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ŘIDIČ MHD
SE VYMOČIL
PŘÍMO V AUTOBUSU...
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tak to je mazec! Do problémů se uplynulou středu kolem
olem půl čtvrté odý v té době stál na
poledne dostal řidič prostějovského autobusu MHD číslo 5, který
konečné zastávce u nemocnice. Nešlo o nic, co by ohrožovalo jeho pasažéry, trápil jej
„pouze“ plný močový měchýř. Svoji svízelnou situaci však vyřešil hodně netradičně.
A zároveň nejhůř, jak mohl...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 11

➢

Usvědčující fotografie se objevila i ve facebookové skupině Prostějov bez cenzury. Z řidiče je na ní patrný pouze tmavý obrys.
Kromě přímého svědectví jej usvědčuje zejména „loužička“ pod zadními dveřmi. V těchto místech totiž autobus nemá žádnou nádrž,
ze které by mohlo něco vytékat na cestu...
Foto: Petr M.

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A PERSONÁLNÍHO
ODDĚLENÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

UŽ JEN DVA DNY!
CHCETE ZÍSKAT LEVNÌJŠÍ
PØEDPLATNÉ NA ROK 2017?
TEÏ MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI!

Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Úřední deska – kategorie: výběrová řízení.

Akce trvá pouze do 31. ledna.

17012510093

17012770116

Pøi objednávce
na 12 mìsícù
ZAPLATÍTE
místo 884 Kè JEN 799 Kè

Střední odborná škola
Prostějov
nám. Ed. Husserla 1
796 55 Prostějov

přijme UČITELE
ODBORNÉHO VÝCVIKU
pro obor 29-54-H/01

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel. 582 329 162.

Cukrář na poloviční úvazek
na zástup za RD.

Přihlášky je možné podávat do 10. 2. 2017

Požadovaná kvalifikace:
střední vzdělání s výučním
listem požadovaného oboru,
maturitní zkouška
+ studium pedagogiky.

Nástup od 1. 9. 2017
Zájemci zasílejte nabídky
na e-mail:
reditel@sosprostejov.cz.

tel. 582 351 977

17012510094

17010310011

17012010067

Bližší informace v kanceláři školy
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CO NÁS POTĚŠILO...
Sněhu je dost. Velké přívaly vloček
sice z nebe už v naší nížině nepadají,
přesto je na řadě míst prostějovského
regionu pořád dost bílo na to, aby se
dalo lyžovat. Na své si přijdou běžkaří
i sjezdaři, přičemž nemusí nikam daleko cestovat. A zahálet nemusí ani bruslaři, ještě o víkendu mrzlo, až praštilo
a tak přírodní plochy byly plné!

Palírna U Zeleného
stromu je zpìt
Prostějov (mls) - Od začátku nového
roku získala prostějovská pobočka společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries své původní jméno. Nyní
se opět bude jmenovat Palírna U Zeleného stromu. „Důvodem této změny je
nová strategie společnosti stavící na tradici a historii Palírny U Zeleného stromu
jako jedné z nejstarších palíren v Evropě,“
uvádí na webu palírny člen představenstva Petr Kadlec. K původnímu názvu
se likérka vrací přesně po šesti letech,
v dubnu 2011 došlo následně i k výměně
tradičního loga.

Hledá se øeditel
Brodek u Konice (mls) - Nejen v Konici, Kostelci na Hané či Protivanově, ale
i v Brodku u Konice hledají uchazeče
o uvolněné místo ředitele školy. Obec na
místo vypsala konkurz. „Odcházím do
důchodu. Když bude potřeba, tak budu
ve škole ještě nějaký čas učit. Věřím, že se
najde vhodný nástupce, který bude znát
příslušné zákony i vyhlášky a připraví
koncepci rozvoje,“ potvrdil ocházející
ředitel Václav Růžička. Ten nový by měl
nastoupit od začátku letních prázdnin.

Plíseò v hospodì
Prostějov (red) - Předminulou
středu 18. ledna se do Krušovické
country pivnice v Brněnské ulici vypravili inspektoři Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Kvůli plísním a nečistotě zavřela sklad sudového piva. A inspektoři našli plísně
na stěnách a stropě, provozovateli
vytkli i výrazně zanedbaný úklid
a znečištění všech prostor. „Velikost
či uspořádání prostor pro výrobu
potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi,“ informují na webu
potravinynapranyri.cz.

Èekání

CO NÁS UDIVILO…
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Takovou představu nekonečna skýtá objekt Jednoty v Němčicích nad Hanou. Foto: Martin Zaoral

Martin ZAORAL

Čekání na věčnost. Kde není změny, není času. Tam začíná věčnost. Kde však najít takové místo? Jedním z nich
by mohla být prodejna Jednoty v Němčicích nad Hanou. Fasáda, která pamatuje fotbalistu Radka Látala ještě
jako miminko kopající v kočárku, se za uplynulé desítky let prakticky nezměnila. Jen se na ni usadila troška špíny
a rzi. Jinak však lze uvěřit, že se jedná o místo, kde sídlí věčnost. Ostatně nás v tom utvrdí i nepřehlédnutelný
symbol ležaté osmičky...

Agentura V létě bude v Prostějově filmový festival!
Kdepak Karlovy Vary, kdepak Benátky či Cannes! Největší filmový festival
Evropy bude v Prostějově! Nová mladičká ředitelka kina Metro to vzala
hopem a připravila několik návrhů,
jak oživit nejenom stárnoucí kino, ale
i celý Prostějov. A máme se už v létě na
co těšit!
„Přišla jsem s několika nápady, se
kterými jsem v rámci své nové funkce
seznámila prostějovské radní. Paní primátorku klepla pepka a radní Šlehačka šokem vypadl z okna radnice,“ svěřila se Agentuře Hóser Barča Práglová.
Naši agenturu samozřejmě zajímalo,

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Sázet se dá i v zimě. Víte, proč policajti s sebou v autě vozí květináč? Aby
mohli sázet pokuty... Na Prostějovsku proběhla dopravně bezpečnostní
akce. Patnáct zjištěných přestupků policisté vyřešili uložením pokut v souhrnné výši čtyř tisíc korun.
•• Úterý ••
S opicí do basy. Alkohol nedává odpovědi. Ale člověk alespoň zapomene
na otázku... Zapomenout na svůj nástup do výkonu trestu chtěl notorický zloděj Vojtěch Pelikán. Uspořádal tedy party, která skončila rozbíjením
aut. Nejenže nastupoval do vězení s notně rozbolavělou hlavou, navíc opět
skončil u soudu.
•• Středa ••
Zakázané uvolnění. Pořád je lepší čůrat na mrazu, než močit v teple autobusu. Tuto poučku si už určitě bude dobře pamatovat řidič prostějovské
MHD, který byl načapaný, jak na konečné zastávce u nemocnice močí ve
veřejném dopravním prostředku. Doplatil na to ostudou i pokutou.
•• Čtvrtek ••
Na cizím oheň nepálí. Co by udělal prostějovský bezdomovec, kdyby vyhrál
pět set milionů korun? Koupil by si místní nádraží i s okolními pozemky a postavil na nich nová jezdecká kasárna... Dokud k tomu nedojde, budou zřejmě
bezdomovci stále přežívat na cizím. Právě kvůli nim shořely odpadky v drážním domku u místního nádraží. Objekt patří Správě železniční dopravní cesty.
•• Pátek ••
Strážníci nejsou taxikáři. Baví se dva chlapi v hospodě: Venku mrzne čím
dál tím víc, a ta moje ženská nedělá nic jiného, než že čumí přes okno. Jestli to
takhle půjde dál, budu ji muset asi pustit dovnitř... Do tepla se chtěla dostat
i opilá žena, která u nového Kauflandu strážníkům tvrdila, že má zraněnou
nohu. Tímto způsobem si ovšem šibalka chtěla ze strážníků udělat taxikáře.
Toužila se dostat do špitálu, aby tam v teple mohla přečkat mrazivou noc.
•• Sobota ••
Z Kosíře na Kosíř. I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Mužům se
po ní kráčí lehčeji, pokud je na jejím konci čeká pivo... Putovat z vrcholku
Kosíře na pivo Kosíř do stejnojmenného minipivovaru ve Lhotě pod Kosířem mohli účastníci zimního putování z Čelechovic na Hané.
•• Neděle ••
Ranní K.O. Správného boxera dostanete ráno z postele jenom tehdy, když
začnete počítat do deseti... Podívat se na krásný sport, který umí jen málokdo skutečně docenit, mohli lidé v sokolovně na Skálově náměstí. Domácí
boxeři zde narazili na favority z Ostravy.

o jaké návrhy šlo. „Předně bych z kina
chtěla udělat jeden obrovský zábavní
podnik. Bude zde kasino, restaurace,
veřejný dům, a protože zbožňuji zvířata, rozhodla jsem se místo protiatomového krytu založit zoologickou
zahradu,“ překvapila také Hósera velmi aktivní slečna šéfová jediného kina
v Prostějově. „Ten můj nejlepší nápad se
ale zrodil ve chvíli, kdy jsem se už vloni
setkala v Karlových Varech se Sylvesterem Stallonem. Zamiloval se do mě
a slíbil, že pokud v Prostějově budeme
mít někdy filmový festival, rád se přijede
projít po červeném koberci od radnice
do kina,“ dodala rozvášněná Barča.
Není divu, že tyto uvedené plány naprosto šokovaly celou radu města.
„Byla jsem z toho tři dny na kapač-

KRIMI
číslo

Kdekdo by čekal, že to bude otázka hodin, maximálně dnů. Opak
je však pravdou a už nejen místní
kriminalisté s policisty prozatím
marně pátrají po neznámém
útočníkovi, který v jejím prostějovském bytě přepadl slavnou tenistku Petr Kvitovou.
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Přestože sama dvojnásobná wimbledonská šampionka poskytla
Policii ČR i veřejnosti podrobný
popis pachatele, dnes je tomu již
jedenačtyřicet dnů, kdy „řezník“
uniká spravedlnosti. Nepomohla
ani stotisícová odměna, kterou
vypsal místní tenisový klub a jeho
členové. Utekl snad tento zlodějíček za hranice? Nebo se skrývá
někde doma a vůbec nechodí ven?
Snad budeme v příštích dnech
moudřejší...

objednejte si
PøEDPLATNé
STRANA 8

kách. Nápady to nejsou špatné, ale
budou stát miliardy korun, fakt mě
z toho šlehlo! Jenom Stallone si vezme
za jediný den pobytu v Prostějově pět
set milionů korun, zabědovala primátorka Prostějova Alena Rašáková těsně
poté, co se vrátila ze špitálu. „Jediné, co
se mi na plánech slečny ředitelky líbí, je
ten veřejný dům. Tam bych rád zašel
i já. Ale to ostatní... Nevím, jsme tady
větší krasavci než nějakej Rambo,“ míní
náměstek primátorky Pavel Šlehačka.
Mladičkou šéfovou kina Metro ale absolutně ve všem podpořila náměstkyně
primátorky pro kluziště a festivaly Ivana Hemeráková. „Mám z té děvčice
radost. Má dobré nápady, festival zde
v Prostějově rozhodně chcu! Mně samotné se nelíbí, že se jenom Karlovy

Vary mohou pyšnit nejlepšími filmy
a návštěvami světových hereckých celebrit. Jestli přijede Stallone, chcu jeho
podpis na pupík,“ odhalila svá největší
přání Ivana Hemeráková.
Ještě o tom bude rozhodovat zastupitelstvo, ovšem jak se zdá, v červenci tohoto
roku uvidíme v Prostějově nultý ročník
Mezinárodního filmového festivalu
s názvem Hemerak Films 2017. „Chtěla bych během festivalu prezentovat
deset nejlepších světových filmů všech
dob,“ zůstává optimistkou nová ředitelka kina Metro.
Za Agenturu Hóser Majkl

Čurající řidič. Jsme už za svoji praxi
zvyklí prakticky na ledacos, ale aby nám
do redakce chodily fotografie, na nichž je
vidět řidič Městské hromadné dopravy,
který močí na veřejné prostory a vše teče
z autobusu ven, to už je vážně moc! Na
druhou stranu i šofér těžký chleba má
a jak jsme zjistili, když jej to chytne, nemá
moc možností...
ZACHYTILI JSME…
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Na letošní už sedmnáctý ročník Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře vyrazilo
uplynulou sobotu celkem 121 účastníků, mezi nimiž byl i jeden běžkař!
Oproti loňskému klání se tak počet
snížil o necelou padesátku. Na vině
prý byla chřipková epidemie.
Více čtěte na straně 10
ZAUJAL NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
čtveřici 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.

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 30 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

ZDENÌK
IZER
Slavný bavič a moderátor zavítal
minulé úterý do Prostějova, aby
na prknech Městského divadla
polechtal bránice všem, kteří zavítali na jeho Autokolektiv. Jak se
Večerník naživo přesvědčil, stálo
to za to! Byla to skutečně zábava
s velkým Z.
Reportáž čtěte na straně 25
ZASLECHLI JSME…

„KDO MĚ ZNÁ,
NAJDE SI MĚ NA
FACEBOOKU, KDO NE,
JE MU POTOM ...“
Prostějovský zastupitel
Jan Navrátil
v první reakci pro Večerník,
aby osvětlil své rozhodnutí
vystoupit ze Strany zelených
POÈASÍ v regionu

ROMAN POHLODKO
se narodil 7. dubna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 2. prosince 2016. Jeho zdánlivé stáří je 44 až
45 let, měří 170 centimetrů, má černé
vlasy, hnědé oči a nosí knír, bradku či
strniště.
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U místního nádraží
v Prostějově
PROSTĚJOV Koncem loňského listopadu uhořel v jednom
z domků za místním nádražím
v Prostějově nešťastný bezdomovec. Přestože byla ruina, kde zemřel, spolu s přilehlými objekty
nedávno zbořena, jeho kolegové
prostor ve Sladkovského ulici ještě zcela nevyklidili. Kruté mrazy
tu stále přežívají kolem provizorně rozdělaných ohníčků. Nelze se
proto divit, že uplynulý čtvrtek na
místním hasiči zasahovali opět...
O požáru jednoho ze zbylých
drážních domků se záchranné
složky dozvěděli ve čtvrtek pět
minut před půl pátou odpoledne.
„Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Prostějova a dobrovolné jednotky z Vrahovic i Žešova.
Po příjezdu zjistili, že ohněm
je zasažen menší drážní domek
o rozměrech asi pětkrát pět metrů. Plameny zachvátily odpad,

zpravodajství

OPĚT HOŘELO

který byl uvnitř. V průběhu likvidačních prací hasiči rozebírali
střešní konstrukci a vyhledávali
skrytá ohniska, která dohašovali,“ informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje. Plameny dostali
hasiči pod kontrolu za dvacet minut od oznámení, likvidaci hlásil velitel zásahu v 18:18 hodin.
„Naštěstí nebyl nikdo zraněn
a ani škoda nevznikla prakticky
žádná,“ dodala Hacsiková.
Příčinou vzniku požáru je v šetření. Dle informací Večerníku
jím byl zřejmě ohýnek, který si
v cihlové boudě rozdělali bezdomovci. Ti však koukali, aby z místa rychle zmizeli. „Jak jsem požár
viděl, hned jsem vyrazil na místo
s foťákem. Plameny ještě sálaly,
ale v okolí už nikdo nebyl,“ prozradil při návštěvě redakce jeden
z očitých svědků požáru. (mls)
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zjistili jsme

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Hasiči dostali požár ve Sladkovského ulici pod kontrolu během pár minut.
Foto: HZS Olomouckého kraje

NAVRÁTIL
už není
ZELENÝ

Foto: archiv Večerníku

Budeme obcházet PARK U „REÁLKY“?

PROSTĚJOV Překvapivá zpráva šokové stupnice číslo jedna
dorazila do redakce Večerníku. Prostějovský zastupitel za hnutí
Změna pro Prostějov Jan Navrátil už není členem Strany zelených! Známý přívrženec přírody a také kritik prakticky všeho, co
podnikne koaliční seskupení na radnici, se tak na svůj styl rozhodl dost nečekaně k radikálnímu kroku v podobě dobrovolnéby se plocha hřbitova obcházela. Lidé ho odchodu ze strany. Dle toho se dá soudit, že jej muselo něco
by museli ujít několik metrů navíc, ale pořádně rozlítit. Těžko říct, vysvětlení pro Večerník o uplynulém
město získá zajímavou památku,“ vyjá- víkendu rázně odmítl.
dřil se již dříve pro Večerník zástupce
židovské nadace Tomáš Jelínek.
Něco takového je pro rodiče žáků
a studentů navštěvujících RG a ZŠ „Od středy nejsem již členem Strany zelených, která už není zelená, ale duměsta Prostějova nepřijatelné. „Ob- hově rozplizlá a všeobjímající. Na některé věci mají mí bývalí spolustraníci
čané už peticí dali jasně najevo, že si i v Prostějově a nyní i na kraji odlišné názory, než mám já, tak jsem si vnitřněco takového nepřejí. Zpochybňovat ně přebral, na co rezignuji raději... Zastupitelem za Změna pro Prostějov
jejich zdravý rozum a svobodné rozho- zůstávám, pokud si nebude deset procent lidí, co mne volili, přát moje oddování, tak to chce minimálně hodně stoupení,“ napsal ve druhé polovině minulého týdne na svůj facebookový
vysoké sebevědomí,“ vyjádřil se Pavel profil Jan Navrátil.
Ponížil, jeden ze členů petičního výbo- Večerníku informaci potvrdil jak v telefonickém rozhovoru, tak i v e-mairu. „Tím, že jsme sesbírali podpisy, jsme lové zprávě. Požádali jsme jej totiž o zodpovězení několika otázek. Napřísplnili cíl. Teď už záleží na vedení města, klad nás zajímalo, co jej k tomuto kroku vedlo, jaký bude jeho další osud
jak rozhodne. Budeme jen rádi, pokud v prostějovském zastupitelstvu či zda chystá přestup do jiného politickébude respektovat názor občanů,“ dodal ho dresu. „V tuto chvíli nic komentovat nebudu. Kdo mě zná, tak si mě
Ponížil, který se ještě krátce vyjádřil najde na Facebooku, kdo mě nezná, je mu potom ... nic,“ působil Navrátil
k údajným protižidovským náladám, v hovoru podrážděným dojmem. O pár desítek minut později nám zaslal
které měla petice vyvolat. „Kdo byl na vstřícnější zprávu. „Díky za e-mail a otázky. Já si to nechám pár dnů uležet
našem prvním setkání, dobře ví, že a jestli to bude ještě příští týden někoho zajímat, tak vám na ně odpovím.
jsme od začátku jednoznačně dali na- Zatím jen potvrzuji, že jsem ve středu ukončil členství ve Straně zelených,
jevo, že jakékoliv antisemitské postoje a zůstávám nadále aktivním v zastupitelském klubu Změna pro Prostějov,“
odmítáme a nepřipustíme. Šlo nám potvrdil Večerníku Jan Navrátil.
pouze o zachování veřejného prostoru „Honzu znám dobře, je to klidný a rozvážný člověk, který nedělá unáhlené
a chod školy. Do údajně antisemitské kroky. Obyčejně mívá vše dobře promyšleno. Muselo jít o něco z jeho poroviny to postavil až někdo úplně jiný,“ hledu nepřekonatelného a musel o tom uvažovat už delší dobu,“ řekl nám
vzkázal rozhořčeně Pavel Ponížil.
muž z blízkého okolí Jana Navrátila.
Co přesně však stojí za odchodem člena Zastupitelstva Statutárního
města Prostějova ze Strany zelených, na to musíme minimálně pár dnů
počkat. Jan Navrátil totiž slíbil Večerníku rozhovor, v němž by nám přece
(pk)
jen odpověděl na zaslané dotazy...

Zachování stávajícího stavu parku rada neschválila, petice jde do zastupitelstva

V současné době stojí před reálkou tato připomínka bývalého židovského hřbitova.
Foto: www.prostejov.eu

OMLUVA
PROSTĚJOV Jsou dny, kdy by se člověk nejraději neviděl... Jeden takový
jsme v redakci Večerníku prožili minulé
pondělí, kdy jsme brzy po ránu zjistili,
že část vašich oblíbených novin je zcela
jiná, než jsme do nočních hodin připravovali. Ani jsme se nedivili, že vaše
prvotní reakce byly plné zloby, kritiky
a zavržení. I s námi cloumaly v první
chvíli emoce.
Tiskařského šotka, který nemá v celé
historii Večerníku obdoby, jsme se ale
okamžitě snažili nahradit a správné
stránky byly umístěny na internetový
server www.vecernikpv.cz. Okamžitě
jsme přemýšleli, čím vám toto nedopatření nahradíme. Abychom jej vysvětlili, celý problém nastal při selhání
přenosu dat do tiskárny, kam velkým
omylem doputovaly strany čísla 4, ale
z loňského roku...
Proto bychom se chtěli všem čtenářům
i obchodním partnerům moc omluvit.
Toto nedopatření nás bude mrzet ještě
hodně dlouho a věřte, že se vám jej budeme snažit vynahrazovat nejen po celý
tento rok. Prozatím přijměte nádavkem
čtyři dnešní strany navíc, o které jsme vás
v minulém čísle „ošidili“.
Ještě jednou se omlouvám a věřím, že
nám dáte „druhou šanci“, a i nadále
nám zachováte přízeň.
Petr Kozák, šéfredaktor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Martin ZAORAL
Rada města vzala na vědomí obsah
petice „Za zachování stávajícího stavu
parku a jeho okolí před RG a ZŠ města
Prostějova na ulici Studentská v plném
rozsahu a beze změn“, kterou podepsaly
přes tři tisíce lidí. Petice však není pro
další rozhodování ve věci jakkoliv závazná. „Žijeme v demokratickém státě
a lidé nepochybně mají možnost vyjádřit svůj názor. K jejich názoru budeme
přihlížet, ale až ve chvíli, kdy budeme
znát konkrétní návrh na kompletní řešení dané lokality. Nic takového jsme
dosud neobdrželi,“ vyjádřila se aktuálně

Petr KOZÁK

ROZHIOVOR S ČLENEM PETIČNÍHO
VÝBORU NAJDETE NA STRANĚ 8

➢

JAK BUDE VYPADAT
PLUMLOVSKÁ
ulice po své rekonstrukci?

Vizualizace o budoucí podobě mnohé napoví. Podívejte se!
Vizualizace: ing. arch. Michaela Nášelová

Více
čtěte na
16

16011811484

PROSTĚJOV Pokud budete chtít
jít od Lidické ulice do budovy Reálného gymnázia a základní školy ve
Studentské ulici, pak budete muset
„rehabilitovaný“ židovský hřbitov
obejít. To vyplývá z aktuálního návrhu nadace Kolel Damasek Eliezer,
který má redakce Večerníku k dispozici. Něco podobného je pro řadu lidí
z Prostějova nepřijatelné, zásadním
argumentem je především zhoršený přístup do školy. Radní dle svých
slov žádný podobný návrh neobdrželi, dočkat by se mohli už tento čtvrtek 2. února, kdy budou se zástupci
nadace osobně jednat.

prostějovská primátorka Alena Rašková s tím, že tento návrh bude snad předložen na čtvrteční schůzce se zástupci
židovské nadace. Pervní žena radnice
rovněž zpochybnila tvrzení, že na bývalém hřbitově v současnosti dochází
k venčení psů. „Něco takového naše vyhláška neumožňuje,“ upozornila.
Nejvíce emocí a slov o „zmanipulované“ petici vyvolala dnes již neplatná vizualizace, která byla k vidění na
webových stránkách města a k níž
už se nyní nikdo nehlásí. Od projektu se totiž distancuje jak nadace Kolel
Damasek Eliezer, tak i prostějovský
magistrát. „Město si něco takového určitě nevymyslelo. Takové požadavky,
jaké jsou zachyceny na vizualizaci, byly
skutečně vzneseny a my jsme je odmítli.
I nadále pro nás zůstávají klíčové chod
školy a dostupnost lokality pro složky
záchranného integrovaného systému,“
potvrdila na tiskové konferenci po jednání rady města Alena Rašková.
Přestože forma se změnila, obsah návrhu nadace Kolel Damasek Eliezer
ale zůstává prakticky stejný. Pouze
cihlovou zeď nahradil zelený plot.
„Náš současný návrh předpokládá, že
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LOUPEŽ U DONY Sídlo hraběnky
z
Dobromilic
ODLOŽENA!
Takto násilníka zachytila bezpečnostní kamera, v Prostějově jej však zřejmě nikdo
nezná...
Foto: archiv Večerníku

PROSTĚJOV Před bývalým klubem
Las Vegas v Jihoslovanské ulici došlo
loni v říjnu k loupežnému přepadení. Jeden z návštěvníků baru nejprve
napadl jiného muže, následně mu
sebral mobil a utekl směrem k Husovu náměstí. Při objasňování případu
bohužel nepomohl ani snímek z bezpečnostní kamery...
„Zašel jsem si na pivo do restaurace
U Holuba, která se nachází na Trávnické
ulici. Tam se dal se mnou do řeči jeden
z návštěvníků. Když zavírali, rozhodli jsme
se, že ještě půjdeme jinam. Stavili se tak
v nedalekém bývalém klubu Las Vegas
v Jihoslovanské ulici. Nyní se to tam jmenuje bar U Dony. Můj společník zde začal
být agresivní, chtěl jsem tedy jít pryč. On
ovšem vyrazil za mnou, před barem na
mě zezadu skočil a povalil mě. Podařilo se
mi ho odstrčit a vytáhl jsem mobil s tím,
že zavolám policii. Jenže ten člověk mi ho
vytrhl a dal se s ním na útěk směrem k Husově náměstí,“ popsal Večerníku případ
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K necelým šesti milionům korun
z Evropské unie přihodila více jak milion korun z vlastního rozpočtu a za tyto
peníze se hraběcí sídlo dočkalo kompletní opravy. K jeho slavnostnímu
otevření došlo 11. února 2016.
V muzeu jsou nyní k vidění selská
jizba a domácnost takové, v jakých
žili naši předci před více jak sto lety.
Součástí expozice je i přehlídka zemědělských strojů. Nahoře jsou pak
dva menší sály pro pořádání výstav
a přednášek. „Mimo jiné se u nás konala výstava fotografií Hanácká krajina
očima amatérských fotografů, kdy jedním z vystavujících autorů byl někdejší
starosta Mořic pan Jaroslav Knap. Jen
tuto výstavu navštívilo šest set padesát
lidí. Mnozí z nich se přitom zúčastnili
desátého ročníku oblíbeného putování
Na bicyklech Němčickem, které mělo
u nás zastávku. S velkým ohlasem se
také setkala říjnová přednáška o bylin-

Sídlo hraběnky v Dobromilicích dříve připomínalo strašidelný dům, nyní se
z něj stalo místo pro pořádání výstav a přednášek.
2x foto: Martin Zaoral

kách Jarmily Podhorné z Brodku
u Konice, kterou bychom rádi někdy
zopakovali,“ informovala Denisa Zatloukalová, která má provoz RegionálníhomuzeavDobromilicíchnastarost.
Svoji výstavu v muzeu měly i výrobky
dětí z místní mateřinky, naposledy zde
lidé mohli obdivovat papírové betlémy
s domalovávaným pozadím. „Připravujeme výstavu historických oděvů na
panenkách od antiky až po současnost,

jejíž název je Střípky z dějin módy,“ zve
všechny Zatloukalová s tím, že na jaře
by se před muzeem měla objevit také
parní mlátička legendární prostějovské
firmy Wichterle & Kovářík.
Pokud chcete muzeum v Dobromilicích sami navštívit, pak kromě slavnostnívernisážemůžeteikaždéúterý
mezi devátou a dvanáctou hodinou
a každý čtvrtek pak od třinácti do sedmnácti hodin.
(mls)

Městský skútr projel první stopy
Zima konečně dorazila i do
Prostějova a tak radnice může
ku prospěchu všech vyznavačů
lyžování využít i sněžný skútr,
který byl za 350 000 korun zakoupen městem na konci roku
2006. Pomocí sněžného skútru
projeli ve středu večer pracovní-

ci radnice první běžkařské stopy
v okolí města.
„Teď je možné na běžkách vyrazit od
bistra Cavallo v lesoparku Hloučela
podél této říčky přes Tichou až do
Mostkovic a nazpátek,“ hlásil Večerníku Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova. „K dispozici jsou tak dvě

stopy vedle sebe. Věřím, že běžkařům
poslouží k jejich spokojenosti a zároveň bych chtěl požádat pěší turisty, aby
tyto stopy neponičili a nerozšlapali,“
pokračuje Uchytil. Tato trasa však nebude jediná, která se bude pomocí skútru ošetřovat. „Dnes večer projedeme
další trasu, konkrétně od ulice Určic-

ká, směrem na Domamyslice a Alojzov. Stopa bude připravena na nadcházející víkend. Věřím, že počasí vydrží
a vyznavači běžek si sportu v sobotu
a v neděli dosytosti užijí,“ uvedl ve
čtvrtek Vlastimil Uchytil.
Sněžný skútr zakoupilo město v závěru loňského roku za částku 350 tisíc

17012410091

29. 1.
2007

Petr Pluskal, který nám zároveň poskytl
snímek z bezpečnostní kamery uvedeného baru. Na něm je vidět přibližně čtyřicetiletý černovlasý muž štíhlé postavy.
Přestože byla fotografie pravděpodobného pachatele zveřejněna, muže se policistům vypátrat nepodařilo. „Nedávno mi
z kriminálky přišel dopis, v němž mě policisté informovali, že případ byl odložen...,“
prozradil Petr Pluskal.
Kontaktovali jsme tiskového mluvčího
a ten Večerníku informaci potvrdil. „Pachatele se nepodařilo pachatele ustanovit a prověřování bylo v zákonné lhůtě
odloženo,“ zareagoval František Kořínek.
Současně nesouhlasil s výkladem celého
případu odcizení mobilního telefonu.
„Byl kvalifikován jako krádež, nikoli
jako loupež. Z toho důvodu okolnosti
případu v rámci své věcné působnosti
prověřovali policisté z obvodního oddělení Prostějov 1,“ upřesnil tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
(mls)

DOBROMILICE
Oprýskané
zdi, opadaná omítka, vymlácená
okna, stromky vyrůstající přímo
z polorozpadlého balkónu. Přesně
tak to před třemi roky vypadalo ve
zchátralém sídle hraběnky Marie
Anny Bukowkové v Dobromilicích.
Tento STÍN MINULOSTI ovšem
na rozdíl od řady jiných již zmizel.
Místo něj vyrostlo Regionální muzeum, jež slavnostně otevřelo své
dveře loni v únoru. Od té doby se
zde konala řada akcí, které navštívilo přesně 1 937 lidí.
Hraběnka Marie Anna Bukowková
koupila obec Dobromilice v roce 1796
od zemského soudu za závratných 90
250 zlatých. Poněvadž v roce 1835 zemřela bezdětná, přešly Dobromilice na
jejího synovce, který je rychle prodal.
V sídle nedaleko místního kostela,
které si hraběnka nechala vybudovat,
byla do roku 1982 školka. Od té doby
však byl objekt prakticky nevyužívaný,
chátral a přes třicet let byl veřejnosti
nepřístupný. Přesto místní lidé na svoji hraběnku nezapomněli. Před třemi
roky „u ní doma“ uspořádali strašidelnou prohlídku, které se zúčastnili
mimo jiné i dr. Frankestein se svým
monstrem, spanilá dívka spící v rakvi či
věštkyně. Ojedinělá akce se tehdy konala v polorozpadlé ruině. Od té doby
se však hodně věcí zásadně změnilo
k lepšímu. Obci se totiž na třetí pokus
podařilo uspět se žádostí o dotace.

