráli na vysoké úrovni, dominovali

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Splněný úkol. Volejbalistky VK Prostějov bez jakýchkoliv větších komplikací vyřadily ve čtvrtfinále UNIQA extraligy
žen ČR 2017/2018 Přerov, když všechny tři vzájemné duely ve
čtvrtfinálové sérii play-off vyhrály 3:0. „Pro nás to je splněná povinnost, kterou jsme zvládli celkově dobře,“ konstatoval po hanáckém derby hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.

Prostějovské ženy porazily přerovské soupeřky dvakrát drtivě
a jednou s menšími problémy, celkově neztratily set

HLADKÝ POSTUP DO SEMIFINÁLE

TAK, JAK SE ČEKALO:


milujeme vecerník
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Tolika bodů dosáhla Lucie Nová
v celé čtvrtfinálové sérii extraligy
s Přerovem. Mladá smečařka či
univerzálka VK Prostějov dostala prostor ve všech dosavadních
zápasech play-off a svou šanci
dokázala využít, když se stala
nejčastěji skórující hráčkou vékáčka v součtu tří hanáckých derby během vyřazovací fáze nejvyšší české soutěže.
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„Druhé utkání čtvrtfinálové série v Přerově jsme odehrály opravdu dobře a každá
z nás předvedla velmi pěkný výkon. Tím pádem se soupeřky skoro k ničemu nedostaly, v jejich specificky malé hale jsme měly celý zápas jasně pod kontrolou. A hladkým vítězstvím si vytvořily ideální pozici k rychlému postupu, což zbývalo jen doma
potvrdit. Ve třetím vzájemném duelu se nám ale nedařilo tolik, jako v předchozích
vzájemných střetnutích. Naopak soupeřky zahrály mnohem lépe, za svůj čtvrteční
výkon si zasloužily ocenit. Pro nás je důležité, že jsme navzdory dílčím problémům
stejně zvítězily 3:0 a hladce postoupily do semifinále extraligy. Co jsme pak uvítaly
ze všeho nejvíc, to bylo třídenní volno. (smích) Pořádný odpočinek jsme po zápasově
náročném programu několika posledních týdnů už skutečně potřebovaly. Od pondělka teď začneme naplno přípravu na medailové boje. A určitě je dobře, že si v rámci ní
zahrajeme i jeden mezinárodní přátelák s Budapeští.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Spíš v poklidu a bez jakýchkoliv silnějších emocí proběhl sesterský souboj
v rámci čtvrtfinálové série UNIQA
extraligy žen Prostějov versus Přerov.
Jak už Večerník podvakrát informoval,
nastoupily proti sobě v táborech hanáckých soupeřů nahrávačky Michaela
Zatloukalová a Lucie Zatloukalová.
Starší ze sourozenecké dvojice ve službách VK Míša se na hřiště dostala až při
třetím vzájemném duelu, který zahájila
v základní sestavě a na place vydržela
skoro celý mač. Po pravdě se jí však
příliš nepovedl, byť to měla vinou horší
přihrávky svých parťaček docela složité. Mladší Lucka absolvovala za přerovské družstvo většinu ze všech tří soubojů a nejlépe zvládla právě ten závěrečný
třetí. Ze statistických čísel to sice není
patrné, ale i díky slušnému příjmu týmových kolegyň zde nahrávala velice
dobře. Kompletní sérii si osobně v hledištích nenechali ujít rodiče obou sester, kteří své ratolesti v jejich kariérách
od dětství silně podporují.

Zatloukalová
vs. Zatloukalová

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Prostějovské volejbalistky odehrály během minulého
týdne dva duely extraligového play-off proti Přerovu. Německá smečařka absolvovala pouze jedno, neboť během druhého utkání čtvrtfinálové
série v hale soupeře odpočívala na lavičce. Třetí
vzájemný zápas naopak zvládla celý - a ofenzivně při něm excelovala. Zatímco útočná fáze
vékáčka tentokrát trochu vázla, Emonts zakončovala s vynikající úspěšností sedmašedesáti
procent, čímž dosáhla v součtu s jedním vítězným blokem dohromady 17 bodů. Tím se s převahou stala nejčastěji skórující plejerkou střetnutí a také naší hráčskou hvězdou za uplynulých sedm
dní. Slabší přihrávku na pouhých devětadvaceti procent Večerník razantní bomberce odpustil, neboť šlo
v jejím případě spíš o výjimku.

LAURA EMONTS

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

volejbal

16121623462
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kultura

tějovskou omladinu. Pak už zazněly
písně ze stejnojmenného alba prokládané občas nějakým tím „překvápkem“. Bylo přitom jasně patrné, že
Jarek Nohavica coby svrchovaně tvořivý člověk uvnitř zůstává ostravským
klukem, který čas nejraději tráví bezúčelnou hrou s čímkoliv, co mu přijde

>>> dokončení ze strany 3
Vedením muzea byla dočasně pověřena zástupkyně ředitele. „Situace není pro zaměstnance jednoduchá, nicméně mně nepřísluší
se k ní v tuto chvíli jakkoliv vyjadřovat,“ nechala se slyšet Kamila
Husaříková s tím, že podobně jako
bývalý ředitel i ona v současnosti
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PROSTĚJOV Na posledním jednání prostějovského zastupitelstva byly
projednány a schváleny také finanční podpory do kultury, k čemuž se
komunální politici odhodlali bez mrknutí oka během tří minut!
Ovšem popravdě řečeno, vrcholní představitelé města nebyli směrem ke
kultuře dvakrát rozdavační... Z finanční pomoci magistrát se mohou zatím
těšit pouze čtyři subjekty! Je ale jisté, že dalším kulturním organizacím
rozdělí peníze v průběhu jara ještě přímo rada města. Zastupitelé v úterý

20. února schválili dotaci města Gymnáziu Jiřího Wolkera na činnost studentského Divadla Point (100 000 korun), Muzeu a galerii v Prostějově na
pořízení kamery pro astronomické pozorování na hvězdárně (55 630 korun) a Divadlu Plyšového medvídka na činnost (15 000 korun). V rámci
kulturní dotace se dostalo ještě na kostel Povýšení svatého Kříže, kterému
zastupitelé „odklepli“ dalších 100 000 korun na čtvrtou etapu rekonstrukce
varhan.
(mik)
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nečná bronzová 3D plastika básníka, jejímž autorem je
Miloš Karásek.
Tato plastika byla vytvořena na základě sběru dobového materiálu - fotografie, posmrtné masky, soukromých artefaktů. Následně se pomocí obřího 3D skeneru provedla v počítači rekonstrukce 3D tvářové části
a hlavy Wolkera v dobovém kostýmu. A nakonec byla
tato rekonstrukce básníka vytištěna v životní velikosti.
„Způsob práce s nejnovějšími počítačovými technologiemi a jejich aplikace v sochařské tvorbě posouvají
hranice umění a plastika básníka tak představuje světový unikát,“ myslí si primátorka města Prostějova Alena
Rašková.
Sochu do civilního života náměstí uvede přímo primátorka. Při příležitosti odhalení „Lavičky Jiřího Wolkera“ na básníka také zavzpomínají pamětníci Irena
Nebeská a Viktor Stracený. Následně vystoupí performativní jednotka Divadla Point se svým představením
a zahraje Topic Union Brass Ensemble.
(tem)

VRCHOLÍ

čelí velkému tlaku ze strany „aktivistické“ rodiny.
Večerník také zajímalo, kdy by měl
nový ředitel či ředitelka do funkce
nastoupit? „Výběrové řízení bude
vyhlášeno co nejdříve, termín nástupu do funkce bych v tuto chvíli
nerad predikoval,“ uvedl František
Jura.

#

(X)
Večer bylo už divadlo zcela přeplněné,
až si člověk musel klást otázku, zdali
panující chřipková epidemie není jen
fáma. Dostavili se totiž úplně všichni,
kteří někde sehnali lístek. Na startu vy-

stoupení Nohavica zřejmě nikoliv náhodou zařadil píseň „Na dvoře divadla“.
„Do tohoto nádherného prostoru jsem
se fakt moc těšil. Připravili jsme si pro
vás koncert, který bude hlavně pestrý.
Zazní v něm písně staré i nové, rychlé
i pomalé,“ zmínil se na úvod písničkář,
který v dalším průběhu ukázal, že play

jaký byl kon
nceert jarrkaa no
ohavvicu
u...

pod ruku či na jazyk. Na závěr prvního
koncertu zpívaly, tleskaly a dokonce
i tancovaly všechny děti bez ohledu na
věk, zatímco Jarek Nohavica i se svými dvěma kamarády - skvělými muzikanty perkusistou Pavlem a akordeonistou Robertem - ze sálu odkráčeli
„v řadě za sebou“. Jako ti Tři čuníci...
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PROSTĚJOV A je to tady! Rozsáhlý projekt Wolker vyvrcholí tuto středu 28. března v 15:00 hodin
na náměstí T. G. Masaryka slavnostním odhalením neformální plastiky prostějovského básníka
Jiřího Wolkera. Vůbec první 3D plastika v zemi,
kterou se od nynějška bude pyšnit právě Prostějov,
zpodobní mladého umělce, kterak sedí, rozjímá
a sní na lavičce před svým rodným domem.
Zcela unikátní kulturní Projekt Wolker odstartovalo
statutární město Prostějov pod osobní záštitou primátorky Aleny Raškové koncem února odhalením
dememoriální desky věnované neznámému čtenáři
v místní městské knihovně. Tři týdny nato byla v rámci
projektu v kině Metro 70 zahájena výstava kolekce mimořádných a originálních plakátů pražského výtvarníka, který mladého básníka vykreslil v různých představitelných i nepředstavitelných podobách. A nyní
Projekt Wolker vrcholí akcí Jiří Wolker sedící a snící, na
niž jsme všichni již dlouho čekali. Bude odhalena jedi-
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podaří zapracovat na lepším propojení
rychlosti s jeho myšlenkovými pochody, tak věřím, že se jako hráč může posunout. A v případě, že se posune jako
hráč, může posunout dopředu i náš
tým,“ sdělil Vykoukal k hráči, na něhož
Jestřábi uplatnili opci.
Potvrzení dalšího ze stávajících jmen
či naopak příchod nové tváře je zatím
v jednání a nelze v tuto chvíli příliš
odhadnout, kdy se podaří na všech
parametrech dohodnout. „Chceme
udržet stávající kádr a nezačínat od
nuly. Je to stále dokola, každý den
jsem na telefonu, mám jej skoro implantovaný v uchu. Je to práce od rána
do večera včetně víkendů a obnáší
i hodně cestování. Byl jsem na čtvrtfinále Olomouce s Plzní, chystám se
na Kometu i na baráž,“ přiblížil svůj
nynější pracovní plán.

Například brankářské duo by mohlo zůstat beze změny a Neužilovi
krýt záda i nadále dvacetiletý rodák
z Vrchlabí Dominik Groh. „Je v našem hledáčku. Zná to tady a budeme
o něm jednat s Mladou Boleslaví, svoje
si k tomu řekne i trenér brankářů,“ podotkl na adresu někdejšího mládežnického reprezentanta do osmnácti i devatenácti let.
Generální manažer „áčka“ Jaroslav
Luňák projevil přání zkvalitnit defenzivu, na někdejším špičkovém zadákovi
tak je, aby se pokusil získat své následovníky a ještě více snížil soupeřovy
možnosti na vstřelení branky. „Není to
ale tak jednoduché. Kvalitních obránců
v první lize příliš není a každý hráč něco
stojí. Ti, které jsme oslovili, mají fakt velké požadavky, ne všichni se navíc pohrnou do Prostějova,“ podotkl Vykoukal.
K jeho radosti už není hanácký klub brán
jako periferní působiště, přesto zatím stále neplatí, že by Jestřábi měli takové jméno, aby po jejich nabídce hráči okamžitě
skákali. „Není to sprint na sto metrů, ale
spíše běh na deset kilometrů... Stále jsme
na druhé koleji, ale už ne tak výrazně.
Jednou z cest je výchova hráčů, která je
nyní dobře nastartovaná, bavíme se ale
o horizontu iks let, vedle toho musíme
On sám v tuto chvíli počítá, že
zůstane nejen sportovním manažerem, ale i hlavním koučem Jestřábů, přesto nechce na této pozici
setrvat dlouhodobě. „Bavili jsme se
o tom s panem Luňákem, nejsme ještě definitivně dohodnuti, ale je to nejpravděpodobnější varianta. A pokud
to dopadne, budu rád, když i zbytek
realizačního týmu zůstane beze změny. Fungoval dobře,“ chválil své kolegy a spolupráci s nimi Jiří Vykoukal.

     +++,$ -,/

pracovat se stávajícími hráči. Máme dobré zázemí, podporu od města i fanoušků,
jsou tu plány na druhou halu,“ těší se při
těchto faktorech na světlé zítřky.
A fanouškům tak chce nabídnout
i bonbónek v podobě besedy s rozhodčími. „Mám to předjednáno a rád
bych tuto myšlenku dotáhl do konce.
Chtěl jsem již během olympijské přestávky, ale na svazu byli proti, teď před
sezónou by ale neměl být problém,“
sdělil Jiří Vykoukal.

Klub musí opìt platit

Prostějov (jim) – Až do úterý 3.
dubna bude probíhat internetová
aukce letošních hraných dresů jestřábího „áčka“. Na výběr je hned
z šestadvaceti jmen, zpravidla
v červené i bílé variantě. Vyvolávací cena činí dvanáct set korun
a největší zájem je v tuto chvíli
o Tomáše Divíška, suma za červenou zápasovou uniformu se již dostala na sedmnáct set korun.

) 
své dresy

Prostějov (jim) - Východní skupina druhé hokejové ligy zná složení
finálové dvojice. A došlo k jednomu
překvapení, když druhý tým po
základní části Hodonín vypadl po
pětizápasové bitvě se Šumperkem.
Po neméně napínavém průběhu se
do přímého souboje o prvoligovou
baráž posunul rovněž hlavní favorit
z Poruby a dojde tak nyní mimo
jiné na souboj dvou prostějovských
rodáků. Mezi tahouny Draků se řadí
třiatřicetiletý Michal Vymazal, třetího nejproduktivnějšího hráče týmu
doplňují další bývalí Jestřábi Jiří
Půhoný, Lubomír Kovařík, Tomáš
Sedlák a Vlastimil Lakosil. Proti
němu se s kapitánským céčkem na
ostravském dresu postaví o sedm let
mladší David Zachar, jemuž sekundují Marek Kaluža, Michael Janota,
Vladimír Luka, Tomáš Káňa, Jan
Káňa, Josef Fojtík.

Zachar proti Vymazalovi

Prostějov (jim) - Disciplinární
komise hokejového svazu udělila
prostějovskému oddílu další tři
pokuty. Všechny tresty v celkové
výši osmadvacet tisíc korun se týkají chování zdejších fanoušků ve
čtvrtfinálové sérii proti Kladnu.
První incident se odehrál v úterý
27. února na ledě Středočechů,
vhazování předmětů na led se
opakovalo i v neděli 4. března při
domácím čtvrtém utkání. O den
dříve se funkcionářům nelíbilo použití zápalných předmětů a vhození předmětů do boxu pomocných
rozhodčích. Šéf Jestřábů Jaroslav
Luňák na klubovém webu vyzval
představitele fanoušků, aby přišli
s návrhem, jak tuto situaci řešit...

PROSTĚJOV Příští víkend 6. až 8.
dubna se na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově
uskuteční již desátý, tedy jubilejní
ročník tradičního hokejového turnaje mládeže SIDA CUP. Turnaj je
určen mladým hokejistům ročníku
narození 2005 a mladším. V letošním roce se poprvé pořádání ujal
hokejový klub SK Prostějov 1913
a hlavním partnerem je opět prostějovská firma SIDA s.r.o., za podpory statutárního města Prostějov,
a dalších prostějovských firem.
Záštitu nad celou akcí již tradičně
převzal bývalý prostějovský hokejista a sportovní nadšenec Lolek
Mačák.
Během uplynulých ročníků mohli
přívrženci mládežnického hokeje

na prostějovské ledové ploše vidět
hokejové naděje z České republiky,
Slovenska, Německa, Maďarska,
Chorvatska, Rakouska, Itálie, Polska,
Kanady, Ruska, a to jak v chlapeckém
pojetí, tak i v dívčích kategoriích. Minulých turnajů se zúčastnili kluboví
vítězové mládežnických soutěží ze
svých zemí, ale i speciální výběry.
To vše se projevilo na velmi vysoké
úrovni odehraných zápasů. Nutno
podotknout, že ani mezi takovou
konkurencí se místní naděje neztratily a ze sedmi předchozích ročníků se
jako vítězové turnaje dvakrát zapsaly
na podstavec putovního poháru.
„Je až k nevíře, jak ten čas letí. Před
deseti lety se naše společnost SIDA
poprvé podílela na uspořádání hokejového turnaje, a to zejména z důvodu
tehdejších nejasností v prostějovském
mládežnickém hokeji. Nevědělo se,
jakým způsobem bude v Prostějově
mládežnický hokej pokračovat, nebo
v jaké formě a rozsahu. Proto jsme
přijali žádost zástupců rodičů hráčů
osmých tříd a finančně jsme podpořili myšlenku uspořádání mezinárodního hokejového turnaje mládeže,“
vzpomíná na začátky Jiří Netušil, ředitel SIDA s.r.o., titulárního partnera.

„Celý ten projekt se nám líbil, zvláště
pak obrovské nadšení rodičů, kteří se
zásadní měrou zasloužili o bezvadný průběh turnaje. Proto ještě během
probíhajících zápasů padlo z naší
strany rozhodnutí, že v podpoře takovéto myšlenky budeme pokračovat
i v následujícím roce. No a po druhém
vydařeném ročníku následovaly další
a další, až do současného jubilejního
desátého,“ usmívá se Netušil. „Určitě se
budu opakovat, ale podle mého názoru je nezbytné, abychom všichni dělali
maximum při vedení našich dětí k cílevědomosti, zdravé soutěživosti a smysluplnému naplňování volného času.
K tomu je sport ideálním řešením. Pro
rodiče a všechny, kteří se snaží mládeži
poskytnout vhodnou seberealizaci,
je někdy velmi složité to ekonomicky
zvládnout. Proto se alespoň částečně
snažíme v tomto úsilí rodičům a sportovnímu klubu napomoci.“
Přestože se SIDA Cup uskuteční již
po desáté, jedna premiéra jej čeká.
„Jsem velice rád, že se situace kolem
prostějovské hokejové mládeže vyřešila a SIDA CUP může pokračovat.
Letos poprvé bude v režii klubu SK
Prostějov 1913, konkrétně Michala Janečka, ředitele turnaje, který na

uspořádání intenzivně pracuje již od
prosince loňského roku,“ prozradil Jiří
Netušil.
Jeho slova potvrdilo i vyjádření SK
Prostějov 1913. „Zatímco na prostějovském zimním stadionu nepůjde
oproti předchozím letům o žádnou
novinku, v případě SK Prostějov 1913
to bude právě naopak. Dříve za organizací turnaje SIDA Cup stáli Jestřábi. Ti
jsou ale - pokud jde o mládež - už minulostí. Výchovu mladých hokejistů
teď zajišťuje SK Prostějov 1913 a my
jsme se chopili i organizace tohoto
klání.“
V Prostějově se od pátku 6. do neděle 8. dubna představí hráči ročníku
2005 a mladší, a to ze třech zemí.
Ve dvou turnajových skupinách bude
startovat šest týmů z České republiky
a po jednom ze Slovenska a Rakouska. Oba zahraniční zástupce poslal los
do „A“-skupiny. Rakouský Klagenfurt
a slovenské Topolčany vyzvou domácí
Prostějov a kladenští Rytíři. Ve skupi-

ně „B“ se mezi sebou utkají Chomutov, Mladí Draci Šumperk, Strakonice
a Karviná. Podle výsledků ze základní
části turnaje bude každý celek následně bojovat o konečné umístění. První
ze zápasů začne v pátek 6. dubna od
15:00 hodin, program následně poběží až do 20:45 hodin. V sobotu i neděli,
kdy dojde na semifinále, utkání o třetí
místo a finále, se kolotoč duelů rozeběhne úderem osmé hodiny ranní.
Každý ze zápasů se bude hrát na tři třetiny o délce patnácti minut. Podle pravidel Českého svazu ledního hokeje se
v prvních dvou dějstvích bude počítat
hrubý čas, zatímco ve třetím čas čistý.
Stejně jako v minulých letech u toho
na prostějovském „zimáku“ bude
Alois Mačák, který má nad kláním
opět záštitu. „Tak jako v minulém roce
mohu opět uvést, že v rámci svých
možností podporuji různé akce zejména u mládeže. Snažím se tím alespoň
částečně vracet to, co mi dal do života
sport. Jako bývalý aktivní hokejista

mám ke sportu vřelý vztah. Je mi tedy
ctí, že mohu mít opět pod svojí záštitou tento mezinárodní turnaj. Mám
velkou radost, že se minulé ročníky
uskutečnily na vysoké úrovni, za což
bych chtěl i touto cestou moc poděkovat jak organizátorům, tak i všem
obětavým rodičům. Věřím, že i tento
ročník zdárně naváže na ty předchozí.
Těším se na pěkné a napínavé zápasy,
na které si dovolím pozvat veřejnost
a skvělé prostějovské fanoušky,“ vzkázal Alois Mačák, bývalý náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na pořádání tohoto turnaje podílejí,
zejména pořádajícímu klubu SK Prostějov 1913, rodičům našich hráčů,
stabilnímu patronovi turnaje Lolkovi
Mačákovi, firmám a institucím, kteří
tento turnaj podporují. Závěrem bych
chtěl popřát našim mladým hokejistům hodně úspěchů,“ vzkázal za titulárního partnera Jiří Netušil.