OPĚT KRÁŠLÍ UMĚNÍ

jak šel čas Prostějovem ...

Pernštýnské náměstí

korun s cílem nabídnout občanům
v rámci projektu Zdravé město dostupné lyžování. Vzhledem k tomu, že
v blízkém okolí nejsou žádné vysoké
hory, je právě běžkování významnou
alternativou pro vyznavače zimních
sportů ve městě. „Je to výhodná investice, vždyť investovat do lidského zdraví je vždy výhodné. V loňském roce
šlo z rozpočtu města zhruba čtyřicet
milionů korun na sportovní aktivity
různých oddílů, na sociální či zdravotní
projekty. V tomto ohledu je tedy podle
mého názoru oněch 350 tisíc korun za
sněžný skútr jen nepatrnou částkou.
Samozřejmě že se najdou kritici, kteří
tvrdí, že jde o zbytečné vyhazování
peněz. Ale kdo má v našem městě rád
lyžování, tak naši snahu o vytvoření
běžeckých tras jistě uvítá. Už minulý týden se nám také ozývali lidé, kteří chtějí
projet stopy i v jiných lokalitách. A třeba
i v jiných obcích, například v Alojzově či
Mostkovicích. Zřejmě těmto žádostem
vyhovíme, protože kvalitní lyžařské stopy v okolí těchto lokalit si přejí i Prostějované, kteří je hojně využívají,“ uzavřel
místostarosta Vlastimil Uchytil.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

Bývalo tu hodně palíren. Pernštýnské náměstí náleží k přirozenému historickému
centru města. Původně se jmenovalo Zámecké náměstí (Schloss-Platz), od roku 1893
Pernštýnské náměstí (v letech 1940 až 1945 Pernstein-Platz). Pojmenováno bylo podle
šlechtického rodu Pernštejnů, kteří v letech 1495 až 1599 vlastnili Prostějov. V letech
1522 až 1526 zde vybudovali renesanční zámek, který tvoří dodnes dominantu náměstí.
Po pravé straně archivního snímku z roku 1914 vidíme podobu bývalého právovárečného domu U Modrého lva. V minulosti zde byl zájezdní hostinec, poté potraviny a před
domem se nacházela městská kašna. V domě číslo 3 se v domě Jana Weigla prodávaly
motorky Viktoria. V domě U Tří zajíců (číslo 5) byla palírna rodiny Vařeků, v takzvaném
Knížecím domě naproti zámku měli palírnu židé.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

17012610108

Příště: Olomoucká ulice

Kdepak ty deset let staré sněhy
jsou...? A to doslova. Na konci roku
2006 byl radnicí zakoupen s velkou slávou sněžný skútr, který byl
hned v lednu a únoru následujícího
roku skutečně stoprocentně zatížen.
V tu dobu nikdo proti koupi drahého
stroje nic nenamítal. Ale ouha! Jak
naschvál byla právě před deseti lety
v Prostějově naposledy ta pravá zima.
Už nikdy potom až do dneška naše
město nezakryla sněhová peřina měřící dvacet a více centimetrů. Není tedy
divu, že skútr ležel dlouhé roky ladem
ve skladě, nakonec musel být prodán.
Prostějovu sloužil pouze jediný rok.
Drahý špás na to, aby se na něj radní
chodili pouze dívat...
(mik)

letos slavíme jubileum...
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168 POLICISTÉ MUŽE OBJEVILI VE VÌZENÍ
hodin

Žena marně pátrala po svém partnerovi...

s městskou policií

Chtěl ukrást alkohol

Minulé pondělí 23. ledna si v nákupním
středisku pracovnice bezpečnostní služby
všimla muže, který z několika lihovin odstranil ochranný čip proti krádeži a vložil
je do tašky. Následně prošel přes pokladní
zónu bez zaplacení, avšak byl zadržen. Přivolaným strážníkům se ke krádeži přiznal.
Jednalo se o alkohol v hodnotě přes dva
tisíce korun. Svým jednáním je podezřelý
z přestupku proti majetku, celá věc postoupena správnímu orgánu k dořešení.

PROSTĚJOVSKO Kdyby muži měli takové ženy, jaké si zaslouží,
pak by měli zatraceně těžký život. Citát spisovatele Oscara Wilda
stoprocentně platí pro muže, odešel z domova, který sdílí se svojí
partnerkou. Domů se hned tak nevrátí...

Martin Zaoral
Muž z domova odešel ve čtvrtek 19.
ledna ráno. Kam jde, to se své devětatřicetileté partnerce neobtěžoval říct.
Ta se po něm ale pochopitelně začala
okamžitě shánět, nikde ovšem nebyl
k nelezení. Nevrátil se ani v pátek, ani

v sobotu, ba ani v neděli. Žena se proto rozhodla zavolat policii.
„Policisté po muži ihned začali pátrat. Po prověření známých muže
i nemocničních zařízení v okolí se
policisté s dotazem obrátili i na Generální ředitelství Vězeňské služby
ČR. Kolegové z vězeňské služby

policistům potvrdili, že pohřešovaný
muž již v den svého zmizení nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody
do vazební věznice v Olomouci,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov s tím, že ve vězení si
bude odpykávat tříměsíční trest za
své dřívější protizákonné jednání.
Otázkou tak zůstává, zda bude
paní o návrat svého „tajnůstkáře“
po uplynutí této doby ještě vůbec Žena se svého partnera hned tak
nedočká.
Ilustrační foto: internet
stát...

Útočníkovi na Kvitovou hrozí až 12 let Ztracena
Případ napadení tenistky řeší policisté jako vydírání

Foto: MP Prostějov

Lhala, chtěla do tepla...

Uplynulý pátek 27. ledna o půl druhé ráno se strážníci dozvěděli o opilé
ženě nacházející se před vchodem do
obchodního domu poblíž ulice Olomoucká. Hlídka na uvedeném místě
tuto osobu zastihla. Žena tvrdila, že se
stala obětí dvou útočníků-bezdomovců, kteří ji zranili. Prý má zraněnou
nohu a nemůže chodit. Policisté však
zjistili, že celou událost s napadením si
dotyčná vymyslela. Měla totiž v úmyslu strávit noc v nemocnici v teple a pěšky se už totiž „dámě“ nechtělo...

Mizerná nálada

V pondělí 23. ledna byl spatřen muž,
jak několikrát nohou kopl do pneumatiky zaparkovaného vozidla. Jeho čin
nenechal klidným jiného muže, který
vše nahlásil. Strážníci zjistili na místě třicetiletého opilého muže, který své chování omlouval, že je ve špatném rozpoložení. Škodu naštěstí nezpůsobil. Věc
byla protentokrát řešena domluvou.

Skončili na záchytce

Předminulý pátek 20. ledna o půl jedenácté večer byli strážníci informováni
o člověku ležícím na chodníku v ulici
Krátká. Hlídka zjistila osmapadesátiletého opilého muže, který nebyl schopen se sám o sebe postarat. A také při
dechové zkoušce nadýchal 2,05 promile. Nebylo tedy jiné možnosti než ho
umístit do protialkoholního zařízení
v Olomouci. O den později ve stejnou
dobu opět na základě telefonického
oznámení vyjížděli strážníci k opilci.
Ten nejdřív hlídce tvrdil, že má zdravotní potíže, ale přivolaný lékař u něj
zjistil jen opilost. Dechovou zkouškou
u šestačtyřicetiletého muže změřili
3,12 promile, proto byl za doprovodu
strážníků převezen na záchytnou stanici do Olomouce.

Bezdomovec s kočárkem

V sobotu 21. ledna okolo sedmé hodiny přijali strážníci oznámení o osamoceném dětském kočárku v ulici
Olomoucká nedaleko domu služeb.
Strážníci na místě zjistili, že jde o věc
patřící muži bez domova. Ten se toho
času nacházel v blízké autobusové zastávce a kočárek si jen odložil.

Pouštěli hudbu nahlas

Dva mladíci přišli předminulou neděli
22. ledna do pohostinství a nahlas pustili hudbu z počítače, čímž ale obtěžovali přítomné hosty. Na obsluhu, která
je požádala o ztišení, nereagovali. Proto
byli přivoláni strážníci. Ti tuto dvojici
ve věku dvaadvaceti a pětadvaceti let
vyzvali k opuštění provozovny. Pánové
uposlechli a z těchto prostor odešli.

Ke klíčům našli i auto

Neznámá osoba vhodila v neděli 22.
ledna klíčky od vozidla muži do domovní schránky. Ten nález oznámil
na linku 156. Strážníkům se podařilo
zjistit, od kterého vozu klíčky jsou. Poté
vyrozuměli majitele tohoto vozidla,
který si automobil zkontroloval. A vše
bylo v naprostém pořádku...

PROSTĚJOV Napadení někdejší tým, který společně s policisty a krimidruhé nejlepší tenistky světa Petry nalisty z Prostějova důsledně prověKvitové v jejím prostějovském bytě řuje i vyhodnocuje všechny doposud
vyšetřují policisté jako zvlášť závažný zločin vydírání. Dle aktuálních
informací si celý případ, který stále
nedoznal rozřešení v podobě dopadení útočníka, si převzali krajští
kriminalisté.
K přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky došlo už čtyři dny
před Štědrým dnem loňského roku.
Neznámý pachatel ale před spravedlností stále uniká. „V uplynulých
dnech byla stanovena právní kvalifikace skutku napadení tenistky Petry
Kvitové v Prostějově, který je nyní
prověřován pro podezření ze zvlášť
závažného zločinu vydírání. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Případ si vzhledem ke stanovené Přibližná podoba pachatele, který
právní kvalifikaci převzali krajští měl napadnout tenistku Petru KvitoFoto: Policie ČR
kriminalisté. „Byl ustanoven pracovní vou.

získané poznatky. Úspěšné vyřešení
případu a dopadení pachatele je pro
nás prioritou,“ zdůraznil Kořínek.
Vyšetřovatelé při stanovení právní kvalifikace zohlednili i zranění
šestadvacetileté tenistky. Pachatel svým činem totiž
způsobil oběti těžkou újmu
na zdraví. Při potyčce útočník Kvitovou pořezal, ještě týž den
večer tenistka absolvovala téměř
čtyřhodinovou operaci v Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.
Rekonvalescence zabere několik
měsíců, v současné době se Petra
Kvitová zotavuje na Kanárských
ostrovech.
Útočníka se dosud policii nepodařilo vypátrat, přestože prostějovský
tenisový klub a jeho členové za informace vedoucí k jeho dopadení vypsal
stotisícovou odměnu. Na policii se po
incidentu už obrátily desítky lidí, kteří
reagovali zejména na zveřejněnou přibližnou podobu pachatele. Zatím bezúspěšně...
(mls)

ve vlastním městě

PROSTĚJOV Do jedné z prostějovských prodejen zavítala v sobotu
21. ledna dezorientovaná seniorka.
Prodavačka se obrátila s tímto upozorněním na linku městské policie,
načež přivolaným strážníkům stařenka sdělila jen jméno a příjmení,
více nebyla schopná...
„Přesto se podařilo zjistit ženino bydliště
a strážníci ji převezli domů,“ prozradila
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov Seniorka ale neměla
klíče a vstupní dveře bytu nepoznávala.
„Hlídce se povedlo telefonicky zkontaktovat její dceru, která však bydlí v Čechách
a nemohla se v krátkém čase dopravit na
místo. Vyšlo ovšem najevo, že její matka
je nemocná a tak strážníci přivolali lékaře.
Ten vyrozuměl o celé situaci hasiče, kteří
otevřeli byt. Hlídka následně pomohla
nemocné starší paní se obléci, dohlédla,
aby si vzala kabelku s doklady, telefonem
a dalšími potřebnými věcmi. Poté společně vyčkali příjezdu sanitky, která převezla
ženu do nemocnice,“ dodala Adámková.
Věřme, že tam už se o seniorku postarali
a její stav se nebude zhoršovat... (mls)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

PŘI ROZLUČCE SE SVOBODOU

ROZKOPALI ZRCÁTKA U AUT
BYLI JSME
U TOHO

Vojtěch Pelikán, Tomáš Capay a David Langer
to přehnali s chlastem i „drogou lásky“

PROSTĚJOV Tak to byla rozlučka! Loni koncem února měl
Vojtěch Pelikán nastoupit do vězení. Pozval tedy své kamarády, aby pořádně „zapařili“. Vše skončilo krádeží dvou kamer
a rozkopáním přibližně patnácti zrcátek u aut zaparkovaných
v ulicích Stanislava Manharda a Jana Olivetského. Trojice
mladíků se minulé úterý opět sešla u prostějovského soudu.
A Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Když toho únorového rána vyšli
obyvatelé ulic Stanislava Manharda
a Jana Olivetského před své domy,
nestačili se divit. Jejich auta byla poničená, asi patnácti z nich chyběla
zrcátka. Mnozí z nich kvůli tomu
měli velký problém dostat se toho
dne do práce. Trable jim způsobila
trojice mladíků, které více než práce
přitahují party, drogy a alkohol. Večer předtím se totiž sešli, aby zapili
nástup jednoho z nich do vězení Vojtěcha Pelikána, který byl odsouzen za velké množství krádeží i loupež v baru Plzeňka v Krasické ulici...
Asi dvacítka jeho kamarádů se sešla v hospodě Na Újezdě. Kromě
tvrdého alkoholu si všichni s chutí
dopřávali i extázi. Spolu s touto drogou napumpovali do těla spoustu

energie a touhu spolu komunikovat
i objímat se. Minimálně tři z nich se
však na závěr večera příliš láskyplně
nechovali. Pelikán společně s Tomášem Capayem a Davidem Langerem
nejprve ukradli dvě kamery z prodejny Habro nedaleko prostějovských
lázní, i s nimi v batohu pak pokračovali směrem od drozdovického
rybníka do Krasic. „Moc si z toho
večera nepamatuji. Až když jsem se
následující den probudil, tak jsem
si na Facebooku přečetl, co jsem
všechno vlastně dělal...,“ klopil před
soudem oči Tomáš Capay, který svého času patřil do feťácké party kolem
Ilie Sisova. V současnosti tento mladík přespává různě po kamarádech,
a když je nejhůř, hledá azyl u své maminky, která ho však vzhledem k jeho
chování doma zrovna ráda nevidí.
„Vojta Pelikán kopal a bušil do aut
na jedné straně, Tomáš Capay na
druhé. Myslím, že za tím stál vztek
a frustrace z toho, že má Vojta nastoupit do vězení. Já jsem šel za nimi
středem a nic takového jsem nedě-

ČERNÁ
KRONIKA

Kvůli brašně rozbil sklo u auta

Ilustrační foto

Na odložené věci ve vozidle doplatil
další řidič a poškozený v jedné osobě.
Uplynulý čtvrtek 26. ledna v odpoledních hodinách nechal nákladní vozidlo
Iveco zaparkované na parkovišti u marketuvuliciKonečná.Neznámýpachatel
rozbil sklo na dveřích a z prostoru mezi
sedadlem řidiče a spolujezdce ukradl
brašnu s osobními doklady a doklady
od vozidla, klíči od vozidla, peněženku
s finanční hotovostí 9 500 Kč a dvěma
platebními kartami. Celková škoda byla
vyčíslena na patnáct tisíc korun. Případ
policisté šetří pro trestné činy krádež
a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Vloupání do dodávky

V době od 17. do 23. ledna se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do dodávky
značky Fiat zaparkované v Norské ulici.
Z nákladového prostoru vozidla poté
ukradl skládací kufřík s drobným pracovním nářadím a elektrické nářadí v plastových kufřících. Jednalo se o AKU vrtačku
a příklepovou vrtačku značky Makita
a úhlovou brusku značky Black&Decker.
V případě dopadení a prokázání viny mu
za přečin krádež hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Starý trik vynesl zisk

Minulý úterý 24. ledna vpodvečer vyjížděli policisté řešit případ okradené
ženy do jednoho z prostějovských marketů. Dle výpovědi poškozené do prodejny vinotéky krátce po devatenácté
hodině vstoupili tři zákazníci. Dvě ženy
zabavily prodavačku a mezitím neznámý muž nepozorovaně vnikl do skladu, načež z neuzamčeného příručního
trezoru, který zde byl uložený, odcizil
finanční hotovost 18 700 Kč. Případ je
všetřován pro trestný čin krádež.

Odložená kabelka zabrala

Na linku 158 bylo v úterý 24. ledna večer
přijato oznámení o ukradení kabelky
z nákladního vozidla Iveco, které bylo
zaparkované na čerpací stanici v Žešově.
Během deseti minut se neznámý pachatel dostal do auta po rozbití okna na předních dveřích a ukradl z něho dámskou
kabelku s kosmetikou, osobními doklady a peněženkou s finanční hotovostí
3 700 Kč. Celková škoda na odcizených
věcech byla vyčíslena na 7 200 Kč. Na vozidle vyčíslena doposud nebyla. Případ je
vyšetřován pro trestný čin krádeže.

Zloděj vybral peníze z účtu

Zatímco Tomáš Capay a David Langer zůstávají na svobodě, Vojtěch Pelikán
si už v base odpykává trest za celou řadu krádeží i loupež v baru Plzeňka.
2x foto: Martin Zaoral

lal,“ vyjádřil se David Langer, který
jako jediný z trojice obžalovaných
popíral svůj podíl na řádění. K jeho
smůle však číšníka z restaurace Koliba usvědčovali ze lži nejen oba jeho
kumpáni, ale i další očití svědci. Ti
rovněž na výtržníky zavolali policisty, kteří Pelikána a Langera dostihli
ještě před tím, než došli do Krasic,
Capay už v té době odpočíval v bytě
své maminky.
Mimo okolností ničení aut se mladíci nebyli schopni shodnout na
tom, kde vlastně skončily ukradené kamery. Pomoci vzpomenout
si by jim mohla také jedna ze svědkyň. Ta však v úterý k soudu nedorazila, i proto bylo hlavní líčení
odročeno.

Uplynulou středu 25. ledna před sedmnáctou hodinou odcizil dosud nezjištěný
pachatel z nákupního košíku v Plumlovské ulici dámskou kabelku. Spolu s kabelkou přišla padesátiletá žena i o osobní
doklady, platební kartu, mobilní telefon
a finanční hotovost pět set korun. Dle
poškozené u platební karty neměla přiloženo číslo PIN. Přesto pachatel bezprostředně po činu ukradenou platební
kartu použil k výběru finanční hotovosti
ve výši patnáct tisíc korun. Celkem byla
způsobená škoda vyčíslená na bezmála
osmnáct tisíc korun. Pro své jednání
je pachatel podezřelý z přečinu krádež
a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,
za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
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BLAHOPØEJEME!!!

Lilly PETRŽELOVÁ
12. 1. 2017 51 cm 4,00 kg
Kralice na Hané

Petr JERGL
23. 1. 2017 49 cm 3,05 kg
Prostějov - Vrahovice

Richard ČAJKOVIČ
25. 1. 2017 52 cm 3,96 kg
Prostějov

Ivana Hemerková

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:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

PROSTĚJOV Již podruhé se Střední
zdravotnická škola zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku. Tento na
první pohled ne zrovna pochopitelný
název má symbolizovat spojení těch,
kteří žijí v relativním blahobytu, s těmi,
kteří žijí v podstatě ze dne na den...
O co vlastně jde? Zapojené školy postaví sněhuláky, vyfotí je a následně
přispějí dobrovolnou finanční částkou
na konto projektu. Letošní výtěžek je
určen pro transport kol, jež potěší děti
ve státě Gambie.
Možná si říkáte: „Jak jednoduché“.
Stavbu sněhuláků ovšem doprovázejí konkrétní termíny a víte, jak
v Prostějově sněží. A tak i všichni ze
„zdravky“ čekali, kdy nastane ten
vhodný okamžik. Ranní sněžení ve

Foto: archív SZŠ Prostějov

Michal KADLEC
O nepříjemné situaci přímo v centru
města dobře vědí i kousek vedla na
radnici. „Problém holubů ve městech,
zejména v zimním období, je běžný
nejen v Prostějově, ale i v jiných městech. Nedá se říct, že bychom registrovali větší obtíže než jinde, ale většinou
v zimním období je tato záležitost
patrnější,“ konstatuje Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statu-

čtvrtek 12. ledna signalizovalo, že by
to šlo. Zainteresovaní jedinci se hned
ráno spojili prostřednictvím mobilních
telefonů, po zahájení výuky se začalo
stavět a výsledek se dostavil. Protože
jsou ovšem studenti „zdravky“ i při
svém povolání tak trochu kreativci, tak
jejich sněhuláci měli opravdu netradiční doplňky, a to například klobouček
Bacardi, žabky na nohy Metaxa, místo očí ozdobné hvězdy a místo knoflíků
víčka od PET lahví, která mimochodem budou následně pomáhat v jiném
charitativním podniku.
Jak uvedla koordinátorka humanitárních akcí ve škole Martina Papšová,
je potřeba si i při těchto vážných programech zachovat humor a nadhled
a i tak pomoci dobré věci...
(mm)

A co očekávat od letošních zápisů do základních škol? „V Prostějově asi opět přijde méně dětí
než v předchozím roce. Soudím
podle poklesu porodnosti a myslím, že tento trend bude pokračovat
i v dalších letech. To ale zatím není
důvodem, že bychom uvažovali
o zrušení některé z prostějovských
základních škol. Zřejmě ale brzy
dojde k redukci počtu prvních tříd,
které budeme otevírat. V tomto
školním roce jich registrujeme devatenáct a chodí do nich 498 prvňáčků. V předchozím to bylo 536,
otevřeno bylo jednadvacet prvních
tříd. Uvidíme po letošních zápisech, jak se s jednotlivými řediteli
škol domluvíme,“ konstatovala prostějovská náměstkyně primátorky
pro školství.

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.

GRIMI

je krásný kříženec malého vzrůstu ve věku zhruba jeden rok. Když
do útulku přišla, byla vystrašená a nechtěla lidem důvěřovat. Ale
teď už je to mazlivá a velmi učenlivá fenečka. S fenkou i se psem
se bez problému snese, na vodítku trošku tahá. Vhodná k dětem.

tárního města Prostějova. „Já myslím,
že holubi budou kálet na tento dům
na náměstí i v létě! Vím, že zmíněná
restaurace plánuje v letním období
zřídit před domem zahrádku, kde se
budou podávat i jídla. To máme čekat,
že se nám ten pták doslova vysere do
polévky? Nejhorší je, že někteří nájemníci tohoto domu v centru města
holuby dokonce krmí,“ postěžovala si
Večerníku návštěvnice restaurace, která si nepřála být jmenována. Její identitu i kontakt má redakce k dispozici.
„Strojní zametání chodníků, včetně strojního zametání ptačího trusu
okolo domů, se provádí denně, ale
v zimním období je tato činnost omezena teplotou. Ve stroji by mohla zamrznout voda a také chodník by po
takovémto čištění mohl zůstat velmi
kluzký,“ uvádí menší problém s úkli-

Nešt÷stí pro všechna m÷sta! V Prost÷jov÷ ale holubi kálejí pąímo v centru m÷sta na hosty restaurace v tomto dom÷! Koláž Veéerníku

MIZÍ Z PROSTĚJOVA

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

NENSY

EXKLUZIVNĚ

OPRAVY SILNICE

dem při současných mrazech náměstek primátorky. Ten kromě toho ale
Večerníku také potvrdil, že už několik
let právě na střeše domu, kde působí
Plzeňská restaurace, probíhá odchyt
holubů. „Přímo v půdních prostorách domu v Kravařově ulici číslo
1 je instalováno odchytové zařízení.
Ten provádíme nepřetržitě od roku
2006 a je zabezpečován prostřednictvím odchytového holubníku, který je
umístěn ve vikýřovém okně v půdním
prostoru. Odchyt je nejúčinnější v období od listopadu do dubna, tedy od
podzimu do jara, kdy holubi nemají
dostatek přirozené potravy. Měsíčně
je odchycena zhruba padesátka holubů,“ konstatoval Jiří Pospíšil.
Otázkou je, zda toto všechno je
dostatečné opatření. Večerník se
přesvědčil na vlastní oči, že před
domem v centru města je na chodníku jeden holubí „poklad“ vedle
druhého...
Tato komunikace vedoucí k palírn÷ v Žešov÷ by se m÷la ješt÷ letos opravit.
Samotného provozovatele restauraFoto: archiv Veéerníku
ce se námsice podařilo zkontaktovat,
k celé záležitosti se však v tuto chvíli ŽEŠOV Tak přece jen! Opravu náměstek primátorky Statutárního
silnice a výstavbu chodníku slíbili města Prostějov.
nijak vyjadřovat nechce.
prostějovští radní na svém setkání V rámci stavebních prací má být pros občany v Žešově a dle aktuálních vedena oprava komunikace v délce
zpráv by se rekonstrukce měla roz- 274 metrů, rekonstrukce chodníběhnout letos v dubnu a vše má být ků, odvodnění a veřejného osvětlehotovo o dva měsíce později. Měst- ní. „Předpoklad dokončení prací je
skou kasu přijde na 4,8 milionu ko- červen letošního roku,“ uvedl Fišer.
run. Vše ale ještě musí projít únoro- Podle jeho vyjádření je ve smlouvě
vým zastupitelstvem.
o dílo také bod, ve kterém je stanoveInvestiční akce byla připravována na podmínka, že když v termínu do
v roce 2016. Na základě rozhodnutí 30. března nebudou schváleny finančporady primátorky bylo vypsáno vý- ní prostředky, stavba nebude realizoběrové řízení, ve kterém nejvýhod- vána. Právě tento odkaz je téma pro
nější nabídku předložila společnost rozhodnutí zastupitelů.
Strabag Praha. „Cena vzešlá z výběro- Jedná se přitom o první etapu rekonvého řízení je o pětinu nižší, nnež byl strukce komunikací v Žešově. „Tu
předpoklad vycházející z projektové další jsme museli mimo jiné kvůli
dokumentace,“ mnul si ruce spoko- zatrubnění potoka prozatím odložit,“
jeností Zdeněk Fišer (ČSSD), první konstatoval Zdeněk Fišer.
(mls)

Další tradiční obchodníci !

Nejenom rodiče těžce
nemocného Davídka,
ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost o pomoc.
Víčka je možné nadále nosit přímo
k nám do redakce
v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček
předem všem moc děkujeme!
Máme obrovskou radost z toho,
že ne všem je osud našeho
Davídka lhostejný a snaží se aspoň
takto malinko pomoci,“
vzkazují dojatí rodiče Zdeňka
Staňková a Martin Vítek ze Ptení.

BOBÍK

je dvou až tříletý kříženec středního vzrůstu. Je to veselá kopa,
každého si získá svojí milou a přátelskou povahou. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a vyblbnout
se. S fenkou se bez problému snese, na vodítku netahá.

HARRY

je kouzelný kříženec labradora středně velkého vzrůstu ve věku
zhruba dva až tři roky. Je to klidný a vyrovnaný pejsek, který za
svého pánečka bude dýchat. Šťastný bude kdekoliv, kde bude
podnikat procházky, které zbožňuje. S fenkou se snese.

150123020036

17012620106

NA VÍČKA
ČEKÁME
V REDAKCI

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku jednoho až dvou
let. Milá fenečka s kouzelným kukučem, je přátelské a vyrovnané povahy. Je učenlivá, vhodná pro psí sporty. Se psem se
snese, na vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodná k dětem.

láteŐí hosté restaurace v centru se doÿkají

PROSTĚJOV Nedávno tady byla
otevřena luxusní Plzeňská restaurace, do níž míří denně desítky hostů,
kteří se však potýkají s nepříjemným problémem. Dům na rohu náměstí T. G. Masaryka a Kravařovy
ulice totiž už dlouhá léta „okupují“ stovky holubů. Jejich trus sice
skoro denně odklízejí z chodníku
technické služby, přesto to k vyřešení problému nestačí. „Vchod do
restaurace je samé hovno, holub
mě už jednou dokonce pokálel,
mám zničený kabát,“ hartusí žena,
která do nové restaurace pravidelně
chodí na oběd.