Jubilejní desátý ročník SIDA CUP 2018
pod záštitou Lolka Mačáka je za dveřmi

PROSTĚJOV Od čtvrtfinálového vyřazení uplynuly již téměř tři týdny a po
zápasových povinnostech tak přichází čas i na odpočinkové akce. Hned tři
takové vměstnají Jestřábi do jediného dne a hokejoví příznivci se tak mohou
těšit na opravdu Velký pátek. Třicátého března se „áčko“ nejprve v exhibici
utká s nadějemi SK Prostějov 1913, poté se uskuteční autogramiáda, na níž
naváže večerní posezení hráčů i vedení oddílu s fanoušky.
„Sejde se téměř celý tým, zhruba patnáct až sedmnáct jmen. Nebudou asi přítomni
hráči z velké dálky, zúčastní se ale všichni, které máme podepsané,“ zve na přichystaný
program sportovní manažer LHK Jestřábi Prostějov a současně hlavní kouč „A“-mužstva Jiří Vykoukal.
Vše vypukne přibližně patnáct minut po poledni hokejovým utkáním Jestřábů proti
drobotině „eskáčka“. Od šestnácti hodin naváže v prostorách OC ZLATÁ BRÁNA
zhruba šedesátiminutová podpisovka, jíž se zúčastní mimo jiné Jakub Neužil, Tomáš
Divíšek, Tomáš Nouza, Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák či David Dvořáček. A celou
akci zakončí na šestou večer naplánované neformální posezení v H-Clubu.
„Zúčastní se zhruba čtyři pět hráčů, pan Luňák a já. Chtěli bychom navázat na naše
předsezónní setkání s fanoušky, pak už nebyl čas. Věřím, že fanoušci přijdou v hojném počtu, popovídáme si, dáme pivo. Chtěli bychom zhodnotit sezónu a očekávám, že se lidi budou hodně ptát,“ podělil se Vykoukal o své představy.
(jim)

Hokejisté se podepíší i posedí s fanoušky

Jiří
MOŽNÝ
K Matouši Venkrbcovi, Lukáši
Luňákovi, Tomáši Divíškovi, Tomáši Nouzovi či Jakubu Neužilovi
přibylo další jméno, které mají Jestřábi pojištěno i pro další rok. Jedná
se o pětadvacetiletého forvarda Davida Dvořáčka, jenž při své premiérové
sezóně na Hané odehrál celkem třiapadesát zápasů, vstřelil v nich sedmnáct branek a na dalších čtrnáct přihrál.
K tomu naskočil i do jednoho zápasu
v dresu extraligové Sparty. „David je
rychlostním typem hokejisty. Své
kvality letos potvrdil, a pokud se mu

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Mezisezónní období by si mohli prostějovští fanoušci zpestřit velice netradiční a ojedinělou událostí. Hlavní
kouč „A“-mužstva a současně sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal pracuje na uspořádání osvětové debaty s rozhodčími, na níž by hokejoví příznivci mohli vznášet své dotazy
a muži v pruhovaném by vysvětlovali. Krom toho pokračuje
sedmačtyřicetiletý mistr světa i v práci na dalším zkvalitňování kádru LHK Jestřábi a počítá s tím, že realizační tým zůstane
v nezměněném složení.

zjistili jsme
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o dalších jménech se stále jedná

navštivte stále více oblíbenější inter

PROJEKT WOLKER

Odpolední koncert, který byl až na
zhruba patnáct míst zcela vyprodaný,
nemohlo odstartovat nic jiného než
písnička Tři čuníci. „Dobře že jste ty
dospělé přitáhli, protože oni by jinak
celé dny proseděli u internetu,“ pochválil na úvod Jarek Nohavica pros-

Tøi èuníci

pro oba úterní koncerty ostravského
básníka s kytarou a heligonkou. V přídavcích pak v obou případech zazněly
ještě hiphopová verze hitu Hlídač krav
a konečně i Ostravo coby pozdrav černého města Prostějovu.

 6  7 8  9:8;<<

„Když pan Nohavica hrál V moři je
místa dost, tak jsem zpíval na plný
pecky, že to muselo být slyšet až někam daleko za roh,“ svěřil se bezprostředně po úterním koncertu čtyřletý
Filip. Rozhodně nebyl sám. Právě tato
skladba z alba Tři čuníci byla společná

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLIUZIVNÍ
reportáž
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MÁG NOHAVICA UNESL DĚTI
I DOSPĚLÉ DO SVĚTA POEZIE
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PROSTĚJOV Bacha na to! Tohle už fakt nelze podceňovat. Pokud
vyrazíte na koncert Jaromíra Nohavici, pravděpodobně se vám stane, že budete zpívat, tleskat, řehtat se, snít, řvát, přemýšlet, tancovat, objímat se s cizími lidmi a dělat vůbec spoustu věcí, které byste
normálně strašně rádi dělali, jen se k nim jaksi nemůžete rozhoupat.
Pověsti zkrátka nelžou. Jarek Nohavica skutečně vládne kouzelnou
mocí a jeho zhudebněná zaklínadla působí stejně tak na dospělé,
jako na děti. Že tomu nevěříte? Tak to jste nebyli ani na jednom ze
dvou jeho úterních koncertů v prostějovském divadle. Večerník ano,
a buďte si jisti, že to byla skutečná jízda! Pojďte po jejich stopách...

18032010315

cyklistika

milujeme vecerník
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Karel HNÍK

úspěchy: 2. místo na MČR silnice U23, 2. místo na GP ČSC omnium, 3. místo na SixDays
Fiorenzuola (vše 2017), 1. místo na NCH Elite
bodovací závod, 1. místo na GP Galychyna bodovací závod UCI CL1, 3. místo na ČSP U23
Popelín, 9. místo na Visegrad 4 Bicycle Race
- GP Slovakia UCI 1.2 (vše 2016), 3. místo na
ČSP U23 Blatná (2015), 4. místo na NCH Elite
track-omnium (2014), 6. Místo celkově na ČSP.

narozen: 9. 2. 1995
národnost: Česká republika
předchozí klub: SKC TUFO Prostějov
specializace: dráha/silnice

Ludìk LICHNOVSKÝ

úspěchy: 4. místo na CCT, 4. místo na Velothon Vales, 6. místo na V4 Polsko (vše 2016),
1. místo na Tour Alsace, 2. místo na Istrian
Spring Trophy, 3. místo na Volta ao Alentejo,
4. místo na Troféu Joaquim Agostinho, 5.
místo na Oberösterreichrundfahrt (2014),
2. místo na Puchar Karpackich Uzdrowisk
(2013), mistr ČR silnice U23, 1. místo v soutěži vrchařů na Vota ao Alentejo (oba 2012),
3. místo na MS v cyklokrosu U23 (2011).

úspěchy: 3. místo na MS bodovací závod, 3.
místo na ME Edison (oba 2017), 1. místo na
GP ČSC bodovací závod UCI CL2, 1. místo
na GP ČSC madison UCI CL2, 2. místo na
500+1 kolo Brno na dráze, 2. místo na Přilba
Moravy Brno na dráze, 3. místo na GP ČSC
track scratch UCI CL2 (vše 2016), 1. místo
na ME bodovací závod Grenchen, 1. místo na
GP ČSC scratch UCI CL3, 3. místo na Přilba
Moravy, 1. místo na NCH Edison (vše 2015),
5. místo na NCH Polsko TT U23, 3. místo na
500+1kolo Brno (2013), 1. místo na ME U23
bodovací závod Anadia, 2. místo na MS bodovací závod Cali (2012).

narozen: 26. 4. 1991
národnost: Polsko
předchozí klub: SKC TUFO Prostějov
specializace: dráha/silnice

Wojciech PSZCZOLARSKI

úspěchy: -

narozen: 30. 3. 1995
národnost: Ukrajina
předchozí klub: ISD-Jorbi Continental Team
(Ukrajina)
specializace: silnice

Mykyta ZUBENKO

úspěchy: 17. místo na
MEJ silnice (2017), několikanásobný medailista
z MČR silnice/dráha.

Tomáš BÁRTA

3x foto: Josef Popelka

Marek DOLNÍÈEK



najdete v příštím tištěném
vydání PV Večerníku

* Petr Šrámek
* Tomáš Konečný
* Karel Hník

  
rozhovory

úspěchy: 2. místo na MČR
silnice (2017)

narozen: 14. 8. 1999
národnost: Česká republika
předchozí klub: Profi Sport Cheb – Junior
specializace: silnice

Karel TYRPEKL

úspěchy: medailista MČR

narozen: 7. 11. 1999
národnost: Česká republika
předchozí klub: TJ Favorit Brno – Junior
Specializace: silnice/dráha

      

úspěchy: 1. místo na MS scratch, 1. místo na
ME scratch, 2. místo MEJ Edison (vše 2017),
1. místo na ME scratch, 2. místo na MSJ scratch (oba 2016), mnohonásobný mistr ČR
v dráhových disciplínách.

 

narozen: 28. 4. 1999
národnost: Česká republika
předchozí klub: SKC TUFO Prostějov – junior
specializace: silnice/dráha

narozen: 9. 8. 1991
národnost: Česká republika
předchozí klub: Topforex Lapierre
specializace: silnice

Foto: Josef Popelka

partnerům týmu, stejně jako statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji. „Nemalou měrou
přispívají nejen na činnost klubu,
ale též stále zvelebují zázemí klubu,
včetně velodromu. I s jejich pomocí
vstupujeme už do své šesté sezóny
v kategorii kontinentálních týmů,“
vzkázal Petr Šrámek.

jakké bylo cykkliisticckéé přředdstaaveeníí...

vrcholných závodech na domácím
velodromu, tedy Grand Prix ČSC
a Grand Prix Prostějov - Memoriál
Otmara Malečka. I letos se bude
konat v měsíci srpnu, změnou je
pouze posun na páteční a sobotní
termín,“ přidal Mráček.
Předseda oddílu následně vyjádřil
nejen své poděkování všem

8 2   "   & 0  \

Okolo Maďarska, Bělehrad - Banja
Luka, a dalšími podniky v Polsku,“ prozradil Michal Mráček.
Prostějovský tým však nehodlá ani
zanedbávat účast na Českém poháru
na silnici, který započal již uplynulý
víkend českou primaverou Velká
Bíteš. „Bohatý bude i harmonogram
na dráze, samozřejmostí je účast na

BYLI JSME
U TOHO
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jezdcem prostějovské stáje se stal
Marek Dolníček, který přichází z TJ
Favorit Brno, a je rovněž dráhařem
i silničářem.
Hlavní otěže silničního programu
PARDUS - TUFO Prostějov budou tvořit závody kategorie UCI.
„Již nyní disponujeme pozvánkami
na závody první kategorie, například

www.vecernikpv.cz

narozen: 22. 10. 1999
národnost: Česká republika
předchozí klub: TJ KOVO Praha – Junior
specializace: dráha/silnice

Daniel BABOR



jiny, který v mládežnickém věku
působil i v TJ Uničov. Dále přichází
čtveřice závodníků s rokem narození
1999, tedy cyklisté, které jsme ještě
v loňském roce mohli vídat mezi juniory. Daniel Babor posílil Prostějov
ověnčený titulem mistra světa i Evropy ze scratche a na své juniorské
dráhové úspěchy by odchovanec TJ
KOVO Praha chtěl navázat i v kategorii U23. Rychlostní předpoklady by
však chtěl uplatnit i na silnici. Naopak
především na silnici cítí svou šanci
Karel Tyrpekl. Odchovanec chebské
cyklistiky se v loňském roce předvedl
druhým místem v silničním závodě
na MČR v Žiaru nad Hronom.
Mezi silnici a dráhu dělí své ambice
Tomáš Bárta, který je odchovancem
prostějovského týmu a na svém
kontě má řadu juniorských úspěchů
v obou cyklistických odvětvích,
včetně 18. místa na ME v silničním
závodě v dánském Herningu. Posledním nováčkem a zároveň osmým



Sportovní ředitelé a trenéři Michal
Mráček s Tomášem Konečným
představili ve čtvrtek 22. března
osmičlenný tým závodníků, kdy
z loňské sestavy SKC TUFO zůstali
pouze Wojciech Pszczolarski
a Luděk Lichnovský. „Oba patří již
delší dobu k oporám týmu, a to jak
na dráze, tak na silnici. I z tohoto
důvodu zůstala právě tato dvojice
páteří obměněného výběru,“ objasnil Tomáš Konečný.
Prvním novicem prostějovského
klubu je Karel Hník. Závodník,
který svou kariéru výborně rozjel
v belgických cyklokrosových týmech,
v Polsku nakoukl do světa profesionální silniční cyklistiky, aby se
po loňské, výsledkově slabší sezóně,
pokusil právě v Prostějově o restart
kariéry. Především na silnici by tým
měl posílit Mykyta Zubenko, zanedlouho třiadvacetiletý jezdec z Ukra-

Josef POPELKA

PLUMLOV Cyklisté jdou do boje! Prostějovský SKC se uplynulý
čtvrtek odhalil, když byl oficiálně představen veřejnosti, médiím i svým partnerům. Stalo se tak v krásných prostorách Hotelu
Plumlov za přítomnosti náměstka primátorky Statutárního města Prostějova Zdeňka Fišera, náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Františka Jury i čestného hosta, jímž nebyl nikdo menší
než prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek. Těsně před
polednem zde předseda klubu Petr Šrámek představil nové
dresy, které byť poněkud ztmavly, tak i nadále zůstaly věrny
tradiční modré a žluté. Jak dále vzešlo ve známost, závodníky
bude v letošní sezóně oblékat společnost Atex, tradiční výrobce
sportovního oblečení z Brna. Hlavní novinkou pro letošní sezónu jsou pak nová kola značky Pardus, a to jak na silnici, tak i na
dráze. Pardus se stal současně i titulárním partnerem týmu, stejně jako společnost Tufo, která i nadále pokračuje v podpoře na
nejvyšší úrovni. Z tohoto spojení nakonec vznikl oficiální název
prostějovského cyklistického klubu, který pro sezónu 2018 zní:
PARDUS - TUFO Prostějov. Večerník, jakožto mediální partner
oddílu, u této slávy nemohl chybět!

Cyklisté PARDUS - TUFO Prostějov zahajují sezónu

NOVÝ NÁZEV, NOVÉ TVÁŘE I DRESY A NA NOVÝCH STROJÍCH!
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PROSTĚJOV V Městském divadle
v Prostějově se bude tuto středu 28.
března od 19:00 hodin hrát humorná
komedie Líbánky na Jadranu Patrika
Hartla. Eva Holubová a Bob Klepl coby
hlavní postavy dramatu společně vyrazí na dovolenou do Chorvatska, kde
při tradičních aktivitách u moře zažijí
nejednu humornou situaci. Ti, co nezaháleli a koupili si lístky na představení
včas, udělali dobře. Nyní už je totiž vyprodáno!
Vloni Městské divadlo zavedlo do svého
programu novinku nazvanou Troják, což
je balíček tří zábavných představení, a letos v tomto projektu pokračovalo. A že se
bylo na co těšit! Nejprve dorazil na prostějovská prkna, co znamenají svět, Miroslav
Donutil se svou show Cestou necestou.
Následovala komedie Ani za milion, v níž
excelovali Jiří Langmajer a Adéla Gondíková. A nyní vše završí komedie Líbánky na
Jadranu s Evou Holubovou a Bohumilem
Kleplem.
A co že ty Líbánky na Jadranu jsou? „Komedie o stanování v chorvatském kempu,
lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu.“
Manželé Eva a Bob si vyjedou připomenout svou svatební cestu, aby se připravili
na blížící se každodenní důchodové soužití. Na dovolené pak vyvstane na povrch
hned několik otázek.
Patrik Hartl, který je autorem a režisérem
Líbánek na Jadranu, je také úspěšným
spisovatelem s vybraným smyslem pro
humor. Kromě vtipu však do komedie zařadil netypicky i existenciální prvky. Proto
se vám možná bude zdát hra tak trochu
melancholická, což ale bude naprosto přirozené. Líbánky na Jadranu jsou totiž konverzační komedií, v níž se žádné z postav
nekonverzuje snadno...
(tem)
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Na úplný závěr večera se Hanáci společně objali, kolíbali se a zpívali „... až
vyjde dluhy pruvod smutečnich hostu, na Slezsku Ostravu od Sykorova
mostu...“ přesně tak, jak to činí tisíce
lidí po celé republice. „Já se vrátím,“
hlesl Jarek Nohavica těsně předtím,
než naposledy zmizel v zákulisí prostějovského divadla. Učinil tak navzdory
tomu, že na svém posledním výtečném albu Poruba nazpíval zádumčivou píseň „Kdo z nás?“, díky níž je až
neuvěřitelně snadné vidět svět očima
Smrtky rozhlížející se po našich současnících včetně přátel a známých.
Skvělá forma a pevné zdraví čtyřiašedesátiletého Nohavici však napovídají, že se v Prostějově za nějaký čas opět
máme na co těšit!

")

list sestavoval očividně dle principu
kontrastu. Posluchače následně vzal
na výlet, ve kterém je protáhl temnými
zákoutími ruské duše stejně jako fotbalovými stadionem, dal vzpomenout
nejen na ´šest milionů srdcí, které vyletěly komínem´, ale i na ´celé krásné
dvacáté století´, zároveň však vtipně
ukázal na aktuální a přece nadčasové
nářky člověka, jehož ´Synek sedi, bo
byl hlupy a nechal se chytit´. Učinil tak
v jedné z novějších písní trefně nazvané
´Do prdele práce´. „Možná jste si všimli,
že v některých mých písních se vyskytují
slůvka, která třeba neznáte... Nebo vy je
asi znáte, ale nikdy byste je nepoužili.
Prosím neberte je jako slova podstatná,
nýbrž jako citoslovce. Když vám spadne
kladivo na nohu, také neřeknete: Kladívko moje milé, co jsi mi to jenom udělalo!“ rozesmál Jarek Nohavica publikum,
které si zcela omotal kolem prstu, k čemuž mu kromě jedinečného charismatu, bezkonkurenčních textů a výrazných
melodií pomáhali také jeho skvěle sehraní muzikantští přátelé, výborný zvuk
a nápadité světelné efekty.

PROSTĚJOV Jak informujeme na jiném
místě, uplynulou sobotu 24. března začal
Velikonoční jarmark, který bude svým kulturním programem pokračovat až do čtvrtka 29. března. Můžete se tedy ještě těšit na
vystoupení dětí místních škol, Gabriely V.
G. S kapelou a skupiny Stanley’s Dixi Band
z Kopřivnice. Největším hitem pak zcela
jistě bude dnešní koncert mladé oceňované zpěvačky Markéty Konvičkové.
Statutární město Prostějov pořádá Velikonoční jarmark 2018 s kulturním programem
na náměstí T. G. Masaryka. Víkendové akce
již jsou za námi, na některé další se však mů   
žete ještě těšit. V pondělí 26. března od 17:00
hodin si můžete přijít poslechnout Markétu Konvičkovou. Mladá zpěvačka se
poprvé se svým talentem představila v pořadu SuperStar v roce 2009 coby patnáctiletá dívenka. Už rok nato odstartovala svou pěveckou kariéru a vydala své
debutové album, načež následovala čtyři další. Spolupracovala se známými hudebníky Michalem Davidem nebo Petrem Bendem a také získala nejednu cenu.
Hned následující den v úterý 27. března od 16:30 hodin proběhne vystoupení dětí z prostějovských mateřských a základních škol. Ve středu 28. března
od 17:00 hodin pak zahraje známá místní rodačka Gabriela V. G. s kapelou.
A nakonec ve čtvrtek taktéž od 17:00 hodin přivítáme kopřivnickou skupinu
Stanley’s Dixi Band.
(tem)

„S herci to letos nebylo snadné. Zatímco
loni hráli téměř samí deváťáci, letos tvoří
hlavní gró souboru žáci čtvrtých a pátých tříd,“ poznamenal principál PĎĎ.
Celému představení kromě chytrého a vtipného příběhu, originálních
písniček a nápadité režie opět vévodí
krásné kulisy a úžasné kostýmy. Na
jejich výrobě se i letos podíleli kantoři a další zaměstnanci tamní školy,
pomáhali i rodiče a další žáci. „Letos
vznikly kulisy hned na tři prostředí,
která se neustále střídala. Pracovali jsme tedy s principem otáčivých
hranolů, který jsme poprvé využili
před lety v pohádce Trhlá Fanča,“
vysvětlil Večerníku Karel Foltin.
Premiéra pohádky O královně noci
a princezně Jitřence se pak uskutečnila uplynulou neděli v tradičně
zcela zaplněné aule místní školy. Po
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PROSTĚJOV Šanci uspět v anketě
Cena Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2017 budou
mít i místní želízka. Prostějovští
radní totiž do prestižní ankety nominovali osobnosti, organizace
a pořádané akce z celého regionu.
Do slavné Dvorany slávy by měl za
celoživotní přínos v oblasti kultury
vstoupit Josef Dolívka. „Jeho přínos
v oblasti výtvarného umění je neoddiskutovatelný. Cenu si navíc podle
našeho mínění zaslouží za výstavní
činnost doplněnou editorskou a vydavatelskou činností,“ míní Alena
Rašková, primátorka stautárního
města Prostějova. Za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot byly navrženy
Prostějovské hanácké slavnosti,

jejichž 35. ročník se uskutečnil na
začátku září loňského roku. Kandidátem na Cenu Olomouckého kraje za Výjimečný počin roku 2017
v oblasti umělecké tvorby je pak
Dechový orchestr Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov a jeho vystoupení Open air
koncert Filmusic II. na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově 18. května loňského roku. Cenu za výtvarné
umění si podle vedení prostějovského magistrátu zaslouží Hana Palacká, učitelka výtvarného oboru ZUŠ
Vladimíra Ambrose Prostějov. Radní ještě navrhli jednoho kandidáta.
Jako nejlepší dílo z oblasti literatury
vyhodnotili za uplynulý rok publikaci Prostějov Hanácký Jeruzalém.
(mik)

PROSTĚJOV Muzeum a galerie
v Prostějově pořádá další z unikátních expozic. Tentokrát odhalí
osobnost slavného českého básníka
Petra Bezruče na výstavě nazvané
Básníkovy stopy a zastavení. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 29. března
od 17:00 hodin ve výstavních sálech Špalíčku v Uprkově ulici 18.
Výstava následně potrvá až do 27.
května.
Prostějovské Muzeum a galerie se skutečně činí, co se týká výstav vztahujících se k velikánům naší kulturní historie. Před necelými dvěma roky jsme
tam mohli vidět díla Josefa Čapka
nebo Jiřího Koláře a relativně nedávno zase třeba Alfonse Muchy. A nyní
nám muzeum představí velkého básníka Petra Bezruče.
„Výstava k loňskému 150. výročí
narození básníka Petra Bezruče a le-

tošnímu 60. výročí jeho úmrtí připomene život a dílo dnes poněkud
opomíjeného tvůrce Slezských písní,
ukáže mimo jiné jeho osobní potřeby
a zařízení z místa jeho pobytu v Červeném domku v Kostelci na Hané, kde
strávil dvacet let svého života. Bude
prezentovat také zajímavosti shromážděné jeho obdivovateli a sběrateli,
i výtvarná díla inspirovaná básněmi
Slezských písní nebo samotným jejich
tvůrcem,“ říká Kamila Husaříková, zastupující ředitelka Muzeum a galerie
v Prostějově.
A na co ještě se můžete v muzeu těšit?
Další v pořadí je expozice děl malíře,
grafika a ilustrátora Tomáše Bíma,
která bude zahájena koncem dubna.
Následně vás pak potěší umělecké fotografie Terezy z Davle začátkem června nebo Jana Saudka koncem roku.
(tem)

jaký byl doj dobrra a zla ve pttení...
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EXKLIUZIVNÍ
reportáž

běh už určitě nepoznal, musel jsem
ho rozpracovat do několika dějových větví tak, abych využil všechny
pro Večerník
naše mladé herce,“ upřesnil autor
komediální pohádky zpestřené osmi
písničkami s jeho vlastními texty.
Martin
/% 2% 5 "$ $     "#   
Na celém projektu se podílelo
%   % $  " 
   *  
ZAORAL
šestnáct dětských herců ve větších rolích, šest herců v „comjejím skončení se sálem nesl potlesk základních a mateřských škol, které
Pokud jste si mysleli, že na skate- pany“ a další půltucet žáků na
vestoje, diváci neskrývali nadšení. mají zájem do Ptení přijet. Derniéra
boardu by se v pohádkách jezdit technickém zajištění coby osvětDo velikonočních prázdnin jsou naplá- proběhne po Velikonocích, a to ve střenemělo, pak neznáte nápady Karla lovači, zvukaři a jevištní technici.
nované ještě tři reprízy určené žákům du 4. dubna.
Foltina. Bývalý ředitel školy ve Ptení
a autor už pětadvaceti divadelních
pohádek, které rovněž sám režíro   *  
val, dokázal oblíbené prkno s kolečky propašovat do pohádky O královně noci a princezně Jitřence. „Já na
tom tedy jezdit neumím, takže jsem
to dětem předvést nemohl. Nicméně tihle herci jsou šikovní kaskadéři,
takže jsme dubléry nepotřebovali,“
usmíval se Karel Foltin během páteční generální zkoušky posledního
představení.
Autor hry se tentokrát nechal volně \%"(       "% 4  "5 % %#  $"3  /% /       " \ 9  "
inspirovat libretem Mozartovy ope"  /   $" 4   
6 (   %" " 4  
 "" "#"0 0" 
ry Kouzelná flétna. „Ale jeho autor
Emanuel Schikaneder by svůj pří-

PTENÍ Slavný William Shakespeare se kvůli divadlu musel trmácet
po celé Anglii. Podobně kočovný životní osud stihl i českého geniálního dramatika Járu Cimrmana, který často střídal místa pobytu, a to
i kvůli nepochopení ze strany publika.To Karel Foltin je ve svém Ptení
pevně ukotven. Nelze se mu úplně divit, našel tam totiž perfektní
zázemí. V neděli společně se žáky tamní školy publiku představil už
pětadvacátou premiéru autorské hry v podání PĎĎ. Jako tradičně
byl Večerník přítomen naživo i páteční generálce...

/
 /  
V pořadí již 25. světová premiéra Ptenského dětského divadla (PĎĎ) je plná hvězd

   ]

dit,“ komentoval to se smíchem kytarista Šimon Martínek.
Těsně před šestnáctou hodinou už ale
Milan Peroutka s Perutěmi nastoupil na
pódium a velice slušně zaplněné náměstí
se dostalo do varu. Především mladé slečny byly u vytržení. Mladí pánové zazpívali
své největší hity z alba Postavím kolem
nás zeď, padly ale i novinky. Půldruhou
hodinu dlouhý koncert měl obrovský
úspěch, a to ještě Velikonoční jarmark
2018 v Prostějově neřekl poslední slovo...

)/ q""w   /  % %   "  " 

   

kapelu Perutě s Milanem Peroutkou.
Na cestě k nám je zradila dálnice, ale
PŮVODNÍ
kdo z nás zná D1, nepřekvapí ho to.
REPORTÁŽ
Věřím, že se budete dobře bavit,“ připro Večerník
vítala hlavní hvězdy předvelikonočního víkendu Pavla Vašková, ředitelka
Michal
Kulturního klubu Duha. To však ještě
nebylo všechno, co zkomplikovalo
KADLEC
představení kapely. Koncert začal
Poprocková a rocková skupina dorazi- s půlhodinovým zpožděním, neboť
la do Prostějova se zpožděním. „Jsem muzikantům zkomplikovala situaci
ráda, že u nás mohu uvítat známou technika. „Nemůžeme se nějak nala-

PROSTĚJOV Odpolední program
prvního dne Velikonočního jarmarku v Prostějově byl šitý na míru
mladé generaci. Na náměstí T. G.
Masaryka totiž uplynulou sobotu odpoledne vystoupila skupina
Perutě s lídrem kapely Milanem
Peroutkou. Cesta kapely do Prostějova byla z Prahy ale svízelná, stejně
jako úvod koncertu... Mezi trpělivě
čekajím publikem byl i Večerník!
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VELIKONOČNÍ JARMARK BYL ZAHÁJEN,   
Prostějovany rozehřály Cholinka i Hanácká mozeka

PROSTĚJOV Během uplynulého sobotního rána bylo před
prostějovským muzeem na náměstí T. G. Masaryka veselo.
Slavnostně tam byl zahájen Velikonoční jarmark 2018. Kromě
desítek lidí u toho bylo naštěstí i sluníčko, které sice po celý víkend nevydrželo, ale i tak se lidé začali jarně ladit. Žezlo
nad kulturním vystoupením převzal po domácí Vřesovance
Národopisný soubor Cholinka. Ten se při svých akcích napříč republikou již tradičně neobejde bez Hanácké mozeke z Litovle.
A tak společně potěšily i diváky v Prostějově.
stvořené. Kromě zajištění odpovídajících
původní
stánků s občerstvením a velikonočním
zpravodajství
sortimentem jsme připravili během celého týdne bohatý kulturní a společenpro Večerník
ský program. Ten jsme směřovali nejen
k pobavení návštěvníků, ale zároveň
Michal
i k poučení. Chceme lidem připomeKADLEC
nout dávné lidové tradice v souvislosti
„Zvolili jsme opět toto místo před mu- s Velikonocemi i příchodem jara,“ uvedla
zeem, které je pro podobné akce jako Ivana Hemerková, náměstkyně primá-

torky statutárního města Prostějova.
Během sobotního programu vystoupila
Vřesovanka následovaná Národopisným souborem Cholinka s Hanáckou
mozekou, především mladé fanoušky
pak potěšila skupina Perutě s Milanem
Peroutkou (čtěte na straně 27 - pozn.
red.), v neděli pak návštěvníci tleskali
vystoupením Věrovanky, klauna Ferdy
a muzikálovým melodiím od Mr. Muzikálu a Radima Schwaba.
Národopisný soubor CHOLINKA
z Choliny se věnuje znovuoživení hanáckých tradic, písní a tanců. Soubor vznikl
z iniciativy cholinských dětí a jejich
rodičů v roce 1986. Ti oslovili Helenu
Krškovou, která se stala první vedoucí
a choreografkou souboru. Domovským
působištěm souboru je Cholina - malebná obec pod kopcem Rampachem,
odkud pocházeli také bratři Šindlerové,

známí z populárních poválečných rozhlasových pořadů jako „stréček Křópal
a Jozéfek Melhoba z Břochovan“.
Soubor vznikl původně jako dětský, ale
postupně se stejně jako jeho členové protancoval k dospělosti. Ve vystoupeních
se nejčastěji objevují tance, písně a zvyky
z Hané a takzvané Malé Hané. Náměty
pro svá vystoupení čerpá soubor mimo
jiné i z rodinných kronik choreografky
a etnografky paní Heleny Krškové z Náměště na Hané a zpracovává je pak do
jednotlivých tematických celků. „A nyní
jsme přijeli k vám, a velice rádi. Prostějov
je totiž srdce Hané, takže jsme tu dobře,“
přivítala se s diváky u prostějovského
muzea současná vedoucí souboru Hana
Blažková.
Tanečníci v hanáckých krojích připravili
pro obecenstvo báječnou podívanou.
Předvedli dávné tradice, které vždy do-
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provázely Velikonoce a samozřejmě
i příchod jara. Není tedy divu, že diváci je
z pódia vyprovodili bouřlivým aplausem.
A jede se zvesela dál! Už dnes odpoledne
se můžeme těšit na mladou zpěvačku
a finalistku soutěže Česko Slovenská Su-

perStar Markétu Konvičkovou. Úterní
odpoledne je zase vyhrazeno pro vystoupení dětí z mateřských škol, ve středu se
představí Gabrilea V. G. s kapelou a jarmark uzavře čtvrteční vystoupení Dixi
Bandu z Kopřivnice.
FOTOGALERIE

MINUTA TICHA1DSĒHGÂYÂQÎRFHQĂQÎXðLWHOĚP
ZA VÁCLAVA KOLÁØE
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ocenìní prostìjovští pedagogové za rok 2017
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PROSTĚJOV Již tradiční oceňování nejlepších prostějovských pedagogů uplynulého roku proběhlo tentokrát s několikadenním předstihem. „Dovolili jsme si vás pozvat o pár
dní dříve, protože osmadvacátého března na Den učitelů je
už připravena jiná velkolepá akce na náměstí,“ vysvětlila primátorka města Alena Rašková a připomněla, že instalaci sochy Jiřího Wolkera sedícího na lavičce. A tak se učitelé setkali
již uplynulý pátek. A Večerník byl u toho!

původní
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC

➢ ZE STRANY 21
Slavnostní akci také již tradičně moderoval ředitel Městské knihovny
Aleš Procházka, který postupně na
pódium před zaplněným hledištěm
divadla vyvolával dvě skupiny učitelek mateřských, základních i středních škol v Prostějově. Mezi těmito
oceněnými kupodivu nebyl jediný
muž, páni učitelé si však přišli na své
až v samotném závěru večera. Laureátům gratulovali postupně primátorka
Alena Rašková, její náměstci Jiří Pospíšil s Ivanou Hemerkovou a Pavlem
Smetanou, vzdát hold pedagogické-

mu poslání pak přišli vzdát i radní Jaroslava Šlambor či senátorka Božena
Sekaninová s náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje Františkem Jurou. „Chtěla bych zde vyjádřit úctu
a poděkování všem pedagogům, kteří vyučují naše děti i v dnešních podmínkách, kdy za všechno může právě
učitel, a někteří rodiče ze sebe střásají
odpovědnost z výchovy a svým dětem se dostatečně nevěnují. Klaním
se vám za to, že ve svém poslání vydržíte a snažíte se dětem vštěpovat
nejen své vědomosti, ale také životní
zkušenosti. Kvůli penězům to určitě
neděláte, činíte tak proto, že to dělat
chcete a svoji práci chápete skutečně
jako poslání,“ pronesla ve slavnostním
proslovu nejen k oceněným učitelům
primátorka Alena Rašková. Podobně
hovořili i další hosté z řad politiků,
kteří nešetřili chválou a uznáním směrem k pedagogické práci.
V závěru večera došlo také na vyhlášení dvou jmen pedagogů, kteří

Skopalová Dana ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého v Čechovicích
Krpcová Dita
ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
Palát Radomír
ZŠ E. Valenty Prostějov
Novotná Jana
ZŠ Dr. Horáka Prostějov
Hrůzová Jitka
ZŠ, ul. Majakovského Vrahovice
Wildová Sylvia
MŠ, Moravská Prostějov
Krpcová Olga
SŠ, ZŠ a MŠ Jistota
Hancková Zuzana Dětský domov a školní jídelna, ul. Lidická Prostějov
Ambróšová Gabriela
ZUŠ, Vl. Ambrose Prostějov
Stiskalová Iveta SOŠ Prostějov, nám. E. Husserla
Hádrová Lenka GJW Prostějov
Zbořilová Hana RG a ZŠ města Prostějova
Spurná Alena
CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově
Veselá Eva
SZŠ Prostějov
Mohrová Jana
SOŠPO Prostějov
Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství:
Milan Soukup
Sportcentrum, dům dětí a mládeže Prostějov
Jan Krchňavý
ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
stejně jako každý rok vstupují do
čestné Dvorany slávy prostějovských učitelů.
Ještě předtím však moderátor slavnostní akce požádal přítomné o minutu
ticha pro bývalého ředitele Reálného
gymnázia a Základní školy města Prostějova Václava Koláře. Ten nás nečekaně opustil v loňském roce. „Děkuji za
vzpomínku na člověka, kterého jsme
všichni milovali. Teď mi ale dovolte,
abych do Dvorany slávy uvedl další
dva pedagogy. A tentokrát to budou
muži! Novými členy Dvorany slávy
se stávají dlouholetý pedagog a bývalý
ředitel Střední odborné školy Milan
Soukup a současný ředitel Základní
školy Jana Železného Jan Krchňavý,“
vyhlásil před zaplněným hledištěm divadla Aleš Procházka. „Původně jsem
tady měl být v jiné roli. Jako předseda
školské komise jsem měl předávat

ocenění a uznání vám kolegům. Tohle
jsem vůbec nečekal,“ smál se Krchňavý. „Každopádně za tuto čest velice děkuji a vážím si toho. V této těžké době
se ale i při pedagogické práci něčeho
obávám. Obávám se těch, kteří v životě
ještě nic nedokázali, nic nevybudovali
a přitom jen kritizují a udávají druhé.
Nechci jméno toho mladíka uvádět,
ale všichni asi víte, o kom mluvím.
Není přece smyslem života vidět na
lidech jenom to špatné a myslet si, že
každý druhý je kriminálník. Je škoda,
že mezi námi žijí tací prudiči a kazí to
dobré, co bylo bezesporu vykonáno,“
nevyhnul se v poděkování za uvedení
do Dvorany slávy kritice Jan Krchňavý.
Během slavnostního večera potěšila
srdce přihlížejících pedagogů vystoupení dětí z Malého Mánesa a také vystoupení dámského pěveckého sboru
Nota Bene.
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PROSTĚJOV Sedmého dubna vypukne celostátní projekt Ukliďme
Česko. Stejně jako v minulých letech se do něj zapojí i Okrašlovací
spolek města Prostějova, který uklidí břehy Hloučely od Olomoucké
k Močidýlkům. Iris pak bude uklízet od Abrahámka směrem na Tichou či směrem ke Kostelecké.
Sraz účastníků bude v 9:00 hodin
u penzionu Taboo v Olomoucké ulici,
návrat z „mise“ je kolem dvanácté hodiny tamtéž. „Čeká nás opět občerstvení v podobě limonád a také si opečeme
špekáčky. Těším se na vás,“ vzkázala
předsedkyně spolku Milada Sokolová.
V devět hodin se pak u občerstvení

u Abrahámka sejdou ti, kteří chtějí
uklízet s ochránci přírody. „Čeká nás
tradiční jarní úklid obou břehů říčky
Hloučely. S sebou pracovní rukavice a staré igelitky. Na závěr bude pro
všechny účastníky úklidu připraveno
občerstvení na ohýnku,“ zvou Irisáci.
Mezi další organizace, které se úklidu
zhostí v Prostějově či v blízkém okolí,
patří Statutární město Prostějov, které
hodlá uklízet remízky a polní cesty,
či SŠDAM, která prozatím akci neoznačila. I v nejbližším okolí se bude
uklízet, odkaz naleznete tu: http://
www.uklidmecesko.cz/map/ a zadejte
město Prostějov. Objeví se vám místa
i z nejbližšího okolí.
(red)