Snìhuláci opìt pomáhali DÌTEM V AFRICE

www.vecernikpv.cz
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POZDĚJI „PADAJÍ NA NÁS HOVNA,“ V ŽešovĚ

Vítejte na svìtì

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!

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV To už začíná být na vody, proč končí, jsme se neptali, nové zájemce o uvolněné prostopováženou! Z centra města mizí výpovědi z nájmu jsme pouze vzali ry,“ hýří optimismem Jiří Pospíšil.
(mik)
další dva obchodníci a vedení rad- na vědomí. Věřím, že brzy najdeme
nice je tak donuceno hledat nové
nájemníky nebytových prostor. Náměstek primátorky pro majetkové
záležitosti Jiří Pospíšil však nemá
obavy, že by zájemce nesehnal...
Hledáte prostory k podnikání a byli
byste rádi se svou provozovnou
blízko náměstí T.G. Masaryka?
Radní vyhlašují nabídky pronájmu
na dvojici provozoven. „První záměr pronájmu prostoru sloužícího
podnikání o celkové rozloze 94,40
metru čtverečních rada vyhlašuje
na Pernštýnském náměstí číslo 4.
Doposud zde působila prodejna Další obchodníci, na které byli Prost÷jované léta zvyklí, opoušt÷jí provozovny v makabelek a obuvi. Na konci listopadu jetku m÷sta. Nemáte zájem?
2x foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova
loňského roku nájemce podal výpověď nájmu. Šestiměsíční výpovědní
lhůta končí k poslednímu květnovému dni,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Druhým volným místem podnikání,
které magistrát nabízí, je prostor o celkové rozloze 139,53 metru čtverečních
na Sídlišti E. Beneše. „Tento prostor byl
využíván jako značková prodejna piva
a nealkoholických nápojů. Ukončení
pronájmu dohodou je ke dni jedenatřicátého března tohoto roku,“ poznamenal náměstek primátorky.
Jde o další prodejce v krátké době,
kteří opouštějí nebytové prostory
ve vlastnictví města. „Na jejich dů-

už jen
dva dny

!

ZŠ v ulici Dr. Horáka

pŐi kontrolách obstála
PROSTĚJOV Česká školní inspekce, inspektorát práce i prostějovský
magistrát. Všechny tyto instituce si v uplynulých měsících posvítily na
Základní škoku v ulici Dr. Horáka. Na tomto místě zhoustla atmosféra
po odchodu sedmi pedagogů a údajně netradičním zahájení školního
roku. Do spekulací se dostal i „podivný“ přístup ředitelky ke svým
podřízeným. Nic z toho se ale neprokázalo.
Připomeňme, že na podzim uplynulého roku do redakce Večerníku přišla celá
řada převážně anonymních stížností na ředitelku školy. Anonymní stížnosti
měly směřovat z velké části jak od rodičů, tak i kantorů. Ředitelka školy na
druhou stranu trvala na tom, že žádný zaměstnanec ze školy neodešel ve zlém
a situace ve škole je zcela standardní.
Naposledy o výsledcích veřejnoprávní kontroly na uvedené základní škole
bylo informováno i vedení města. „Žádné závažnější problémy zjištěny nebyly. Pokud vím, tak stejný závěr plyne i z kontrol, které provedla Česká školní
inspekce a inspektorát práce,“ prozradila Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov pro školství.
(mls)

PĄEDPLATNÉ
LEVNö
strana 8
Do Vrahovic „vtrhnou“ Pražáci!
Ulice Jano Köhlera a Hrázky budou jako nové...

PROSTĚJOV Už více než deset let
bojují obyvatelé ulic Hrázky a Jano
Köhlera ve Vrahovicích s magistrátem a dožadují se okamžité nápravy
neutěšeného stavu v této lokalitě.
Voda stékající při deštích z pole přímo do rodinných domů, to je ten
nejzásadnější problém. Kousek vedle je navíc silnice jako z minulého
století a plná děr, chodníky zde na
některých místech chybějí vůbec!
Nyní se ale rozezlení občané konečně dočkali.
O nové dešťové kanalizaci a komunikaci v ulici Jano Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích jednala na svém

jednání v úterý 10. ledna Rada statutárního města Prostějova, která
rozhodla, že veřejnou zakázku svěří
společnosti COLAS CZ z Prahy.
„Komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako ekonomicky
nejvhodnější vybrala nabídku této
pražské společnosti, která plně vyhověla všem podmínkám zadávací
dokumentace a nejlépe naplnila
hodnoticí kritéria. Navíc s odvodňováním velkých lokalit má bohaté
a letité zkušenosti z nejrůznějších
míst republiky,“ konstatoval Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Prostějova.

Pražáci „vtrhnou“ do Vrahovic už
letos na jaře. „Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající
v rekonstrukci pozemní komunikace
a chodníků, vybudování nové dešťové
kanalizace i částí chodníků, nového
veřejného osvětlení, přeložky sdělovacího vedení,“ upřesnil Fišer.
Veřejná zakázka má hodnotu více
než 11 milionů korun. „Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny od jedenatřicátého března tohoto
roku. Požadovaný termín dokončení
díla jsme stanovili nejpozději do třicátého listopadu příštího roku,“ doplnil
náměstek.
(mik)
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

ZÁPISY DO ŠKOL BUDOU O TŘI MĚSÍCE
„Podle ministerstva tak bude méně odkladů,“ vysvětluje náměstkyně primátorky

Mìsto zvyšovat
nájemné nebude
Prostějov (mls) - Magistrát může každoročně zvýšit nájemné o výši inflace,
ani letos však této možnosti nevyužije.
„V posledních šesti letech jsme nic nenavyšovali a hodláme v tomto trendu
i letos pokračovat. Ostatně zavázali
jsme se k tomu v Programovém prohlášení Rady města Prostějova již na
období 2010-2014 z důvodu zachování rovného přístupu a podmínek.
Tohle rozhodnutí se vztahuje nejen na
nájemce nebytových prostor, ale i na
všechny nájemce a pachtýře veškerého majetku ve vlastnictví statutárního
města Prostějova,“ potvrdil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek prostějovské primátorky. Český statistický úřad vyhlásil míru inflace (index spotřebitelských
cen) za rok 2016 0,7 %.

původní zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
Nejvíce dětí přišlo k zápisům do
prvních tříd základních škol v Prostějově před dvěma lety - přesně 722.
Vloni už to bylo o šestasedmdesát
méně. „Počty dětí, které se v uplynulých pěti letech dostavily k zápisům, značně kolísaly. V roce 2012
to bylo 606 dětí, před rokem celkem
646. Rekordní rok 2015 byl výjimkou, která nás příjemně překvapila.
Na druhé straně, z těch 722 dětí jich
tehdy 114 získalo odklad školní docházky,“ pohlédla do statistik Ivana
Hemerková.
Po samotných zápisech následuje
poměrně složitý proces hodnocení dětí, do kterého se zapojují
také odborníci z řad psychologů.

Pekaøství konèí
Prostějov (red) - Hledáte místo
k podnikání v centru města Prostějova?
Radní vyhlašují záměr pronájmu prostor na Pernštýnském náměstí 183/4.
„Prostory doposud sloužily firmě proeqpower, která zde provozovala pekařství a cukrářství. Letos jejich nájemce
podal výpověď nájmu. Jedná se o plochy ve dvorním traktu, dříve tam byla
drogérie. Šestiměsíční výpovědní lhůta
skončí jedenatřicátého července tohoto
roku,“ uvedl náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Mìsto pokraèuje
v budování cyklostezek
Prostějov (red) - Připojit další cyklostezku do generelu stezek v Prostějově.
O tom rozhodli radní na své poslední
schůzi. Jak informoval první náměstek
primátorky, stavba cyklotrasy je rozdělena na dvě etapy. „Na řadě je nyní
vybudování úseku cyklostezky v trase
Martinákova - Pod Kosířem. Druhá
etapa řeší změnu organizace parkování před vstupem na dopravní hřiště
v Prostějově, ale ta nebude realizována v letošním roce,“ prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD). V roce 2016 bylo
vypsáno výběrové řízení, ve kterém
nejvýhodnější nabídku předložila společnost A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., a to
ve výši 1.74 milionu korun. Z důvodu
špatných klimatických podmínek bylo
loni prostavěno pouze zhruba osmdesát tisíc korun. Zastupitelé budou pro
tuto investiční akci rozhodovat o vyčlenění finančních prostředků.

„Na základě posudku a doporučení
pedagogicko-psychologické poradny se udělují odklady. V některých
případech i samotní rodiče usoudí,
že jejich dítě není ještě dostatečně
způsobilé nastoupit do první třídy
základní školy, sami tak požádají
o odklad. Ojediněle na tento fakt
rodiče i odborníky upozorní učitelky z mateřských škol. Jde o složitý
proces, ročně ale v Prostějově získá
odklad v průměru sto dětí,“ konstatuje náměstkyně primátorky pro
školství.
Jak již bylo připomenuto úvodem,
letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odložilo termín
zápisů do základních škol. „Právě
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Před pár týdny jsem se potkal s jedním svým plzeňským kamarádem a ten mi říkal, co to u nás v Prostějově vyvádíme
s židovským hřbitovem. Naštěstí si to nechal vysvětlit v celých souvislostech a pochopil, že nejde o nějakou protižidovskou schválnost, ale řešení velmi složité otázky, kterou
městu způsobily tragické dějiny naší země.
Minulý týden jsem si také otevřel jeden celostátní týdeník
a nestačil se divit, co tam o Prostějově píší. Článek říkal, jak si
u nás ve městě nevážíme židovské tradice a co vše hrozného
se u nás děje. I v Prostějově se v této souvislosti začalo mluvit o celostátní ostudě. Mně osobně naopak takový článek
přijde jako pěkná nespravedlnost. Sám to snad mohu napsat
a mám tu výhodu, že mne asi nikdo nemůže obvinit z antisemitismu nebo něčeho podobného. Mám úctu k náboženství i tradicím. Jsem navíc členem Okrašlovací spolku, který
vede moje manželka a který před několika lety sám vytvořil připomínku našich bývalých židovských spoluobčanů,
když formou maleb na hradbách připomenul za komunismu zbourané židovské uličky.
Nad zmíněným článkem jsem si uvědomil, jak se dnes občas vytváří realita. Nepíše se o problému, který se řeší, ale
hned se kritizuje celé město a jeho „zaostalí“ občané. V Pro-

stějově ale přece nejde o žádné protižidovské vzedmutí. Jen
probíhá složitý spor dvou skupin, které bojují za své zájmy.
Na jedné straně jsou zástupci židovských spolků, kteří chtějí
obnovit staré pohřebiště či jeho původní místo maximálně
upravit směrem, jak vyžaduje jejich víra, na druhé straně
stojí část občanů města, kteří bojují za zachování parku
v původní podobě a sbírají za něj podpisy. Je pravda, že autoři petice nechtějí ustoupit ani o píď, ale na druhé straně platí,
že na počátku celého příběhu v povětří létaly i návrhy na
úplné uzavření parku či vybudování jiného vchodu do školy.
Nejsem logicky zastáncem současné radniční koalice, ve
které sedí i komunisté, ale nemyslím si, že v případě sporu
o místo bývalého hřbitova radnice postupuje nevhodně či
dokonce protižidovsky. Bylo to město, které na místě vybudovalo památník a snaží se skloubit požadavky židovských
spolků s chodem města. Radnice musí zastupovat všechny
občany a nemůže rozhodovat jednostranně, o což se zatím
podle mého názoru snaží.
Neodstřelujme se proto v Prostějově mezi sebou tím, kdo je
morálnější. Stačí, že nám radí napříč republikou ti, kteří neznají všechny složité podrobnosti.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel

EXKLUZIVNĚ

GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL

ZLATÝ PRCINY!

Ve skvělém filmu Nejistá sezóna řeší
divadelníci absurdní potíže s nadřízenými orgány. Hovor vyslechne
i mladá gynekoložka, která těsně
před svým odchodem na toaletu
s úlevou prohlásí: „Zlatý prciny!“
Vtipné a výstižné! Ono bývá často
mnohem snadnější a smysluplnější
řešit „prciny“ než nejrůznější ptákoviny, které někteří z nás považují
za životně důležité. Přitom jsou natolik absurdní, že jim kromě nich už
prakticky nikdo nerozumí.
Za „zlatý prciny“ se dá v jistém ohledu považovat i fenomén nezávazných
mileneckých vztahů, o nichž vyšel
na stránkách Večerniku nedávno
titulní článek. Přestože mi to stejně
nikdo nebude věřit, k tomuto tématu
jsem se dostal výhradně díky hovoru

u piva se svým kamarádem. Zároveň
však pro mě bylo skutečně zajímavé
probírat se stovkami obvykle banálních, ale občas i originálních krátkých
vzkazů, prostřednictvím nichž zadaní
muži i ženy na internetu hledají někoho, kdo by je uspokojil. A pak by šel.
Stejně jako číšník či servírka, kteří jim
přinesli oběd.
Tak už to na světě chodí. Nevěra patří
k lidem stejně neodmyslitelně jako lži,
podvody a láska. Tu a tam sice i dnes
můžete narazit na člověka, který nelže,
nepodvádí a je věrný. Jedná se obvykle
o zřejmě vrozenou přírodní anomálii
vyskytující se přibližně stejně často
jako vrána - albín. Ti ostatní si vždy najdou důvod, proč jsou natolik nešťastní, že lhát a podvádět prostě musí.
Když jsem se probíral všemi těmi in-

zeráty, uvědomil jsem si jednu věc. Že
tady vlastně absolutně o nic nejde, že
sexuální život mnoha lidí je ve své podstatě stejně vzrušující jako nakupování
v supermarketu. Možná v něm najdou
spoustu věcí, ale většinu času se trmácí
od regálu k regálu. Neobjeví nic nezapomenutelného, pouze seženou to, co si
myslí, že právě nutně potřebují. Aniž by
si toho sami všimli, dávno se stali otroky
vlastního sobectví. Uchlácholit je dokáže snad jen to, že „to tak dělají všichni“.
Všechny sobce dříve či později doženou cyklicky se opakující pocity marnosti. Přesto málokdo z nich dokáže
svůj životní styl změnit. Jak už si totiž
všiml například režisér Woody Allen.
„Sex bez lásky je jen prázdný prožitek.
Ale co se týče prázdných prožitků,
stále patří k těm nejlepším.“

Podle pąedpokladč dojde i letos k poklesu poétu d÷tí, které se v Prost÷jov÷ dostaví
k zápisčm do prvních tąíd.
Foto: archiv Veéerníku
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DŢm v „KravaŐce“ zmĚní majitele
PROSTĚJOV Magistrát prodává nemovitost kousek od radnice. Prodej
bytového domu v Kravařově ulici číslo
3 už posvětila městská rada, schválit
ho ještě musí zastupitelstvo. Pokud
záměr schválí, bude mít budova z roku
1910 nového majitele.
„Jak jsme již veřejnost informovali, jde
o dvoupodlažní, nepodsklepený trakt
se sedlovou střechou. V roce 2000 byla
kompletně vyměněna střešní krytina
včetně krovu. Budova je napojena na
vodovodní řád a nachází se v památkové Dčm v Kravaąov÷ ulici pochází z roku 1910, radní jej nyní cht÷jí prodat za necelé tąi
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova
zóně,“ připomněl náměstek prostějov- miliony korun.
ské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko). dvě žádosti o odkup domu. „Je tedy třeba kterou se upravuje systém aplikace kaucí
Záměr prodeje se vyhlašuje podruhé, při prodeji postupovat jinak, než když je při prodeji majetku Statutárního města
protože v mezidobí město obdrželo další pouze jeden zájemce a to dle Směrnice, Prostějova. To vyžadovalo úpravu pod-

mínek a nutnost vyhlásit nový obecný
záměr prodeje,“ objasnil Pospíšil.
Přesto zmíněné úpravy z doby před
necelými sedmnácti lety budova na
první pohled vyžaduje rozsáhlejší
rekonstrukci. Komplikovat může vše
fakt, že se objekt z roku 1910 nachází
v památkové zóně. Dle zpracovaného
znaleckého posudku byla jeho cena
stanovena na 2,6 milionu korun. Zájemci o koupi mohli své nabídky na
magistrát posílat do konce uplynulého roku. „Na výzvu reagoval jediný
uchazeč, který za dům nabídl 2,82
milionu korun,“ uvedl náměstek s tím,
že požadovaná kauce ve výši 260 000
korun již byla zaplacena.
(mls)

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ

S jeŐábem STRHAL 100 metrŢ drátŢ Do Plumlovské šest mega!
PROSTĚJOV Velké auto, velká
škoda. I to by se dalo říct o nehodách řidičů nákladních vozidel na
Prostějovsku. Tu zbourají železniční most, jindy zase potrhají rozvody elektřiny... Takový „kousek“ se
povedl pracovníkovi nejmenované
firmy. Čtyřiapadesátiletý muž totiž
při práci v Určické ulici řádně poničil elektrické vedení!
Stalo se tak minulé pondělí 23. ledna
o půl deváté ráno při jízdě s nákladním
automobilem Volvo ve firemním areálu. „Hydraulické rameno řidič řádně
neuložil na vozidlo a při jízdě zachytil
v prostoru volně vedený elektrický
kabel. Následkem toho došlo k poškození přibližně sto metrů elektrického

PROSTĚJOV JAKO OTLOUKÁNEK

7

zápisy do základních škol

700

SKUTEÈNÉ POÈTY PRVÒÁÈKÙ

SOKOLÍ OKO...

publicistika

Zdroj: Magistrát města Prostějova

Prostějov (mls) - Statutární město
Prostějov se ani v tomto roce nepřipojí
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která připomíná povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci a symbolicky podporuje ochranu lidských práv. Vlajku
z okna husitské církve začátkem března
pravidelně vyvěšoval duchovní Miloš
Košíček, který však v roce 2014 zemřel.

proces posuzování odkladů školní docházky vedlo ministerstvo
k tomu, že zápisy odložilo až na
duben místo ledna. Víte, tři měsíce
jsou při předškolním věku dítěte
hodně dlouhá doba, za kterou jak
rodiče, tak odborníci mají čas posoudit zralost jednotlivého dítěte.
V celé republice bylo těch odkladů
každoročně opravdu hodně. Otázkou je, zda po dubnových zápisech
bude dostatečný časový prostor
k tomu, aby se způsobilost dítěte
pro nastoupení do první třídy kvalitně posoudila. To je právě druhá
strana mince nového rozhodnutí
ministerstva,“ varuje před možným
problémem Hemerková. „I tak jsem
ale přesvědčena, že dubnový termín
pro zápisy nepřinese žádné organizační problémy. Měli jsme nedávno
na toto téma schůzku se všemi řediteli či ředitelkami prostějovských
základních škol a ani jeden z nich
nic nenamítal. Pouze jsme trvali na
tom, aby na všech základních školách v Prostějově byl stanoven jediný termín pro uskutečnění zápisů.
A všichni jsme se shodli na jedenadvacátém dubnu.“

150123020036

Vlajka Tibetu na
radnici nezavlaje

Zdroj: Magistrát města Prostějova

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

PROSTĚJOV Desítky let včetně dob před listopadem 1989 bylo
zvykem, že rodiče se svými dětmi přicházeli k zápisům do prvních
tříd základních škol na konci ledna, maximálně první únorový týden.
Pro rok 2017 však dochází k zásadní změně! Ministerstvo školství,
tělovýchovy a mládeže nařídilo, že v celé České republice proběhnou až čtvrtý měsíc v roce. Podle informací Večerníku k nim dojde
21. dubna.„Nemyslím si, že toto nové nařízení přinese nějaké problémy z hlediska organizační. Ministerstvo si je jisté výhodami tohoto
opatření, které mění dlouhá léta zažité zvyky,“ konstatuje nerušeně
Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky pro školství.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Již počátkem loňského
roku radní představili plány na rekonstrukci Plumlovské ulice, aby současně
vyčlenili peníze na zpracování projektu. První vizualizace už je na světě. Postupně se tudíž konečně dostane i na tuto jednu z nejstarších částí Prostějova...
„Z veřejnosti zaznívají hlasy, že tato lokalita si zaslouží úpravu. Souhlasíme,“ konstatoval nedávno první náměstek primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD). Projekt řeší
rekonstrukci ulice Plumlovská, a to v úseku mezi křižovatkou ulic Palacká - Blahoslavova - Plumlovská i okružní křižovatkou ulic Plumlovská - Josefa Lady - Anglická. „Zahrnuje v sobě rekonstrukci zpevněných ploch, tedy chodníků a parkovacích
stání. Nezapomene ani na městkou zeleň a veřejné osvětlení. Termín zahájení je
naplánován v druhé polovině letošního roku. Stavbě budou předcházet práce na
rekonstrukci síti vodovodů, práce na vozovce budou následovat,“ prozradil Fišer
s tím, že hrubý odhad nákladů stavby činí šest milionů korun.
Dle vyjádření pracovníků Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova,
rekonstrukce má probíhat v několika ucelených etapách tak, aby provoz komunikace byl co možná nejméně omezen. V současnosti se dokončují práce na projektové
dokumentaci. Teprve po vyhlášení a dokončení výběrového řízení na zhotovitele
stavby bude znám termín zhotovení.
(pk)

➢ ze strany 3

Ąidié nad÷lel s jeąábem v Uréické ulici škodu za 120 000 korun.

vedení, čtyř sloupků vedení a fasády
štítu budovy,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.

Ke zranění osob při havárii nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na sto dvacet tisíc
korun. Alkohol byl u řidiče vozidla vy-

Foto: Policie èR

loučen provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek policisté vyřešili
uložením blokové pokuty ve výši dva
tisíce korun,“ dodal Kořínek. (mls)

Podepíši to také!

Málem do mì napálil

Jsem jedním z těch, kteří určitě
připojí svůj podpis na petici pro
otevření jižního kvadrantu pro nákladní dopravu. Stejně jako stovky
dalších občanů z Plumlovské ulice
mě štve, že paní primátorka naslouchá pouze problémům lidí z okolí
jižní spojky, ale už ji vůbec nezajímá, že po Plumlovské denně projedou stovky nákladních vozidel,
což z hlediska životního prostředí
a hlavně bezpečnosti není vůbec
dobré. Paní Rašková, jste primátorkou celého města, tak berte ohled
na všechny občany Prostějova stejně! Ručím vám za to, že přes Plumlovskou ulici denně přejde více dětí
než přes Anenskou ulici na Sídlišti
svobody! A tyto děti vy necháte
denně vystavovat nebezpečí?
Přemysl Novák, Prostějov

U nové křižovatky v Olomoucké
ulici mi ani tolik nevadí, že silnice je
kvůli nově instalovaným semaforům
často ucpaná, spíše bych kritizoval
vodorovné čáry, které vymezují jízdní pruh ze směru od Držovic. Řidiči
jsou tady za dlouhá léta navyklí jezdit
rovně a díky tomu do mě nedávno
málem naboural kamion. Odbočoval jsem z Olomoucké doleva na
Sídliště E. Beneše a dával jsem přednost protijedoucím vozidlům. V jednu chvíli se na mě řítil z protisměru
velký náklaďák. Jeho řidič si nevšiml,
že jízdní pruh je vyobrazen jinak než
ještě před pár měsíci, že není rovný.
No, v poslední chvíli to strhl, ale měl
jsem namále. Myslím, že by se tato
změna směru hlavního jízdního pruhu měla vyznačit mnohem výrazněji.
Jindřich Vodák, Prostějov

Srážka na cyklostezce

Na cyklostezce před základní školou na Skálově náměstí jde často o život.
Používám ji poměrně často a vždycky se na kole potkám s chodci, kteří na
cyklostezce vůbec nemají co dělat. Vždyť jen o kousek vedle mají široký
chodník, po kterém jim cyklisté také nejezdí! Minulé úterý jsem se tady
srazila s maminkou, která za jednu ruku vedla dítě, druhou ještě tlačila kočárek. Zle se na mě obořila, jestli prý ji a děti chci zabít a proč jezdím – cituji – jako prase! Úplně mě šokovala i její výhrůžka, že zavolá policii! Bylo
jediné štěstí, že v tu chvíli stál opodál strážník, který mladé ženě vysvětlil,
že opravdu nemá na cyklostezce co dělat a že za drobnou nehodu si může
sama. Pak už neřekla ani slovo. Vadí mi jen to, že chodci mají velmi slabou
povědomost o předpisech.
Pavla Vykydalová, Prostějov

PÁR MRAZIVÝCH
POZNÁMEK
PĄEDPLATNÉ
Každý se hned asi zeptá proč
mrazivé poznámky, ale odpověď je vážně jednoduchá.
Když něco píšete a venku
je minus patnáct stupňů,
mrazivější to již nemůže být.
Ano, ve chvíli psaní bylo tolik
a já byl stejně asi jako většina
z vás v nepříjemném šoku.
Po několika letech teplých
zim, kdy jsme se v podstatě
málem opalovali na Štědrý
den i na Silvestra a leden byl
již málem jarní, zažíváme letos i v našem městě třeskutý
mráz...

L

idé se zděšením sledovali
teploměr za oknem a v práci se pak trumfovali, kdo kolik na
něm viděl minusů. Na prostějovské poměry přišly i přívaly sněhu
a šok byl tedy o to větší. Bohužel
je třeba si uvědomit, že zima
v lednu je prostě normálním jevem stejně jak ten sníh, akorát
už jsme si tomu odvykli. Ano,
i já přiznávám, že zimu rád nemám
a klidně hlasuji pro cyklus jaro,
léto, podzim, jaro, a to s tím, že
na horách může být i zima, aby
lyžařští nadšenci se mohli řádně

vydovádět při těch svých sportech.
Nám v nížinách ale nechejte těch
příjemných dvacet... Asi je to nereálné a se zimou je třeba i nadále
počítat, ale činíme tak? No pojďme
se na to podívat.
rvní věc je hned úklid sněhu. Ano, je činěn, a to vcelku
v maximálním rozsahu, proč jsou
ale po silnicích jako druhé v pořadí
čištěny cyklostezky a ne chodníky? Chodců je v zimě určitě daleko
více než cyklistů, a pokud by tedy
měli dodržet zákon, mají se snad
brodit sněhem? A když jsme tak
u toho, tvrdím jednu zcela zásadní
věc. Cyklisté by vůbec v zimě neměli vyjíždět, klouže jim to, jsou
nebezpeční jak svému okolí, tak
i sami sobě. Budu tak radikální,
že jsem ochoten podpořit cokoliv, co by jízdu cyklistů v zimě
trestalo. Vracím se ale k výše zmíněnému problému. Chodec nemaje uklizen chodník, jde cyklostezkou, cyklista po ní jede též a je
zaděláno na pěkně konflikty. A to
již nemluvím o tom, když na cyklostezku vyrazí matky s kočárky,
které se opravdu nemohou hrabat
přes zasněžený chodník... Domnívám se tedy, že by bylo dobré čistit
chodníky a cyklostezky minimálně
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souběžně, aby bylo dosaženo klidu
mezi oběma skupinami obyvatel.
Znovu říkám, cyklisté, zamyslete
se, zda opravdu musíte ve sněhu
a ledu vytahovat kolo. Mně osobně
to připadá nebezpečné, nezodpovědné až úchylné.
ima a sníh umí překvapit
i naše řidiče. Všichni víme, že
dopravní situace není nejrůžovější,
ale mnohdy si to děláme i my sami
svým počínáním. Zapomínáme
ale, že v létě se dá následkům
riskantní jízdy zabránit daleko
snadněji, než je tomu v zimě.
A tak jsme pak svědky toho, když
nedodržením bezpečné vzdálenosti a doklouznutím k jinému
autu dojde až k řetězové havárii či
k sérii nehod ve špičce, a to jenom
proto, že nedodržujeme takřka nic
z toho, co bychom dodržovat měli.
Prostě je třeba v zimě více myslet,
jak řídím, řízení se věnovat na sto
procent, jen tak předejdu nebezpečným situacím.
dyž si to shrneme, tak z oho
vychází, že bychom raději
měli zimu trávit někde v příjemné
a malebné teplé hospůdce, což mi
připomíná, že vám chci položit
otázku: „Už jste se byli podívat
v akváriu?“ Teď úplně vidím vaše

Z

K

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
vykulené oči, jak tato otázka souvisí s teplou hospůdkou. Já totiž
říkám akvárium jednomu novému značkovému podniku v centru
města, který má obrovské prosklené výlohy, na návštěvníky je tak vidět jako na rybičky v akváriu... Pardon, ale to snad ne. Já chci kapku
soukromí, takže tvrdím, že tohle se
tedy hrubě nepovedlo.
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rozhovor

„PLOT JE PROSTĚ PLOT. AŤ ZDĚNÝ, ČI ŽIVÝ!“
PROSTĚJOV Velice živá je na přelomu starého a nového letopočtu
kauza kolem židovského hřbitova neboli prostoru před Reálným
gymnáziem a základní školou města Prostějova ve Studentské
ulici. Přestože by se laikovi na první pohled zdálo, že není nic jednoduššího, než si sednout k jednomu stolu, najít kompromis a dohodnout se, poslední dny nasvědčují opaku. I proto jsme požádali
o interview člena petičního výboru Stanislava Havlíčka.
Exkluzivní reportáž
ortáž
pro Večerník

Petr
KOZÁK
●● V současné době je nejčastějším mediálním obrazem Prostějova „vlna antisemitismu“. Podle
všech autorů vše rozpoutal petiční
výbor svou peticí. Jaký je váš názor?
„Omluvte mne, neodpovím vám...
Každý občan Prostějova se buď s touto vlnou potkal, nebo ne. Já jsem se
zatím mezi lidmi nesetkal s nikým,
kdo by tuto vlnu zaregistroval! Znají
ji a píší o ní jen někteří novináři a zbabělí nebo pochlebující politici. Co se
týká petičního výboru, nikde v petici
není použito slovo ´židovský´. Na
našich shromážděních ani nikdy nic
antisemitského nezaznělo, na což jsou
důkazy, neboť všechna videa naleznete
na www.StudentskaPV.cz . Vždy jsme
jen bránili park, jeho průchodnost
a přístupy do školy. Přesto z nás média
vytvořila zcela něco jiného. Nářky na
antisemitismus jsou jen podlou, ale
evidentně účinnou zbraní nátlaku na
místní politickou reprezentaci. Je ale
jen ostudou těchto politiků, že neustále mění své názory, jejich postoje jsou
pro většinu spoluobčanů stále méně
čitelné. Naše petice měla jediný cíl ukázat, že lidé nechtějí přijít o park. Že
neexistují jen navrhovatelé ´zvýšení piety´ z Prahy či USA, ale také obyčejní

l z Prostějova, zvyklí na svůj domov.
lidé
U
Ukázat
a svým způsobem i pomoci
m
místním
politikům zjistit, kolik spol
tento náš názor sdílí. 3 126
luobčanů
o
ochotných petici podepsat
občanů
předčilo naše očekávání. Lidé nebyli
pasivní, sami organizovali podpisové akce. Náš výbor vlastními silami
sebral na svých akcích jen zhruba
sedm stovek podpisů. Zbytek archů
nám donesli sami občané. A stále
ještě nosí, za což jim patří dík a obrovské uznání. O to více pak
bolí jediná starost našich
místních politiků, a to
kdo za peticí stojí?!