Patnáct hodin s pejskem a kočičkou aneb NOC S ANDERSENEM
PROSTĚJOV Uplynulý pátek 23.
března patřily prostory Informačního centra pro mládež (ICM)
Prostějov jednadvaceti dětem, které v rámci akce Noc s Andersenem
prožívaly příběhy kočičky a pejska
podle knížky Josefa Čapka.
Na účastníky v Prostějově desátého
ročníku Noci s Andersenem čekalo
hned zkraje velké překvapení. Pan
Josef Čapek jim poslal obrázky ze své
knížky Povídání o pejskovi a kočičce.
Jenže ouha, některé rámy byly prázdné... „A tak na ně čekaly úkoly, za které postupně získávaly části ztracených
obrázků a sestavovaly je tak, abychom
je mohli pověsit v naší galerii. Prožily
přitom s pejskem a kočičkou spoustu
příhod. Hledaly správné ingredience na dort, i s obvázanými tlapkami

pomohly najít zasněžený domeček,
poznaly kluky z Domažlic, pomohly vyzdobit chudou noční košilku
a splnily při tom ještě spoustu dalších
drobných úkolů,“ prozradila Stanislava Rotterová, vedoucí Informačního
centra pro mládež Prostějov.
Ti, kdo splnili všechny úkoly, obdrželi velkou obálku od pejska a kočičky
s originální známkou (plackou), kde
našli pohlednici od vydavatelství Albatros s letošní tématikou, přístupový
kód do Audiotéky k poslechu pohádky Statečný cínový vojáček a drobnou
odměnu. Poté následovalo několik pohybových her, ať už hod kostí do dálky
nebo přenášení mýdla na lžíci, které
následně kočička s pejskem použili
k umytí podlahy. „Po skončení pohybových her, se účastníci mohli vrhnout

na kreativní tvoření dle své libosti a to
třeba - pejsek či kočička z papíru, tematické zažehlovací korálky nebo záložky
do knížky,“ dodala Rotterová.
Proběhlé aktivity si pochvalovala i stávají účastnice Evropské dobrovolné
služby Maria Hretculesei, která bude
v Informačním centru pro mládež Prostějov působit celý rok: „Líbilo se mi, jak
si to děti užily a hlavně se vůbec nenudily, připravili jsme pro ně hodně aktivit
a užili jsme si to,“ nechala se slyšet.
Ráno po dobré snídani, kdy největší úspěch sklidily štrůdly a muffiny
které napekly maminky, přišilo na
řadu vyrábění masek kočičky a pejska
a už tu byli rodiče pro své děti. Každý
účastník Noci s Andersenem si domů
mimo jiné odnášel společnou fotografii. Tak za rok znovu!
(red)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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DO PROSTĚJOVA OPĚT PŘIJEDE
LEGENDÁRNÍ PETR BARNA

JIŘÍ MOŽNÝ

Foto: internet

PROSTĚJOV
V Bronzový
Bronzo olympionik z Albertville 1992, mistr Evropy ze stejného roku a celkově čtyřnásobný československý šampipo roce objeví v Prostějově, tedy ve městě, kde získal jeden ze svých domácích titulů. Od 18. do 22. dubna
on Petr Barna se znovu
zn
se bude podílet na soustředění prostějovských krasobruslařů, jímž se uzavře tréninková část aktuální sezóny. Tečku za závodní
sobotní Velká cena města Prostějova a Přebor Olomouckého kraje, v čemž se představilo více než sto třicet závodnic
částí učinily sobo
a závodníků, včetně
vče téměř pěti desítek zástupců pořádajícího oddílu KRASO-bruslení Prostějov. Diváci se dočkali i exhibičního
vystoupení Zmrzlinek,
tedy nově utvořenéZmrz
VÍCE O SAMOTNÉM ZÁVODĚ SE DOČTETE NA STRANĚ 33
ho družstva synch
synchronizovaného bruslení.

➢

Zápasník VRBA Kvitová bude hrát na turnaji WTA v Praze
je dvojnásobným

^eským šampionem
KLADNO, PROSTĚJOV Krátce
po zlatém vystoupení na mistrovství republiky v zápase řecko-římském úřadovali členové TJ Sokol
Čechovice i na domácím šampionátu volnostylařů. Do Kladna se
jich vydalo přesně kvarteto a polovina z nich se vrátila s cenným
kovem – Šimon Polena vybojoval
bronz a Matěj Vrba vystoupal na
úplný vrchol i v této kategorii.
První březnovou sobotu se na kladenských žíněnkách představilo
celkem sto třicet sedm zápasnických
žáků a kadetů z jednadvaceti oddílů.
Z čechovických wrestlerů se jednoznačně nejlépe vedlo favorizovanému Matěji Vrbovi. Čerstvý šampion
v řecko-římském podání nedal ani ve
volném stylu nikomu žádnou šanci

PRAHA, PROSTĚJOV Poprvé
po sedmi letech by se měla Petra Kvitová představit na turnaji
v Česku! Dvojnásobná vítězka
Wimbledonu nechybí mezi přihlášenými na J&T Banka Prague
Open, které se s dotací 226 750
dolarů uskuteční od 30. dubna do
5. května na antuce ve Stromovce,
kde sídlí TK Sparta Praha.

Talentovaný Matj Vrba kraloval mezi
mladšími žáky po ecko-ímském také
ve volném stylu. Foto: archiv oddílu

OSTRAVA,
PROSTĚJOV
V hale ostravské Sarezy vyzvou
hráči České republiky izraelské
tenisty v druhé divizi Davisova
poháru. Duel se bude hrát 6. a 7.
dubna. Podle nového modelu se
v pátek odehrají dvě dvouhry,
v sobotu pak čtyřhra a dvě dvouhry.

„Rozhodli jsme se pro volbu antuky,
která by našemu týmu měla sedět
nejvíce,“ řekl tiskový mluvčí české
daviscupové reprezentace Karel Tejkal, podle něhož se týmová soutěž
vrátí do Sarezy po osmnácti letech.
„Věříme, že v hale bude skvělá atmosféra, která hráčům pomůže k důležitému vítězství,“ poznamenal Tejkal.

Nominaci na utkání nehrající kapitán týmu Jaroslav Navrátil zatím nezveřejnil. Co je jisté, tenisté budou
o návrat do Světové skupiny každopádně usilovat už bez své dlouholeté
jedničky Tomáše Berdycha, který
ukončil daviscupovou kariéru. Pokud porazí Izrael, čeká je baráž o nápiny.
vrat do Světové skup
skupiny.
(lv)

O víkendu
ík d jjsou VVELIKONOCE!
ELIKONOCE!
O O
P,íští íslo tak vychází mimo,ádn až v úterý 3. dubna

echovi2tí zápasníci si pivezli z republiky dv medaile, k Vrbov zlatu pidal
bronz Polena.
Foto: archiv oddílu
CHYBY I DOJEMNÝ PESAH

MARKA
SONNEVENDA

Osmadvacetiletá Kvitová se na antuku v pražské Stromovce vrátí poprvé od května 2011. Tehdy ještě
na akci kategorie ITF prohrála ve
finále se Slovenkou Magdalenou
Rybárikovou a o měsíc a půl později
poprvé ovládla slavný Wimbledon.
„Titul přijede do metropole obhajovat loňská překvapivá šampionka
Mona Barthelová z Německa. Mezi
přihlášenými jsou Švýcarka Belinda
Bencicová, Australanka Samantha
Stosurová, Chorvatka Donna Vekičová nebo Italka Camila Giorgiová,“
vypíchla některé zahraniční hráčky
Černošková.
(lv)

Tenisté vyzvou Izrael
na ostravské antuce
a na počátku roku 2018 si mezi mladšími žáky dokráčel ve váze do 70 kilogramů již pro druhou zlatou medaili.
Velkou radost udělal trenérům také
Šimon Polena. Rovněž mezi mladšími
žáky, avšak v hmotnosti do 39 kilogramů dokázal vybojovat bronzovou medaili. To Adamu Lajčíkovi o další čtyři
kilogramy níže nevyšel vstup do turnaje a nakonec obsadil šestou příčku.
Poslední do party David Pospíšil byl
po dvou porážkách od favoritů klasifikován až na devátém místě kategorie
kadetů do 71 kilogramů.
(jim)

SONDA

Kromě Kvitové by měla o vítězství bojovat také další hráčky prostějovského
klubu Karolína Plíšková, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová i loňská finalistka
Kristýna Plíšková, ale také naděje Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková.
„Těší mě, že turnaj je stále populárnější
a díky úspěšným ročníkům se přihlásila
kompletní česká špička. Diváci na Spartě uvidí minimálně sedm domácích
hráček a hlavním lákadlem budou fedcupové reprezentantky z první světové
desítky Karolína Plíšková a Petra Kvitová,“ potvrdila šéfka tenisových projektů
v TK PLUS Petra Černošková, která je
ředitelkou pražského podniku.

Přeplněný silnými pocity jsem odcházel ze slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2017. A dá se říct, že honosný večer nabídl
dvě odlišné tváře: jednu ne tak přívětivou, druhou
naopak výrazně pozitivní. Z mého pohledu každopádně převažovalo vydařené nad nepovedeným.
Co nevyšlo zdaleka ideálně, to byla řada chybek
hlavně při oznamování jmen oceněných sportovců
či těch, kteří na pódium pro skleněné plakety vystoupili. Chápu, že především samotné laureáty dotčené těmito přeřeknutími daný fakt moc nepotěšil,
zvlášť v tak důležité chvíli před množstvím vzácných
hostů. Ale rovněž dokážu pochopit, že zvládnout
vše v hektičnosti akce naživo bez nějakých zaškobrtnutí není pro pořadatele jednoduché. A důležité
je, že si organizátoři tyto nedostatky uvědomovali
s jasným cílem zlepšení do budoucna.
V mém hodnocení uplynulého ročníku ankety i tak
dominuje úcta k tomu, jak ohromně silný náboj vyhlášení postupem času nabralo. Vydařeným doprovodným programem a zejména předáním závěrečné ceny in memoriam Petru Langrovi. Něco natolik
lidsky dojemného vyjde opravdu jen výjimečně.

V pátek 30. b,ezna je REDAKCE UZAV=ENA
NA DOBRÉ CEST

V roztočeném zápasovém kolotoči, který nabral vysokou rychlost už během ledna a na chvíli se zastavil
až teď na sklonku března, neměly prostějovské volejbalistky myšlenky ani čas na jakákoliv větší hodnocení. Toho, co se jim postupně vydařilo více, případně
méně. Nyní taková příležitost vzhledem k téměř
dvěma týdnům bez soutěžního utkání nastala.
Za co si ženy VK mohou nejvíc zatleskat, to jsou především dvě věci: přesvědčivý zisk Českého poháru
2018 a pokračující neporazitelnost od tuzemských
soupeřů v aktuální sezóně. O dobyté trofeji už jsem
zde psal před nedávnem, zatímco prodlužující se
šňůra vítězství v národních soutěžích zůstává dle
mého názoru trochu neprávem podhodnocena.
Spousta lidí ji bere jako prostou povinnost či dokonce samozřejmost. Přitom si však plně neuvědomují,
že v tak nabitém programu s mnoha duely extraligové nadstavby i evropské Champions League rychle
za sebou nebylo pokaždé vyhrát nad protivníkem
z ČR nijak jednoduché. Hanačky to přesto dokázaly. A několikrát dokonce v případě, že nepředvedly
dobrý výkon. Taková schopnost je směrem k nadcházejícímu boji o mistrovský titul cenná.

O VIDEU I POASÍ

Fotbalové derby „S“, to je každého půl roku sportovní událost zasahující plošně celé území České
republiky, neboť pražské kluby mají hordy fanoušků ve všech regionech včetně Moravy. Tentokrát
byl ostře sledovaný mač rozebíraný hlavně tím, jak
pronikavě do jeho osudu promluvila novinka v podobě zavedení opravných výroků videorozhodčích.
Sám jsem dost konzervativní člověk, ale přesto vůbec
nechápu, proč někdo na tento přínosný prvek moderní techniky nadává. Pokud vše dopadne jako tentokrát
na Letné, že špatné výroky sudích na hřišti jsou kolegy
u obrazovek zdárně napraveny a chyby arbitrů tudíž
neovlivní výsledek tolik důležité bitvy, je přece v absolutně nejlepším pořádku. Bez ohledu na některé do-provodné „mouchy“. Jde pouze o zvyk.
Mnohem víc nepříjemná z mého pohledu určitěě
byla nepřízeň počasí, jež v uplynulých týdnech odlo-žila přehršel fotbalových střetnutí v nižších soutěžích..
Výhoda pro týmy z Prostějovska spočívá v tom, že see
tahle kalamita přesluhující zimy týkala v podstatě jen
n
dvou a drtivá většina jich odstartuje svou jarní zápa-sovou jízdu až podle plánu o nejbližším víkendu. Takk
ať se daří. A bez dalších rozmarů „matky Přírody“.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Na druhé vítězství v jarní části za sebou
dosáhli házenkáři Prostějova. Oba triumfy jsou spojeny s jihomoravskou
metropolí, když tým TJ Sokol II. navázal uplynulou sobotu přesvědčivou
výhrou nad rezervou z Králova Pole
na týden staré vítězství z Bohunic. Vzestup ze dna tabulky je tak zahájen.
DEBAKL:
Fotbaloví funkcionáři v kraji. Zatímco
prakticky po celé republice se o víkendu na výkonnostní úrovni hrálo, místní
region zůstal bez kopané. Centrálním
rozhodnutím bylo zrušeno celé kolo
krajského přeboru i dohrávky v nižších
třídách a dobrovolně se utkání vzdalo
také prostějovské eskáčko...
ÍSLO:

8/2
Tolik členů tvoří obměněný tým prostějovských cyklistů pro novou sezónu
2018, přičemž z původní sestavy SKC
TUFO zůstala jen dvojice Lichnovský
- Pszczolarski. Osmička jezdců bude
letos startovat na silnici či dráze pod
novým názvem, v nových dresech, na
nových strojích i s novými ambicemi.
VÝROK:
„ŠLO TO ZE M
VEN HOREM
I SPODEM...“
Libero prostějovských volejbalistek
JULIE KOVÁŘOVÁ v rozhovoru
pro Večerník zavzpomínala na
kruté chvilky při výjezdu na utkání
v Liberci...
KOMETA:

ANNA
PANCHARTEK

Ačkoliv měla v první polovině března
teprve čtrnáct roků, už dosáhla na
první vítězství ve dvouhře v kategorii „šestnáctiletých“! Jako velká
naděje TK Agrofert
Agrofer Prostějov se
prosadila
p osadila nna mezinárodpr
ním turnaji
turn Tennis Europe do 16 let San Michel v Kordunu na
Maltě, kde Anička
Mal
vyhrála dvouhru
vyh
se ztrátou jedinného setu až ve
ffinále!
Foto: www.tkagrofert.cz

´
menicko

´
´
zapasove

Fotbal

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
19. kolo: Hulín – 1.SK Prostějov
(sobota 31.3., 15.30, rozhodčí:
Ogrodník – Gasnárek, Grečmal).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
15. kolo, neděle 1. dubna, 15.30
hodin: Velké Losiny – Kralice na
Hané.
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
15. kolo, sobota 31. března, 15.30
hodin: Řetězárna – Konice.
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 31. března, 15.30
hodin: Určice – Kojetín, Plumlov
– Kostelec na Hané, Dub nad Moravou – Protivanov, Němčice nad
Hanou – Čechovice (neděle 1.4.,
15.30), Lipová – Bělotín (neděle
1.4., 15.30), Mostkovice – Brodek u
Přerova (neděle 1.4., 15.30).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
15. kolo, sobota 31. března, 15.30
hodin: Haná Prostějov – Smržice,
Horní Moštěnice – Klenovice na
Hané, Vrchoslavice – Pivín (neděle
1.4., 15.30).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
15. kolo, neděle 1. dubna, 15.30
hodin: Jesenec – Troubelice.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
15. kolo, neděle 1. dubna, 15.30
hodin: Čechovice „B“ – Horní Štěpánov (sobota 31.3., 15.30), Otaslavice – Nezamyslice (sobota 31.3.,
15.30), Vrahovice – Dobromilice
(sobota 31.3., 15.30), Hvozd – Brodek u Prostějova, Brodek u Konice
– Výšovice, Ptení – Určice „B“, Tištín
– Vícov.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
10. kolo, sobota 31. března: Mutěnice – Mostkovice (12.30, Nejezchleb), Velké Pavlovice – Držovice (15.30, Mayer).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
19. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(pátek 30.3., 10.15, Černý – Jm KFS,
Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
19. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(pátek 30.3., 12.30, Jm KFS – Černý,
Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
19. kolo: Krnov – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 1.4., 15.30, Richtár – Jm
KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
19. kolo: Krnov – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 1.4., 13.30, Jm KFS –
Richtár, Jm KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
15. kolo, neděle 1. dubna: Konice
– Olšany (15.30), Nové Sady – Čechovice – Zábřeh (10.00), Určice –
Chválkovice (10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
21. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK
Prostějov (sobota 31.3., 10.30, Hovorka – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
21. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK
Prostějov (sobota 31.3., 12.15, Jm
KFS – Hovorka, Jm KFS).
SpSM – U13 JIH:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Třebíč
(neděle 1.4., 10.00).
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tek“. „Úterý bylo poměrně hektické,
rozhodování nebylo jednoduché.
Reprezentační týmy v Prostějově ale
nejsou samozřejmostí, takže jsme
museli brát ohled na stav hřiště,“
upřednostnil s těžkým srdcem zájmy české reprezentace trenér 1.SK
Prostějov Oldřich Machala.
Už podruhé odložený start soutěže po dlouhé zimní přípravě je jistě
nepříjemný, ale jiné schůdné řešení
se evidentně nenabízelo. Realizační
tým ani neorganizoval náhradní program. „Na umělé trávě hrát už určitě
nechceme, předchozí zápas ve Vyškově byl z tohoto hlediska dostatečným poučením,“ má jasno Machala.
Celý kádr tedy čekal další tréninkový týden. „Projdeme si ještě taktické
varianty, budeme se hlavně snažit
připravit celý tým na první utkání
v Hulíně,“ plánoval uprostřed týdne
kouč eskáčka.
Prvním jarním utkáním jeho svěřenců tak bude souboj v Hulíně,
který se oproti původnímu sobotnímu plánu uskuteční už v pátek 30. března od 15:00 hodin.
„Vzhledem k velikonocům a volnému pátku vznikla mezi oddíly dohoda o tomto termínu, který vyhovuje
oběma stranám,“ zdůvodnil předehrávku 19. kola MSFL Machala.
Nečekané volno měly také Kralice
na Hané, což však nový kouč přivítal. „Jsem rád, že se nehraje. Zaprvé
bychom si zničili hřiště, zadruhé by
to bylo nebezpečné pro hráče a zatřetí máme trochu času navíc pro
doléčení marodů. A začínat venku
také není na škodu. Přitvrdili jsme
tréninky, zaměřili se víc na kondici
a o víkendu dostali hráči volno,“ svěřil se Večerníku David Kobylík.
Prvního souboje v novém působišti
by se tak měl dočkat tuto neděli 1.
dubna, na 15:30 hodin je naplánováno střetnutí ve Velkých Losinách.
„To už doufám, že se hrát bude, je to
dlouhé. Kluci jsou dobře připraveni.
Já osobně ještě hrát nebudu, zatím
trénuji na jedné noze, na mně ale hra
nestojí,“ poznamenal.
Čtrnáctým kolem začíná druhá polovina krajských soutěží a v případě
krajského přeboru i I.B třídy Olomouckého KFS šlo o předehrávku
původně naplánovanou na první
polovinu listopadu, kterou většina
účastníků stihla absolvovat v původním termínu. I proto měli mít o týden delší pauzu a do jara vstoupit až

0:4

„Sám jsem byl mile překvapen,
jak hladce to šlo. Kostelci musím
poděkovat
za
nadstandardně
připravené hřiště, kluci se už při
pátečním tréninku velice těšili. Mile
jsem je nepoznával, od první minuty
diktovali hru, ve všech směrech
soupeře přehrávali a přesvědčivě
vyhráli,“ liboval si kouč vítězů.
Skóre otevřel hlavou po centru ze
strany Petr Tichý, ještě do pauzy
zvýšil po úspěšném napadání a sólu
na brankáře Petr Bross, třetí zásah
přidal povedenou střelou z hranice
šestnáctky Adam Širůček a výsledek
uzavřel po vydařené individuální akci

Filip Drešr. „Měli jsme ještě další tři
vyložené šance a trefili jsme i tyčku,
naopak domácí měli jen dvě pološance.
Kluci plnili taktické pokyny a vzali si
k srdci mé upozornění, že utkání proti
Určicím se nesmí opakovat. Celý tým
makal a podařilo se nám také udržet
nulu,“ bylo Ullmannovi do zpěvu.
Uznale pokyvoval při vydařených
akcích a z přibližně devadesáti
procent již má jasno o složení základní
sestavy pro úvodní krajský mač jara.
„Kluci si věřili, byli na míči. Dařila se
jim kombinace, uměli hru zpomalit
i využít rychlé brejky. Navíc jsme si
vyzkoušeli různé varianty,“ ocenil.
Do České Vsi tak nejede se svými
svěřenci na výlet, přestože na celý
tým čeká dlouhá cesta čítající více než
sto kilometrů. „V úterý a ve čtvrtek
se budeme připravovat na trávě
v Jesenci a doufáme, že si pohodu
přeneseme i do ostrého startu.
Vyjíždíme už ve dvanáct a musíme na
to připravit hráče. Mapuji si soupeře
a porveme se o body,“ sdělil před
duelem na půdě tamější Řetězárny
Petr Ullmann. To jeho kolegovi na
kostelecké lavičce nebylo tolik do
řeči, při závěrečné prověrce čekal
od hráčů víc. „Přejeli nás v pohybu
i nasazení. Jsem velmi zklamán
z přístupu, neukázali jsme nic a byli
jsme špatným sparingem. Nešlo
nám vůbec nic a z celého zápasu byl
hezký jen trávník. Jsem z toho trošku
rozhozen,“ nechápavě kroutil hlavou
Jaroslav Klimeš. Podruhé v řadě tak
byl velice nespokojen a mančaft
nepoznával. „Stalo se nám to už před
týdnem proti Hněvotínu, tehdy se
ale hrálo na umělce a byla zima. Teď
jsem to již chtěl pojmout jako mistrák
a máme co napravovat, horší už to
být nemůže,“ láteřil před sobotním
derby na půdě Plumlova.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

V pátek
30. bøezna
je REDAKCE
UZAVØENA

O víkendu jsou
VELIKONOCE!
Pøíští èíslo tak
vychází
mimoøádnì až
v úterý 3. dubna

jednoho zkušeného hráče, ale tam to
ještě není potvrzeno na sto procent,“
představil zásahy do mužstva. Jak konkrétně by se mohla projevit absence
nejlepšího střelce mužstva a se sedmnácti zásahy jednoho z nejlepších kanonýrů celé soutěže? „Pokud by k tomuto oslabení došlo, je jasné, že jeho
individuální schopnosti a vstřelené
góly nám budou hodně chybět. Budeme muset malinko změnit systém
hry, ale doufám, že díky týmovějšímu
pojetí se nám podaří i bez Patrika být
úspěšní,“ věří Kolář, jehož naopak potěšilo setrvání Zdeny Kaprála. „Absolvoval zimní přípravu v Čechovicích,
ale nakonec se rozhodl pokračovat

soupeřem v bitvě o konečné prvenství se stali domácí, kteří zvítězili 3:0
kontumačně nad Litenčicemi. „Hned
v první minutě jsme se dostali díky
Jardovi do vedení, domácí v desáté
minutě kontrovali. Poté nedali penaltu a ani my jsme neproměnili šance,
až po ruce se znovu trefil Jaroslav
Svozil. Soupeř znovu vyrovnal a hrál
se oboustranně slušný zápas, penalty
už byla loterie,“ shrnul finálový mač
pivínský lodivod.
Soupeř měl k dispozici „B“-mužstvo
doplněné o některé hráče z „áčka“, jednalo se tedy o náročnějšího protivníka
než v předešlých soubojích. „Důstojný
soupeř. Ostatní bychom měli v plné
síle porazit větším rozdílem, naopak
s týmy z I.B bychom odešli poraženi.
Chtěl jsem zkoušet různé varianty
a hráče na jiných postech, bylo nás ale
jen dvanáct a hned brzy se nám zranil
brankář, takže toto se nesplnilo,“ přemítal Svozil.
Vedle herně povedených pasáží mu
tak největší radost udělal Stanislav
Vrba, jenž si coby patnáctiletý mládežník říká o pozornost mezi muži. „Je to
velké plus a budu ho hodně sledovat.
V příští sezóně už může mezi nás zapadnout,“ těší Svozila, jehož výběr si
pak ještě v předgenerálce na jarní část
poradil s Morkovicemi „B“ 8:3. Ve
zbývajících soubojích o umístění si
Lutopecny poradily 4:3 s Litenčicemi
a braly bronz, Zlobice podlehly 2:3
Břestu a skončily šesté, v boji o předposlední sedmou pozici přehrál Bezměrov hráče Vlkoše v poměru 5:4 až
na penalty.

Branky Pivína: J. Svozil ml. 2
Sestava Pivína: Fürst (10. A. Vrba)
- R. Švéda, M. Bartoník, Pospíšil,
Šišma - T. Vrba, M. Svozil, Frýbort
ml., S. Vrba - J. Svozil ml., Trajer.
Trenér: Jaroslav Svozil starší

FK Chropynì
TJ Sokol v Pivínì
2:3 na penalty

FINÁLE ZIMNÍHO TURNAJE

FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
15. kolo, sobota 31. března: Čechovice – Němčice nad Hanou
(9.00), Dub nad Moravou – Konice
(9.30, Lizna), Olšany – Jeseník (úterý 8.5., 11.30)
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
15. kolo, sobota 31. března: Čechovice – Němčice nad Hanou
(10.45), Dub nad Moravou – Konice (11.00), Olšany – Jeseník
(10.00).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
14. kolo, sobota 31. března, 10.00
hodin: Olšany „B“ – Plumlov
(9.00), Nezamyslice – Kralice na
Hané, Mostkovice – Horní Štěpánov, Pivín – Otaslavice (neděle 1.4.,
10.00), Smržice – Lipová (neděle
1.4., 14.00), Určice – Ptení (sobota
7.4., 13.30), Výšovice volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

SpSM – U12 JIH:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Třebíč
(neděle 1.4., 10.00).

PROSTĚJOV Tréninky pouze jednou v týdnu, ani jeden sehraný přátelský zápas. Tak vypadaly v kostce
zimní měsíce v podání Hané Prostějov. Nováček I.B třídy Olomouckého KFS a aktuálně pátý nejlepší
celek její „A“ skupiny tak spoléhá
zejména na individuální přípravu
jednotlivých hráčů a sehranost zkušeného kádru. V následujících dvanácti kolech se navíc bude muset
zřejmě obejít bez Patrika Gábora,
jenž nakonec pravděpodobně přeci
jen zamíří do Kralic.
„Nikdy jsme nebyli týmem, který
by v zimní přípravě lámal rekordy
v počtu tréninků nebo přípravných

v našem dresu, za což jsem velmi rád,“
vysvětlil.
Jarní výsledky jsou tak ve hvězdách
a reálných scénářů hned několik...
„Nezbývá nám než věřit, že se hráči
dle dohody připravovali individuálně
a že budou na sezónu připraveni a natěšeni. Vzhledem k ustálenosti kádru
by neměl být problém v souhře. Věříme, že se nám podaří nahradit tréninkové manko nadšením a zkušeností,“
nezastírá šéf klubu i lavičky. Doma se
jeho tým utká v derby se Smržicemi,
Pivínem i Klenovicemi, k tomu přivítá Haná rovněž první Ústí „B“, druhé
Troubky a čtvrtý Lipník. „Trošku se
obáváme toho, že všechny týmy z čela

tabulky přivítáme doma. Jsme zvyklí
u sebe většinou vyhrávat, ale tohle domácí jaro bude pro nás opravdu těžké.
A venku nás zase budou čekat soupeři
hrající o záchranu,“ neštymuje Kolářovi rozlosování.
Co mu tedy ve zbytku sezóny učiní
radost? „Spokojen budu v případě,
pokud se budou hrát fér zápasy, jejichž
výsledky se budou rozhodovat prostřednictvím hráčů na hřišti a nikoliv
někým jiným,“ nezaváhal lodivod TJ
Haná Prostějov s odpovědí.
Více o startu jarní části všech nižších
soutěží najdete ve speciální příloze, která je součástí dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(jim)

Haná Prostějov jde do jara bez přípravy
zápasů. Ale letošní zimní příprava
v tomto ohledu bohužel překonala
všechny předchozí... Většinou se nám
nedařilo scházet častěji než jedenkrát
týdně, a to ještě pouze v omezeném
počtu. Také z tohoto důvodu jsme
neodehráli ani jeden přátelský zápas,“
podělil se s Večerníkem o nelichotivou bilanci trenér a předseda oddílu
Daniel Kolář.
Naopak samotný kádr nakonec dozná
jen drobných změn, rýsuje se jeden
odchod a jeden příchod. „Patrik Gábor zase trénoval s Kralicemi a tam
je dohoda o jeho jarním působení
v tomto týmu předjednána a dá se říci
na spadnutí. Jednáme ještě o příchodu

V základní skupině „A“ si Pivín
nejprve již na konci ledna poradil
s Břestem 4:2, následující víkend ale
podlehl 3:7 Chropyni a o jeho osudu rozhodlo až závěrečné a odložené střetnutí proti Zlobicím. V něm
si účastník I.B třídy Olomouckého
kraje došel pro výhru 4:2, která mu
otevřela dveře do semifinále proti
vítězi paralelní skupiny „B“ – Lutopecnám. V tomto souboji padlo hned
devět branek a tenisový výsledek 6:3
poslal dál pozdějšího vítěze. Jejich

´
menicko

´
´
zapasove

31

Úvod zápasu druhého kola hanácké skupiny (český
tým hraje zápasy na Andrově stadionu v Olomouci)
patřil hráčům z Balkánského poloostrova. Ti mnohem lépe kombinovali a byla jen otázka času, kdy se
jim podaří překonat ukrajinskou obranu. Ve dvanácté minutě se z malého vápna prosadil Bogdan Jocič
a Srbové tak šli po zásluze do vedení. Ukrajinský tým
se na půlku soupeře dostával jen sporadicky, pokaždé
to ale zavánělo brankou. A když už se přeci jen žlutomodří více osmělili, udělal Mykhailo Mudryk ze
Šachtaru Doněck ze srbských obránců statické

pro Večerník
Josef POPELKA

původní reportáž

PROSTĚJOV Závěrečnou fázi kvalifikace
o postup na mistrovství Evropy do sedmnácti
let, které se odehraje v květnu na britských
ostrovech, mohou vidět také příznivci
v prostějovském areálu SCM Za Místním
nádražím. Uplynulou sobotu vyběhla na
zelený pažit družstva Ukrajiny a Srbska,
soupeři českých mladíků ve skupině. Vítězství
pár minut před koncem strhla na svoji stranu
ukrajinská „sedmnáctka“ a zamíchala tak
ještě postupovými kartami. Druhý zápase se
odehraje v Prostějově zítra, kdy poměří síly
Španělsko a Srbsko.

kužele a naservíroval míč svému spoluhráči Danylu
Sikanovi, jenž se nemýlil a srovnal poločasové skóre.
Dvakrát ještě zazněla konstrukce ukrajinské brány,
více se už ale v první čtyřicetiminutovce nestalo.
Druhá půle pokračovala v podobném duchu jako
ta první. Srbové hrozili mnohem častěji než jejich
soupeř, ke kýženému gólu to však nevedlo. Když
už to vypadalo na dělbu bodů, utekl srbské obraně
opět rychlonohý Mudryk, jenž se tváří v tvář Lazaru Slavkovičovi nemýlil a strhl tak vedení na ukrajinskou stranu. Ani střídání či čtyři nastavené minuty už k vyrovnání nevedly, a tak se na prostějovském
stadionu zrodil vcelku překvapivý výsledek.

Branky: 12. Jocič - 32. Sikan, 72. Mudryk

Vzhledem k úvodnímu nezdaru se Srbskem
ztratili šanci získat vstupenku na prestižní turnaj
čeští mladíci, kteří v souběžně hraném utkání na
Andrově stadionu v Olomouci podlehli hráčům
z Pyrenejského poloostrova 0:2, a úterní výsledek
proti Ukrajině už nebude hrát víceméně žádnou
roli. Soupeř ovšem stále hraje o postup, a tak to
nebude nic jednoduchého. „Nemůžeme mít

www.vecernikpv.cz

klikni na
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hlavy dole, klukům jsem to řekl hned v kabině.
Máme před sebou už v úterý důležitý zápas. Kluci
mají v kariéře všechno před sebou, byť další šanci
na Euro budou mít až za dva roky,“ uvedl trenér
národního týmu Radek Bejbl. Utkání začíná ve
14.30 hodin opět v Olomouci, ve stejný čas se
v Prostějově o postup porvou zmínění Španělé se
Srbskem.

Ukrajinský rychlík Mykhailo Mudryk touto
stelou rozhodl o d&ležitém vítzství nad
srbskými mladíky.
Foto: Josef Popelka

BYLI JSME
U TOHO

UHERSKÝ BROD, PROSTĚJOV
S nepořízenou a nepříjemným debaklem k tomu se vrátily mostkovické fotbalistky z jihovýchodního
koutu republiky. V rámci generálky pro jarní část moravskoslezské
divize zajížděly do Uherského
Brodu a od tamějšího účastníka
zlínského krajského přeboru dostaly na zpáteční cestu naloženo
sedm kousků. Výraznou porážku
v poslední minutě alespoň korigovala Marie Domesová.
„Nevyšlo nám vůbec nic. Hrubých
chyb se dopustily brankářka i obrana,
záloze se také nedařilo a u všeho jsme
byli o krok později. Přehrávaly nás ve
všech směrech,“ nehodnotilo se nijak
vesele hostujícímu kouči Robertu Karafiátovi.
Pro zápas mohl počítat pouze s jedenácti jmény a nemohl tedy střídat,
na trávníku se v mostkovickém dresu
mimo jiné objevily i dvě bývalé Kostelečanky, které před sezónou přešly

do 1.FC Olomouce – sedmnáctiletá
Diana Kaňáková a o rok mladší Monika Vlková.
„Některé holky měly strach, že jim
dojdou síly, nebylo to ale tak hrozné
a všechny vydržely. Horší to bylo s počasím. Hrálo se hned v deset hodin
a foukal čerstvý studený vítr, který po
přestávce ještě zesílil. V první půli jsme
hráli po větru, poté proti němu,“ podotkl k nedělnímu dopolednímu mači.
Lepší vystoupení tak očekává na Bílou
sobotu, to se od půl jedné představí
mostkovické fotbalistky na půdě Mutěnic. Podzimní mač skončil výhrou
tehdy domácího celku 4:2, o což se
dvěma brankami postarala „Mája“
Domesová, jednou se trefily i Hana
Ptačníková a Solange Soares. V tabulce jsou na tom ovšem lépe Jihomoravanky, které na podzim získaly hned
třináct bodů, o čtyři víc než jejich víkendový soupeř z Prostějovska. (jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

v Brodu sedmiku

MOSTKOVICE, DRŽOVICE Vedle mužských soutěží se na přelomu
března a dubna probudí ze zimního
spánku ještě moravskoslezská divize
žen, v níž má Prostějovsko dvojnásobné zastoupení. Lépe jsou na tom
zkušenější Mostkovice, které pod
Jaroslavem Karafiátem uhrály devět
bodů. Nyní se jich ujal Robert Karafiát, jenž očekává další bodový přísun a také postup v tabulce směrem
vzhůru. Obdobné ambice mají i Držovice. Jejich cílem je porvat se o historicky první body tohoto družstva.
„V pátek jsme v němčické hale zakončili zimní přípravu a nyní nás čeká laser
game, dostali jsme lístky od sponzora.
Tréninky s klukama holkám hodně
daly, bylo to znát v přáteláku proti Držovicím i na sálových turnajích. Děvčata získala jistotu a už si víc troufnou
jedna na jednu,“ těší nového hlavního
lodivoda Mostkovic. V posledním
týdnu před mistrovskými zápasy se už
chystá jít se svými svěřenkyněmi ven,
radost mu dělá i fakt, že kádr zůstal
prakticky beze změny a minimálně
pro zápasy bude k dispozici i Kateřina
Koudelková. Do jara vstoupí aktuálně
sedmý tým pořadí soubojem v Mutě-

nicích. „Zima dopadla celkem slušně
a věřím, že i jaro bude dobré. Když do
zápasů dáme více bojovnosti, věřím,
že budeme důstojným soupeřem.
A pokud bychom ještě o místečko
poskočili, tak budu spokojen. Máme
zkušené družstvo a holkám věřím,“
podělil se o své dojmy Robert Karafiát.
Jeho kolegu z držovické střídačky
potěšil zejména příchod Terezy Dorotovičové, v níž získal nebezpečnou
hráčku schopnou dělat vítr v obraně
soupeře. Projevilo se to i ve vzájemném přípravném utkání, kdy se zrodila překvapivá remíza, i předtím na
halovém turnaji v Kostelci, kde se
Držovicím podařilo zaskočit ostatní
celky. „V této soutěži rozhoduje každá
hráčka, která něco umí, a někoho vyloženě takového jsem tu dosud neměl.
Přes zimu jsme až tolik netrénovali,
chtěl bych ale udržet stávající linii, jakou jsme nastavili na podzim, pokusit
se získat nějaký bod a dostávat co nejméně gólů,“ nalajnoval si ideální scénář Tomáš Jetel. První pokus dostanou jeho hráčky v sobotu ve Velkých
Pavlovicích, které dosud bodovaly jen
v podzimním vzájemném měření sil.

TJ SOKOL DRŽOVICE:

Šárka ALBERTOVÁ 1992, Tereza DOROTOVIČOVÁ (1999), Nikola DUFKOVÁ 1998 Alexandra EJEMOVÁ 2000, Klára FRÖMMLOVÁ 1991, Natálie
GNIPOVÁ 2000, Aneta GOTTWALDOVÁ 2000, Kristýna HRABALOVÁ
1999, Adéla JETELOVÁ 1998, Tereza KLIMEŠOVÁ 1998, Klára KOSTÍKOVÁ 2002, Hana KRAUSOVÁ 1998, Vendula LANGEROVÁ 1995, Soňa
MALINKOVÁ 1980, Nikol MAŤOVÁ 1990, Dominika NEHEROVÁ 1997,
Michaela NIKLOVÁ 2000, Veronika ONDROVÁ 1996, Radka SPIELMANNOVÁ 2000, Petra ŠIŠMOVÁ 2000, Jana VALOUCHOVÁ 1993.
Trenér: Tomáš JETEL.
Přišly: Tereza Dorotovičová (Haňovice).
Odešly: -

Brankářky: Monika MIKEŠOVÁ 1991, Veronika NOVÁČKOVÁ 2002.
Obrana: Klára HEJCMANOVÁ 2000, Terezie KOZLOVSKÁ 1997, Nela
KRAVÁKOVÁ 1997, Hana PTAČNÍKOVÁ 1998, Tereza ŠTEFKOVÁ
1998, Natálie VAVERKOVÁ 1998, Petra VŠETIČKOVÁ 1991.
Záloha: Petra HOLUBOVÁ 1999, Kateřina JANČÍKOVÁ 1998, Barbora KARAFIÁTOVÁ 1999, Solange SOARES 1980, Vendula SEKANINOVÁ 1998.
Útok: Marie DOMESOVÁ 1997, Lenka KARAFIÁTOVÁ 1983, Kateřina
KOUDELKOVÁ 1998, Zdeňka LOŠŤÁKOVÁ 1999, Nikola OŠŤÁDALOVÁ 1997.
Trenér: Jaroslav KARAFIÁT.
Asistent: Denisa HALUZOVÁ.
Vedoucí týmu: Vera KRAVÁKOVÁ.
Přišly: Odešly: Kristýna Zatloukalová.

TJ SOKOL MOSTKOVICE:

aneb z Prostjova až na Euro do Anglie „Mostky“ schytaly Fotbalistky věří v další posun

Evropská kvalifikace „sedmnáctek“ na Hané

KOSTELEC
NA
HANÉ,
PROSTĚJOV Bitva účastníků dvou
různých skupin I.A třídy skončila
jasným triumfem Konice. Na
kosteleckém přírodním trávníku
družstvo
Petra
Ullmanna
koncertovalo, vstřelilo po dvou
brankách v každém poločase a domácí
výběr téměř k ničemu nepustilo.
V generálce na jarní část tak potvrdilo
ambice zaútočit na nejvyšší pozice.