Člen petičního výboru Stanislav Havlíček se diví různým vyjádřením

„Naše petice mìla jediný cíl - ukázat,
že lidé nechtìjí pøijít o park. A že
neexistují jen navrhovatelé ´zvýšení
piety´ z Prahy èi USA, ale také obyèejní
lidé z Prostìjova, zvyklí
na svùjj domov
domov.”
S
Stanislav HAVLÍČEK,
ččlen petičního výboru

Že obyčejní lidé opravdu
brání jen park, jim jejich
hlavy zvyklé asi jen na pletichaření a intriky prostě neberou. Můžeme přitom tisíckrát
prohlašovat, že jsme apolitičtí, neútočit na žádného politika...“
●● Ale proti antisemitismu se
v souvislosti s peticí vyjádřila celá

řada dalších i mimoprostějovo
ských osobností...
„Ano, m
mnozí z nich petici možná ani
nečetli, ale všichni byli proti! Protože:
´Tak je to spravne, tak to ma byt´...“
Po
●● Použili
jste obrázek odmítnutého návrhu rozsáhlého hřbitova se zdí a s velkým množstvím
náhrob
náhrobků.
Podle představitelů
magis
magistrátu tím došlo ke zmanipulo
pulování podpisujících. Řada
z nich
n se prý vyjádřila, že právě
ta
tato vizualizace je vystrašila
a jen díky tomu podepsali.
Je tomu skutečně tak?
„Ano, prý, zdůrazňuji ještě
jednou - prý, se řada lidí takto
vyjádřila a cítí se být podveden
dena. Aspoň to prohlašují podporova projektu a někteří místní
porovatelé
politici Známe tato a podobná vyjádpolitici.
ne
ření, neznáme
ale jediného takového
konkré
konkrétního
občana! Existují vůbec?
peti výbor se totiž dosud neobNa petiční
jed občan s tímto obviněním.
rátil jediný
Všichn lidé, se kterými jsme hovořili,
Všichni
když ppetici podepisovali, byli proti
tomu, aby se park změnil v izolovanou, zc
zcela neprůchozí lokalitu. Chtěli

zachovat svůj současný park a ne
vytvořit megalomanské pietní místo
velké sedm tisíc metrů čtverečných.
Chtěli volný průchod do školy pro
své děti. Neznáme nikoho, kdo podepsal petici jen kvůli obrázku.“
●● Opravdu jste tedy přesvědčeni, že jste občanům nelhali? Nebo
chcete tvrdit, že jste nevěděli, že se
jedná o první, již odmítnutou vizualizaci?
„V říjnu loňského roku byly na webu
města dostupné pouze tři obrázky
znázorňující možnou budoucí podobu parku - jedna vizualizace se
zděným plotem a dvě mapky. Umístili jsme je tedy všechny na pozvánku
určenou rodičům žáků školy. Nikde
jinde nebyla tato vizualizace výborem použita. Samotná pozvánka byla
rozeslána e-mailem ředitelem školy
pátého října loňského roku, o dva
dny později na všechny stejné adresy
odešlo z ředitelství školy i vyjádření
magistrátu proti tomuto shromáždění. V něm bylo mimo jiné uvedeno,
že se naše výzva svým obsahem blíží šíření poplašné zprávy, obsahuje
nepravdivé informace a neplatnou
vizualizaci z prvního návrhu. Sběr
podpisů začal až o týden později.
Každý, kdo obdržel původní pozvánku, zcela jistě obdržel i toto vyjádření
magistrátu proti petici. Jak to, že dnes
magistrát tvrdí, že použití této vizualizace zjistil až několik dnů po vlastním
převzetí petice v lednu 2017? Vždyť

právě oni sami ještě před zahájením
petice v ´varovali“ občany před touto naší údajnou manipulací. A přesto
lidé masově podepisovali... Tento příběh ´překvapení´ z použití vizualizace odmítnutého návrhu jednoznačně
ukazuje, jak magistrát postupuje zcela
neprofesionálně a chaoticky, což samozřejmě nahrává lidem stojícím za
současným mediálním tlakem.“
●● Rozumím, sice tento argument
je jistě zajímavý, lidé tedy asi informaci dostali, i když ne od vás, ale
stále jste mi neodpověděl! Proč
jste použili neplatnou vizualizaci?
„Ve vlastní petici nikdy žádná vizualizace použitá nebyla - obsahuje pouze
text, pod který se občané podepisovali! Všechny doposud podané návrhy i zveřejněné vizualizace obsahuji
požadavek na změnu celého parku
a parkoviště na uzavřené, neprůchozí
´pietní místo´, kam se budou ukládat
nalezené a dále nalézané náhrobky.
Zajímavý je i postoj navrhovatelů,
kteří se takto jednoduchému popisu svého záměru dlouhodobě a dle
nás zcela záměrně vyhýbají. Raději
do celého světa mlží o zvýšení piety,
navrácení úcty, rehabilitaci, odčinění
křivd a podobně... Podle nás není rozhodující použitý typ plotu v návrzích
nadace. Klíčové je to, že je to prostě
plot. Souvislý, zcela obepínající park
a parkoviště o délce zhruba pět set
metrů. Plot je prostě plot. Ať zděný,
či živý!“

V příštím čísle přineseme vyjádření na téma tolik kritizované
analýzy přítomných účastníků oslav 200. výročí úmrtí rabína
Horowitze, a to jak ze strany magistrátu, tak i petičního výboru.
Ptát se také budeme, jaká bude jeho další úloha...

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU KONČÍ!!!

Při objednávce na 12 měsíců ZAPLATÍTE
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VYUŽIJTE AKCE
2+1
ZDARMA

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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Objednávám předplatné

na rok 2017
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si objednat předplatné!
* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2016! Úspora až 174 Kè
* MALÉ VÁNOÈNÍ PØEKVAPENÍ v podobì dárku...
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Letos jsme pøipravili hned 22 vkládaných speciálù ZDARMA
* doruèení do vaší schránky ZDARMA nejpozdìji do 7:30 hodin! Garance od Èeské pošty a.s.
* souèástí každého vydání je magazín TV POHODA
* DÁRKOVÉ PØEDMÌTY k 20. výroèí prvního vydání PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou prezentaci v hodnotì 400 Kè zcela ZDARMA!
* možnost vyhrát nìkterou z cen v pøipravované soutìži PØEDPLATITELÙ. Termín zahájení: únor 2017
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 10 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel po ruce

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

region
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
MECHANIK: AUTO JSEM PŘEDAL ZNÁMÉMU, ABY HO OPRAVIL VEČER
NÍK

Miroslav S. vysvětluje, proč nebyl vůz klientky ani po dvou měsících k dispozici

KRUMSÍN V předminulém vydání jsme přinesli článek týkající
se Miroslava S., který byl nařčen z neseriózního jednání. Právě
na adresu prý jen amatérského opraváře aut z Krumsína se na
sociálních sítích objevuje jedna stížnost za druhou. A o případu informoval i Večerník, na něhož se „postižený“ sám obrátil.
Jak celou záležitost vidí on sám?

EXKLUZIVNĚ

Auto, které loni v říjnu Miroslav S.
převzal, objevili po dvou měsících
„opravy“ policisté v Olomouci. Dle
slov jeho majitelky byl vůz poničený. Jak k tomu došlo? „Předal jsem
auto známému, který říkal, že zná
někoho, kdo na něm opraví olejové čerpadlo, s nímž jsem si sám
nevěděl rady. On mi ho následně
odmítal vrátit, dokud neopravím

jeho vůz. I s tím jsem měl problémy,
celé se to protahovalo, majitelka začínala být nervózní. Následně jsem
kontaktoval policii, aby vozidlo
našli,“ vyjádřil se Miroslav S., který přiznal, že podobné problémy
s opravou jiného automobilu měl
již v minulosti. „Tehdy se mi podařila oprava jen částečně. Trvalo to
asi měsíc a majitelka s ním následně i přes moje varování odjela. Poté
došlo k poškození převodovky. Na
opravu mi dala pět tisíc korun, ze
kterých jsem nakoupil některé díly,
které jsem tam namontoval. Ona
to odmítala uznat a chtěla po mně
zpět celou částku,“ tvrdí krumsínský přívrženec automobilů.

Co říká na fakt, že stížností na
jeho osobu se na Facebooku objevilo hned několik? „Za něčím
stojí majitelka auta, se kterou jsme se
nedohodli kvůli náhradním dílům,

za něčím moje bývalá přítelkyně
Jaké jsou vaše zkušenosti
a jejich přátelé. Já se jako opravář nes podobnými službami?
živím, dělám to jen příležitostně pro
Napište do redakce na e-mail:
známé. Někteří jsou spokojeni, jiní
vecernik@pv.cz!
ne,“ hledal vysvětlení Miroslav S.

PLUMLOV Až příští pondělí
6. února by se měla naplno rozběhnout rekonstrukce střechy
plumlovského zámku, kterou loni
v říjnu zasáhl ničivý požár. Původní termín byl přitom stanoven
na některý z lednových dnů, ale
úřední průtahy start odložily. Důležité ale je, že k němu dojde!

Opravy plumlovského zámku by
měly přijít na něco málo přes dva
miliony korun, přičemž původně
se spekulovalo o milionech třech.
Ujme se jich společnost H & B delta ze Vsetína. „Peníze od pojišťovny
zatím nemáme, věc je stále v šetření,“
reagoval na dotaz Večerníku Adolf
Sušeň, starosta Plumlova.
(mls)

VÍCEMĚŘICE Desátý ročník Zeliády a koštu ovocných mlsů se bude nakonec konat až tuto sobotu 4. února
v košíkárně Domova u rybníka ve
Víceměřicích. Některá avíza z internetových serverů přitom hovořila
o pořádání tohoto klání již uplynulou sobotu, jak jsme ostatně uvedli
v pozvánkách z minulého čísla.

Oblíbená degustační soutěž je určena
nejen pro dospělé, ale i pro děti. Přijet
zasoutěžit si mohou i přespolní. „Zveme
úplně všechny, ať se přijedou pochlubit se svými vzorky, pobavit se a hlavně
ochutnávat. Vždyť právě naši návštěvníci
rozhodnou o vítězích,“ vzkázal za všechny za organizátory Petr Buriánek s tím,
že bude možné ochutnávat zelí, okurky

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Petice proti
nepøizpùsobivým
Konice (mls) - Přílivu sociálně nepřizpůsobivých obyvatel se obávali lidé
v Tyršově ulici v Konici. Z tohoto důvodu sepsali petici proti výstavbě sociálních bytů v této oblasti. Vedení města
upozorňuje, že se místní nemusí ničeho
obávat. „Žádný záměr na vybudování
sociálních bytů v Tyršově ulici neexistuje. Pouze tu má vzniknout dům se
čtyřmi bezbariérovými byty,“ zdůraznil
starosta Konice František Novák.

Léky dovezou až domù

S opravou vozu Opel Astra si Miroslav S. dlouho nevěděl rady.

Ilustrační foto: Internet.

Oprava zámku začne za týden V sobotu na Zeliádu do Víceměřic

a další přílohovou zeleninu. Degustace
ovoce pak bude rozdělena na kategorie
marmelád, kompotů, domácích medů
a ostatních. „Přineste své vzorky konzervovaných zelí a okurek v 0,7 l sklenici
a ostatní soutěžní vzorky v množství dle
vlastního uvážení. Vzorky je nutné dodat
nejpozději půl hodiny před zahájením
akce,“ dodal Buriánek.
(mls)

Nezamyslice (mls) - Loni byla po téměř
dvaceti letech uzavřena jediná lékárna
v Nezamyslicích. Důvodem byl odchod
dlouholeté lékárnice do důchodu. Obec
měla snahu najít nového provozovatele,
obeslala i Českou lékárnickou komoru,
nikdo se však dosud nepřihlásil. Vedení
městyse tak sáhlo k zajímavému řešení.
„Spolupracujeme s němčickou lékárnou,
která k nám léky vozí. Lidé přijdou na
náš úřad se seznamem léků, o které mají
zájem. Nejpozději na druhý den je mají
zdarma doma,“ prozradil starosta městyse Vlastimil Michlíček.

Nový územní plán
Němčice nad Hanou (mls) - Návrh
nového územního plánu Němčic nad
Hanou bude až do konce ledna k nahlédnutí na místním městském úřadu
či na webových stránkách www.nemcicenh.cz. Připomínky, požadavky a podněty k tomuto plánu je možné uplatnit
na Odboru územního plánování a památkové péče magistrátu Prostějov.
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V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:

Přišel o obrazy
Příliš dobře spát už zřejmě nebude sedmašedesátiletý muž z malé
obce na Prostějovsku. V noci
z pátku 27. na sobotu 28. ledna
vnikl na pozemek jeho domu neznámý pachatel a neuzamčenými
dveřmi se dostal dovnitř. Majitel domu spal a zloděj mezi tím
z obývacího pokoje odcizil sedm
obrazů a finanční částku 22 100
Kč. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 162 100 Kč.

Zákaz řízení
ho nezastavil
Předminulou sobotu 21. ledna
po patnácté hodině kontrolovali
koničtí policisté v obci Hrochov
osobní automobil s přívěsným
vozíkem. Dvaašedesátiletý řidič
z Konicka na výzvu policistů nebyl schopen předložit doklady
ani své, ani od vozidla. Policistům sdělil, že žádné dokumenty u
sebe nemá, neboť není držitelem
řidičského oprávnění. Automobil značky Fiat si prý z důvodu
stěhování nějakých věcí vypůjčil od známého a vozík je jeho.
Provedeným šetřením policisté
zjistili, že přívěsný vozík již není
veden v registru vozidel a řidič má
rozhodnutím Okresního soudu
v Prostějově do 26. ledna 2017
skutečně vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel...

Na chatě měl drogy
V říjnu roku 2016 kontrolovali
policisté v chatové oblasti města Plumlova čtyřiadvacetiletého
muže. Při kontrole u muže zjistili zakázané látky metamfetamin
a marihuanu v řádu jednotek gramů. Ten uvedl, že látky má pro
svoji potřebu. Odborným zkoumáním bylo potvrzeno, že držení
zajištěného množství naplňuje
skutkovou podstatu přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. V pondělí 23. ledna
2017 si proto podezřelý muž převzal usnesení o zahájení trestního
stíhání pro tento přečin.

Lyžaři si v Kladkách přijdou na své...

NA KOSÍŘ SE PUTOVALO Z ANGLIE A I NA BĚŽKÁCH Běžkaři na Drahansku mohou vyrazit
Poutníci se na Hané opět vypravili z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol hanáckého Mont Blancu
lidé vyrazili zpět do čelechovické
FOTOGALERIE
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
sokolovny, kde po zásluze dostali
klikni na
pro Večerník
teplý čaj, diplom a originální perníwww.vecernikpv.cz
BYLI JSME
kovou medaili.
U TOHO
Letos měla tradiční akce i svůj mezinárodní rozměr. „Narodil jsem se a se
ČELECHOVICE NA HANÉ Pěšky, na kole, na běžkách nesvými českými rodiči žiji ve Skotsku
ve městě Fort William. Přijel jsem sem
bo na saních. Všemi těmito způsoby je možné absolvovat
na desetidenní prázdniny. Na toto
Zimní putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol
putování jsem letos i se svými dvěma
Kosíře. V uplynulých letech se však tento výběr dosti zústejně starými kamarády, babičkami
žil. Účastníci oblíbené turistické akce si o zasněžené kraa dalšími členy rodiny vyrazil poprvé,“
prozradil Večerníku osmiletý Nicolas
jině, kterou zdolávají na běžkách či saních, mohli nechat
Hubáček, který žije nedaleko vrcholjenom zdát. Teprve letošní už sedmnáctý ročník byl po
Poutníci se sešli také v hospůdce ve Lhotě od Kosířem, kde sídlí Minipivovar Kosíř.
ku Ben Nevis, který je se svými 1 344
Foto: Martin Zaoral
blátivých letech opět zimní. Uplynulou sobotu na něj vym n. m. nejvyšší horou Velké Británie.
„Na Ben Nevisu jsem už byl, ale zatím jsem se vyšplhal nejvýše do poloviny,“ jmon z Čelechovic,“ prozradila Milada
razilo celkem 121 účastníků. Večerník byl mezi nimi!
přiznal Nicolas, který cestou na Kosíř Dosedělová, která letos již potřetí vya zpět ušel přesně 12,45 kilometru. razila rozdávat absolventské medaile
Celé skupince pak výlet zabral čtyři také do hospůdky ve Lhotě pod Kosísaa
sa
aa
řem, kde sídlí Minipivovar Kosíř. Právě
a půl hodiny.
3x foto: Martin Zaoral
Přestože byl jednoznačně nejvzdá- do Lhoty letos doputovalo devatenáct
lenějším účastníkem, nejmladším turistů. Celkem se jich akce zúčastnilo
rozhodně nebyl. Tím byl Matyáš 121. „Při loňském rekordním ročníku
Filipi, který teprve letos oslaví své jich přišlo o sedmačtyřicet více. Mysdruhé narozeniny. Na opačném lím, že letošní účast poněkud poznapólu věkového spektra stál Jaroslav menaly řádící chřipky,“ komentovala
Punčochář z Kelčic (86), který se tato čísla Dosedělová. Je nepochybně
této akce pravidelně účastní už ně- dobře, že lidé milující pohyb na čerskolik let.
tvém vzduchu mají příležitost se vzáTato skupinka ušla čelechovickou cestu přes vrchol Pro všechny účastníky byly opět připraveny čerstvé a Hlavní organizátorka Milada Dosedělová rozdávala
„Zajímavostí letošního ročníku je ur- jemně potkávat na podobných akcích.
Kosíře za čtyři a půl hodiny.
voňavé perníkové medaile.
medaile i diplomy s energií sobě vlastní.
čitě fakt, že trasu po letech absolvoval „Příští rok se tu snad sejdeme zase,”
i jeden běžkař. Stal se jím Libor Fa- uzavřela za organizátory.

Martin ZAORAL
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Kritická neděle!
PROSTĚJOVSKO Předminulou
neděli 22. ledna došlo na silnicích
Prostějovska hned ke čtyřem dopravním nehodám. Společným
znakem všech je to, že významný
vliv na jejich vzniku mohlo mít
počasí a nepříliš dobrý stav komunikací...

V Èelèicích narazil
do stromu

K první nedělní nehodě došlo už po čtvrté
hodině ráno v Čelčicích. Foto: Policie ČR

Kosíř vždy přitahoval a bude přitahovat poutníky ze širokého okolí. Poslední sobotu v lednu se na něj vypravili
lidé ze sokolovny v Čelechovicích na
Hané. Na vrcholku je v mrazivém dni
čekal vesele plápolající oheň, na kterém si mohli upéct špekáčky. Bohužel
i letos zůstala rozhledna na vrcholu
hanáckého Mont Blancu zavřená.
A nikdo z toho zrovna dvakrát nadšený nebyl... „Zkouším to u zástupců
mikroregionu Kosířsko každý rok, obvykle neúspěšně. Rozhledna během
naší akce byla otevřena zatím pouze
jednou,“ posteskla si Milada Dosedělová z pořádajícího TJ Sokol Čelechovice na Hané. Z vrcholu Kosíře pak

na některý ze tří upravených okruhů

KLADKY, DRAHANY Sněhové
podmínky pro sjezdové lyžování
v Kladkách jsou ideální. A nejinak tomu bude po celý následující
týden. O něco hůře jsou na tom
běžkaři. Na Drahanské vrchovině
jsou však i pro přívržence tohoto
odvětví připraveny hned tři upravené okruhy, ostatní tratě zůstávají
sjízdné pouze částečně.

zjistili jsme

Michal KADLEC

Půl metru sněhu na sjezdovce a teploty výrazně pod nulou. Tak už to
několik týdnů vypadá v Kladkách.
Vyřádit se tu mohou lyžaři a milovníci
snowboardu i během nočního lyžování, které zde jede vždy ve středu, pátek
a sobotu vždy od 17:00 do 21:00
hodin. Své dovednosti si pak lyžaři
budou moci poměřit při soutěži „Kladecká lyže“, která v areálu proběhne
už tuto sobotu 4. února. Dle aktuální
předpovědi by se i přes částečné oteplení měl sníh na sjezdovce v Kladkách
po celý příští týden udržet naprosto
bez problémů. Nově sem mohou vyrazit i běžkaři. „Obnovili jsme běžkařské stopy. Od areálu kolem Kladek na
Ošíkov a po Napoleonce k družstvu,
přes les a zpět,“ informoval Večerník
Jiří Křeček, předseda areálu.

Lyžařský areál v Kladkách zažil o uplynulém o víkendu nápor lyžařů. Takto to na sjezdovce vypadalo v sobotu odpoledne.
Foto: www.lyzovanikladky.cz

Na Drahanské vrchovině je to se sněhem poněkud horší. Podle posledních zpráv před uzávěrkou tohoto
tištěného vydání zde bylo od pěti do
třiceti centimetrů. Pro běžkaře jsou
připraveny hned tři protažené okruhy: Benešovský, na golfu v Kořenci
a okruh na Suchém. Ostatní jsou sjízdné pouze částečně. „Sníh se v posledních dnech spíše ztrácí. Především na
lesních cestách se připravte na jehličí,
větvičky a sem tam i hlínu a kamení,“
hlásily koncem uplynulého týdne in-

Hezky
Na zmrzlých silnicích bylo ZRANĚNO I TŘÍLETÉ DÍTĚ česky

K nehodám došlo v Čelčicích i v Kostelci na Hané, další dvě havárie blokovaly D46

K první dopravní nehodě došlo
už krátce po čtvrté hodině ráno
v Čelčicích. Jednalo se o havárii
osobního automobilu značky Škoda. „Pětadvacetiletý řidič jel příliš
rychle a na namrzlé komunikaci
dostal smyk. Vozidlo poté vyjelo
vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazilo do stromu. Ke zranění
osob nedošlo,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov. Výše
způsobené hmotné škody byla vyčíslena na jedenašedesát tisíc korun. „Alkohol i ovlivnění jinými
návykovými látkami byly u řidiče
vyloučeny provedenými testy. Přestupek řidiče policisté vyřešili na
místě uložením blokové pokuty ve
výši jednoho tisíce korun,“ dodal
Kořínek.

ternetové stránky www.lyzarsketrasy.
cz. Jsou však místa, kde se jezdí
bez problémů. „Perfektně jsem se
svezl na trase Repechy - Drahany
podél maršínského lesa. Tratě se od
mojí poslední návštěvy zlepšily, a to
vlivem nafoukaného sněhu a opětovného kvalitního prohrnutí stop.
Několik stop na klasiku a super i na
bruslení. Jen pozor na jedno vyfoukané místo skoro až u Drahan na konci
lesa. Jsou tam kamínky,“ informoval
na tomtéž webu běžkař Honza.

Zrádná D46

Dvaadvacetiletý řidič nezvládl řízení na dálničním sjezdu nedaleko Brodku u Prostějova.
Foto: Policie ČR

Tím to vše pouze začalo... O dvě a půl
hodiny později došlo k další havárii
na třináctém kilometru dálnice D46
na sjezdu u obce Brodek u Prostějova.
„Dvaadvacetiletý řidič nepřizpůsobil
rychlost své jízdy podmínkám a v mlze
na náledí s vozidlem značky Škoda vy-

jel mimo komunikaci. Ke zranění osob
nedošlo. Při havárii vznikla hmotná
škoda na vozidle, dopravním značení
a kanálové vpusti, která byla předběžně
vyčíslena na třiačtyřicet tisíc korun,“
konstatoval policejní tiskový mluvčí.
Alkohol byl u řidiče vyloučen provede-

nou dechovou zkouškou. Jeho přestupek policisté vyřešili na místě uložením
blokové pokuty.
Ale tím to celé zdaleka neskončilo.
V pět hodin odpoledne došlo na
13,5 kilometru stejné dálnice D 46
ve směru od Vyškova k další havárii,
tentokrát osobního automobilu značky Renault. „Osmadvacetiletá řidička
z dosud přesně nezjištěných příčin dostala s vozidlem smyk, jehož následkem narazila do středových svodidel
a poté vyjela vpravo mimo komunikaci, kde skončila v příkopu. Při havárii
došlo ke zranění řidičky i tříletého dítěte na zadním sedadle,“ uvedl František Kořínek. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun. „Vzhledem ke zranění
ženy nebylo možno provést dechovou
zkoušku. Proto byl ke zjištění ovlivně-

ní alkoholem či jinou návykovou látkou nařízen odběr krve. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního
vyšetřování,“ doplnil tiskový mluvčí
prostějovských policistů.

Èelní srážka v Kostelci

Při této nehodě na D46 byly zraněny
tříleté dítě i jeho matka, která seděla za
volantem.
Foto: Policie ČR

automobilů. „Šestadvacetiletá řidička osobního automobilu značky
Škoda přejela na kluzké komunikaci
do protisměru, kde se čelně střetla
s protijedoucím osobním automobilem značky Mazda. Jeho dva pasažéři
byli zranění, další osoby vyvázly,“ informoval František Kořínek s tím, že
výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na čtyřicet tisíc
korun. Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Jak jezdit v zimì?

Jak se podobných nehod vyvarovat?
A aby toho nebylo, tak deset minut Odborníci upozorňují, že je třeba vypřed půl desátou téhož dne došlo čistit světla, nepodceňovat servisní
v Kostelci na Hané k nehodě dvou prohlídky, odstranit námrazu a sníh ze

www.vecernikpv.cz

V srpnu loňského roku v rámci vyšetřování hospodářské kriminality realizovali policisté na základě
soudního příkazu domovní prohlídku rodinného domu v obci na
Prostějovsku. Při domovní prohlídce mimo jiné nalezli i samonabíjecí pistoli ráže 6,35 milimetru
se zásobníkem a 150 kusů nábojů
ráže 7,65 milimetru. Provedeným
šetřením bylo zjištěno, že nikdo
z obyvatel domu pro držení této
zbraně nemá příslušná povolení a
ani není držitelem příslušné skupiny zbrojního oprávnění.

Převrácený kamion
SOBĚSUKY Uplynulý pátek ráno před půl šestou jel řidič s vozidlem
Iveco s návěsem po pozemní komunikaci z obce Soběsuky ve směru do
křižovatky směr Soběsuky-Vícov-Plumlov. Kousek od křižovatky se
převrátil!
„V křižovatce zastavil z důvodu dání přednosti. Při rozjezdu nezvládl řízení
vozidla do zatáčky ve směru na obec Plumlov. Došlo k vyjetí vpravo mimo
vozovku a převrácení auta na pravou stranu. Dle sdělení řidiče došlo k převrácení z důvodu nákladu na návěsu,“ konstatovala Miluše Zajícová, zastupující
tisková mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. „Dechová zkouška na
alkohol byla negativní a ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na půl milionu korun, věc byla vyřešena s řidičem na místě
uložením blokové pokuty v částce dvou tisíc korun,“ dodala mluvčí.
Z důvodu vyprošťování havarovaného kamionu byla silnice uzavřena a objízdná trasa byla vedena přes obec Ohrozim.
(pk)

„VRCHOSLAVSKY“
NA VÁŠ NÁMÌT

Za nehodou v Kostelci na Hané stála
šestadvacetiletá řidička škodovky, která vjela do protisměru, kde se srazila s
mazdou.
Foto: Policie ČR

všech oken, klimatizací či otevřeným
oknem urychlit proces odmlžování
skel a naopak nedoporučují zahřívat
motor během na prázdno při stání
vozidla. „Pomalou jízdou se motor
a posléze i automobil zahřejí rychleji,“
vzkazuje Kořínek. Při samotné jízdě je
třeba především být opatrný a vyvarovat se náhlých manévrů. „Pamatujte,
že ani ta nejlepší a nejdražší elektronika fyzikální zákony neošálí,“ uzavřel
František Kořínek.
(mls)

Český jazyk je krásný, ale i těžký. O tom se přesvědčili i účastníci vrchoslavické besedy.

VRCHOSLAVICE
Knihovna
Vrchoslavice ve spolupráci s obcí
uspořádala předminulý čtvrtek
19. ledna v místním motorestu
zajímavou besedu na téma český
jazyk. Přednášejícím byl Miloš
Mlčoch, specialista na obecnou
lingvistiku, současný český jazyk,
mediální výchovu a jazyk současné
žurnalistiky.

Probírána byla témata aktuálního používaného jazyka, vlivy jiných jazyků
na současnou mluvu, vybraná pravidla českého pravopisu, ale i perličky
používané v hovorové řeči. Desítka
účastníků si osvěžila znalosti, doplnila chybějící vědomosti a dověděla
se i něco nového. Dvouhodinové
přátelské posezení se chýlilo ke konci
a otázek přibývalo. O tom, že náš rod-

Foto: Adéla Palíšková

ný jazyk je nejen těžký, ale i krásný
snad přednášející přesvědčil jak nejmladší z řad žáků ZŠ, generaci jejich
rodičů, ale i účastníky narozené v první polovině minulého století. A to vše
bez známek, zkoušení a diktátů.
Téma českého jazyka je pro občany
atraktivní. Svědčí o tom fakt, že další
beseda je už v procesu přípravy. A možná nebude jen o češtině...
(AdPa)

16120713424
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„KAM MAJÍ TI CHLAPI JÍT?“ LIDL na Újezdě
➢ ztitulnístrany „Autobus jsme odstavili a ještě ten
den byl úklidovou firmou vyčištěn
a proběhla pochopitelně i desinfekce“
Jiří HLOCH, ředitel
divize automobilové dopravy FTL

Kresba: internet

PROSTĚJOV Při čekání na
manželku u nové nemocnice
se jednomu z Prostějovanů naskytl hodně neobvyklý pohled.
Spatřil, jak si řidič ulevil přímo uvnitř autobusu! Na celou
situaci zareagoval pohotově
a hříšníka vyfotil! Snímek začal
okamžitě rotovat po sociálních
sítích, až doputoval i do redakce
Večerníku...

„Už jsem několikrát viděl, jak řidiči
MHD močili v okolí dětského hřiště.
Ale toto už je prostě moc,“ ozřejmil
Petr M. důvody, proč se rozhodl
fotografii i se svým komentářem
uveřejnit na sociálních sítích.
Tam se jednání šoféra setkalo s převážně odmítavými reakcemi. Našli
se však i takoví,
kteří upozornili
na další rozměr
problému.
„Tohle by se
určitě dělat
nemělo. Ale
kam ti chlapi
na konečných
stanicích mají
jít?“ zastal se čurajícího řidiče třeba Petr U.
Snímek se nicméně dostal až
na stůl vedení společnosti FTL,
která MHD v Prostějově provozuje. „Je to jednoznačné pochybení
řidiče. Celá problematika s ním byla
projednána a bude finančně postižen.
Autobus jsme odstavili a ještě ten
den byl úklidovou firmou vyčištěn
a proběhla pochopitelně i desinfekce,“
reagoval na dotaz Večerníku v pátek
dopoledne Jiří Hloch, ředitel divize automobilové dopravy FTL. Toho jsme

se rovněž zeptali na názor ohledně
možností řidičů ulevit si na konečných
zastávkách autobusů. „U nemocnice
mají řidiči pět minut, mohou si odběhnout na záchody do polikliniky.
I kdyby se pak měli o minutu opozdit...
I jinde mohou využívat veřejné záchody jako například v budově na hlavním
nádraží. Na linkách mimo Prostějov
je vždy v rámci poplatku za nádraží
i možnost použití WC,“ vyjádřil se
v této souvislosti Hloch.
Podle jeho slov byl Nařízením vlády č.
567/2006 v platném znění od 1.1.2017
zaveden příplatek ke mzdě řidiče autobusu za ztížené pracovní prostředí.
Tímto se rozumí „jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance
nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo
je jejich dostupnost značně snížena“.
V tomto případě dělá příplatek 6,60
korun za hodinu. „Pravděpodobně to
není úplně ideální řešení, ale je pravdou,
že není v našich silách jim zajistit například budky, které by totiž nepochybně
byly po pár týdnech zdemolovány,“
dodal ředitel divize automobilové dopravy FTL, která tak má v těchto dnech
z ostudy kabát.
Nezbývá tedy než doufat, že počínání „zoufalého“ řidiče už nebude žádný z jeho kolegů následovat... (mls)

ZAVŘEL,
parkoviště bude
ZPOPLATNĚNO
Tento řidič najížděl uplynulý pátek dopoledne na parkoviště u Lidlu zbytečně. Prodejna byla již od úterý uzavřena.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Jak Večerník již
dopředu avizoval, tak se i stalo.
Minulé úterý 24. ledna byla zcela uzavřena prodejna Lidl v ulici
Újezd. Přesto k tomuto místu
ještě koncem týdne mnozí řidiči
směřovali a nechápavě kroutili hlavou, jak to že si nemůžou
nakoupit... Nastal snad „konec
světa“?

Nenastal! Pouze se po příštích pět měsíců musí zákazníci tohoto marketu obejít
bez prodejny poblíž centra Prostějova a
využít pobočky v Anenské ulici. Opětovné otevření Lidlu na Újezdě je plánováno
na červenec letošního roku. Do té doby
tak musí lidé oželet nejen nákupy, ale i
možnost odstavit své auto na přilehlém
parkovišti. Zde je k dispozici celkem 130
míst, která dosud nevyužívali pouze zá-

kazníci obchodu. To se však brzy změní.
Po otevření nové prodejny Lidlu bude
odstavení auta na dobu delší jak jednu
hodinu zpoplatněno.
„První hodina bude zdarma, další za
poplatek třicet korun,“ potvrdila Zuzana
Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl.
Podobný systém funguje již u Lidlu stojícím nedaleko olomouckého finančního
úřadu.
(mls)

17012510104

Dopravce se k celé záležitosti postavil čelem
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Konstelace hvězd
d
Ve vzduchu je cítit příležitost pro trochu riskující šikuly. Prostějované by se mohli dočkat zajímavých výdělků a dokonce i výher. Chytněte šanci za pačesy, další
taková by se už dlouho nemusela opakovat. Hazardovat stačí jen trochu.

BERANI - 21.3. až 20.4. Dejte si
pozor za volantem svého vozu, čeká
vás spousta nebezpečných situací
na silnici. Pokud nemusíte, raději
ani nevyjíždějte. Mnoho věcí se dá
vyřídit bez auta, alespoň ušetříte za
benzín.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Prožijete
trapas, o jakém se vám nemohlo
zdát ani v těch nejhorších snech.
Bohužel budete v něm hrát hlavní roli a ještě dlouho potom z vás
budou mít všichni srandu. Berte to
ale statečně.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Hodně
vás začne zajímat člověk, který se
poměrně nápadně točí kolem vás.
Už dlouho jste neprožili žádné romantické dobrodružství, tak si ho
užijte. Nepřehánějte to ale, víte, že
jste zadaní.
RACI - 22.6. až 22.7. Předpovědi
počasí vás příliš nenadchnou, máte
rádi teplo, ale ještě dlouho vás budou
trápit mrazy a sníh. Nedá se nic dělat,
musíte přetrpět i plány svého dominantního partnera a strávit víkend na
horách.

bu e vá
ý
k

en?
šd

Ja

Prostějova

LVI - 22.7. až 22.8. Vaše prudká povaha se nyní projeví ve všech svých
podobách. Na pracovišti možná
padnou i facky, značné rozepře budete sami rozdmýchávat i doma. Štěstí
vám to ale nepřinese, všechny spory
prohrajete.
PANNY - 23.8. až 22.9. Kamarád
vás požádá o půjčku. Pokud máte
peníze navíc, klidně mu pomozte.
A uděláte dobře, protože za pár týdnů budete stejného člověka potřebovat vy. On je totiž hodně vlivnou
osobou.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Budete
hodně roztržití a dopustíte se chyb,
které byste dříve neudělali. Jakmile
začnete vyvádět, sedněte si na pár
minut a počítejte si v klidu do stovky. Pak teprve něco dělejte, jinak se
ztrapníte.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Vám tento
týden půjde sportování, dostanete
enormní chuť provést něco se svým
tělem. Posilovnu ovšem kombinujte
s běháním, jinak z vás bude nepohyblivé monstrum. Nezapomeňte
ani na plavání.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Váš
nejbližší přítel vám vnukne geniální nápad. Vůbec nepřemýšlejte
o náročnosti a okamžitě se dejte do
plánování monstrózní akce. Ta dopadne nad očekávání dobře, nemějte
vůbec žádné obavy.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Vám štěstí pokvete na každém kroku,
mohli byste ho velmi lehce zpeněžit.
Ale pozor, při obchodních záležitostech raději dbejte rad odborníků,
máte jich okolo sebe dost. A nerozhazujte zbytečně.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Strávíte nádherný romantický večer ve
společnosti osoby, které jste již delší
dobu nadbíhali. Rande se sice povede, ale zda se z toho vyklube dlouhodobější vztah, to je ve hvězdách.
Musíte se snažit.
RYBY - 21.2. až 20.3. Nepoužívejte
vulgární slova! Jednak se k vám vůbec nehodí a druhak budete tento
týden obklopeni pouze slušnými lidmi. Snažte se aspoň pár dní být rovněž na úrovni, může vám to přinést
zajímavou nabídku.

... tentokrát ze sortimentu: NÁPOJE...

Prezident Hospodářské komory jednal
s premiérem o snižování administrativní
Aktuální otázky týkající se spolupráce vlády s Hospodářskou
komorou /HK/, vládní program
na rekrutování pracovních sil
z Ukrajiny, který se stává kvůli českým úřadům nefunkční, ale i nové
projekty HK přinášející snížení
neúměrné administrativní zátěže
podnikatelů. Tato témata se stala
ústředními body dne 23. února
2017 na jednání prezidenta HK
Vladimíra Dlouhého s předsedou
vlády Bohuslavem Sobotkou.
Během pracovního setkání prezident
Hospodářské komory mj. upozornil,

že v procesu zařazování firem do projektu Režim Ukrajina se stále prodlužuje doba mezi zařazením firmy
do projektu a oslovením uchazeče
generálním konzulátem ve Lvově ke
schůzce. Nyní je naplněna kapacitní
kvóta programu už na květen 2017,
systém je podle Hospodářské komory za současných podmínek pro
zaměstnavatele nevyhovující kvůli
více než 5měsíční čekací lhůtě, proto požaduje urychlené projednání
vládního materiálu o navýšení kapacity ve Lvově a nastavení pružného
fungování systému ze strany českého

konzulátu ve Lvově a orgánů ministerstva vnitra.
Řeč byla také o Právním elektronickém servisu pro podnikatele (PES),
Hospodářská komora chce uzákonit
zajištění publikace všech právních povinností podnikatelů v jednom informačním systému. Firmám a fyzickým
osobám by PES výrazně snížil administrativní zátěž, systém by jim jednak
zpřístupnil všechny zákony a předpisy
ukládající podnikatelům nějaké povinnosti na jednom místě, a současně by
jim umožnil jejich přehlednou správu.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ

HVĚZDÁRNA

OD 30. 1. DO 5. 2. 2017
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 14:00 hodin.
Přestože aktivita Slunce není příliš vysoká, lze pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře a zejména v chromosféře. Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 18:30 hodin. Pro děti s rodiči pořádáme pozorování ve středu v 17:30 hodin. Oblohu zdobí Venuše a Mars a ve druhé
polovině týdne nastanou příznivé podmínky k pozorování povrchu Měsíce. Stranou nenecháme ani objekty
vzdáleného vesmíru (mlhoviny, hvězdokupy, galaxie…) Vstupné 20 Kč.
● POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: „O POČASÍ“. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze
shlédnout na začátku všech akcí.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Coca cola 2l

28,90

28,90

28,90

28,90

24,90

19,90

Kofola 2l

21,50

26,90

29,90

12,90

29,90

18,90

Korunní s příchutí 1,5l

8,90

12,90

9,90

9,90

-

-

Pepsi cola 2l

12,90(1,5l)

18,90

17,90(1,5l)

26,90

34,90 (2,25l)

-

Magnesia jemně
perlivá 1,5l

14,90

14,90

9,90

14,90

12,90

14,90

Minerální voda
ochucená 1,5

7,90

7,90

7,90

7,90

5,90

10,90

RESUMÉ

INFORMUJE

zátěže podnikatelů i zaměstnávání Ukrajinců

nákupní servis
pro vás

Naše

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Pít musíme všichni, a tím nemáme na mysli alkoholické nápoje. Proto jsme tentokrát
vyrazili k regálům se sortimentem každodenního využívání. Kdo má rád ochucenou
minerální vodu, měl by bezesporu navštívit Tesco, pro jemně perlivou Magnesii se
vypravte do Billy a nejlevnější Korunní s příchutí jsme objevili v Albertu. Kdo je raději na sladké, tak by si měl koupit Coca-colu v Penny marketu, Pepsi-colu v Lidlu
a Kofolu pak v Kauflandu.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 25. ledna 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hvozd, Vojtěchov
Dne: 13. 02. 2017 od 07:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce včetně podnikatelských
subjektů: Hvozd, Vojtěchov.
Odběratelská TS Vojtěchov
Dětský tábor (č. 300822).
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 16. 02. 2017 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část ulice Rynk od č. 424, 108 po
č. 125, Jakubské nám. č .1 vč. MÚ,

HZS, obchodu, č. 138, 552, dále
ul. Za Humny č. 902.
Obec: Čelčice
Dne: 17. 02. 2017 od 07:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čelčice: č.p. 204.
Obec: Smržice, Čelechovice na
Hané
Dne: 17. 02. 2017 od
07:30 do 11:30 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Smržice s celou
ul. Mlýnská, oboustranně část ul.
Olší od č. 10 a 27 po konec obce

sm. Kostelec n. H, vč. č. 535, RS
plynu, T-Mobile, Kobližnice
jednostranně od č. 473 po č.487.
Část obce Čelechovice - ul.
Světničky od č. 122 a 330 po č. 25
na ul. Cukrovarská, část ul. Příční
od č. 135 po ul. Světničky, dále
celý areál bývalého cukrovaru.
Odběratelské TS: Čelechovice
Bema (č. 300751), Čelechovice
cukrovar (č. 300752).
E. ON Česká republika, s.r.o.

CHCETE ZÍSKAT
LEVNÌJŠÍ

UŽ JEN DVA DNY!

PØEDPLATNÉ NA ROK 2017?
TEÏ MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI!
více informací a kupon na stranì 8

Nejen o studiu na GJW s Michalem Šmucrem

„Z množství lží, zbabělosti, manipulací a urážek, které se vynořily kolem
židovského hřbitova, mám pocit, že se Prostějova dotklo zlo. Zlo s velkým Z“
PROSTĚJOV Kam na střední?
První březnový den je posledním termínem pro podání přihlášek na střední školy. V této
souvislosti jsme požádali o rozhovor ředitele Gymnázia Jiřího
Wolkera Prostějov, které je
prestižní prostějovskou vzdělávací institucí.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

se ptal
Zdeněk
VYSLOUŽIL
●● Co nabídne GJW studentům
pro příští školní rok?
„Budeme přijímat uchazeče do
dvou tříd čtyřletého studia. Pro
přijetí do jedné třídy bude nutná

sportovní talentová zkouška, neboť jde o studium kombinované se
sportovní přípravou. V osmiletém
studiu budeme otevírat dvě třídy,
ve kterých je akreditována výuka
některých témat v předmětech
v anglickém jazyce. Jde o exkluzivní
vzdělávací program v rámci Olomouckého kraje a je určen pro děti,
které mají ambici studovat náročnou vysokou školu.“
●● Máte zajištěnou výuku anglického jazyka zahraničními
lektory?
„Dnes u nás nepůsobí lektoři, ale
dva kvalifikovaní vyučující z USA.
Domnívám se, že spolupráce s Reahel a Stevenem se nám daří. Reahel je zde na výměnném pobytu
a myslím si, že je ráda a spokojená,
že má možnost působit na naší škole. Kvalita anglické jazykové přípravy šla v posledních letech prudce

nahoru a ocenil to i pan velvyslanec
USA Andrew SShapiro, který použil
pro hodnocení znalostí žáků výraz
‚very impressiv
impressive´. Návštěva pana
velvyslance by
byla velmi zajímavá,
motivační pro studenty a pro mě
osobně to byla možnost vyměnit si
růz názory na reforotevřeně různé
školst “
my školství.
G
●● Gymnázium
Jiřího
Wo
Wolkera
v průběhu
po
podzimu
navštívily
z
zajímavé
osobnosti
a odehrály se zde
a spojené s nedávakce
no historií...
nou
„Tr
„Tradičně
se zabýváme připomínáním historie. Proběhla zde skvělá
beseda s Barbarou Winton
a beseda i vvýstava spojená s akcí
Paměť náro
národa. Je důležité, aby
Ředitel GJW Michal Šmucr se své názory nebojí říkat nahlas. Foto: Zdeněk Vysloužil studenti poc
pochopili zásadní fakt,

že každý, kdo zapomene na historii,
si jí připomene jejím zopakováním.
Na gymnáziu budeme připomínat
osobnosti a události historie, a to
i v těch případech, kdy jde o osobnosti a události, na které se zapomíná.“
●● Souvisí s tímto zájmem gymnázia i vaše názory na problematiku rehabilitace starého židovského hřbitova?
„Samozřejmě. Rehabilitace starého židovského hřbitova je správný
a krásný záměr. Věcným jednáním
potřebuje získat konkrétní podobu,
která bude ku prospěchu prostoru, kde se nachází, i celému městu.
Věci, které se kolem odehrávají,
jsou zbytečnou ostudou Prostějova. Z množství lží, zbabělosti,
manipulací a urážek, které se kolem této věci vynořily, mám pocit,
že se Prostějova dotklo zlo. Zlo
s velkým Z.“
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„MÍT Z TOHO PRDEL! O NIC JINÉ NEJDE...“
Jonáš Proser založil facebookovou skupinu sdružující lidi se vztahem k regionu

v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Martin
ZAORAL
●● Jak si vysvětlujete popularitu skupiny „Prostějov bez
cenzury“?
„Co přesně stojí za jejím úspěchem,
nevím. Možná je to fakt, že je to
skupina otevřená a člověk se tam
může vyjádřit, jak chce.“
●● Jak probíhá přijímání nových
členů?
„Členy přijímám spolu s Davidem
Píchalem, který je druhým správcem skupiny. Já je přijímám tak, že
si člověka, jak se říká, proklepnu.
Rozkliknu si jeho facebookový profil a mrknu se, zda má nějaký vztah
k Prostějovu a okolí. Pokud ne,
nezatracuji ho zcela. Nicméně přijímám z pětadevadesáti procent
lidi z regionů Prostějovska či Olomoucka. Jak to dělá David, netuším, asi ne tak svědomitě jako já.“
(úsměv)
●● S kolika lidmi ze skupiny se
osobně znáte?
„Když nepočítám své známé, které jsem přidal na začátku, což byla
zhruba pětistovka, tak jich už přibylo jednou tolik. Prostějov je malý
a já jsem tady už i předtím znal
spoustu lidí. Kolik jich znám nyní,
tak to přesně netuším, ale bude jich
skutečně tak do tisíce.“
●● Kolik času „spravování“ skupiny zhruba zabere?
„Podle některých je to u mě čtyřiadvacet hodin denně. (smích) Tak
tomu samozřejmě není, ale dělám
práci, která mi dovoluje na facebooku být prakticky stále. Se vzrůstajícím počtem členů mi však některé
věci už unikají.“

●● Jedno čínské pořekadlo pra- „Nereaguji na vše, nejsem jistý
ví, že to, co děláš s radostí, tě ne- David Ř., který býval u každého
unaví. Z čeho máte v souvislosti příspěvku první. Nedá se to stíhat,
s touto skupinou obzvláště ra- reaguji na to, co mě zaujme ať už
dost?
negativně, či pozitivně. Anebo
J je
j ško- když
y někdo shání nějakou
j
„Že dokáže sbližovat lidi. Jen
radu
da, že toho většina členů příliš nevy- či pomoc.“
užívá. Vlastně možná využívá, ale já ●● Vzpomenete si na nějaký
m alespoň nevím. Radost mám příspěvek, který vám uvízl
o tom
ho, když někdo najde ztracenou hlouběji v paměti. A čím?
i z toho,
kočkuu nebo psa, přes skupinu se zpět
ým majitelům vrátily i telefony,
ke svým
ooky a další cenné věci. A také
notebooky
mám radost z každé dobré rady. Od
toho tady zde je.“
●● A co vás naopak unavuje?
„Kdyžž se k něčemu vyjádřím nějak
ivně, tak si někteří lidé hned
negativně,
myslí,, že jim něco přikazuji a nařizuji. To ale není pravda! Je fakt,
kdy mě tam lidé naštvou
že někdy
s tím bazarem použitých kabelek,, hadrů a bot, ale jinak
je to pohoda.“ (úsměv)
●● Co je důležité pro to,
aby see člověk z nejrůznějších reakcí na Facebooku
láznil?
nezbláznil?
„Mít z toho prdel! O nic jiné
nejde.. Bohužel to někteří fakt
ádají...“ (smích)
nezvládají...
●● V čem konkrétně spočíáš konflikt se správcem
val váš
iny „Prostějov“, v níž dříve
skupiny
enem?
byl členem?
více v tom, že jsem sdílel od„Nejvíce
kazy na místní restaurace třeba
níčka. Prostě když někdo poU Koníčka.
val, rád jsem mu pomohl. Ale
třeboval,
hlavníí důvod byl, že jsem psal v něch příspěvcích trošku vulgárkterých
ně, k tomu prostě občas nemám daleko. Ale kdo někdy neslyšel nějaké
rosté slovo že... (pousměje se)
to sprosté
Tak mě vyhodil. Já ho ještě prosil,
ať měě vezme nazpět, ale pak jsem
adal taky, řekl jsem, že udělal
mu nadal
chybuu a šel si po svém...“
●● A založil vlastní. Jenže skupiProstějov“ byla v době vašena „Prostějov“
dchodu velmi početná. Věřil
ho odchodu
jste, že se ji grupě „Prostějov bez
ury“ může podařit početně
cenzury“
někdyy překonat?
„Od prvopočátku jsem věděl, že ji
m překonat! A to se povedlo.
musím
Děkujiji tímto i Davidovi, samozřejměě také ostatním, bez nich by
čitě nebylo. Máme na tom
to určitě
hu všichni!“
zásluhu
●● Jaký
aký to byl pocit, když se to
elomu letošního roku pona přelomu
o?
dařilo?
er pocit! Bohužel David si
„Super
nou ještě nedal ani panáka.“
se mnou
(smějee se)
●● Facebook je především
chlém střídání přío rychlém
ků. Dá se odhadspěvků.
nout, na kolik z nich během hodiny reagujete??
Foto: archív J. Prosera

Štve mě, že lidé zneužívají benevolenci
k totální anarchii, uráží se a tak podobně.
Mrzí mě i to, že někteří, ač mě neznají,
píšou, že jsem zlý. Ale co, kašlu na to!
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PROSTĚJOV
Ě
Máme k sobě blízko! Alespoň co se týče místa,
kde žijeme. Tohle by se dalo říci
nejen o čtenářích Večerníku, ale
i o členech facebookové skupiny
„Prostějov bez cenzury“, která
byla založena v červenci 2015. Za
pouhý rok a půl své existence již
získala více jak jdenáct tisíc členů
a noví stále přibývají. Co stojí za
jejím úspěchem? Jací lidé zde diskutují? O čem a jak? Či jak na jejích stránkách ustát nepochopení
či přímo srážku „s blbcem“? To
byly otázky, které jsme položili
zakladateli skupiny a jednomu ze
soiučasných dvou správců Jonáši
Proserovi. A dvaatřicetiletý živnostník ukázal nejen svůj typický
nadhled, ale i přímé názory.

„Tak to jste mě zaskočil... Je to
jako v životě, každý den se probírá
něco jiného, něco nového, málokdy
se stane, že příspěvek žije i druhý
den. (úsměv) Ale první mně naskočil vrtulník na sídlišti Hloučela.
Spíše to, jak někteří členové pranýřovali slečnu, která se jen zeptala,
co se stalo, a dala na Facebook
fotku vrtulníku. Nakonec se ve
skupině vědělo první, co se tam
událo. Ukázalo se, že šlo o sebevraždu mladé dívky, která skočila
z okna paneláku. Ostatní periodika
si tuto zprávu převzala, nicméně
slečna, která fotku s otázkou vložila, byla bita za to, že je hyena. Stále
nechápu proč...“
●● Facebooková skupina
„„Prostějov
„P
rostějov bez cenzury“ je
jjedna
je
dna z mála, které se daří
pořádat pravidelné srazy.
Jsou něčím charakteristické?
„Ano, lidé na ně chodí, i když ve
výrazně menším počtu, než je
počet členů skupiny. Stále mají
nějakou výmluvu. Buď jim nevyh j ddatum,
t
b jje tto vevnitř,
itř
hovuje
nebo
jindy zase venku. Každý sraz je
jiný a na jiném místě, ale vždy
u nás – v našem krásném městě.
Teď bude další sraz skupiny sedmnáctého února v restauraci
U Hudečků, a tímto zvu všechny
členy skupiny, ať přijdou. Bude
sranda. Vždy jsme se vždy skvěle
bavili.“
●● Před Vánocemi jste také
předali osm a půl tisíc korun
dětskému oddělení prostějovské nemocnice. Jak tento nápad
vznikl a jak se podařilo peníze
vybrat?
„Jelikož nám zbyly peníze z předchozích srazů, tak jsme navrhli,
věnovat je dětskému oddělení. A jelikož byl před Vánoci další sraz, tak
jsme se ještě posbírali a nakoupili
hračky. Všem přátelům za to ještě
jednou moc děkuji. A doufám, že
v tom budeme pokračovat i letos
před Vánoci.“

●● Byl někdo, koho jste
znal pouze
p es
př
Facepřes
book, a když
jste ho poznal osobně, tak vás
překvapilo,
jaký je?
„Ano, samozřejmě.
Takových lidí jsem
poznal celou
Větřadu.
šinou jsme
spolu vyšli
v dobrém, až
na jednoho člena, který však už
členem není...“
●● Na každou poč tnější facebookoče
četnější
vou skupinu číhá
vou
nebezpečí, že se z ní
dříve či později stane
bazar. Dá se tomu nějak zabránit? Obzvláště pokud nechcete
používat „cenzuru“...
„To nevím, toho se obávám, a proto na to reaguji velmi otevřeně
negativně, někdy i vulgárně. Bazarových skupin Prostějova a okolí je
více než dost, tak doufám, že se to
nestane.“
●● Nedávno jste oslavil své narozeniny a druhý správce při této
příležitosti připravil originální
přání prostřednictvím „Bazarového dne“. Co jste na to říkal?
„Bavil jsem se moc, naštěstí to lidé
pojali velice vtipně a originálně,
takže se tam vlastně ani nic, co by
mě štvalo, neinzerovalo. Udělalo
mně to radost. David Píchal je druhej nejlepší správce jakého znám.“
(smích)
●● Jak jste se vůbec vy dva
seznámili?
„My se v reálném životě neznali,
nicméně máme spousty společných známých. Spojila nás skupina ´Prostějov´ a její správce.
Všechno špatné je k něčemu
dobré a tady to platí dvojnásob.
David se stal druhým správcem, aniž bych ho viděl naživo.
Neváhal jsem ani vteřinu, mám
hho rád,
ád i když
kd ž měě taky
t k někdy
ěkd se.e.“
(úsměv)
●● Co vás spojuje a co naopak
rozděluje?
„Já jsem ten zlej a on ten hodnej...
Jsme každý jiný a patříme k sobě.“

●● Vy jste společenský člověk,
který rozhodně nesedí pouze
doma u počítače. Rád si třeba zajdete do hospody na pivo. Jak se
liší vyjadřování lidí na Facebooku a v reálném životě?
„Myslím, že naše skupina je taková
hospodská, takže já osobně v tom
rozdíl moc nevidím. Ale někdo
možná ano. Nicméně kvůli psané
formě z rozdílných názorů vznikne
kolikrát hádka, která by normálně
nenastala.“
●● Správce skupiny byste nemohl dělat, pokud byste neměl
k Prostějovsku skutečně silný
vztah. Jak vznikal?
„V našem městě žiji odmalička, tak
to nebylo tak těžké. Hodně času
kvůli práci trávím na cestách, snad
proto je to pouto ještě silnější. Člověk chce vědět, co se děje doma.
(úsměv) Miluji Prostějov a doufám,
že v něm i zemřu.“
●● Předpokládám ale, že máte
občas i pocit vykašlat se na správcování skupiny úplně. Kdy se to
dostavuje nejčastěji?
„Ano, někdy mě to tam štve, že lidé
zneužívají benevolenci k totální
anarchii. Vadí mně, že se tam lidé
navzájem uráží, nadávají si a tak podobně. Mrzí mě i to, že někteří, co
mě neznají, píšou, že jsem zlý. Ale
co, kašlu na to!“
●● Facebooková skupina o takovém počtu fanoušků už může mít
i svoji hodnotu. Kolik by vám
někdo musel nabídnout, abyste
uvažoval o jejím odprodeji?
„Prodal byste někdy svoje dítě?
Asi ne, že? Takže jsem nad tím nepřemýšlel a ani nebudu. Kdo ví, co
bude za pár let. Může se z toho stát
bazar nebo něco jiného…“
●● Právě, kolik myslíte, že bude
mít skupina členů třeba za takových deset roků?
„Nezaložil jsem Českou republiku
bez cenzury ale Prostějov, takže nevím. Okres Prostějov má něco přes
sto tisíc obyvatel. Takový počet by
asi byl ideální!“ (směje se)
●● Zajímavá otázka na závěr.
V České republice žije přesně
osm lidí s příjmením Proser.
Předpokládám, že zejména ve
škole jste si s ním užil svoje...
„Právě že mně ani bratrovi se nikdo za příjmení nikdy nesmál, měli
jsme štěstí. No, a když někdo náhodou ano, tak dostal baňu a bylo
to. (úsměv) Ale fakt, skutečně jsme
s tím neměli problém.“

vizitka
JONÁŠ PROSER
✓ narodil se 12. ledna 1985 v Prostějově
✓ odmaturoval na Švehlově střední škole polytechnické
✓ momentálně pracuje jako OSVČ
✓ mezi jeho největší záliby patří práce, rodina,
a to zejména jeho dcera
✓ založil facebookovou skupinu Prostějov bez cenzury, jíž je jedním ze
dvou správců
✓ má rád prostějovskou kapelu Bezsoucitu, lyže, hory, moře, hezkou knihu, starožitnosti, ´Plzeň´ a zábavu. Nejvíce ho baví dobří lidé, na které
má zatím štěstí
zajímavost: při automobilové nehodě, ke které došlo mezi Jesencem a Konicí,
zemřel jeho bratr Leoš. On sám to vnímá tak, že jeho bratříček je stále s ním
a dává na něj pozor...