KNH
KON

Foto: Josef Popelka

o velikonočním víkendu. Neplatilo
to však pro souboj Újezdec – Vrchoslavice. Tento duel odložila Sportovně-technická komise Olomouckého krajského fotbalového svazu
nejprve v závěru loňského roku na
právě skončený víkend a na zasedání
v uplynulém týdnu pak aktuálně na
úterý 1. května.
ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI
VŠECH SOUTĚŽÍ NAJDETE VE
SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE, KTERÁ JE
SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!

CHROPYNĚ, PROSTĚJOV Celkovým vítězstvím fotbalistů TJ Sokol
v Pivíně skončil několikatýdenní zimní turnaj na umělé trávě v Chropyni, jehož se zúčastnila celkem sedmička týmů z nižších soutěží
Kroměřížska a jediný vyslanec Prostějovska. „Turci“ nejprve zvládli
napínavé boje ve skupinách a prošli dál z druhého místa, poté zdolali
nakonec třetí Lutopecny, aby si ve finále poradili i s domácím výběrem. Rozhodnout musely až penalty.
nila, ani jednou jsme se nesešli v komJiří MOŽNÝ
pletní sestavě, museli nás doplňovat
„Tento turnaj jsem přivítal, soupeře dorostenci a starší kluci, co už nehrají.
jsme totiž měli povětšinou z III. třídy Až na semifinále a finále nás bylo asa k zátěži jsme tak měli lehčí týmy. Na poň dvanáct,“ nezastíral roztrpčení
sto procent se ale má očekávání nespl- kouč premiantů Jaroslav Svozil.

Vydaená píprava fotbalist Pivína
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počasí a terény byly znovu proti „Turci“ ovládli turnaj v Chropyni!

Konice v generálce rozprášila Kostelec

Jiří
MOŽNÝ

Machaly na vyškovské umělce divizní Vrchovinu 2:1.
Také souboj s Uničovem původně
plánovaný netradičně na čtvrtek
22. března se ovšem neuskutečnil.
V tomto případě zvítězila jistota při
šetření stavu hrací plochy pro zápasy evropské kvalifikace „sedmnác-

Tomáš KALÁB

Na první letošní bitvu o body zatím
marně čeká také lídr třetí nejvyšší
domácí soutěže. Nejprve fotbalová
Řídicí komise pro Moravu rozhodla, že se v polovině března nebude
hrát v pořadí 17. kolo, v jehož rámci
mělo „eskáčko“ vyrazit do Hlučína.
Místo něj porazili svěřenci Oldřicha

pro Večerník

původní zpravodajství

➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Ani další týden se
prostějovský divák nedočkal
vstupu fotbalistů 1.SK do jarních bojů v Moravskoslezské lize. Mimořádný čtvrteční termín,
v němž se mělo odehrát domácí utkání s Uničovem, byl zrušen.
Počasí první poloviny týdne totiž stále ovládal mráz a hrací plocha stadionu SCM Za Místním nádražím by zátěž tří zápasů v řadě nevydržela. Takový byl úterní verdikt pořadatelského klubu.
Obdobně nakonec dopadli fotbalisté Kralic na Hané, kdy svazoví funkcionáři zrušili celé kolo krajského přeboru. Dohrávku
z podzimní části neabsolvovaly ani Vrchoslavice. Začne se konečně o Velikonocích?
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ESKÁČKO, KRALICE ANI „VRCHÁTKA“ NEHRÁLY,
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„POMÁHÁ MI POVAHA FLEGMATIKA“
Mladý parašutista Petr Chládek loni vyhrál ME i SP mezi juniory,
díky tomu ovládl svoji kategorii ankety Sportovec města Prostějova

Marek
SONNEVEND
EVEND
D

18021510209

 Sportoval jste už od dětství?
„Ano, už jako malý jsem začínal s lyžováním, ale u toho jsem vydržel jen chvilku. V šesti letech jsem přešel k plavání
a dělal ho hodně dlouho, nějakých osm
devět let až do patnácti. Pak jsem zkoušel vodní pólo, k tomu fotbal, tenis i volejbal, s klukama jsme hráli krajský přebor. My jsme taková sportovní rodina,
sport se u nás vždycky dělal hodně a mě
baví skoro cokoliv s pohybem. Nejvíc
jsem přitom vyrůstal na strakonickém
bazéně, kde moje babička dělala plavčici
a praděda ten bazén vlastně zakládal.“
 Jak jste se dostal k parašutismu?
„Přes tátu, který skákal a skáče dodnes.
Jakmile jsme s bráchou vypadli z bazénu, hned následoval přesun na letiště
a tam jsme s dalšími dětmi parašutistů
pořád blbli. Na seskoky padákem jsme
si však museli samozřejmě počkat až do
patnácti let, což je hranice, kdy člověk
může s parašutismem začít. A protože
je ten začátek takhle věkově posunutý,
máme oproti ostatním sportům jinak
udělané i mládežnické věkové kategorie. Junioři jsou až do čtyřiadvaceti let,

„Právě že ne. Skákat jsem
původně vůbec nechtěl a spíš se
toho trochu bál, nijak mě to nelákalo. Ale táta mě někdy v šestnácti letech přemluvil, ať s ním
zkusím jít na tandemový seskok,
a já šel. Pak jsem ty pocity nechal
uležet, v sedmnácti si skočil poprvé sólo a už mě to chytlo. Čím
víc jsem skákal, tím víc mě parašutismus bavil. A úplně jsem
mu propadl.“
 Čím se váš původně odmítavý postoj změnil v nadšení pro parašutismus?
níproparašutismus?
„Já vlastně vůbec nevím, jak
se to stalo... (úsměv) Asi jsem
jen potřeboval to zkusit. Tím
jsem poznal, jak je tenhle sport
úžasný a úplně jiný od všech ostatních.
Ve vzduchu cítíte nádhernou volnost
i adrenalin, letíte a užíváte si to. Pro starší
chlapy, kteří skáčou třeba už třicet let, to
může být víceméně rutina, ale já jako
mladý si zatím každý seskok ohromně
užívám. A s klukama si ve vzduchu občas i trochu zablbneme, uděláme nějakou srandu, prostě pohoda.“
 Jak vedly vaše cesty ze Strakonic
do Prostějova?
„Jirka Šafanda, který dělá v místní Dukle trenéra parašutistů a šéfa Armádního
sportovního oddílu, pochází ze Strakonic a zná mého tátu, tím pádem znal odmala i mě. Když jsem pak začal skákat
parašutistické závody a docela mi to šlo,
domluvila se po jednom mistrovství
republiky v Plzni moje zkouška v Prostějově. Abych se pořádně naučil základy
i techniku a podle toho, jak se chytnu, se
uvidí co dál. Se mnou tohle absolvovala
řada jiných kluků, v posledních letech
takhle Dukla hledá nové mladé talenty. Mně se nějak zadařilo a zůstal jsem
jako civilní zaměstnanec na poloviční
úvazek. Hned první můj celý rok 2015
v Dukle se mi povedlo zahájit zimním

ziskem stříbra mezi juniory z mistrovství světa v paraski, postupně jsem se
začal prosazovat i ve Světovém
poháru na přesnost přistání.
Tam jsem se od sezóny 2016 čím dál

Foto: archiv
Ivana Hovorky

Petru Chládkovi pedala cenu za vítzství v anket Sportovec msta Prostjova 2017 námstkyn primátorky Ivana Hemerková.
Foto: Radek Vá(a

P
Partu
máme parádní. Nikdo si na nic nehraje,
a přestože spolu trávíme hodně času, vztahy
zůstáva
zůstávají pořád super. Z téhle spolupráce rozhodně
dost těžíme,
těž
v mnoha zemích to tak vůbec nefunguje.
častěji dostával v juniorské
kategorii na bednu a loni už
vyhrál většinu jednotlivých
závodů i celkové hodnocení. Z evropských šampionátů pak mám dohromady čtyři medaile: zlato na přesnost přistání 2016 a totéž 2017, kdy jsem navíc
získal bronz za individuální akrobacii
a zlato v absolutním pořadí. Asi mi to
docela jde.“ (smích)
 Čím si vysvětlujete svůj tak bleskový průlom do světové mládežnické elity?
„Nějaký talent asi mám v genech po
rodičích sportovcích, zvlášť když táta
se parašutismu věnuje celý život. Ale
podle mě je tenhle sport hodně i o hlavě, o psychice. Znám spoustu výborných kluků, kteří v přípravě skáčou
skvěle, jenže pak přijde závod a oni jsou
poloviční, kvůli nervům nezopakují své
výkony z tréninků a ničeho tudíž nedosáhnou. Mně pomáhá povaha flegmatika. Nijak moc si to neberu, zůstávám
v klidu a dá se říct, že skáču pořád stejně.
Ať jde o tréninkový seskok, nebo třeba
světovou akci. Přirozeným způsobem
zatím zvládám nezatěžovat si hlavu zbytečnými myšlenkami a prodat i při vrcholných závodech to, co umím. Hodně mi v tom pomáhají parťáci v Dukle

Prostějov, kde je spousta vynikajících fakt vynikající, vozit tolik medailí ze asi úplně nedařilo. Snad nám taková
zkušených borců, od kterých se člověk světových i evropských šampionátů úspěšnost dál vydrží.“
dokončení příště
může leccos naučit, odkoukat. Nebo v podstatě každý rok se v minulosti
oni přímo poradí, pomůžou. Stačí jen
chtít.“
 Šéftrenér české reprezentace pro
civilní akce Ivan Hovorka vždy zdůPETR CHLÁDEK
razňuje výbornou partu, jež u parašutistů Dukly Prostějov dlouhodobě
✓ narodil se 4. září 1995 ve Strakonicích
funguje. Vy tedy souhlasíte?
✓ mladý parašutista ASO Dukla Prostějov
„Jasně, partu máme podle mého ná✓ od dětství se věnoval celé řadě sportů,
zoru parádní. Nikdo si na nic nehraje,
postupně lyžování, plavání, vodnímu pólu,
a přestože spolu trávíme hodně času,
fotbalu, tenisu a volejbalu
vztahy zůstávají pořád super. Důležité
✓ první tandemový seskok absolvoval se
je, že si dobře rozumíme i my mladí
svým otcem parašutistou v šestnácti letech, s klasickými sólo seskoky pak
s těmi staršími, kteří právě dokážou
začal o rok později
pomoct a poradit. Nenechávají si
✓ v Dukle Prostějov to zkusil od roku 2014, chytil se a členem zdejšího
všechny vědomosti či zkušenosti pro
Armádního sportovního oddílu je až dosud jako civilní zaměstnanec
sebe, ale jsou ochotní se o ně podělit,
✓ od příštího roku se po absolvování tříměsíčního výcviku stane vojákem
když má člověk zájem. Navíc v koa tím pádem armádním členem ASO Dukla PV
lektivu panuje dobrá nálada, často je
✓ v juniorské kategorii je trojnásobným vítězem mistrovství Evropy
sranda, umíme se navzájem povzbu(2016 přesnost přistání, 2017 přesnost přistání a absolutní pořadí)
dit. Z téhle spolupráce rozhodně
a celkovým vítězem Světového poháru na přesnost přistání (2017)
dost těžíme, v mnoha jiných zemích
✓ studuje Vysokou školu stavební v Plzni, bakalářský obor stavební
to takovým způsobem třeba vůbec
inženýrství, v létě bude přestupovat na univerzitu do Brna
nefunguje a jede se tam mnohem víc
✓ je svobodný, má přítelkyni, s níž se hodlá přestěhovat do Prostějova
individualisticky. My zkrátka tvoříme
zajímavost: vedle klasického parašutismu se věnuje i paraski, což je
soudržnou partu jak během celého
kombinace parašutistických seskoků na přesnost přistání a obřího
roku, tak na vrcholných závodech,
slalomu ve sjezdovém lyžování, v tomto sportu získal stříbro mezi
což nám určitě pomáhá k lepším výjuniory na mistrovství světa 2015
sledkům. A ty jsou za poslední roky

vizitka

18022070220

v rámci původního
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aby se stihli něco naučit
a dostali se na určitou
úroveň před přechodem mezi dospělé.“
 Vy jste si
tedy poprvé
skočil hned
v čerstvých
patnácti?

151204111262

PROSTĚJOV Jedním z nejčastěji
oceňovaných sportů ve čtrnáctileté
historii ankety Sportovec města Prostějova je parašutismus. A je tomu
plným právem. Díky Armádnímu
sportovnímu oddílu Dukla má v
Prostějově hodně dlouhou tradici,
navíc velmi úspěšnou. Vždyť v posledních sezónách právě parašutisté
vozí medaile ze světových i evropských šampionátů nikoliv po troškách, ale přímo po hrstech. Například Petr Chládek (na snímku) coby
představitel mladé nastupující generace dokázal v minulém roce ovládnout kategorii juniorů jak na kontinentálním mistrovství (dokonce
dvakrát), tak v seriálu Světového poháru. A zaslouženě za to byl v rámci
slavnostního vyhlášení oceněn coby
vítěz kategorie Talent roku 2017.
Večerník dvaadvacetiletého sympaťáka exkluzivně vyzpovídal, načež
vznikl obsáhlý rozhovor, jehož první
polovinu si můžete přečíst dnes a tu
druhou přineseme v příštím čísle,
které vychází hned po velikonočních
svátcích.
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Král prostjovského sportu za rok 2017 Jan Koudelka:

„Pro m to byl ohromn úspšný rok!“
PROSTĚJOV Večerník ve své novoroční příloze vyhlásil fotbalistu Jana Koudelku největší sportovní osobností prostějovského
regionu za minulý rok. Že plným právem, o tom svědčí i jeho čerstvý triumf v hlavní kategorii ankety Sportovec města Prostějova
2017, jejíž vyhlášeno proběhlo předminulý pátek na půdě Hotelu
Tennis Club. Za stříbro na mistrovství Evropy a zlato na světovém
šampionátu v malé kopané i za své úspěchy ve velkém fotbalu si
top ocenění skutečně zasloužil.

Marek SONNEVEND
 Co pro vás vítězství v této anketě znamená?
„Já si moc vážím každého ocenění,
které dostanu. A za tohle jsem strašně rád. Tím víc, když si uvědomím,
kolik vynikajících sportovců Prostějov má. Spousta z nich by si hlavní
cenu zasloužila určitě víc než já...“
 Jak vzpomínáte na rok 2017?

„Pro mě byl opravdu mimořádně
úspěšný, především díky úspěchům
v malém fotbalu. Už když jsme skončili druzí na domácím mistrovství
Evropy v Brně, šlo o krásný výsledek,
ale přece jen v nás s klukama zůstávala i trocha zklamání z těsné porážky
ve finále. Potom však přišlo mistrovství světa v Tunisku a tam naše
neskutečná vítězná jízda až k titulu
šampiónů, což bylo něco nádherné-

ho, fakt životní zážitek. Jsem vděčný,
že jsem u toho mohl být a podílet se
na zisku historického zlata.“
 Co dál?
„Ve velkém fotbalu jsem se v zimě
vrátil do 1.SK Prostějov s touhou,
abychom odváděli co nejlepší výkony a společně se nám dařilo jako

týmu na špičce MSFL. Malý fotbal?
Uvidíme, jestli se nám s nároďákem
podaří navázat na ty velké mezinárodní úspěchy. Bude to těžké.“
 Jak na vás zapůsobilo slavnostní vyhlášení ankety?
„Moc se mi líbilo. A jeho nejsilnějším momentem určitě bylo závě-

moriam panu
rečné ocenění in memoriam
m ho osobně
Langrovi. Dlouho jsem
el, byla to
znal, a když loni zemřel,
hrozná rána. Dojemné uvedení
vského
do Síně slávy prostějovského
sportu si za všechno, coo pro
dělal,
zdejší fotbal i tenis udělal,
jednoznačně zasloužil.“

Nejsilnějším momentem určitě bylo
závěrečné ocenění in memoriam panu
Langrovi. Dlouho jsem ho osobně znal,
a když loni zemřel, byla to hrozná rána.

Foto: Radek Vá(a

Krasobruslařská Velká cena města Prostějova přilákala na 130 dětí

PROSTĚJOV Již počtrnácté
v novodobé historii hostila
místní víceúčelová hala Velkou
cenu města Prostějova v krasobruslení, tedy soutěž pořádanou s přestávkami od roku
1976. Navzdory souběžně
konaným testům výkonnosti
v Brně i mezinárodním závodům v Jihlavě se na Hanou sjel
trojciferný počet závodníků
od nejmenších až po dospělé.
Sobotní led tak patřil od rána
až do večera bruslařům téměř
ze všech koutů republiky a neztratili se mezi nimi ani domácí vyslanci, kteří v absolutním
pořadí hned třikrát vystoupali
na stupně vítězů.
„Celá akce se nesla v duchu klidu a pohody, nemuseli jsme se
potýkat s žádnými zmatky. Do-

razilo přibližně o patnáct dětí
méně než v předešlých letech,
i tak jsme jich celkem napočítali
sto třicet dva. A dorazili s Plzně, Pardubic, Orlové, Krnova,
Karviné, Hodonína či Břeclavi,“
představila pestrou účast trenérka pořádajícího oddílu KRASO-bruslení Prostějov Monika
Tanečková.
Ve startovním poli měla početný zástup svých svěřenců čítající
takřka padesát jmen. Část z nich
se představila v dopolední Brusličce, zbytek pak v odpoledním
hlavním programu. „Udělali
jsme jednu změnu a svazové
soutěže se konaly jen po obědě. Před nimi soutěžily děti, co
zatím ještě nemají na velké soutěže. Obě části ale byly velice nabité,“ přiblížila lodivodka.

Výsledkově dopadl nejlépe Ota
Vystavěl mezi mladšími žáky
„A“, avšak k vítězství mu stačilo
zdolat jen Filipa Mencla z Nymburka. Do nejlepší trojice se
v odpoledním bloku vměstnaly ještě Nikola Frömlová mezi
nováčky ve starších dívkách
a Lenka Velská v žačkách „B“,
obě shodně dosáhly na bronzový úspěch. Kousek pod stupni
vítězů pak skončily Nela Kolářová s Denisovu Kubovou mezi
mladšími žačkami, Dominika
Palánková mezi nováčky i Nicol
Lugrová v žačkách „B“, všechny
se vměstnaly do elitní pětice.
Sportovci od předškolního věku
až po dospělé tak ukázali, co
se během uplynulých měsíců
naučili, například prostějovská
příprava čítá jednu gymnastiku

FOTO & VIDEO
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BYLI JSME
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a pětkrát pobyt na ledě týdně.
„Je to i pro rodiče poměrně
zátěž, ovšem kdo chce dosáhnout něčeho většího, musí se
ještě přesouvat i do dalších měst
a trénovat i tam. Soutěžní část
sezóny pro nás těmito závody

skončila, ta tréninková ale bude
pokračovat až do druhé poloviny dubna, kdy uspořádáme pětidenní soustředění s Petrem Barnou,“ dodala Tanečková. (jim)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

2x foto: Michal Kadlec

Zdenk Hoava: „PIJEDE ŠVANCARA, ale i další...“
Na červen se připravuje skutečná sportovní lahůdka,
turnaj v malé kopané HOŘAVA CUP slibuje hvězdy
KOSTELEC NA HANÉ Tak tohle bude paráda! Parta nadšenců
v čele s bratry Hořavovými, bývalým hokejistou Lukášem Dubou
a sportovním funkcionářem Petrem
Kudláčkem se jednoho krásného
dne rozhodla, že na Hanou přivede
hvězdy. A to klidně i ty největší z nejvvětších! Slovo dalo slovo a v těchto
dnech už se finalizuje konkrétní
harmonogram i samotné startovní
p
pole. Jeho listina bude doslova zářit!
V
Více už PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který se stal exkluzivním mediálním partnerem akce, rozebral s hlavním organizátorem. Pětatřicetiletý Zdeněk Hořava (na snímku) vystudoval školu Střední odborné učiliště elektro v Blansku, sám je bývalým
aktivním fotbalistou a v současné době se při zaměstnání věnuje podnikání, hlavně pronájmu zábavných atrakcí.
z různých sportů. Chceme touhle
pořádanou událostí přispět k rozEXKLUZIVNÍ
VNÍ
voji společenského života v kraji
rozhovor
a zároveň ukázat mladým sportovpro Večerník
ík
cům jejich vzory. Turnaj pořádáme
v kosteleckém fotbalovém stánku
Petr
v sobotu třiadvacátého června toKOZÁK
hoto roku.“
 Bude to více show, nebo spor Rozhodli jste se uspořádat tovní klání?
z pohledu regionu mimořádně „Jednoznačně se bude jednat o sporvýjimečnou akci – fotbalový tur- tovní show. Chtěli bychom, aby
naj s účastí tuzemských hvězd, všichni účastníci i diváci prožili přív nichž se pojí fotbalová a hokejo- jemný den ve společnosti známých
vá osa. O co konkrétně půjde?
sportovních osobností a odnesli si
„Jedná se o turnaj HOŘAVA CUP hezký ojedinělý sportovní zážitek.“
v malé kopané, kde se utkají hráči  Kde se vůbec zrodil nápad,
současné i bývalé sportovní ikony uspořádat takovou akci?

„Jak již to u velkých projektů bývá,
prvotní impuls vznikl u kávy.
(úsměv) Tuto myšlenku jsme dál
prezentovali našim známým a ti nás
utvrdili v realizaci tohoto projektu.“
 Proč padla volba dějiště zrovna na Kostelec na Hané?
„Turnaj se bude konat ve fotbalovém areálu FC Kostelec na Hané
ze dvou důvodů. Za prvé si myslíme, že se jedná o jeden z nejlepších
fotbalových areálů v prostějovském
regionu s patřičným zázemím. A za
druhé i díky tomu, že nám nad turnajem převzal záštitu bývalý starosta
Kostelce na Hané a dnes náměstek
hejtmana Ladislav Hynek.“
 Kdo všechno se na startovní
listině jednotlivých týmů objeví?
„Do dnešního dne evidujeme sedm
potvrzených přihlášek. Své týmy postaví kluby WSM ligy LHK Jestřábi
Prostějov, AZ Havířov, HC Frýdek
Místek, HC Zubr Přerov, dále tým
LHK Retro složený z bývalých hráčů Prostějova pod vedením Lukáše Duby a SK Prostějov 1913 pod
vedením Marka Černoška. Zatím
poslední potvrzeným účastníkem je
ženský tým AC Sparta Praha, který
tak prověří fotbalové schopnosti
našich hokejových týmů. (úsměv)
Samozřejmě probíhají další jednání, kde jednáme s týmy z hokejové
extraligy, výsledek bude znám po
ukončení jejich soutěží. Věříme, že

se nám podaří složit i tým z členů
nejprestižnějších světových hokejových soutěží.“
 Znáte už alespoň rámcové soupisky účastníků, na koho všechno
by se mohli diváci těšit?
„Přesné soupisky jednotlivých týmů
budeme znát až po jejich obdržení
asi deset dnů před turnajem. Účast
už ale potvrdil Petr Švancara, bývalý
profesionální český fotbalový útočník, který by měl naskočit za tým
LHK Retro. O dalších zvučných
jménech jednáme a čtenáře Večerníku, který se stal exkluzivním me-

kopané. Věříme, že založíme novou
tradici, proto počítáme s předáním
putovního poháru.“
 Představte nám organizační
tým, anebo kdo za tím vším stojí?
„Organizační výbor je složen ze čtyř
členů. Jmenovitě Zdeněk Hořava,
Michal Hořava, Lukáš Duba a Petr
Kudláček.“
 Co všechno kromě zápasů
čeká na fanoušky? Jaké bude
vstupné?
„Podrobný program a výše vstupného se teprve tvoří, dle podpory
samospráv a podnikatelských sub-

vojenský trenažér, a to vše zdarma.
Zajištěno bude samozřejmě bohaté
občerstvení.“
 Plánujete do budoucna i další
ročníky?
„Ano. Jak jsem již zmínil, naším cílem
je založení prestižní sportovní akce,
jejíž nedílnou součástí bude i podpora
vybraného charitativního projektu.“
 Chystáte jako organizátoři i nějaké jiné - nejen sportovní - události,
nebo jde pro vás o exkluzivní podnik?
„Momentálně se v tomto složení
jedná o náš pilotní projekt, kterému
se věnujeme.“

Zatím poslední potvrzeným účastníkem
je ženský tým AC Sparta Praha, který tak
prověří fotbalové schopnosti hokejových týmů.
diálním partnerem našeho podniku,
informovat.
 Jaký bude mít turnaj pravidla?
A získá vítěz například putovní
pohár?
Na turnaji bychom chtěli mít deset,
maximálně dvanáct družstev. Budeme hrát současně na dvou hřištích o rozměrech a pravidlech malé

jektů. Můžeme však prozradit vložení dětského turnaje a exhibičního
utkání hvězd pod vedením náměstka hejtmana Františka Jury, který
převzal taktéž záštitu nad tímto turnajem. Během turnaje bude nachystán doprovodný program pro dospělé i pro nejmenší např. skákací hrad
a skluzavka, nafukovací střelnice,

 Zmínili jste se o charitativním
projektu, co si pod tímto máme
představit?
„Domníváme se, že na každé akci
tohoto druhu by se mělo myslet
na všechny, ke kterým život nebyl
přívětivý. Proto se chystáme předat šek vybranému dobročinnému
projektu.“
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HRÁČ

VEČERNÍKU TÝM ČEKÁ „ANGLICKÝ“ TÝDEN
PROSTĚJOV Tři těžké zápasy
PR
š
v šesti
dnech odehrají basketba
balisté
BK Olomoucko. Dvakrát
bu
budou
v pozici domácího týmu přesto duely odehrají v růzmu,
ný halách. Až na Svitavy naných
sto proti týmům, které jsou
stoupí
akt
aktuálně
v tabulce Kooperativa
NB na medailových pozicích.
NBL

MICHAL KØEMEN

Zkušený basketbalista stále dokazuje, jak je pro
tým důležitý. Při svém pobytu na palubovce
ce
předvádí spoluhráčům, jak se má bránit, a i prooti Děčínu ukázal, že se nebojí zakončit v důleežitých okamžicích. Jeho tři úspěšné trojky držely
žely
BK Olomoucko až do konce ve hře o vítězství. Dva
ztracené míče nahradil stejným počtem asistencí,
ncí,
navíc si na své konto připsal ke třinácti bodům
m
i jeden získaný míč.

Původní zpravodajství
P
pro Večerník

FRANTIŠEK
VÁŇA

Ladislav VALNÝ

7

V souboji mladých kídelník byl úspšnjší
dínský Váleník pouze
v potu odehraných minut. Jinak se více dailo nadji Olomoucka.
Zatímco Kroutil se dostal k jediné neúspšné stele, Váa naopak promnil
svoji tíbodovou stelu. Na své konto
si pipsal i dv asistence a dva doskoky. V obou innostech byl úspšnjší,
než jeho protjšek. Vše stihnul za necelých devt minut.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Televizní dohrávka
ve Slezsku
Opava (lv) - Televizní premiéru
absolvuje ligový nováček BK Olomoucko v rámci dohrávky 7. kola
nadstavbové skupiny A1. Na půdě
Opavy odehraje ligové střetnutí
v pondělí 26. března od 18:00 hodin
a pokusí se navázat na překvapivé
vítězství z listopadu loňského roku.
„Opava v průběhu celé sezóny zatím
doma prohrála pouze čtyři zápasy
a dvakrát to bylo s Nymburkem.
Z toho je zřejmé, že na vlastní palubovce body běžně neztrácí. Hráči
si před vlastními fanoušky věří, bez
problémů trefují koše i z velké dálky.
Díky tomu mají dostatečné sebevědomí. Bude to pro nás pořádná fuška, ale před televizními kamerami
nechceme udělat nějakou ostudu,“
uvedl před utkáním kouč Hanáků
Predrag Benáček.

Do Olomouce poveze
fandy autobus
Prostějov (lv) - Ani o zápas s Pardubicemi nepřijdou skvělí basketbaloví fanoušci z Prostějova. Vedení klubu na utkání vypraví dva
autobusy, které bezplatně odvezou
příznivce do Olomouce a zpět.
Odjezd je naplánovaný od Hotelu
Tennis Club ve středu 28. března
v 16:30 hodin. „Prostějovské diváky autobus odveze do Olomouce
na Brněnskou ulici, což je zhruba
dvě minuty od haly. Bezprostředně
po utkání bude na stejném místě
přistavený k přesunu do Prostějova,“ prozradil sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Volné vstupenky, permanentky
a VIP vstupenky pro prostějovské zápasy mají platnost i na olomoucké ligové utkání.

 více informací
 více fotograí, videí

www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


basketbal

„Pro naši sestavu to bude velký test. Uvidíme, jak na tom jsme s fyzickými silami.
Nebude prostor na regeneraci ani na nějaké
velké trénování,“ uvědomuje si trenér družstva Predrag Benáček.
Náročný program odstartuje dnes, tj.
v pondělí 26. března, v Opavě, ve středu
bude pokračovat olomouckým zápa-

db
b
sechh s Pardubicemi
a sobotním
duelem proti svitavským Turům
v hale prostějovského Sportcentra DDM. Toto střetnutí se bude
hrát od 17:30 hodin.
„Tento rytmus pro naše nejvytídě
ženější hráče není ideální. Sezóna hhodně
pokročila, objevují se zdravotní problémy.
Navíc odehrát tři zápasy během týdne je
hodně náročné. Odebírá to síly, které se tak
rychle neobnoví,“ míní kouč.
Právě nejbližší tři zápasy rozhodnou
o tom, zda se tým posune v tabulce ze

3x foto: Josef Popelka

ššestého
éh místa.
í V posledním
l d í kole
k l nadstavd
by totiž přivítá neporažený Nymburk. „Budeme se snažit dosáhnout na co nejlepší výsledky, ale bude to těžké,“ uvažuje Benáček.
Jen drobnou výhodou rychlého sledu
zápasů bude možnost zvyknout si na nápor, který na tým čeká v play-off. Také ve

čtvrtfinále půjdou jednotlivé duely rychle
za sebou. „Ve vyřazovací části už se půjde
na krev. Nikdo se už nebude na nic šetřit.
Nebude důvod. Uspěje sestava, která bude
dobře pracovat se zbytky sil na konci dlouhé sezóny,“ předpokládá zkušený kormidelník Olomoucka.

FILIP
KROUTIL

4
Poslední střela skalp Válečníků nepřinesla
BK OL
BK DC

68:69

PROSTĚJOV Fyzicky hodně náročnou bitvu svedli basketbalisté
BK Olomoucko proti Děčínu. Tentokrát se jim tolik nedařilo v útoku,
ve hře se však držela slušná obrana.
Ani to ale na vítězství nestačilo.
Hosté si odvezli těsnou výhru
69:68, ke které si pomohli hlavně
patnácti útočnými doskoky.
V prvních dvou minutách ani jeden tým nedokázal skórovat a zdálo se, že minimálně první perioda
žádné střelecké dostihy nepřinese.
To se potvrdilo, rychleji se ovšem
probudili domácí a po pěti minutách vedli 9:5. Pak si navíc pomoh-

li střelbou z dálky. Trojky Šepy
a Křemena navýšili rozdíl až na devět bodů a ten vydržel až do konce
desetiminutovky – 23:14.
Ve druhé části se všechno dokonale obrátilo. Hráči BK Olomoucko
k tomu sami přispěli hned v úvodu, když třikrát po sobě neproměnili střely z těžké pozice a dovolili
Válečníkům stáhnout na rozdíl tří
bodů. Severočeši se zlepšili v obraně a například Fullerovi za první
poločas nedovolili ani bod. V poslední minutě se dokonce dostali
do vedení. Zásluhou Mitchella ale
v poločase vedli Hanáci 38:37.
Ve vedení se domácí drželi až do 24.
minuty, po Haladově trojce se však
dopředu dostal Děčín a dokázal si
vytvořit i pětibodový náskok. Ve 27.
minutě vedl 50:45, závěr čtvrtiny

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...

ovšem Hanáci zvládli parádně. Sedmi body otočili skóre, a protože svůj
koš ubránili, vstupovali do poslední
desetiminutovky za stavu 52:50.
Predrag BENÁEK - BK Olomoucko:
První body závěrečného dějství
sice zaznamenali domácí, po děčín- „Děčín vyhrál zaslouženě. My jsme mohli uspět, ale v úplné koncovské sérii šesti bodů už ale doháněli ce jsme nedokázali udržet patřičnou koncentraci. Na týmu byla vidět
manko, které necelé tři minuty před i únava, až na Fullera a Váňu byli všichni po nemoci. Utkání jsme ztratili
koncem vzrostlo až na šest bodů hlavně na útočném doskoku. K nám se dvakrát míč nějak odrazil, Děčín
ale získal patnáct míčů k opakovaným střelám. Dalším důvodem poráž- 63:69. Po koši s faulem Močnik
ky byly naše ztráty. Sedmnáct ztracených míčů je strašně moc.“
polovinu deficitu umazal a půl minuty před koncem to už bylo pouze
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Armex Dín:
o bod. Během závěrečného útoku „Celému týmu musím poděkovat za výkon. Ofenzivní schopnosti Olomoucka
měl dokonce na ruce výhru Fuller, vzbuzují respekt a my jsme nechtěli připustit žádný ofenzivní festival domácích.
jehož pokus ale zůstal na obroučce. To se nám podařilo. Hráči udrželi Olomoucko pod sedmdesáti body a to byl klíč
„Z naší strany to tentokrát bylo k úspěchu. Ukázali jsme, co nás zdobí a to je houževnatost. To se potvrdilo na
docela dobré v obraně, zase se nám útočném doskoku, kde jsme odvedli opravdu dobrou práci.“
naopak nedařilo v útoku. Sám jsem
neodehrál dobrý zápas, nešlo mi se pokusit ztrátu nahradit v příštím Statistiky z utkání a výsledkový
to. Děčín byl pod vlastním košem utkání,“ řekl po utkání prostějov- servis Kooperativa NBL najdete
(lv)
nepříjemný. Porážka mrzí, musíme ský plejer Jon-Christopher Fuller. na straně 22

Historická ligová premiéra v ajkarénOLOMOUC Ještě nikdy se v olomoucké Čajkaréně nehrálo utkání nejvyšší basketbalové soutěže!
To se změní nadcházející středu
28. března, kdy se v 17:30 hodin
postaví na úvodní rozskok týmy
Olomoucka a Pardubic.
„Už na začátku sezóny jsme řekli, že
budeme týmem Olomoucka, s tím,
že některé ligové duely odehrajeme
i v Olomouci. Teď ta chvíle přichází,“
zve diváky do hlediště předseda spolku BK Olomoucko Dušan Tomajko.

„Byl bych rád, kdyby se nám i tímto
způsobem podařilo v hráčích i fanoušcích probudit větší patriotismus.
Ten mi ve sportu i obecně v životě
v poslední době chybí. Ta hrdost na
tým, ve kterém hraji i region, který
reprezentuji. Moc bych si přál, aby se
nám to podařilo,“ přidává šéf klubu.
Hanácká metropole patřila před
lety mezi basketbalové bašty. Místní Dukla sbírala v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století ligové medaile, vybojovala dva

tituly a v historické československé
tabulce jí patří sedmé místo. I ligové
zápasy Olomoucka by mohly pomoci k oživení basketbalu v krajském
městě. „Tomu odpovídají i soupeři,
proti kterým budeme v Čajkaréně
hrát. Narazíme zde na nejlepší kluby
soutěže. Kromě Pardubic uvidí diváci v Olomouci mistra z Nymburka.
Přivezeme do města špičkový basketbal a doufám, že hala bude zaplněná do posledního místa. Osobně
mám z toho velkou radost a těším se

na skvělou atmosféru v hale při obou
utkáních,“ věří sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Lákadlem akce jsou nově rekonstruované prostory Čajkarény, které jsou
po důkladné modernizaci a navýšení
kapacity k sezení připraveny na příliv
basketbalových fanoušků. Těm, kteří
přijedou povzbudit tým z Prostějova,
Pekárek doporučuje, aby zaparkovali
na nedalekém parkovišti u OBI. Přímo před halou i v okolních ulicích je
kapacita omezena. „Parkoviště u ná-

kupního centra je velké a cesta k hale
trvá pěšky tři minuty,“ poznamenal
sportovní manažer ligového nováčka.
Basketbalová událost roku následně vyvrcholí zápasem příští středu
4. dubna od 18:00 hodin, kdy proti
týmu BK Olomoucko nastoupí mezinárodně ostřílený soupeř a několikanásobný mistr české ligy, ČEZ
Basketbal Nymburk.
Vstupenky budou k dispozici vždy
hodinu před začátkem zápasu přímo
v olomoucké Čajkaréně.
(lv)

„Na play-off budeme nachystaní,“ ví Kemen
PROSTĚJOV Do kádru BK
Olomoucko přišel Michal Křemen
(na snímku) s cílem bojovat v novém
ligovém klubu o účast v play-off.
Jeho zkušenosti týmu hodně pomohly ke splnění tohoto úkolu a kapitán si po letech zahraje čtvrtfinále
nejvyšší domácí soutěže.„Vzhledem
k tomu, že se tady složil nový tým, je
už samotný postup mezi nejlepší
osmičku úspěchem,“ míní Křemen,
který má na svém kontě šest českých a jeden kyperský titul.
 Jste spokojený s výsledky, na které
zatím tým dosáhl v nadstavbové části
sezóny?
„Má to dva pohledy. Ten první není
špatný. Z naší strany to rozhod-

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
ně není propadák, žádnou ostudu
neděláme.“
 A ten druhý pohled?
„Těch výher mohlo být víc. (pousměje se)
Oba zápasy s Děčínem byly hodně vyrovnané, k úspěchu jsme neměli daleko ani ve Svitavách. Výsledkově to tedy mohlo být lepší.
 V závěru nadstavby budete hrát
dvakrát v Olomouci. Bude to pro
tým velká změna?
„Laik si může říct, že koše mají ve všech
halách stejnou výšku... (úsměv) Kdo ale

hrál basketbal, ví, že každá hala je jiná, na
každou si musíte zvyknout. V Olomouci
jsme několikrát trénovali, snad se s tím
nějak popereme.“
 Blíží se play-off. Myslíte si, že hráči
už o tom přemýšlejí a v závěru sezóny ze
sebe vymáčknou to nejlepší?
„To se uvidí, do hlavy nikomu nevidíte. Ale
jsou tady hráči, kteří už play-off hráli, ví, že je
to jiná soutěž. Věřím, že půjdeme do vyřazovací části nachystaní a odvedeme práci, za
kterou se nebudeme muset stydět.
 Jaké budou šance Olomoucka ve
čtvrtfinále?
„To bude záležet na nás. S výjimkou Nymburka můžeme hrát vyrovnanou partii
s každým. A na ten nenarazíme. Může to být
zajímavá a dlouhá série. A myslím, že pokud
celý tým odvede výkon, který umí, nebudeme bez šancí.“

Foto: Josef Popelka

Pondělí 26. března 2018
www.vecernikpv.cz
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„Vítzná š`ra do konce sezóny?
To by šlo,“ smje se
branká Jií Hrubý

Královopolská odjela s výpraskem
SO PV II
SKKP B
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PROSTĚJOV Házenkáři Prostějova to na
brněnské týmy v posledních kolech umí.
Zatímco z Bohunic si odvezl poměrně
nečekanou výhru, doma se v utkání s rezervou SKKP Brno s body přece jen počítalo. Za nimi hnala domácí divácká podpora, která se konečně začíná vyrovnávat
atmosféře domácích zápasů sousedního
Kostelce na Hané. Sokol II. si vypracoval
postupně až desetigólový náskok, kterým
utkání také skončilo. O Velikonocích má
druhá házenkářská liga přestávku, po které sokoli zajíždějí do Telnice.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Kristián Bok&vka do svého vylou2ení promnil dv sedmi2ky.

té z Králova Pole ještě nehodlali rezignovat.
V polovině druhé půle začali domácím
brnkat na nervy reklamací balónu, který na
jejich popud testoval i rozhodčí. Snad po
vzoru kolegů z „A“ týmu přidávali špetku hereckého umění při kontaktech, čímž docílili
vyloučení Bokůvky. V té době se desetibrankový náskok smrskl na pouhou polovinu,
ale Sokol II v tomto utkání táhl především

Tomáš
KALÁB

Foto: Tomáš Kaláb

Martin Hacura, který nastřílel třináct branek a prosazoval se jak při brejkových situacích, tak po pěkných kombinacích. Jistými
zákroky v rozhodujících momentech tým
opět podržel brankář Hrubý. Pět minut před
koncem svítilo na tabuli skóre 40:30 a tento
rozdíl vydržel až do závěrečné sirény.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenér>

V prostějovském dresu se tentokrát sešli
Pavel Procházka s Kristiánem Bokůvkou,
takže trenér Anatolij Vasiljev měl k dispozici
kompletní kádr. Domácí začali svižně a během úvodní čtvrthodinky si vypracovali až
tříbrankový náskok, který položil základ jednoznačnému vítězství.
Šetibrankový náskok o přestávce dával dostatek klidu do druhého poločasu. Ten ovšem
postrádali početní diváci, kteří stále s častější
nelibostí snášeli výroky obou sudích. Skvělým vstupem do druhého poločasu náskok
Sokola II narostl až na deset bodů, jenže hos-

Anatolij VASILJEV - Sokol II Prostìjov
„Spokojenost je relativní... Obdrželi jsme totiž poměrně hodně branek. Je sice fajn vyhrát o deset gólů, ale
v obraně jsme pustili čtyřiatřicet gólů, což je při kvalitách soupeře příliš. Hráči zřejmě usoudili, že budou
útočit ‚o sto šest‘ a vstřelí víc gólů, než dostanou. Ale snažili se, bojovali. Když zjistíte, že soupeř dovoluje
rychlé protiútoky, proskakování, tak se toho snažíte využít. Euforie se tak v průběhu zápasu stupňuje,
samozřejmě dopředu hnali hráče i fanoušci. Snaha znervóznit soupeře ke sportu jistě patří, ovšem šarády
s výměnami míčů byly podivné, rozhodčí zkoušel každý míč zvlášť a těžko mohl posoudit, který má lepší
odskok. Pokus to byl ale dobrý... Zarážející bylo vyloučení Kristiána Bokůvky, netroufnu si posuzovat
míru tvrdosti jeho faulu, je otázka, jak to viděl rozhodčí. Tento moment naše útočné snažení přibrzdil,
navíc soupeř prostřídal, takže bylo potřeba si zvyknout na hru jiných hráčů. V posledních dvou zápasech
jsme získali čtyři body, zatímco v Bohunicích to bylo překvapení vzhledem ke kvalitám soupeře, nyní jsme
v body věřili. Obávali jsme se jen, aby nepřijelo šest hráčů z extraligy jako předtím do Kostelce. Příště nás
čeká cesta do Telnice, kde se dost těžko vyhrává, protože v nafukovací hale mají gumový povrch, na kterém
nejsme zvyklí hrát. Je to jako přechod ven na asfalt. Každý pád bolí, neklouže to, takže se hráči snaží vyvarovat zranění, což se odráží na kvalitě hry.“
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PROSTĚJOV Prostějovějovu vsaští házenkáři mohou
dit jen na jediného muže
mezi třemi tyčemi.. Jiřímu
mně povedlo
Hrubému se náramně
h a i v sobotu
utkání v Bohunicích
P Brno zaproti rezervě SKKP
znamenal několik vydařených
cích chvílích
zákroků v rozhodujících
zápasu. Jak vnímá poslední bodové zisky?