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství
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Pozvánky nosil EXKLUZIVNĚ POLÉVKY

starostùv

PRO BEZDOMOVCE!
UŽ OD STŘEDY...

POSEL!
Jednací øád zastupitelstva

z roku 1930

Při loňském projektu se do akce zapojil i šéfredaktor tohoto periodika Petr Kozák.
Foto: archív Večerníku

je plný perlièek

PROSTĚJOV Kde se vzal, tu se vzal, ale na světě je Jednací řád
zastupitelstva města z roku 1930! Má ho k dispozici současný
náměstek primátorky Pavel Smetana, díky němuž do něj mohl
nahlédnout i Večerník. Jednací řád z první republiky je plný
perliček, podle kterých se před šestaosmdesáti lety až do okupace v roce 1939 řídili prostějovští konšelé.

Michal KADLEC
„Mám v ruce Jednací řád pro prostějovské zastupitele z roku 1930, který
tehdy za první republiky vydalo město vlastním nákladem a čítá celkem
šestnáct stran. Podepsán je tehdejším
starostou Otáhalem, radním Svozilem a zastupiteli Coufalem a Králem,“
pochlubil se Večerníku Pavel Smetana, náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. „Je to historický
dokument, který jsem získal od kamaráda. Jde skutečně o velmi zajímavý
pohled na činnost městského zastupi-

telstva tehdejší doby. První republika
měla své zvláštnosti i v komunální politice, některým pasážím z Jednacího
řádu zastupitelstva vydaného v Prostějově v roce 1930 jsem se skutečně
zasmál,“ svěřil se pobaveně Smetana.
V současnosti by se některá nařízení či zvyky na radnici zřejmě už
neujaly... „Tenkrát například platilo,
že na jednání zastupitelstva museli být
pozváni všichni jeho členové osobně.
Kdo se omluvil z vážných důvodů,
mohl do zastupitelstva poslat náhradníka z téže volební skupiny! Ono
osobní pozvání se dělo buď formou

Náměstek primátorky Pavel Smetana dal Večerníku nahlédnout do „kuchyně“
prostějovského zastupitelstva první republiky.
2x foto: Michal Kadlec

oběžníku, nebo byl starostou poslán za
jednotlivými zastupiteli spěšný posel!
Jednací řád tehdy nařizoval, že pokud
má být vrcholný orgán usnášeníschopný, je potřeba účasti dvou třetin zastupitelů. Dnes je zapotřebí pouze nadpoloviční většiny. Pokud na jednání
nebyl přítomen starosta, mohl schůzi
vést některý z jeho náměstků. Jestliže
ani ti nebyli k mání, řídil celé jednání
nejstarší člen rady města bez ohledu
na funkci,“ vyčetl z některých pasáží
šestaosmdesát let starého Jednacího
řádu Zastupitelstva města Prostějova
současný náměstek primátorky.

Historický dokument ale obsahuje
i další perličky. „V roce 1930 nebylo
možné předkládat návrhy k hlasování
až přímo na jednání zastupitelstva, jak
je tomu zvykem dnes. Zajímavý byl
tehdy ovšem způsob hlasování, o němž
se vždy rozhodovalo až těsně před ním.
Jednací řád připouštěl i tu možnost, že
kdo souhlasil s předloženým návrhem,
povstal z lavice. Kdo nesouhlasil, zůstal
sedět,“ prozradil dále Pavel Smetana.
Jednací řád z roku 1930 zůstane
uschován u náměstka primátorky,
není ale vyloučena jeho výstava
u nejbližší možné příležitosti.

PROSTĚJOV V loňském roce se
ve městě poprvé rozjel projekt
pomoci bezdomovcům. Nápad
Jan Šmídy s jakoukoliv pomocí
bezdomovcům, ať již s nabídkou
ošacení či potravin, rozvinula
šéfka Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová.
Projekt „Polévka bezdomovcům“,
který mediálně i věcně podpořil
také PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
se těšil velké oblibě a tak se od
1. února rozjede znovu. Organizátoři nyní hledají dobrovolníky.
„Od prvního února budeme vydávat lidem bez domova teplé polévky
s chlebem. I letos to bude u místního
nádraží, kde se zdržuje početná komunita lidí bez domova. Polévky se
budou vydávat vždy v době od 11:30
do 12:30 hodin, a to od pondělí do
soboty“ prozradili organizátoři Sokolová se Šmídou.
Prostějovská zastupitelka Sokolová
lokalitu opět konzultovala i s ředitelem Azylového domu Janem Kallou.

„Pan ředitel zná velmi dobře zdejší
komunitu. Podle jeho poznatků
se v současné době nejvíce těchto
lidí zdržuje v okolí nákupní zóny
v Držovicích,“ vysvětlila.
Rozdávání jídla bude trvat dva měsíce, tedy do konce března. „Opět
jsem se obrátila s prosbou o zajištění polévek na Národní dům, který
vaří skutečně velmi rozmanitě a neskutečně chutně. Polévky vždy jednorázově hradím koncem měsíce.
Provedla jsem též zábor prostranství, stále ale zůstává otevřená otázka dobrovolníků,“ nastínila Milada
Sokolová. „Potřebujeme pár lidí,
nejlépe s autem, kteří by byli ochotni
věnovat zhruba hodinu a půl svého
času, jídlo vyzvednout a rozdat,“
vzkázal Jan Šmída, který se coby student nemůže kromě sobot tomuto
projektu osobně věnovat. Máte-li
tedy chuť a čas pomoci, obraťte
se na organizátory na telefonním
čísle 603 218 887. Večerník tak
(red)
určitě učiní, co vy?

Na radnici chtějí zasedačku

za 6,8
milionu
korun

PROSTĚJOV Opravy prostějovské radnice ještě
nekončí. Radní nyní plánují zvelebit část prostoru pod věží, která má v budoucnu dle jejich představ vyhovovat požadavkům pro různá setkání
s veřejností, prezentaci projektů i pro jejich vlastní jednání.
Rekonstrukce se dotkne prostoru v přízemí budovy,
který byl nedávno při vnějších opravách radnice využíván jako zařízení a zázemí stavby. Předtím sloužil
odboru občanských záležitostí jako pracoviště pro
vydávání cestovních dokladů. Nyní bude upraven
tak, aby vyhovoval moderním požadavkům pro
různá jednání s veřejností, prezentaci projektů i jednání orgánů města.
„Součástí stavební modernizace bude i vybavení nábytkem, audio a video technikou. Výhodou je, že tento
prostor má bezbariérový přístup. Pochopitelně je zde
třeba také vybudovat nové sociální zázemí pro zasedací místnost,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím,
že návrh na modernizaci zpracoval architekt Zdeněk Beran.
Ve výběrovém řízení zvítězila Stavební společnost Navrátil.
„Předložila nabídku za 6 758 266 korun. Smlouva o dílo

byla podepsána s termínem realizace leden až červen letošního roku,“ doplnil náměstek Fišer. Rada města Prostějova
doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit finance na tuto investiční akci ve výši 6.9 milionu korun. Práce na
modernizaci by následně mohly začít okamžitě.
(mls)
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Stoletou radnici na náměstí T. G. Masaryka čeká rekonstrukce
onstrukce části
prostoru „pod věží“. Takto by měly vypadat...
3x repro:
Magistrát města Prostějova (vizualizace zpracoval Zdeněk
něk Beran)

Firma Václavková a spol.

Soukromá pohøební služba
pùsobí v Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého
působení v našem městě se snaží plnit přání pozůstalých, ale
i zákazníků, kteří docházejí do
firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,
ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého sortimentu zboží a služeb Dagmar Václavková, spolumajitelka
firmy Václavková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.

K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici. „Pohřby
realizujeme ve smutečních síních
a kostelech nejen například na
Městském hřbitově v Prostějově,
v Plumlově, ale také po celé České republice. V Mlýnské ulici již
sedmým rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé
smuteční síni v úzkém rodinném
kruhu pozůstalých. K obřadům
zajistíme vše potřebné – řečníka,
kněze, hudbu, kopání a následnou úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční
kromá pohřební služba působí síň pro obřady v úzkém rodinném kruhu.
také v Kralicích na Hané, kde má provozovnu a obchod. Také zde „Naši pracovníci pravidelně pro- upravíme zesnulé podle fotografie,
prodává pohřební zboží a zhoto- cházejí různým školením, kde zís- v těchto případech jde především
vuje kytice k různým příležitos- kají certifikát, například i na kopání o úpravy účesu, líčení a podobně,“
hrobů. Firma má proškolené pra- potvrzuje Dagmar Václavková, spotem.
Tato prostějovská tradiční sou- covníky na hygienické zaopatření lumajitelka firmy Václavková a spol.
kromá pohřební služba disponuje lidských pozůstatků a následně je- Soukromá pohřební služba v Mlýnvysoce odborným personálem. jich úpravy. Na přání pozůstalých ské ulici v Prostějově.

DOPORUÈUJEME VŠEM POZÙSTALÝM:

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková
a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově se
může pyšnit oceněním kvality služeb.

• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na
doporučení důvěryhodného člověka!
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte!
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních
služeb!
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!

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

Provozovny:
Mlýnská ulice č.p.31, Prostějov (u rybníku)
Masarykovo náměstí, Kralice na Hané

WWW.VACLAVKOVAJ.CZ

17012510095

Na telefonních číslech 582 343 883 a 582 340 004 nás
zastihnete 24 hodin denně.
Služba je NEPŘETRŽITÁ.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

PRODÁM

REALITY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
města. 777 602 873
dříví – krácené. Cena 500 Kč/prms.,
Koupím byt 1+1. Hotovost.774 421 818 vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1
(hotovost mám) 773 545 092
Sháním ke koupi 1+1. 792 284 168
Hledáme ke koupi RD nebo byt
v Pv a okolí, i k rekonstrukci. Tel.:
776 878 002 i SMS
Prodám RD v Ohrozimi, pouze
zařízený, vyšší nabídka. Info na tel.:
722 142 254

Jen vzpomínat je nám přáno...

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

Život je poznání
loučení a vzpomínání...

Dne 1. února 2017
si připomínáme 8. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn
a dcery s rodinami.

Dne 2. února 2017
vzpomínáme
3. smutné výročí úmrtí
pana Jana PIŇOSE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcera
s rodinou.

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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotoKonzumní i do kvasu
vosti. 774 409 430
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Pronajmu byt 3+1 v RD, telefon:
Tel.: 602 510 465
606 178 431
Přijmeme brigádníky na stříhání stromHledáme ke koupi byt 3+1, i k rekon- ků, více info na uvedeném tel.
strukci, 774 409 430
Prodám přístroj na posílení břicha, cena
Pronajmu byt 2+kk, novostavba, 55 400 Kč, tel.: 731 412 028
m2, 2 n.p. s výtahem, ul.Kostelecká,
PV, část. Zařízený.9 500 Kč vč. inkasa. Prodejna Ivka Plumlovská ul.21 nabízí
nové vzory zimní obuvi i na velmi proVolný od 1.3. Tel.: 777 956 050.
blematické nohy (široké nárty, kotníky,
Koupím dům se zahradou v PV nebo ostruhy) a velký výběr teplé domácí
obuvi. Otevřeno 10:00 – 17:30 hod.
v okolí. Tel.: 773 513 220

Dne 24. ledna 2017 jsme
vzpomenuli 20. výročí úmrtí
pana Miroslava JURNÍKA
z Pěnčína.
Stále s láskou vzpomínají maminka,
dcera Monička, sestra Eva
a bratr Milan s rodinami.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám bohužel nevrátí,
co vzal, zůstanou jen milé vzpomínk
a s nimi žal.

Prod. pan. DB 3+1 s balk. 74 m2
po kompletní rekonstrukci ( nová
koupelna, vana, sprch. kout, nové
podlahy a dveře) blízko centra Pv,
s velk. garáží na vl. pozemku
s el. montáž. jámou. Cena k jedn.
2 195 000 Kč, +možnost dokoupit
garáž 295 000Kč. Tel.: 724 582 411

Dnes, tj. 30. ledna 2017
je tomu právě 24 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi.

Pronajmu cihlový byt 2+kk a garsonku, po kompletní rekonstrukci,
jen dlouhodobě. Nevolat RK. Tel.:
605 907 890
Pronajmu byt 1+1 v Pv, přízemí.
Akontace. Tel.: 727 875 306

15012920079
16122823515

Rozvedený 54 letý/180 se rád seznámí se ženou pro společný život. Telefon: 775 682 084

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Hledám přímo z Pv obyčejnou,
svobodnou, štíhlou holku na vážný
vztah. Věk od 27 do 42 roků. Pavel
tel.: 702 539 899

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Děkuji za precizně provedenou operaci ramene MUDr. Vladimíru
Macháčkovi a jeho instrumentářce
Lence Roháľové a rovněž tak celému
kolektivu na operačním sále.
Petr Valenta

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

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Zveme vás do útulného a zábavného
clubu Portorico na Brněnské ulici,
naproti hřbitova . Tanec u tyče, šampaňské zdarma, rozvoz limuzínou. Masáže, tantra masáže, sado maso show.
Tel.: 775 027 321

dne 20. ledna 2017
doprovodili na poslední cestě
pana Zdeňka MENDLA.
Děkujeme všem za projevy
soustrasti, pohřební službě
Václavková za důstojné rozloučení
a paní Evě Zedkové za výbornou
přípravu smutečního pohoštění.
Marie Mendlová – manželka
a synové Zdeněk a Jiří

DNES
GRATULUJEME

Doučím s ČJ-ZŠ, SŠ+ maturita.
Tel.: 723 100 604

na straně
16011421482

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330

Dne 27. ledna 2017
uplynulo 20 let od úmrtí
pana Oldřicha BUREŠE
z Vícova.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera Marie, vnuk Tomáš
a vnučka Dita s rodinami.

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

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

Dne 1. února 2017
si připomeneme
20. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka
PODHORNÉHO
z Brodku u Konice.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, synové
a dcera s rodinami.

Dne 4. února 2017
uplyne první smutný rok od úmrtí
paní Jarmily ŹUPKOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná syn
Leopold s rodinou.

JE V PÁTEK 3. ÚNORA V 10.00 HODIN

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.

Úpravy a opravy oděvů, telefon:
732 466 293

FINANCE

Dne 1.února 2017
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Jany ENTLOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná manžel s rodinou.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
PODĚKOVÁNÍ

Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
602 764 713

Nabízím vedení účetnictví, telefon:
775 664 179

Dne 1. února 2017
uplyne 15 roků od úmrtí
paní Otílie BAUDYŠOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

KOUPÍM

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Stříhání a úprava psů v Prostějově,
tel.: 774 942 100

Dnes, tj. 30. ledna 2017
si připomínáme 4. výročí úmrtí
paní Věry
VENCOVSKÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Jiří s celou rodinou.

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk Vám už nemohu dát.
Dotlouklo srdce, došly mi síly,
vzpomeňte na mne,
kdo měl mne rád.

SEZNÁMENÍ

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Dne 3. února 2017
uplyne 1. rok od úmrtí
našeho tatínka
pana Miroslava SLEZÁKA.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

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

Pronajmu rek. příz. byt 2+1. Telefon:
739 964 498

SLUŽBY

19

30

Dnes, tj. 30. ledna 2017
by se dožil 96 let
pan Dobroslav THIEL
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná vnučka
Zuzana a manželka Markéta
s rodinou.

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

www.vecernikpv.cz

Pohřební služba A.S.A. TS,Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Michal Šikling 1991
Prostějovičky
František Ježek 1942
Prostějov-Vrahovice
Milada Brichtová 1920
Prostějov
Milada Kořínková 1945
Ondratice
Jaroslava Jurníčková 1922 Prostějov
Jaromír Čech 1933
Prostějov
Hana Řehová 1946
Prostějov
Jarmila Kudličková 1946
Vyškov
Pavel Dostál 1948
Prostějov
Jan Hlavinka 1941
Určice
Emilie Klemsová 1951 Přemyslovice
Libuše Dvořáková 1930
Prostějov
František Kubíček 1949
Prostějov
Antonín Pospíšil 1935
Otaslavice
Věra Vomelová 1933
Prostějov
MUDr. Vladimíra Konečná 1954
Kralice na Hané
Jaroslav Porteš 1956 Ptenský Dvorek

Poslední rozlouèení
Pondělí 30. ledna 2017
MUDr. Věra Motáňová 1947 Držovice
10.00 kostel C+M Prostějov
Dobroslava Pfafová 1929 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Koukalová 1941 Niva
14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 31. ledna 2017
Miroslava Novotná 1948 Kralice na Hané 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 1. února 2017
Terezie Sedláčková 1921 Mostkovice
14.00 kostel Mostkovice
Čtvrtek 2. února 2017
Vlasta Kolíková 1949 Prostějov
13.00 kostel P+P Prostějov
Josef Opluštil 1934 Smržice
13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 3. února 2017
Věra Nečasová 1923 Prostějov
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Janůj 1932 Držovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Pavel Pekař 1926 Čelčice
13.15 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Vysloužil 1941 Soběsuky
14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 4. února 2017
Vojtěch Šálek 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Oldřich Klíč 1927 Lipová 14.00 kostel Jednov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Alois Žouželka 1944
Prostějov
Středa 1. února 2017
Jindřiška Seitlerová 1930 Prostějov
Rudolf Blumenstein 1924 Prostějov
12.30 Obřadní síň
Věra Kutová 1939
Biskupice
Pátek 3. února 2017
Ludmila Koudelíková 1928
Jiří Marák 1946 Podivice
11.45 hodin Obřadní síň Prostějov
Kostelec na Hané
Milan Studený 1968
Prostějov Marie Zapletalová 1936
Prostějov František Smolka 1944
Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi
Anna Šmérková 1925

Prostějov

Květoslava Skopalová 1935

Prostějov

letos slavíme jubileum...

PRÁCE NABÍZÍ
Přijmu pracovníka na úklid v po- Studio Jiří Malý přijme kosmetičku,
travinářské výrobě a pracovníky do manikérku a pedikérku. Nájem 1.000
pekařské výroby. Informace na tel.: Kč. Tel.: 731 115 250
582 342 095
STUDIO 365 hledá nové tváře
Přijmeme automechanika do auto- pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
servisu v Prostějově. Platové ohod- Telefon 605427271, 9-12 hod.
nocení až 20 000Kč. Nástup možný www.studio365.eu
ihned.Pro info. Volejte 777 870 729

Brigádník k dispozici ihned na telefonu. Dovezu/odvezu, ŘP: C,E,
prof.+tacho. Položení plovoucí podlahy
a palubek, lehčí opravy v domácnosti.
Kontakt: 603 333 760
Hledám práci - obsluha čerpací stanice,
20
241 412
0 let praxe, Prostějov. Tel.: 776 2414

10
Pokud hledáte práci, inzerát ve
Večerníku vám tento týden
zveřejníme za pouhou desetikorunu

dalšího èísla je
v PÁTEK 3. února
v 10.00 hodin

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

Zavedená stavební firma z Prostějova přijme řemeslníky na zateplování
fasád v Prostějově a okolí. Hledáme
i samostatné party. Seriozní jednání.
Tel: 733 737 653, www.rinvest.cz

Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky
Přijmeme zámečníka, svářeče CO2
do dílny v Prostějově a v Protivanově
na HPP nebo na brigádu i důchodna šití batohů, tašek a pouzder. Nástup
ce. Tel.: 603 533 508
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770.
Email: kinetic@kinetic.cz
Přijmeme nové dívky do night clubu,
Firma s 30-letou historií hledá šikov- Brněnská10,Pv.Výdělekaž120000Kč
né a zkušené DOMÁCÍ ŠVADLE- měsíčně. Masáže, tanec, tantra, hosNY na šití špičkových spacích pytlů tesky. Výhody – ubytování zdarma,
péřových i syntetických. Nabízíme solární bazén, různé výhody. Nestálou práci, dobré výdělky, včas- žijte chudobou, na věku nezáleží,
né platby. Požadujeme ŽL, kvalitu tel.: 775 027 321
a zodpovědnost, šicí stroj a skladovací
prostory. PRIMA OUTDOOR, Přijmu důchodkyni do sběrny opras.r.o., Jihomoravské nám. 1, 627 vy oděvů v Pv. Více info na telefon:
00 Brno, tel. 608 728 160, email 702 870 751
prima@prima-outdoor.cz.
Hledáme pracovníka na HPP do velkoPřijmu důchodkyni do sběrny opra- obchodu s papírenským zbožím.
vy oděvů v Pv. Více info na telefon: Náplň práce: nakládání a rozvoz
zboží, práce s počítačem. Jedná se
702 870 751
o práci vhodnou pro muže. PožaduPřijmu řidiče na rozvoz pečiva sk. B, jeme: čistý trestní rejstřík,manuální
zručnost,aktivní přístup k práci,řidičský
PD 04:00, tel.: 582 342 095
průkaz sk. B.
Přijmu pracovníka do obchodu, dlou- Nabízíme: mzda 90,-/hod, jedhodobě z ÚP, nebo spolupráce na DPP. nosměnný provoz. Informace na
(výhodou i šikovná důchodkyně). PD papir4859@seznam.cz
9:30-16:30 hod.Tel.: 731 412 028
Zahradnická firma „MRVA - okrasné
Přijmu pracovníka do kostelecké trávy a trvalky“ přijme pracovnici/ka
pekárny (noční směny), telefon: do výroby v okrasné školce v Klenovi582 342 095
cích na Hané. Požadujeme kladný vztah
k zahradnictví, dobrý zdravotní stav
Přijmu kuchaře, nutný ŘP sk. B, a bezúhonnost. Tel.: 603 187 237.
telefon: 775 711 241

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Kovodělníci
20 000 Kč
Kvalitář/-ka
16 500 Kč
Nutriční terapeut/-ka
16 950 Kč
a dietní sestra/bratr
Ošetřovatel/-ka
24 000 Kč
hospodářských zvířat
Personální referent/-ka
22 000 Kč
Vedoucí právního a personálního 27 950 Kč
oddělení odboru kancelář tajemníka
Zámečníci
22 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

dvousměnný
nepřetržitý
jednosměnný

střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

Firma

dvousměnný

základní+praktická ZD Olšany-Hablov Olšany u Pv

BEXIM PALETTEN Kostelec n/H
PROFROST Prostějov
Středomoravská nemocniční Pv

jednosměnný
ÚSO s maturitou
pružná prac. doba vysokoškolské

MUBEA HZP, Prostějov
Statutární město Prostějov

jednosměnný

MANUS Prostějov

střední odborné

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

GALVA TRANS s. r. o., Na Trávníku 414, Prostějov
STAVEBNÍ FIRMA PŘIJME DO HPP PRACOVNÍKY NA POZICE:
• ŘIDIČ (sk.C+E)

• STROJNÍK (otočný bagr) • ZEDNÍK, DLAŽDIČ • POMOCNÝ DĚLNÍK

Více informací na tel.: 739 374 894 a 731 487 691

17012320089

PRÁCI HLEDÁ

HLEDÁTE PRÁCI?

17012710107

16101223189

Přijmeme prodavače/prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
výhodou. Nástup možný ihned. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
lukas@pneufloryk.cz

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

17011710051

nabídka pracovních míst

17011710050
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NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE NA TYTO POZICE:
•REDAKTOR/- KA
•GRAFIK/ -ČKA
•MANAŽERKA SE ZAMĚŘENÍM NA MARKETING
ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: KOZAK@PV.CZ, PŘÍPADNĚ OLOMOUCKÁ 10, PROSTĚJOV.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE 608 706 148!

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
V pátém čísle roku 2017 vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" 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 i v těchto
vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je 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 2. února 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 4/2017:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

vyhrál/-a

Mlýnská 36 Dagmar ŠRÁMKOVÁ, J. Zrzavého 18, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

M Hýbl
Matěj
Pavel BEDNÁŘ, Česká 7, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na divadelní představení

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

VČELIČEK
Marie POKORNÁ, Čechy pod Kosířem 106
Výherce získává: 3 kg MEDU v hodnotě 400 Kč

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

SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

9,6,5,2
Alena DVOŘÁKOVÁ, Havlíčkova 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

17011360049

správně:

Výherce získává VSTUPENKY
v hodnotě 400 Kč na společenský ples.

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Vánoční kila se s TK NATALI shazují prima
Dagmar PŘIKRYLOVÁ, Okružní 75, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na 2 hodiny badmintonu mezi 8-15 hodin.

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

OSMISMĚRKA SUDOKU

Výherce získává 2 VSTUPENKY
v hodnotě 500 Kč na představení.
NEZAPOMEŇTE UVÉST TEL. KONTAKT,
soutěž bude vyhodnocena ve středu 1. 2. 2017.

ARSENÁL, FIAKR, FUŠER, CHOMÁČ, KOALICE, KOLAPS, KRÁSA, LIŠKA, NÁPOJ,
NÁROD, ORNICE, PAKATEL, POŠTA, RÁDIO, ROKSY, SEZNAMY, SPRCHA,
SRPOŠ, ŠANON, ŠIŠLA, TAHAT, VÝZDOBA, ZÁPACH, ZÁSAH

17011360044

17012760111

DO JESENCE PŘIJEDE HVĚZDNÝ ...... ....

Výherce získá POUKAZ
v hodnotě 400 Kč do bistra ROUTE 66.

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

16102763252

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili do KULTURY a graficky lehce poupravili bývalého ředitele Městské knihovny a svérázného spisovatele, který měl nedávno přednášku...

160930631xx

Výherce získává POUKAZ v hodnotě
400 Kč na služby školního salónu.

Výherce získává POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na med.
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TIPVečerníku

BASKETBAL:
sobota 4. února:
14.00 BCM Orli Prostějov – BK Kondoři Liberec (17. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).
18:30 TJ OP Prostějov – BK Žďár nad
Sázavou (17. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).
neděle 5. února:
10:00 TJ OP Prostějov – USK Praha
(18. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
12:00 BCM Orli Prostějov – Slavoj
Litoměřice (18. kolo extraligy kadetů,
hala Sportcentra DDM Pv).

MASOPUST
KDY: ÚTERÝ 4. ÚNORA 2017, 10.00 AŽ 16.00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T.G. MASARYKA, PROSTÌJOV

Masopust se vším, co k němu patří. To bude únorová akce
v centru města. Přijdete? To pravé masopustní veselí se bude
konat na náměstí T. G. Masaryka již toto úterý od deseti do
šestnácti hodin. V plánu je i bohatý doprovodný program.
„Jedná se o jednodenní lidovou kulturně společenskou akci - rej
masopustních masek doprovázený lidovými písničky s pravou zabíjačkou. Průvod masek v čele s flašinetem a bubeníky projde za
všeobecného veselí celým náměstím. Poražené prase se na začátku

LEDNÍ HOKEJ:

akce ponese na márách za ´všeobecného žalu masek´, řezník před
lidmi uvaří zabíjačkovou polévku, která se v závěru akce rozdá za
symbolickou korunu. Během dne pak zahraje kapela, flašinetář
a proběhne již zmíněný rej masek. Součástí akce také budou tradiční stánky s uzenářskými výrobky, případně umělecko-řemeslnými
výrobky,“ nastínila program náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějov Ivana Hemerková.
Podrobnou pozvánku na akci najdete na straně 15

sobota 4. února:
10:30 LHK Jestřábi Prostějov – Metropolia Silesia (4. kolo nadstavby Ligy
starších žáků „B“, zimní stadion Pv).
neděle 5. února:
16:45 LHK Jestřábi Prostějov – HC
Frýdek-Místek (33. kolo Ligy juniorů,
sk. Východ, zimní stadion Pv).
11:45 LHK Jestřábi Prostějov – Metropolia Silesia (4. kolo nadstavby Ligy
mladších žáků „D“, zimní stadion Pv).
13:30 LHK Jestřábi Prostějov - HC
Znojemští Orli (3. kolo nadstavby „F“
mladšího dorostu, zimní stadion Pv)

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

OKÉNKO A VÝ
VÝSTA
STAVY
VY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 30. ledna
17:30 Zakladatel
americký životopisný film
20:00 Resident Evil: Poslední kapitola
akční horor Německo/Austrálie
úterý 31. ledna
17:30 Resident Evil: Poslední kapitola
20:00 Agnus Dei Art film
francouzsko-polské drama
středa 1. února
17:30 Všechno nebo nic
romantická komedie ČR
20:00 Spojenci
válečné drama Velká Británie/USA
čtvrtek 2. února
17:30 Miluji tě modře
česká komedie
20:00 Jackie
životopisné drama USA
pátek 3. února
15:30 Anděl páně 2
pohádka ČR
17:30 Všechno nebo nic
20:00 Kruhy
americký horor
sobota 4. února
15:30 Psí poslání
americká rodinná komedie
17:30 Jackie
20:00 Místo u moře
americké drama
neděle 5. února
15:30 Psí poslání
17:30 Zakladatel
životopisné drama USA
20:00 Spojenci

Zámek Prostìjov

Galerie Cyril

Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 26. února
KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ
- OBRAZY
výstava je retro vzpomínkou na
celou dosavadní tvorbu v komornější
podobě

věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
neděle 5. února
10:00 - 11:00 VĚŽ
výstavy tří umělkyň Dany Balážové,
Marie Štindlové a Markéty Filipové

Zámek Konice

VOLEJBAL:

Program reportáží zpravodajského bloku v období 31. 1. - 6. 2. 2017

Sokolovna

ZPRÁVY
1. 1.Revitalizace sídliště Šárka pokračuje 4. 1.konopná lékárna v Prostějově
2. Zničené odpadkové koše
5. Dopravní omezení na Újezdě
3. Rekonstrukce Plumlovské ulice - vizualizace
– rekonstrukce supermarketu LIDL
KULTURA:
1. Květoslava Snášelová – výstava v zámku 2. Program prostějovské knihovny na únor

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 5. února
do 23. února
HISTORIE A SOUČASNOST KČT 13:30 a 15:30 KAŠPÁREK
VŽDY VÍTĚZÍ
KONICE
Výstava, které nahlíží nejen do minulosti loutkové divadlo
do 31. května 2017
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL
ŠPALÍÈEK

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 2. února
17:00 PERCEPCE
vernisáž výstavy keramických
a grafických děl Terezy Koníčkové
do 31. ledna
9:00-13:00 INTERMED
výstava studentů B. Jahodové,
K. Kašparové a F.Muchy

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Pv
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
tichého pozorovatele za oponou

SPORT:
1. Pozvánka na sportovní akce - box
Týdenní zpravodajské bloky z Prostìjova bìží na:
kabelové televizi (celý týden)
webových stránkách www.prostejov.eu (grafický odkaz PROSTĚJOVSKÝ INFOKANÁL) – celý týden, k dispozici archiv vysílání; digitálním satelitu – ASTRA 3B; pozemním vysílání – anténa nastavena na vysílač Radíkov (Olomouc)
nebo Tlustá hora (Zlín).

Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 2. února
17:00 GEOLOGIE SVĚTA V AMATÉRSKÉ FOTOGRAFII PROFESIONÁLNÍHO GEOLOGA
vernisáž výstavy s krátkou hudební produkcí bluegrassové skupiny Soft and
Easy z Olomouce.
do 19. února
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
výstava ze soukromé sbírky pana Leopolda
Heneše z Třebenic
U NÁS V ZIMĚ
Pavel Karasinski a Daniel Zádrapa
zachytili objektivem řadu okamžiků

Vysílání na satelitu a přes klasickou anténu probíhá v rámci celostátního
regionálního televizního kanálu Regionalnitelevize.cz, kdy premiéry vysílání
z našeho regionu jsou vždy v 18:40, reprízy potom každé 4 hodiny.

Knihovna

Vápenice 9, Prostějov
úterý 31. ledna
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje osmý ročník výtvarné dílny
od 1. února
KINO klub
SPISOVATELÉ JAK JE NEZNÁTE
DIVADLO POINT
literární výstava
Olomoucká 25, Prostějov
(Galerie Na Půdě)
Školní 4, Prostějov
středa 1. února
do 31. ledna
sobota 4. února
19:00 TESTOSTERON
LIDÉ NA CESTĚ
15:00 S krtkem do pohádky 1
sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, výstava fotografií Jana Skalíka
pásmo pohádek ČR
sedm rozdílných hladin testosteronu... SNÍH V KNIHOVNĚ
17:30 Alenka v Říši divů: Za zrcadlem pátek 3. února
V (NE)BEZPEČÍ:
rodinný film USA
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
20:00 Nikdy nejsme sami
komediálně laděná inscenace na motičeské drama
vy románu A.C. Doyla představí proslulé vyšetřovatele v poněkud jiném
ZUŠ V. Ambrose
světle
Kravařova 14, Prostějov
Apollo 13
do 31. ledna
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
VÝSTAVA BETLÉMY
Barákova 12, Prostějov
výběr prací žáků výtvarného oboru
pátek 3. února
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
(Galerie Linka)
20:00 KONCERT
do 31. března
další zastávka společného turné Notion
PIŠTE 582 333 433 ,
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
Deep a Secrets Of Separation, těšit se
608 960 042,
výstava - akční tvorba žáků výtvarného můžete i na vzácné hosty - prostějovoboru
skou stálici From Beyond a olomoucké
VECERNIK@PV.CZ
(Galerie Linka)
trash-hardcore Emmett Brown.

DUHA

Otevřený
závod
v obřím slalomu
pro dospělé a děti se bude konat tuto
sobotu 4. února v lyžařském areálu
v Kladkách. Prezentace bude probíhat od 8:30 do 9:30 hodin, start
prvního závodníka je naplánovaný
na 10:00 hodin. Předpokládaný konec je plánován o tři hodiny později.
Závodníci se utkají v celkem osmi
kategoriích od Myšáků, kde budou
soutěžit děti narozené v roce 2011
a mladší, až po Masters, v němž změří síly lyžaři s rokem narození 1976
a starší. Akci pořádají TJ Sokol Kladky, obec Kladky, Dům dětí a mládeže
Olomouc a Hanácký Hobby klub.
Startovné je 100 korun. Za nepříznivých sněhových podmínek bude
termín závodů přesunut.

Donutil v Jesenci

Cestou necestou s Miroslavem Donutilem se mohou lidé vydat tento čtvrtek
2. února od 19:00 hodin v kulturním
domě v Jesenci. Lidé se mohou těšit na
historky ze života Miroslava Donutila
a jeho přátel. Pořad vynikajícího vypravěče bude proložený písničkami.

V úterý 31. ledna ve 14:00 hodin Akademie seniorů pořádá „Trénink paměti“
v OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

V pátek 3. února od 14:00 hodin se
koná DĚTSKÁ DISKOTÉKA
v Městských lázních v Prostějově.
Diskotéka nabídne písničky
na přání, bazénové soutěže a přímo
na místě i fotosoutěž.

Úterý
Pátek

17012610106

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR,
z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s.,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01.
Kromě odborného sociálního poradenství Základní organizace Českého svazu chotaké zajištění baterií do sluchadel a drobné- vatelů v Kostelci na Hané pořádá prodejní
MC Cipísek
ho příslušenství ke sluchadlům (hadičky, výstavu králíků. V sobotu 4. února v pro* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let - čistící tablety, či ušní tvarovky různých ve- storách farské zahrady od 9:00 do 12:00
herny probíhají vždy v pondělí od 15:00 do likostí). Tel: 775 549 777.
hodin.
17:00 hodin.
* v úterý 31. ledna od 18:00 hodin se koná
<<< www.vecernikpv.cz <<< www.vecernikpv.cz <<<
beseda pro rodiče SOUROZENCI

Kladecká lyže

Konický Yeti

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 30. ledna od 14:30 do 15:30 hodin jsou na programu Protahovací cvičení
* ve středu 1. února od 14:00 hodin se koná
„Přátelské setkání“ v kavárně Sladká tečka
v Netušilově ulici č. 6.
* ve čtvrtek 2. února od 8:00 do 11:00 hodin proběhne Tvoření z keramické hlíny
v centru denních služeb o.s. LIPKA Prostějov, Tetín č.1. Sraz zájemců v 7:50 hodin
před vchodem do Lipky.

akce
v regionu...

Netradiční zimní triatlon Konický Yeti se
bude konat v sobotu 4. února. Prezentace
je naplánována v centru triatlonu v restauraci Na Bytovkách v Konici a skončí
v 11:30, start je naplánovaný o půl hodiny
později. V případě příznivých sněhových
podmínek se nejprve poběží pět kilometrů a následně sedmnáct kilometrů na
lyžích klasickou technikou. Třetí disciplínou pak bude střelba. Připravena bude
i kratší varianta tratě. V ceně startovného
je zahrnuto občerstvení během závodu,
malé občerstvení po závodě, pamětní suvenýr a diplom.

KDE SE
CO DÌJE?

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin je na
programu diskusní rodičovská skupina
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 si přijďte
posedět u kávy či čaje, poznat nové lidi, popovídat si, zahrát stolní hry nebo ping pong,
nabízíme i možnost společného vaření.
K dispozici je také dětská herna. Vstup do
Čajovny je zdarma.
* v úterý 31. ledna od 17:00 hodin se koná
beseda s Mgr. J. Rozehnalovou Možnosti
profesního a zájmového vzdělávání
v ČR
* ve čtvrtek 2. února od 17:00 hodin se
koná kulinářský podvečer Medovník

sobota 4. února:
10.00 TJ OP Prostějov – TJ Sokol Šlapanice u Brna (25. kolo 2. ligy žen, sk.
„C“, letní hala u zimního stadionu Pv).
12.00 VK Agel Prostějov – SK Španielka Řepy (5. kolo nadstavby extraligy
kadetek, hala ZŠ Palacká Pv).
14.00 TJ OP Prostějov – TJ Sokol Šlapanice u Brna (26. kolo 2. ligy žen, sk.
„C“, letní hala u zimního stadionu Pv).
16.00 VK Agel Prostějov – SK Španielka Řepy (6. kolo nadstavby extraligy
kadetek, hala ZŠ Palacká Pv).
neděle 5. února:
10.00 VK Agel Prostějov – Volejbal Plzeň (4. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
14.00 VK Agel Prostějov – Volejbal
Plzeň (3. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).

16040471917

Kino METRO 70

více o akci čtěte na straně 25

31.1. 9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
3.2.
16.45 - 18.45
Pro veřejnost

pøedplatné
levnìji
strana 8

SPORT
KULTURA

SPOLEČNOST

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

VÁLKA
IZER
V DIVADLE

O MLÁDEŽ

POKRAČUJE

15052710549

MIIL
LUJEM
VEČER E
NÍK
K

®

Pondělí 30. ledna 2017
Číslo 05•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

PLESOVÁ
SEZONA

●● Po celém prostějovském regionu jsou v plném proudu tradiční
taneční večery...
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EXOTIKA
V ESKÁČKU

Dvojice zástupců FOP 1913 před akcí Pojďme hrát hokej. Foto: Facebook LHK Jestřábi - mládež

Zdeněk VYSLOUŽIL
Foto: Michal Vašek

Známý baviè
polechtal bránice
Prostìjovanù...
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JEDNOU
VĚTOU
●● Fotbaloví dorostenci 1.SK
Prostějov zahájili přípravu vítězně.
V domácím souboji se slovenským
Spartakem Myjava dosáhli výsledku
3:1, když se trefili Smékal, Závodný
a Jašíček.

Kauzu „NA
RUŠENÍ“
bude øešit
SVAZ!

PROSTĚJOV Averze mezi
zástupci dvou mládežnických
hokejových klubů pokračuje.
o
Značné emoce vzbudilo
y), kteří
počínání dvojice (muže a ženy),
před středeční
akcí „Pojďme hrát hokej“ rozdávali přicházejícím rodičů náborové letáčky do klubu SK Prostějov 1913. Přitom vše měl ZÁZRAK SE NESTAL
z pověření Českého svazu ledního hokeje organizačně na ●● OFS Prostějov má staronové vestarosti klub LHK Jestřábi Prostějov... Večerník oslovil obě dení, post na valné hromadě obhájil i
dotyčné strany, aby se k danému případu vyjádřily.
muž nejvyšší.
strana 34
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EXKLUZIVNĚ

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ
v
o
o
r
n
p
ě
t
l
a zabijačka
Služínský koš
Dnes s Litoměřicemi,
FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

●● V sobotu 4. února se v Olšanech
u Prostějova koná Maškarní karneval. Pro děti bude připravena diskotéka, soutěže o ceny a hry pro děti
i dospělé. Akce začíná v 15:00 hodin.
●● V extraligové soutěži šipkařů
se dočkali premiérového vítězství
hráči Darts La Puticy. Nejtěsnějším
rozdílem přehráli favorizovaný Legend Olomouc.
●●
Fotografii
známého
prostějovského cestovatele a fotografa Josefa France z Prostějova
ocenili na mezinárodní soutěži
DEFSAD Forum Camlik 1. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY EXHIBITION v Turecku.
Jeho snímek „Sněhová sfinga“ získal mezi 844 fotografiemi od 215
autorů z celého světa zlatou medaili
v kategorii černobílé fotografie.
●● Basketbaloví junioři BCM
Prostějov podlehli v domácím utkání favorizovanému USK Praha
rozdílem patnácti bodů a v extraligové tabulce jim patří sedmá
příčka.

● ● Prostějovský fotbalový klub bude testovat Fr
ancouze tmavé pleti z 1.FC
Slovácko
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Kde jinde vám nabídnou gulášek přímo z kamen?
Foto: Zdeněk Vysloužil

Zdeněk VYSLOUŽIL

Komisi ne
jvíce
lahodily
MERUÒKY

SLUŽÍN Devítka degustovala potřetí. Spolek Hanáci Služín,
ín, který
ě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se věnuje oživování historických tradic, pořádal v sobotu opět
DVEŘÍ. JJakk
už je zvykem, tak byl spojen s degustací domácích pálenek a ochutnávkou zabijačkových specialit. „Opět jsme tak o kousek pokročili v rekonstrukci statku,“ informoval Večerník František
Vyhlídal, jednatel spolku. Absolutním vítězem se stala meruňkovice Jana Valenty, která získala
čtyřiašedesát bodů. Druhé místo obsadila švestkovice Zdeňka Kaly s dvaašedesáti body a třetí
byla opět meruňkovice Jany Šmídové ze Služína s devětapadesáti body.
Exkluzivní reportáž najdete už teď na www.vecernikpv.cz

v sobotu na Benátky

PROSTĚJOV Už dnes Jestřábi narazí v 47. kole na Litoměřice, které
přivítají doma od 18.00 hodin. A půjde o soupeře, s nímž mají v letošní sezóně absolutně nejhorší bilanci ze všech. Na jeho ledě prohráli
1:5 a 3:8, na svém mu podlehli 1:4. Dohromady tři porážky bez jakéhokoliv bodového zisku při šíleném skóre 5:17! Přesto je HC v tabulce až jedenáctý, byť jen s minimální ztrátou, kterou může v případě
svého dalšího triumfu dotáhnout. Hanácká družina má každopádně
co napravovat, ovšem aktuální forma Stadionu není vůbec špatná
(poslední čtyři výsledky: Ústí nad Labem venku 5:0, Slavia Praha
doma 2:1sn, Přerov venku 3:2p, Jihlava doma 1:4).
Nášup nejbližších střetnutí uzavře po středečním souboji v Českých
Budějovicích sobotní 48. dějství a v něm další mač na zimním stadiónu v Prostějově, kde od 17.00 hodin vyrukují Benátky nad Jizerou.
Stejně jako s Litoměřicemi visí i zde ve vzduchu pověstný souboj
o šest bodů, neboť Severočeši jsou osmí hned za jestřábí letkou se
stejným bodovým ziskem i ambicemi na postup do play-off. Ve vzájemné bilanci má dosud mírně navrch výše postavený mančaft, jenže
paradoxně díky výhrám z ledu HC 4:3 po samostatných nájezdech +
4:0. Naproti tomu ve své hale Venkrbec a spol. témuž sokovi těsně
nestačili 4:5. A co momentální rozpoložení benátecké skvadry? Nebezpečně skvělé zásluhou tří posledních vítězství 3:2 nad Mostem,
4:3 v Kadani i 3:2 v prodloužení nad Frýdkem-Místkem.
„My jsme se proti Frýdku a hlavně v Ústí zvedli, naopak derby s Přerovem nevyšlo. To už je však teď za námi a v nabitém programu se
plně soustředíme na jediný nejbližší zápas. Důležitý je odpočinek s
regenerací stejně jako dobrá příprava na Litoměřice, které chceme
konečně zdolat. Obecně potřebujeme získávat co nejvíc bodů a hned
v pondělním utkání doma rozhodně chceme všechny tři,“ ujistil trenér prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal.
(son)
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
WSM LIGA - 46. KOLO

LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov
Branky a nahrávky: 30. Novák (Krejčík, Matuš), 33. Holík (Šlahař, Rudovský), 59. Žálčík (Luňák) – 1. Sikora, 17. Sikora (Berger, Novotný), 22. Sýkora
(Pšurný, Procházka), 39. Berger (Plášek, Novotný), 46. Š. Kratochvíl (Kovařík,
Vágner). Střely na branku: 36:31. Rozhodčí: Doležal – Čížek, Křivohlavý.
Vyloučení: 6:7, navíc Protivný (Pv) - M. Kratochvíl (Př) oba osobní trest 10
minut za nesportovní chování. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3126.

(0:2, 2:2, 1:1)

Sestava Prostějova:
Neužil – Protivný, Štindl, Kolář, Zadražil, Kvapil, Holík
Grebeňuk,– Novák, Rudovský, Krejčík - Luňák, Venkrbec, Švec – Matuš, Šlahař, Žálčík - Hozák, Indra.
Trenéři: Jiří Vykoukal a Jaroslav Odehnal.

Sestava Přerova:
Horčička – Novotný, Ferenc, Chmelíř, Malina, Pala, Vágner,
Šnajnar – Plášek, Berger, Sikora – Procházka, Sýkora,
Pšurný – Goiš, M. Kratochvíl, Š. Kratochvíl – Ižacký, P. Kratochvíl, Kovařík. Trenéři: Kamil Přecechtěl a Petr Dočkal.

Prostějov - Brno
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KOOPERATIVA NBL - 21. KOLO

ORLI PROSTĚJOV - TUŘI SVITAVY

73

(13:19, 29:40, 50:52)
Rozhodčí: Kučera, Jedlička, Komprs.
Diváků: 683.

Sestava a body Prostějova: Jacobs 17, Simmons 16, Sehnal 13, Fitzpatrick a Dokoupil po 4,
Souček, Choleva a Novák po 2, Goga, Váňa a Nábělek. Trenéři: Zbyněk Choleva a David Hájek.
Sestava a body Svitav: Slezák 17, Mickelson 16, Jelínek, Roseboro a Smithson po 8, Andres 7, Bašta
5, Vučica, Teplý, Špaček.
Trenéři: Lubomír Růžička, Lukáš Pivoda a Pavel Špaček
Střelba 2b.: 34/16:74/22
Trojky: 27/6:21/6

WSM LIGA - VÝSLEDKY

44. kolo:

Prostějov - Frýdek

4:2

(3:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Žálčík (Kolář, Matuš),
14. Šlahař (Luňák, Žálčík), 19. Švec (Zadražil,
Venkrbec), 60. Holík – 18. Adámek (Pechanec,
Chmielewski), 46. Jašek (Štebih, Rufer). Rozhodčí: Mikula – Adamec, Ganger. Vyloučení:
3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1116.
Sestava Prostějova: Neužil – Protivný, Kolář,
Grebeňuk, Zadražil, Kvapil, Holík – Novák, Rudovský, Krejčík - Luňák, Venkrbec, Švec – Matuš,
Šlahař, Žálčík – Augustin, Hozák, Indra - Zabloudil. Trenéři: Jiří Vykoukal a Jaroslav Odehnal.
Sestava Frýdku-Místku: Daneček – Kania,
Adámek, Štebih, Stránský, Jáchym, Bartko,
Zahradníček – Jaroš, Chmielewski, Pechanec
– Růžička, M. Kovařčík, Jašek – O. Kovařčík,
Rufer, Hladonik – Cienciala, Půhoný, Klimša Franek. Trenéři: Jiří Juřík a Marek Malík.

„Kuba Neužil odvedl
excelentní výkon.“
Jiří VYKOUKAL
trenér LHK Jestřábi Prostějov
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Další výsledky 44. kola: Benátky n.J.- Most 3:2
(0:1, 1:0, 2:1). Branky a nahrávky: 31. Černoch
(Prokeš, Kočí), 53. Černoch (Prokeš), 60. Víšek
(Mikyska, D. Špaček) – 19. Šimeček (Rod,
Hora), 56. Kubinčák (Šimeček, Divíšek). Diváci:
201 * České Budějovice - Kadaň 2:0 (0:0, 0:0,
2:0). Branky a nahrávky: 45. Nouza (Pavlin,
Čermák), 50. Babka (Vlček). Diváci: 4 218 *
Havířov - Třebíč 2:5 (2:4, 0:1, 0:0). Branky
a nahrávky: 2. Dvořáček (Štumpf, Hubáček),
6. Kanko (Petran) – 4. Mrázek (Kusko, Psota),
5. Malec (Kristl, Přibyl), 10. Mrázek (Psota, Čejka),
19. Mrázek (F. Král, Kusko), 26. Pekr (J. Zdráhal).
Diváci: 1 519 * Kladno - Jihlava 5:2 (1:1, 1:0,
3:1). Branky a nahrávky: 16. D. Růžička (Tenkrát, Machač), 24. Cetkovský (Zikmund, J. Drtina),
54. Ton (Machač, Tenkrát), 55. Jánský (Zikmund,
J. Drtina), 58. Ptáček (J. Kloz, J. Drtina) – 20. Říha
(Diviš, Jergl), 51. Anděl (Diviš, Dundáček). Diváci: 2 010 * Přerov - Ústí n.L. 2:3 (0:2, 2:0, 1:0).
Branky a nahrávky: 24. Plášek (Berger, Sikora),
32. Plášek (M. Novotný, Berger) - 6. Kasík (Gengel, Bernad), 7. Roubík (Bernad), 59. Poulíček
(Bernad, Volke). Diváci: 1 793 * Litoměřice Slavia Praha 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0,
0:0 - 0:0). Branky a nahrávky: 30. Pilař (Šulc,
Valašek), rozhodující nájezd Nedvídek – 16. Kadlec (Rys, Kubica). Diváci: 1 090.
45. kolo:

Ústí n/L - Prostějov

1:6

(0:2, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 39. Doležal (Vrdlovec,
Merta) - 6. Krejčík (Protivný), 11. Luňák (Venkrbec), 37. Holík (Šlahař, Venkrbec), 48. Šlahař (Matuš, Žálčík), 51. Matuš (Šlahař, Žálčík), 59. Žálčík (Indra). Rozhodčí: Würtherle
– Hejl, Podrazil. Vyloučení: 3:5. Navíc: Brož
(Ústí) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:2.
V oslabení: 0:1. Diváci: 837.
Sestava Ústí: Soukup – Husák, Vágner, Kasík,
Macek, Blož, Zdvořáček, Málek – Melka, Roubík, Gengel – Doležal, Vrdlovec, Merta – Dalecký, Kusý, Moučka – Markulinec, Komárek, Navarra. Trenéři: Miroslav Mach a Tomáš Mareš.
Sestava Prostějova: Neužil – Protivný, Štindl,
Grebeňuk, Zadražil, Kvapil, Holík, Kolář – Novák, Rudovský, Krejčík - Luňák, Venkrbec, Švec
– Matuš, Šlahař, Žálčík – Zabloudil, Hozák, Indra. Trenéři: Jiří Vykoukal a Jaroslav Odehnal.

„Jsem rád za body, které
jsme tady uhráli.“
Jaroslav Odehnal
trenér LHK Jestřábi Prostějov
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Další výsledky 45. kola: Most - Havířov
2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 14.
Komínek (Rulík, Rod), 35. Kubinčák (Divíšek,
Havlíček) – 12. Kalus (Krisl, Maruna), 20.
Dvořáček (Petran, Štumpf), 38. Kalus (Štumpf,
Kanko), 53. Kanko (Haas). Diváci: 155 *
Třebíč –Kladno 4:6 (2:2, 1:1, 1:3). Branky
a nahrávky: 5. Havránek (Huňa), 9. Mrázek

(Psota, Kusko), 26. Malec (Havránek, Milfait),
49. Wasserbauer (trestné střílení) – 5. Tůma
(Burger, Kloz), 8. Strnad (Jánský, Hořava), 21.
Tenkrát (Machač), 45. Strnad (Zikmund), 52.
Kloz (Zelingr), 55. Ptáček (Ton). Diváci: 1780
* Jihlava - Slavia Praha 3:2 v prodloužení
(2:1, 0:1, 0:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 8.
Jergl, 10. Zeman (Čachotský, Dundáček), 62.
Říha (Čachotský) – 3. Endál (Krliš, Knot), 23.
Krliš. Diváci: 1546 * Přerov - Litoměřice 2:3
v prodloužení (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1). Branky
a nahrávky: 13. Sýkora (Procházka, Pšurný),
27. Berger (Sikora, Ferenc) – 12. Stoklasa
(Hanták), 42. Valášek (Smetana), 61. Loskot
(Barák, Hanták). Diváci: 1647 * FrýdekMístek - České Budějovice 5:0 (2:0, 2:0,
1:0). Branky a nahrávky: 3. Rufer (Bartko,
Jáchym), 14. Pechanec (Adámek, Cienciala),
26. M. Kovařčík (Jašek, O. Kovařčík), 40. O.
Kovařčík (Štebih, Cienciala), 50. O. Kovařčík.
Diváci: 1554 * Kadaň –Benátky n.J. 3:4 (2:1,
0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 14. Slavíček
(Havel, Chrpa), 15. Ringler (Chalupa), 47. Kaše
(Chlouba, Havel) – 6. Prokeš (Hrabík, Černoch),
39. Chrtek (Plutnar, Hrníčko), 47. Volf (Dlouhý),
53. Špaček (Černoch, Jandus). Diváci: 200.
46. kolo:

Prostějov - Přerov

3:5

více v hlavním kupónu

Další výsledky 46. kola: Slavia Praha - Třebíč
3:2 v prodloužení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0). Branky
a nahrávky: 34. P. Beránek (Pletka, Schleiss),
55. Schleiss (P. Beránek, Pohl), 61. Pohl
(Schleiss, Kubica) – 15. Pekr (Dolníček, Jan
Wasserbauer), 23. Král (J. Zdráhal, T. Havránek).
Diváci: 1 046 * Kladno – Most 6:2 (0:0, 3:1,
3:1). Branky a nahrávky: 34. Zikmund (Ulrych),
35. Tůma (Kloz, J. Drtina), 38. Kloz (Burger,
Jánský), 42. Ton (Ptáček, D. Růžička), 58. Gratton (Zikmund), 59. Machač (Tenkrát, Ton) – 24.
Divíšek (K. Černý, Havlíček), 43. Kubinčák
(Smolka, Havlíček). Diváci: 2 088* Litoměřice Jihlava 1:4 (1:1, 0:0, 0:3). Branky a nahrávky:
12. O. Procházka (M. Ondráček, Pavlas) – 2.
Dundáček (Šidlík, Čachotský), 50. Kajínek (Zeman, Čachotský), 56. Protasenja (Zeman, Šidlík),
60. F. Seman (Skořepa, Důras). Diváci: 1 260
* Havířov - Kadaň 2:5 (0:1, 2:3, 0:1). Branky
a nahrávky: 25. Hubáček (Krisl, Dvořáček), 30.
Kanko (Petran, Kalus) – 7. Kůs (Račuk, Trefný),
21. Kůs (Račuk, Hejcman), 33. Hejcman (Kůs,
Račuk), 34. Kůs (Račuk, Hejcman), 59. Račuk.
Diváci: 1741 * České Budějovice – Ústí n.L.
5:1 (3:0, 0:0, 2:1). Branky a nahrávky: 3. Fronk
(Vlček, Fillman), 15. Čermák (Pavlin, Vak), 18.
Chovan (Nouza), 42. Chovan (Mucha), 44. Vak
(Pavlin, Pýcha) – 46. Macek (Kasík, Z. Doležal).
Diváci: 5707 * Benátky n.J. - Frýdek-Místek
3:2 v prodloužení (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0). Branky
a nahrávky: 15. Hrabík (Plutnar, Černoch), 47.
Víšek (Pospíšil), 62. J. Mikyska (Pospíšil, Kolmann) – 20. Franek (Jaroš, Klimša), 60. Mar.
Růžička (Jank, Chmielewski). Diváci: 305
Průběžná tabulka po 46. kole:
1. Č. Budějovice 45 30 2 3 10 151:83 97
2. Jihlava
46 23 11 1 11 134:87 92
3. Kladno
46 25 7 3 11 139:99 92
4. Slavia Praha 46 18 10 3 15 115:123 77
5. Slavia Třebíč 46 17 5 10 14 121:129 71
6. Ústí n/L
46 16 8 6 16 133:143 70
7. Prostějov 45 16 5 7 17 146:139 65
8. Benátky n/J 45 16 4 9 17 113:127 65
9. Přerov
46 15 5 9 17 124:129 64
10. Frýdek-Místek 46 15 6 6 19 127:138 63
11. Litoměřice 46 15 5 7 19 111:111 62
12. Havířov 2010 46 15 4 4 23 112:113 57
13. Kadaň
46 15 1 4 26 107:141 51
14. Most
46 9 3 4 30 94:165 37
KAM PŘÍŠTĚ...
47. kolo, pondělí 30. ledna 2017, 18.00 hodin: Most
– Slavia Praha (17.30), Třebíč – Jihlava (17.30),
Kadaň – Kladno, Přerov – České Budějovice,
Prostějov – Litoměřice, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou, Frýdek-Místek – Havířov.
48. kolo, středa 1. února 2017, 18.00 hodin: České Budějovice – Prostějov (17.30),
Benátky nad Jizerou – Přerov (17.30), Jihlava
– Most (17.30), Havířov – Ústí nad Labem,
Kladno – Frýdek-Místek, Litoměřice – Třebíč,
Slavia Praha – Kadaň.
49. kolo, sobota 4. února 2017, 17.00 hodin:
České Budějovice – Litoměřice, Kadaň – Jihlava,
Přerov – Havířov, Prostějov – Benátky nad
Jizerou, Ústí nad Labem – Kladno, FrýdekMístek – Slavia Praha, Most – Třebíč (17.30).