Tomáš KALÁB
B
 V Bohunicích jste
ste byl jedním ze
strůjců vítězství, jakk vnímáte obě poslední utkání?
„Zadařilo se, to už asi bylo potřeba, ale
mově, což jsme potvrhlavně jsme hráli týmově,
dili i dnes, kdy jsme hráli obdobně. Obrana sice byla trochu slabší, což potvrdilo
lkem jasně. Bojovali
i skóre, to vyznívá celkem
cí faktor.“
jsme a to je rozhodující
 Jak překvapivé bylo vítězství v Bohunicích?
mu, že jsme neměli co
„Docela dost. Díky tomu,
m hrálo. Domácí z toho
ztratit, o to lépe se nám
ni a nepočítali s tím.“
byli očividně zaskočeni
 Evidentně jste z této výhry těžili
i dnes doma?
„Přesně tak. Dlouho jsme nevyhráli a to
nečekané vítězství v Bohunicích nás nakoplo. Doufáme, že výsledky budeme jen
dál potvrzovat. Ideálníí by byl začátek vítězné šňůry až do konce sezóny.“ (úsměv)

Foto: Tomáš Kaláb

HÁZENKÁI KOSTELCE DOMA NEBODOVALI

KOSTELEC NA HANÉ
Vyrovnaný souboj slibovalo
utkání 16. kola jihomoravské
skupiny druhé házenkářské ligy
mezi domácím Kostelcem na Hané a Telnicí. Oba celky dělil před
prvním hvizdem čtyřbodový odstup a tomu také odpovídal obraz
hry v prvním poločase.V jeho závěru se však hosté dostali do vedení,
které v průběhu druhé půle navyšovali. Telnice si nakonec odvezla
z Kostelce oba body, což vyvolalo v řadách domácích velké rozpaky...

S KNH
S TEL
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Tomáš
KALÁB
Telnice díky svému postavení na třetí
příčce tabulky přece jen přijela v roli
mírného favorita. Domácí si ovšem
hned v úvodních minutách vypracovali dvoubrankový náskok, který se po
deseti minutách zdvojnásobil. To byly

také nejlepší herní pasáže domácích,
v nichž mohli pomýšlet na dobrý
výsledek. Ještě do poločasu se ale karta
začala obracet. V posledních čtyřech
minutách domácí prohospodařili
dvoubrankový náskok a v poločase
svítilo na tabuli jednobrankové manko.
To v první pětiminutovce druhé
půle díky efektivitě střelby navýšila
Telnice až na pět branek. Díky
změně organizace obrany i dobrým
zásahům brankáře Navrátila se
ovšem domácí šňůrou čtyř branek
dostali na dostřel. Rozdíl dvou až

Miami svědčí Plíškové,

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Gólmani se z rozhovoru omluvili
KOSTELEC NA HANÉ Oba kostelečtí brankáři, kteří se v zápase stihli
prostřídat, byli i proti Telnici oporami týmu, vše samozřejmě pochytat
nedokázali.
Neúspěch si pravděpodobně vzali k srdci do té míry, že oba postupně
odmítli Večerníku pozápasový rozhovor. V takovém případě se bohužel
ukazuje další rozdíl mezi amatérskými a profesionálními soutěžemi
napříč sporty. Nejde jen o kvalitativní rozpětí, ale i profesionální sportovní vystupování. K němu neoddělitelně patří i komunikace s médii za
jakéhokoli osobního rozpoložení...
(tok)

Pozápasové hodnocení trenér>
David ŠEVÈÍK - Sokol Kostelec na Hané
Domácí kombinují pi úto2ném snažení.

tří branek ovšem nevydržel dlouho
a Telnice se přesnější střelbou opět
odpoutala na čtyři branky. Takovým
rozdílem také utkání skončilo, když
už po vypršení hrací doby zneškodnil
poslední sedmičku brankář Mayer.

Foto: Tomáš Kaláb

Kostelečtí házenkáři budou mít
šanci na reparát po velikonoční
přestávce opět na domácí palubovce
proti Napajedlům.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 22

„Zápas se těžko hodnotí, prohra doma je vždy bolestivější než venku. V prvním
poločase jsme soupeře při našem vedení měli dorazit dalšími dvěma třemi góly, místo
toho jsme je nechali dotáhnout. Nezvládli jsme obranu v systému 1–5, ze začátku
druhého poločasu jsme dostávali góly z toho důvodu, že jsme nemluvili, nespolupracovali v obraně. Soupeř si tak vypracoval pětibrankový náskok, který jsme se snažili
stahovat, ale ke konci zápasu už nám možná chyběly síly, možná i trochu toho štěstí.
Možná se do aktivity hráčů promítl i časový posun. Telnice tentokrát byla lepší. Další
dva týdny věnujeme tréninku a v dalším domácím zápase s Napajedly musíme vyhrát,
nesmíme doma body přenechávat.“

Kadetky VK vyhrály druhou nadstavbu ve spodní

Kvitové i Berdychovi skupin a mají jisté udržení extraligové píslušnosti
MIAMI, PROSTĚJOV Na milionovém turnaji v americkém
Miami se v prvním týdnu dařilo
i českým tenisovým zástupcům.
V obou pavoucích zůstávají ve hře
a stále mají šanci udělat skvělý výsledek.
„Loni se mi tady dařilo, třeba to půjde zase. Jsem sice pod tlakem, protože potřebuji obhájit hodně bodů,
ale s tím se musím vypořádat a vstupovat na kurt s čistou hlavou,“ uvedla
Karolína Plíšková, která je po výhře
nad Sie Šu-wej z Tchaj-wanu už ve
čtvrtém kole.

Úspěšně vstoupili do turnaje také
Petra Kvitová a Tomáš Berdych.
Dvojice nasazených vstoupila po
volném losu do podniku ve druhém
kole a svoje duely zvládla.
Ve stejné fázi naopak skončili Kristýna Plíšková, Barbora Strýcová a také
Jiří Veselý. Ten nestačil na nasazeného
Isnera z USA a prohrál ve třech setech.
„Nepodařilo se mi zachytit začátek poslední sady. Ale výkon byl jinak slušný.
Doufám, že na něj navážu v dalších turnajích,“ přeje si Veselý.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

Další èíslo
PROSTÌJOVSKÉHO
PR
Veèerníku
výjde až v úterý
3. dubna 2018

PRAHA, PROSTĚJOV Kdyby
nezvládly druhý turnaj nadstavbové části extraligy kadetek ČR
2017/2018 ve výkonnostně nejnižší grupě 2C, reálně jim hrozil
pád do baráže o záchranu. Mladé
volejbalistky VK Prostějov ale
prošly kláním v Praze kromě
jednoho dílčího zaváhání dobře,
čímž skupinu opanovaly a postupem do prostřední čtyřky pro
závěrečný díl nadstavby si s předstihem zajistily setrvání v elitní tuzemské soutěži věkové kategorie
U17 i do příštího ročníku.
BVC Chodov
– VK Prostìjov
0:3 (-19, -24, -22)

Hned na úvod přišla stěžejní bitva
s družstvem, které minule spadlo
z vyšší skupiny. Hanačky jej nutně
potřebovaly zdolat a to se jim navzdory špatnému začátku povedlo.
Záhy totiž zlikvidovaly vícebodo-

vou ztrátu, načež suverénně ovládly
závěr prvního setu. Koncovky dalších dvou sad pak byly ještě vyrovnanější, leč pokaždé s vítěznou tečkou.
SK Španielka Øepy
VK Prostìjov
3:2 (-23, 16, 21, -19, 11)

Tým vékáčka zprvu navázal na předchozí duel těsně zvládnutým finišem
zahajovací části. Poté však spadl jeho
výkon do hlubokého podprůměru,
čehož domácí kolektiv využil k setovému obratu na 2:1. Dílčím vzepětím se ještě podařilo získat čtvrté
dějství, ovšem celkově špatnou hru
prostějovská děvčata korunovala
promrhaným tiebreakem.

prosto drtivým způsobem. Prostějovanky tentokrát vystřihly skvělý výkon,
jímž nedaly papírově slabšímu sokovi
absolutně žádnou šanci, především
první dvě sady vyzněly debakloidně.
Následně pak Řepy v posledním střetnutí hladce podlehly Chodovu, což
VK přineslo prvenství v celé grupě.
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Palová, Dudová, Svobodová, Jurčíková, Krejčiříková, libero Stavinohová. Střídaly: Komínková, Nečasová.

Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Úvodní zápas byl klíčový a holky ho
z pomalejšího rozjezdu zvládly velice
dobře. Na Chodov si věřily, podaly
TJ Tatran Støešovice
kvalitní výkon. Hlavně v koncovkách,
VK Prostìjov
které rozhodovaly. Druhé utkání jsme
0:3 (-7, -10, -17)
následně měli hrát v sobotu vpodAby mančaft z Moravy odvrátil opět večer proti Střešovicím, ale celý odnáhle hrozící sestupové starosti, musel polední program musel být odložen
bezpodmínečně zvítězit. A to vyšlo na- kvůli kalužím vody na hřišti, kam od-

kapával tající sníh ze střechy haly. Tím
pádem jsme v turnaji pokračovali až
v neděli dopoledne se Španielkou.
A tu mančaft hrubě podcenil, odvedl
mizerný výkon vedoucí k zasloužené
porážce. Asi si holky myslely, že to
půjde samo. Naštěstí pro závěrečný
zápas se plně zkoncentrovaly a Střešovice doslova smetly skvělou hrou,
za což zaslouží pochvalu. Díky postupu výš máme ohledně záchrany už
klid, nemusíme se nervovat do úplně
posledního utkání.“
Extraliga kadetek ČR 2017/18 –
pořadí nadstavbové skupiny 2C
v Praze: 1. VK Prostějov 7, 2. Chodov 6, 3. Španielka 4, 4. Střešovice 1.
Extraliga kadetek ČR 2017/18
– pořadí nadstavbové části po 2.
kole: 1. Brno 23, 2. Olymp Praha
23, 3. Šternberk 20, 4. Frýdek-Místek 17, 5. Plzeň 15, 6. Přerov 14, 7.
Ostrava 12, 8. České Budějovice 11,
9. Chodov 8, 10. VK Prostějov 7, 11.
Španielka 3, 12. Střešovice 3. (son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Tým TJ Sokol I však utrpěl ztráty
v podobě odchodu reprezentantů
PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov stojí na prahu nové sezóny 2018. Ta zahajuje
nezvykle brzy - už v pátek 30. března, kdy prvoligoví muži hanác- původní
kého oddílu přivítají v úvodním kole druhé nejvyšší soutěže ČR
zpravodajství
na domácí půdě„béčko“ Modřic. Ještě předtím se Večerník ohlédl za ročníkem uplynulým, který samotní nohejbalisté Sokola I pro Večerník
hodnotili jako jeden z nejúspěšnějších ve své historii. Současně Marek
pak nahlédneme pod pokličku nadcházejícího ročníku, v němž
SONNEVEND
mají svěřenci trenéra Beneše opět vysoké ambice.
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Prostějovské družstvo dospělých startovalo již třetí rok po sobě v 1. celostátní lize mužů. „Po velmi rozpačitém
začátku, kdy se tým ještě za pochodu
dával dohromady, přicházely nečekané porážky a pohybovali jsme se až
na šestém či sedmém místě tabulky.
Ještě před odvetnými zápasy jsme tak
vlastně bojovali o záchranu, ale po obrátce nastalo výrazné zlepšení. Vítězili
jsme doma, docela pravidelně vozili
body i z venku a nakonec skončili na
vynikající třetí příčce. Navíc nám jen

o krůček unikl přímý postup do semifinále play-off,“ pustil se do hodnocení
šéftrenér nohejbalistů TJ Richard Beneš. „V jednorázovém čtvrtfinále jsme
na vlastním kurtu vyřídili Čakovice B
hladce 5:1 a v semifinálové sérii pak
svedli skvělou partii s notně posíleným
Startem Praha. Ten angažoval bývalého mistra světa Viléma Ungermanna,
přesto se nám však povedlo otočit
první vzájemné utkání v Praze z 0:3
na 5:3! Bohužel v dalších soubojích se
projevily obrovské zkušenosti Startu a
zejména právě Vildovy, čímž jsme byli
vyřazeni. I tak byla výsledná třetí pozice výborná a zisk prvoligového bronzu
krásný úspěch,“ zdůraznil Beneš.
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Za mužský výběr Sokola I loni nastupovali tito hráči: Jan Valenta, Jakub
Klaudy, Jakub Ftačník, Jan Matkulčík,
Radek Omelka, Martin Gubčo, Martin
Kolář, Lukáš Wiesner, Tomáš Roba,
Marián Příhoda, Martin Deutsch a Ondřej Pospíšil. „Nechci zvlášť hodnotit
výkony jednotlivců, neboť každý měl v
průběhu náročné dlouhodobé soutěže
určité výkyvy. Nicméně o konečném
vysokém umístění rozhodla hlavně vyrovnanost tohoto kádru,“ zmínil kouč
důležitý prvek.
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Družstvo nohejbalových dorostenců
Prostějova dosáhlo v minulém roce
bez přehánění vynikajících výsledků.
„V první řadě musím zmínit dvojnásobný triumf na mistrovství republiky
dorostu jak ve dvojicích, tak v trojicích.
Během dvoudenního náročného programu základních skupin a vyřazovací
části včetně závěrečných bojů o medaile kluci nenašli ani jednou přemožitele,
což byla paráda. Prestižní přebory odehrála sestava Jakub Ftačník, Jan Matkulčík a Marián Příhoda,“ radostně
zavzpomínal Richard Beneš.
Na základě dlouhodobě kvalitních
výkonů byli navíc Ftačník s Matkulčíkem nominováni do základní sestavy
mládežnické reprezentace ČR pro
listopadové mistrovství světa juniorů
v Nymburce. „Tam se Kuba výrazně
podílel na zisku světového titulu ve dvojicích a Honza pomohl ke zlatu v trojicích,
čímž oba dosáhli největšího úspěchu ve
svých dosavadních kariérách odchovanců prostějovského nohejbalu. Bohužel
se náročná sezóna podepsala na jejich
výkonech v závěru dorostenecké ligy,
kdy naše družstvo podlehlo v semifinále
Modřicím. Naštěstí se ale borci vzchopili
v bitvě o třetí post jasným vítězstvím 4:1
na půdě nebezpečného Vsetína coby
premianta základní skupiny. I bronz má
velkou cenu. Ze sestavy Jan Matkulčík,
Jakub Ftačník, Marián Příhoda, Ondřej
Pospíšil, Martin Jamrich, Michal Němec
musím vyzvednout zejména Kubu, Mariána a Ondru, kteří absolvovali všechny
zápasy,“ ocenil Beneš.
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Nadcházející soutěžní ročník 2018
bude pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov velmi náročný hlavně kvůli změnám v kádru i nečekaným zdravotním
problémům. Předně je nutné zmínit,
že tým citelně oslabí o Jakuba Ftač-
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níka, který dostal povolení hostovat
v extraligovém družstvu Čelákovic.
„S Kubou jsme se na tomto hostování
dohodli, neboť nechci bránit velice talentovanému chlapci v jeho dalším rozvoji. Je na něm a jeho přístupu, jak tuto
šanci využije. Navíc nikde není psáno,
že třeba v závěru sezóny nám nemůže
pomoci,“ vysvětlil lodivod Beneš.
Jinou značnou komplikací se stalo
onemocnění Jana Matkulčíka. Ten se
již od prosince potýká s mononukleózou a prakticky až dosud nemohl s kolektivem trénovat. „Kromě toho Lukáš
Wiesner se od dubna stěhuje za prací do
Prahy a v některých duelech bude určitě
chybět, což v případě výborného blokaře
i smečaře znamená též citelné oslabení.
Ke všem těmto potížím už ani nepočítám chřipkovou epidemii, která v závěrečné přípravě naše mužstvo částečně
zasáhla,“ povzdechl si Beneš.
S kým tedy vlastně může TJ Sokol I počítat? Jsou to Jan Valenta,
Jakub Klaudy, Jan Matkulčík, Tomáš Roba, Marián Příhoda, Lukáš
Wiesner, Radek Omelka, Martin
Deutsch, Petr Deutsch, Tomáš Jorda, Martin Kolář a David Pazdera.
Tedy z převážné části oddíloví odchovanci. „Co se nových jmen na soupisce týče,
tak Petr Deutsch je Martinův bratr přicházejícínahostovánízIvanovic,snimižchceme v budoucnu navázat užší spolupráci.
Prostějovský patriot Tomáš Jorda je jedním z nejpoctivěji trénujících hráčů a má
velkou snahu prosadit se do sestavy. David
Pazdera je také naším odchovancem a po
vážných zdravotních problémech se pouze čeká na vyjádření lékaře k jeho působení v týmu,“ upřesnil Beneš.
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Poměrně důležitým faktem je, že podle
rozpisu nohejbalových soutěží 2018 by
se vzhledem k jejich plánované reorganizaci od příštího ročníku nemělo z první
ligy sestupovat do druhé. „To je za daného stavu v našem mančaftu určitě dobrá
zpráva. Navíc jsem byl právě já ustanoven
konferencí Českého nohejbalového svazu jako člověk, který má připravit nový
model mužských ligových soutěží ČR
od sezóny 2019. Což je hodně zodpovědná i velmi náročná funkce, jíž se chci
zhostit co nejlépe ve prospěch tuzemského nohejbalu. Snad se mi to podaří,“
nadhodil Richard Beneš s úsměvem.
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