21. kolo:

TH: 14/10:17/11
Doskoky: 38:44

AUSTRALIAN OPEN
ŽENY
osmifinále: Karolína Plíšková (5) - Gavrilovová (22-Austrálie) 6:3, 6:3; Strýcová (16) - S.
Williamsová (2-USA) 5:7, 4:6. Čtvrtfinále:
Karolína Plíšková - Lučičová-Baroniová (Chorvatsko) 4:6, 6:3, 4:6.
čtyřhra - 3. kolo: Šafářová, MattekováSandsová (2-ČR/USA) - Babosová,
Pavljučenkovová (Maďarsko/Rusko) 6:3, 6:4.
Čtvrtfinále: Šafářová, Matteková-Sandsová
- Atawová, I-fan Sü ((11-USA/Čína) 6:1, 6:1.
Semifinále: Matteková-Sandsová, Šafářová
- Hozumiová (Japonsko)/Katoová (Japonsko)
6:2, 4:6, 6:4. Finále: Šafářová, MattekováSandsová - Hlaváčková, Pcheng Šuaj (12-ČR/
Čína) 6:7, 6:3, 6:3.

Dohrávka 20. kola: Brno - Ostrava 73:79
(21:16 41:50 51:63). Nejvíce bodů: Křemen
25, Tomanec 13, Simpson 12 – Bratčenkov a
Canada po 16, Panter 15. Diváků: 400.
Další výsledky 21. kola: Brno - Nymburk
75:82 (23:24, 37:41, 53:69). Nejvíce bodů:
Mikulič 15, Ware 13, Turman 11, Křemen a
Simpson po 10 - Sant-Roos 34, Hruban 9,
Welsch 8. Diváků: 418 * Kolín - Opava 85:96
(23:30, 52:49, 72:66). Nejvíce bodů: Machač
26, Bakič 18, Kerr 12 - Gniadek 21, Šiřina 20,
Bujnoch 18, Jurečka 13. Diváků: 600 * Ostrava
- Jindřichův Hradec 102:82 (29:12, 59:36,
80:64). Nejvíce bodů: P. Bohačík a Smith po
23, Mays 17, Riewer 16, Canada 11 - Brooks
25, Lipkins 19, Zuzák 16. Diváků: 800 * Ústí
nad Labem - USK Praha 66:69 (18:20, 34:38,
51:53). Nejvíce bodů: Thompson 23, Abercrombie 11, Igrutinovič 10 - Primorac 24, Michal
Mareš 13, Feštr a Madsen po 8. Diváků: 875 *
Pardubice - Děčín hraje se 30. 1.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 21. KOLE
1. Nymburk
21 20 1 1983:1418 41
2. Pardubice
20 16 4 1707:1549 36
3. Děčín
20 14 6 1520:1485 34
4. Opava
21 12 9 1715:1597 33
5. USK Praha
21 11 10 1480:1491 32
6. Kolín
21 11 10 1758:1771 32
7. Ústí nad Labem 21 9 12 1647:1730 30
8. Prostějov
21 8 13 1694:1760 29
9. Jindřichův Hradec 21 7 14 1640:1847 28
10. Svitavy
21 6 15 1526:1623 27
11. Ostrava
21 6 15 1555:1704 27
12. Brno
21 5 16 1571:1821 26
KAM PŘÍŠTĚ

22. kolo, sobota 4. února, 18.00 hodin: ČEZ Basketball Nymburk – Orli Prostějov, USK Praha – NH
Ostrava, Dekstone Tuři Svitavy – Geosan Kolín, BK
Armex Děčín – Sluneta Ústí nad Labem, mmcité
Brno – Lions Jindřichův Hradec, BK Opava – BK JIP
Pardubice.
Po 22. kole základní části se soutěž rozděluje na
skupinu A1 (1. až 6. místo) a A2 (7. až 12. místo)

3

2

1. set:
2. set:
3. set:

25:22 4. set:
25:27 5. set:
17:25

25:17
15:11

Rozhodčí: Zimmermann a Kavala. Čas: 2.07 hodiny. Diváků: 400.
Sestava Brna:

Sestava Prostějova:
Hindriksen, Matienzo, Trnková, Rodriguez,
Nová, Herelová, libero Kovářová.
Střídaly: Gambová, Tinklová.
Trenéři: Peter Goga a Lubomír Petráš.

Suchá, Potts, Měrková, Salanciová, Brown,
Koseková, libero Doležalová. Střídaly:
Polášková, Tesařová, Vaňková, Šloufová.
Trenéři: Marek Rojko a Radim Vlček.

Foto: vkprostejov.cz

HÁZENÁ
JEŘÁBKŮV MEMORIÁL
Výsledky: TJ Sokol II Prostějov – HolešovPřerov 19:21, Lesana Zubří – SK Kuřim 29:19, TJ
Sokol II Prostějov – SK Kuřim 24:20, HolešovPřerov - Lesana Zubří 33:26, Holešov-Přerov – SK
Kuřim 27:30, TJ Sokol II Prostějov – Lesana Zubří
25:24.
POŘADÍ
1. Sokol II Prostějov 3 2 0 1 68:65 4
2. Lesana Zubří
3 2 0 1 86:70 4
3. SK Kuřim
3 1 0 2 69:80 2
4. Holešov-Přerov
3 1 0 2 74:82 2

„Holkám jsem po utkání řekl, že si strašně cením takhle
vybojovaného vítězství.“
KOUČ AGELEK PETER GOGA
strana 41

ŠIPKY

PUTICA SE POPRVÉ RADUJE!
Uplynulý víkend, měl na programu pouze kompletní extraligové kolo. Tygři Prostějov pokračují v nevyrovnaných výkonech a prohráli potřetí v řadě. Fazónu naopak chytili borci
Jedličky, kteří se už vyšvihli na druhou příčku. Z premiérového vítězství se raduje nováček
z La Puticy, už desátou porážku evidují U Jiřiny.
EXTRALIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE

„O výsledek tolik nešlo,
ale obhajoba
samozřejmě těší.“
trenér Prostějova Svatopluk ORDELT
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BOX
6. KOLO EXTRALIGY BOXU 2016/2017
BC DTJ Prostějov – SCB Ostrava

www.vecernikpv.cz

UNIQA EXTRALIGA ŽEN ČR - 16. KOLO

KOOPERATIVA NBL
více v hlavním kupónu

Další výsledky 16. kola: Přerov - Frýdek-Místek
1:3 (23, -21, -21, -21). Nejvíce bodů: Svobodová
18, Yancy 15, Kohoutová 10 - Kukučová 17,
Mitrega 13, Holišová 11. Diváků: 105 * Šternberk
- Ostrava 0:3 (-16, -15, -23). Nejvíce bodů: M.
Janečková 12, Hudylivová 10, Onderková 7 - Diatková 15, P. Kojdová 12, Součková 8. Diváků: 150 *
Olymp Praha – Olomouc odloženo na 7. 2.

VK AGEL Prostějov – Královo Pole Brno

TENIS
60:73

Průběžná tabulka
Prostějov
14 14 0 42:10 40
Ostrava
15 12 3 39:15 34
Olomouc
13 10 3 33:12 31
Olymp Praha 14 8 6 26:22 23
KP Brno
14 7 7 28:25 22
Frýdek-Místek 14 4 10 17:33 14
Přerov
14 4 10 17:31 13
Šternberk
14 4 10 17:32 12
Fénix Brno
14 0 14 3:42
0
KAM PŘÍŠTĚ:
17. kolo, sobota 4. února, 17:00 hodin:
Přerov - Šternberk (18:00), Frýdek-Místek Prostějov, Královo Pole Brno – Fénix Brno
(pátek 3.2., 17:15), Olomouc - Ostrava

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

3:2

více v hlavním kupónu

Asistence: 10:13
Fauly: 21:20

BASKETBAL
Prostějov - Svitavy

UNIQA EXTRALIGA ŽEN

16. kolo:

KAMIL PŘECECHTĚL, TRENÉR HC ZUBR PŘEROV

HOKEJ

VOLEJBAL

Foto: Zdeněk Vysloužil

60

„Bohužel jsme se nepotkali s nějakou střeleckou formou...“
KOUČ PROSTĚJOVSKÝCH ORLŮ ZBYNĚK CHOLEVA
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ní sumář
v
o
t
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

Návrat to byl pěkný. Myslím, že hezčí jsem
si ani nemohl přát...“

Foto: www.orliprostejov.cz

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

6:10

Průběh utkání: 4:0, 4:8, 6:8, 6:10. Rozhodčí: Šmíd – Kraus, Hečko, Duraj. Diváků: 500
do 56 kg: Viliam Tanko – Dan Freiherr 3:0 na body
do 60 kg: Lukáš Dekýš – Hamo Aperyan 2:1 na body
do 64 kg: Patrik Baláž – Pavel Polakovič 0:3 na body
do 69 kg: Miloš Bártl – Martin Prázdný 1:2 na body
do 75 kg: Miroslav Juna – Daniel Adamiec 0:3 na body
do 81 kg: Jaroslav Pavelka – Milan Šátek 0:3 na body
do 91 kg: Erik Tlkanec – Marek Vaněček 3:0 na body
nad 91 kg: Michal Zezulka – Pavel Wierzbicky 0:3, TK ve 2. kole
Výsledkový servis:
6. kolo: BC DTJ Prostějov – SCB Ostrava 6:10, SKB HYDRO&KOVO Třeboň - BC Bratislava-Ružinov odloženo, FIT GYM + SKP Ústí nad Labem - BC Armex Rohovník Děčín 6:10.
Průběžná tabulka:
1. SCB Ostrava
5
1
0
66:30
11
2. BC Bratislava-Ružinov
3
2
0
52:28
8
3. BC DTJ Prostějov
3
1
2
50:46
7
4. Armex Děčín
1
1
3
32:48
3
5. Hydrokov Třeboň
1
0
3
22:42
2
6. FIT GYM + SKP Ústí nad Labem
0
1
5
34:62
1
Kam příště:
7. kolo (4.-5.3. 2017): BC DTJ Prostějov –SKB HYDRO&KOVO Třeboň (5.3. 10:00), BC Armex
Rohovník Děčín - BC Bratislava-Ružinov - SCB Ostrava - FIT GYM + SKP Ústí nad Labem.

„BOXOVALO SE MI DOBŘE, V PROSTĚJOVĚ SE CÍTÍM JAKO DOMA.“
Exprostějovský rohovník Hamo Aperyan, momentálně ve službách Ostravy
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Dohrávka 8. kola: Tygři Prostějov - Machine Šumperk 8:10, Legend Olomouc - Dobří bobři
Olomouc 7:11.
12. kolo: Dobří bobři Olomouc – Tygři Prostějov 12:6, Sharks Olomouc - U Jiřiny Prostějov 12:6,
Draci Nová Hradečná - Miagi Mohelnice 13:5, U Jedličky Prostějov - Machine Šumperk 14:4, Darts La
Putica Prostějov - Legend Olomouc 10:8, Radkův Š-Club Přerov - Poslanci Bělkovice-Lašťany 15:3.
1.
Dobří bobři Olomouc
12 10 1
0
1
0
0 141:76 33
2.
U Jedličky Prostějov
12 8
0
0
1
3
0 138:79 25
3.
Draci Nová Hradečná
12 7
2
0
0
3
0 124:94 25
4.
Legend Olomouc
12 8
0
0
0
4
0 115:102 25
5.
Tygři Prostějov
12 6
1
0
1
4
0 110:108 21
6.
Machine Šumperk
12 6
1
0
0
5
0 112:105 20
7.
Miagi Mohelnice
12 5
0
0
0
7
0 106:110 15
8.
Radkův Š-Club Př.
12 4
1
0
1
6
0 102:116 15
9.
Sharks Olomouc
12 4
1
0
0
7
0 99:118 14
10.
Poslanci Bělkovice
12 4
0
0
0
8
0 96:120 12
11.
U Jiřiny Prostějov
12 2
0
0
0
10 0 80:136 6
12.
Darts La Putica Pv
12 1
0
0
2
9
0 79:139 3
Příští program –13. kolo, pátek 3.2. 2017, od 18:00 hodin: Dobří bobři Olomouc - Radkův Š-Club Přerov, Machine Šumperk - Darts La Putica Prostějov, Miagi Mohelnice - U Jedličky
Prostějov, U Jiřiny Prostějov - Draci Nová Hradečná, Tygři Prostějov - Sharks Olomouc,
Legend Olomouc - Poslanci Bělkovice-Lašťany.
(zv)

pøedplatné stále levnì
na stranì 8
6. PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

FC Hradec Králové - 1.SK Prostějov

6

(3:0)

0

Branky: 4. a 16. Pázler, 21. Mudra, 50. Súkenník
z penalty, 60. Vlkanova, 61. vlastní Pančochář.
Rozhodčí: Orel – Pospíšil, Vodrážka

Sestava Prostějova:
Halouska – Hladík (62. Zapletal), Machýnek, Sus, Hýbl (59. Sečkář) – Machálek (46. Fládr), Pančochář,
Langer (89. Smékal), Píchal (86. Marčík) - Čtvrtníček - Kroupa.
Trenéři: Jura, Aleksijevič, Popelka

„Tento soupeř v tuto chvíli byl pro nás
opravdu hodně silný.“
Petar ALEKSIJEVIČ
asistent trenéra 1.SK Prostějov
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Foto: Tomáš Kaláb

„Trochu nešťastně jsme prohráli
naprosto vyrovnané utkání.“
Petar ALEKSIJEVIČ asistent trenéra 1.SK
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7. PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

FC Olympia Hradec Králové - 1.SK Prostějov

1
Foto: Josef Popelka

(0:0)

0

Branky: 49. Piták

Sestava Prostějova:
Halouska - Hladík, Sus, Machynek, Sečkář - T. Machálek, Fládr, Skwarczek, Čtvrtníček (60. M.
Machálek), Zapletal - Nekuda.
Trenéři: Jura, Aleksijevič, Popelka

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

kultura v prostějově a okolí

25

Zdeněk Izer představil
svůj AUTOKOLEKTIV
FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

V MĚSTSKÉM DIVADLE
SE OZVALY VÝSTŘELY
PROSTĚJOV Zdeněk Izer znovu zavítal do Prostějova a přivezl s sebou spoustu zábavy. Jeho vystoupení „Autokolektiv“
je založené na komunikaci, kde sám k sobě na videu hovoří.
Návštěvníky Městského divadla v Prostějově pobavilo v úterním večeru a osobitý humor, kterým je Izer známý, polechtal
bránici nejednomu divákovi z publika. Večerník byl tomu všemu pěkně nablízku.
Zdeněk Izer je původním povoláním automechanik, to však nemění
nic na tom, že komikem je od dětství. Skrze televizní obrazovky, kde
vystupoval i v pořadech TV Prima
jako například Jen blbni!, Kinobazar,
Pípšoubazar a Telebazar, se zapsal do
povědomí diváků a dnes už opravdu

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
VAŠEK

není snad nikdo, kdo by jeho humor
a skvělé vtipy neznal. Do Prostějova
tentokrát přivezl jedinečné vystoupení založené na sestřihu videí, jejichž prostřednictvím si povídá sám
se sebou na plátně. Oblíbené zábavné scénky, spousta skvělých vtipů,
trefné parodie a imitace slavných
českých i zahraničních zpěváků tak
dostaly úplně jiný rozměr a bavily
návštěvníky, kteří v úterý 24. ledna
neváhali a zavítali do divadla.
Během devadesáti minut tak diváci
mohli vidět testování čili papriček,
kde Izer se svým protějškem Zdeňkem ochutnávajícím čili papričky

Zdeněk Izer se s publikem Městského divadla v Prostějově rozloučil vtipem o myslivcích.

vede rozhovor a sleduje, jaké mají
nejpálivější papričky účinek. „Plátnový“ Zdeněk se při této scénce
svíjí buď v bolestech, nebo demoluje
celou kuchyň. Mohli také vidět, jak
vypadá náborové příjímání nových
ženistek do vojenského útvaru. Při
této scénce si pozval dobrovolnici
z publika, která měla za úkol trefit
terč, přesněji kartu, kterou si vybra-

la pistolí. Nikdo ovšem nečekal, že
když zmáčkne kohoutek, ozve se
hlasitá rána a vyskočí květina z vázy,
nebo že upadne noha od stolku, na
kterém terč stál. Během celého vystoupení vystřídal řadu kostýmů,
které využil například u písní Miroslava Žbirky.
Že je humor Zdeňka Izera oblíbený
mezi všemi věkovými skupinami, do-

Foto: Michal Vašek

kazovalo i složení publika, které mohlo být zhruba od desíti do devadesáti
let. Všichni se smáli stejně. Komika
tohoto známého baviče je skutečně
svérázná. Buď ji milujete, nebo nesnášíte. A bylo jasné, která alternativa
v Městském divadle zvítězila.
Exkluzivní rozhovor se Zdeňkem
Izerem najdete už v příštím vydání Večerníku!

Kašpárek čaroval Žalman potvrdil, že věk je jenom číslo KONÍČKOVÁ
v Olšanech
představí svou
bakalářskou
práci
klikni na

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA

Je to již devětačtyřicet let, co mají
diváci možnost vidět a především
slyšet folkového hudebníka Pavla
Žalmana Lohonku. Tento sedmdesátiletý hudebník se uplynulý čtvrtek
představil ve Společenském domě a
společně s ním se na pódiu objevili
také Michaela Hálková, Pavel Malina a Petr Novotný, po samotném
Žalmanovi nejdéle sloužící člen kapely, jež nese název Žalman & spol.
Po své úvodní písni, kterou koncert
odstartoval, Žalman přivítal posluchače a zavzpomínal na své poslední
prostějovské vystoupení, které se konalo v nedalekém Klubu Duha. Následovalo několik hudebních sérií,
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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Loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi není jen o pasivním dívání.
Foto: Zdeněk Vysloužil

OLŠANY U PROSTĚJOVA Sobotní odpoledne bylo v olšanské
sokolovně vyhrazeno dětem. Místní loutkové divadlo „Kašpárkovi
kamarádi“ připravilo nejen pro ty
nejmenší premiéru hry Kašpárek
čaruje.

menší nudili, přišla zajímavá vložka
v podobě rozcvičky s hudbou. Olšanští loutkáři zkrátka svému řemeslu rozumí.
Další kulturní akcí místních dobrovolníků bude Maškarní karneval,
který se bude konat tuto sobotu
Zdeněk VYSLOUŽIL 4. 2. od 15:00 hodin. Stejně jako divadelní představení se karneval koná
Příběh vtáhl přibližně stovku pří- za podpory obce Olšany a místního
tomných do děje, a když už se ti nej- Sokola.

Písníčkář Pavel Lohonka Žalman přivezl do Prostějova pohlazení nejen na duši,
ale i na oči...
Foto: Martin Pytela

DONUTIL ve čtvrtek v Jesenci
Foto: Internet

JESENEC O popularitě třebíčského rodáka Miroslava Donutila není
třeba pochybovat. Právě tato herecká veličina zavítá už tento čtvrtek
2. února do Jesence, kde představí
svůj nový pořad CESTOU NECESTOU. V průběhu večera by měly zaznít Donutilovy autorské písničky
z titulů: Balady pro banditu, Ten báječnej mužskej svět nebo Písničky
z provázku. Představení bude zahájeno v 19:00 hodin a vstupenky jsou
stále v prodeji.

Jeden z nejpopulárnějších českých
herců sám o sobě říká, že na studia herectví (brněnská JAMU) šel převážně
proto, aby nemusel studovat matematiku, ale svoji roli hrály i rodinné geny.
Jeho rodiče byli ochotníky a dědeček
byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. Již za studií hrál v Divadle Husa
na provázku, kde působil od roku 1973
až do roku 1990. Poté se stal členem činohry souboru pražského Národního
divadla. Miroslav Donutil přitom trpí
už od svých osmnácti let epilepsií.
Původně uvažoval o kariéře novináře
a lesního inženýra, nicméně nakonec
zvítězilo herecké srdce. Už během studií hostoval na scéně brněnského Divadla Husa na provázku a po absolutoriu
(1973) sem také nastoupil do svého
prvního angažmá. Vydržel zde plných
sedmnáct let a ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí (mj. Nikolu Šuhaje

v Baladě pro banditu, Kašpárka v Donu
Šajnovi, Richarda III. a další postavy
v Shakespearománii), nicméně film
a televize jeho talent stále přehlížely.
Zazářil sice v titulní roli filmové adaptace Balady pro banditu, jednalo se však
o výjimku, v oněch letech dostával spíš
menší a epizodní role (např. poněkud
zasněný podomek v Postřižinách).
K zásadnímu zlomu v jeho kariéře
došlo roku 1990, kdy se stal členem činohry pražského Národního divadla.
Prakticky okamžitě je jednou z největších hvězd souboru (mj. titulní role
ve Strýčku Váňovi, stařeček v Židlích,
šašek v Jak se vám líbí, Truffaldino ve
Sluhovi dvou pánů), a televizí i filmem
náhle velmi vytěžovaným hercem. Za
svůj výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal Českého lva.
Čtvrteční představení v Jesenci byste si
tedy rozhodně neměli nechat ujít... (red)

ve kterých zazněly jak písně novější,
tak i ty, jež jsou posluchačům známé
již několik let. Za každou sérii následovalo krátké povídání, ve kterém se
v plné své kráse ukázal též hudebníkův humor.
Návštěvníci tohoto koncertu rozhodně nemuseli litovat, což nám
potvrdila i Zuzana. „Byla jsem již na
jeho čtvrtém koncertu, a i tentokrát
jsem vystoupením maximálně nadšena. Folkovou hudbu jsem si náležitě užila,“ svěřila se Večerníku.
Pro Pavla Žalmana Lohonku tímto
koncertem ovšem turné rozhodně
nekončí, další vystoupení jej čeká již
za dva týdny v Sušici.

ARToviny
již podesáté!
PROSTĚJOV Studenti prestižní prostějovské umělecké střední školy chystají
výstavu. Již desátý ročník čeká úspěšné
ARToviny, a sice výstavu uměleckých
prací studentů střední školy ART
ECON v Prostějově.
V galerii kina Metro 70 představují
nejen své letošní klauzurní práce z
oborů Fotografie, Grafika, Umění
módního designu, ale i další ukázky
své tvorby. Vystavené práce nikoho nenechají na pochybách, že mladí umělci
mají svoji budoucí dráhu nastartovanou správným směrem.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu
1. února od 17:00 hodin. Výstava bude
veřejnostipřístupnádo20.března. (zv)

PROSTĚJOV Tento čtvrtek
2. února od 17.00 hodin se v kulturním klubu Duha v Prostějově
představí mladá autorka Tereza
Koníčková svou tvorbu s názvem
PERCEPCE. Autorka pocházející z Olomouce studuje Ateliér reklamní fotografie na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně a soustředí
se jak na komerční, tak i zároveň
na sociální fotografování.
„Vnímání neodmyslitelně patří
mezi základní procesy orientace
každé osobnosti. Jestliže člověk
prochází životními peripetiemi, je
zkreslení pohledu na svět pochopitelné. Jestliže k tomu ona osobnost
přidá i užívání vysoce návykových
látek, posouvá se identita jedince
do světa iluzí. Je naprosto logické,
že určitý vjem vyvolává další vjem
jiného smyslu. A my tak máme
možnost analyzovat vše, co přichází
do styku s naším tělem,“ popisuje
svůj projekt autorka Tereza Koníčková.
(mv)

17012710113
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PROSTĚJOV Pavel Lohonka,
známý jako Žalman, svým čtvrtečním koncertem konaným
v rámci turné 70 JAR dokázal, že
ačkoliv působí na české hudební
scéně již téměř půl století, stále
má příznivcům folkové hudby co
nabídnout.
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letos slavíme jubileum...
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PLESY

PODLE

REPREZENTAČNÍ PLES KOUTNÝ

v Prostějově a jeho okolí
3.2.

PROSTĚJOV„Elegance je ta jediná krása, která nikdy nezeslábne,“ všimla si britská herečka Audrey Hepburn. Kde už jinde by
měl člověk hledat eleganci než na plese prostějovské oděvní
firmy úspěšně navazující na odkaz prvorepublikových značek
Rolný či Nehera. A tak se Večerník v sobotu večer vypravil do
prostor Městského divadla a Národního domu v Prostějově...

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerníkk

Martin
ZAORAL
Reprezentační ples firmy Koutný se
po několikaleté pauze konal v roce
2015, kdy firma oslavila dvacet let
své existence. Uplynulou sobotu se
na historické místo v centru Prostějova opět vrátil. Bál byl určen zejména pracovníkům firmy a jejich
rodinným příslušníkům, kteří na
něj měli vstup zdarma. Z celkem
devadesáti zaměstnanců chyběl jen
málokdo.
Doménou společnosti Koutný jsou
obleky pro muže a tak se nikdo ne-

VOLEJBALOVÁ

SMEČ

ROZTANČIL NÁROD

mohl divit, že se drtivá většina příFOTOGALERIE
tomných pánů předvedla v šatech
klikni na
této značky. Ostatně každý z nich www.vecernikpv.cz
u vchodu získal dárek v podobě stylových ponožek se žlutými puntíky.
Ženy pak dostávaly růže v téže barBYLI JSME
vě, která se objevuje i v logu firmy.
U TOHO
Pro všechny účastníky plesu byl
připraven neobyčejně pestrý program, a to nejen v přednáškovém
sále, ale i v kavárně, restauraci
a vinárně. Vynikal v něm zejména
kubánský zpěvák Eusebio, který to
na pódiu dokázal řádně roztočit.
Jedním z bodů bohatého doprovodného programu na Reprezentačním
Zájem publika strhly i pohledné
plese Koutný bylo vystoupení houslového dua Femme 2 Fatale.
houslové virtuosky absolventky
Foto: Martin Zaoral
ostravské konzervatoře Eva Slaná
a Lucie Klasek. V ostře rudých ša- v současnosti doprovází swingového „Rádi bychom do budoucna potech působily jako dvě skutečné fem- zpěváka Laďu Kerndla. Do Národa dobnou akci pořádali každoročně,“
se opìt
zaplnila si na tento precizně zorganizova- prozradila na závěr dcera zakladatele
meMarodka
fatale. K tanci
pak přítomným
hrála kapela Slow Hand Band, která ný ples našlo cestu zhruba 350 lidí. firmy Petra Koutná.

ŽHAVÁ NOVINKA

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

3.2.

3.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.

Maturitní ples

Městské divadlo v Prostějově
SOŠ podnikání a obchodu Prostějov
Reprezentační maturitní ples
Společenský dům
Prostějov
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov
Sportovní ples
Kulturní dům Lipová
SK Lipová
V. Společenský ples Cukrovaru Městské divadlo v Pv
Vrbátky a.s. a Skláren Moravia
Cukrovar Vrbátky
Hanácký bál
Kulturní dům Kralice
Hanácký soubor Klas Kralice
Velké sportovní plesy
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Šibřinky
Kulturní sál Obecního domu Pivín
TJ Sokol Pivín
Hasičský ples
Kulturní dům Žárovice
Hasiči Soběsuky
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
RG a ZŠ města Prostějova
Maškarní ples
Sokolovna Mostkovice
Obec Mostkovice
Obecní ples
Kulturní dům Smržice
Obec Smržice
Společenský ples
Sokolovna Určice
Klub přátel při ZŠ a MŠ Určice
VII. Společenský ples
Restaurace U Tří bříz
Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., Regionální pracoviště Prostějov

DIVADLO
SI
PODMANILI
DIVADELNÍCI
Tradiční ples milovníků herectví napsal další kapitolu
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

PROSTĚJOV Co by to bylo za
plesovou sezónu bez divadelního bálu, který se již stal tradicí
kulturního dění v Prostějově.
Uplynulý pátek tak nebyl z tohoto
pohledu ničím výjimečný. Dostaveníčko si v sále Národního domu
dali herecké osobnosti, ale také
příznivci herectví. Ti si za doprovodu skupiny Romantica „střihli“
nejeden taneček.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
ník
pro Večerník
Jak to vidí
Josef
KAPITÁNKA

POPELKA
A

Vše odstartovalo ukázkou společenského tance v podání Jakuba Rychtáře a Kláry Petrušové, po které se již
hudebního doprovodu ujal Roman
„Pytlík“ Doležel se svou kapelou.
Parket se při tónech známých šlágrů zaplnil tanečníky všech generací,
rozdíly byste hledali marně. Ať už
to byly mladší, či starší páry, všechny se do tance pustily s náramnou
vervou, mnohé z nich by jistě uspěly na některé z tanečních soutěží.
„Chodíme na tento ples velice rádi,
při současném shonu se alespoň na
chvíli odpoutáme od všedního dne,“
pochvaloval
si večer návštěvník Zdeaneb pohled
něk s partnerkou.
Mareike
Trochu zHindriksen
jiného soudku bylo vystoupení chlapců z Team Arboria,

kteří v přednáškovém sále předvedli parkour. Přeskakování těl, salta
a další akrobatické prvky s úžasem
sledovali i milovníci společenského
tance. Po této kulturní vložce následovalo losování tomboly a předání cen výhercům. Poté již sál až
do nočních hodin patřil opět všem
tanečním párům. Večer tradičně
odmoderovalo duo Magdalena
Spurná a Jakub Mojžíš Krejčí, po
celou dobu plesu karikaturista zhotovoval zájemcům portréty ušité na
míru.
„Tak zase za rok, při příležitosti
oslav sto jedenáctého výročí otevření Národního domu v Prostějově,“
zakončila Magdalena Spurná letošní Divadelní ples.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Páteční večer ve
Společenském domě patřil Obchodní akademii, konkrétně jejím maturantům, kteří svůj ples
naaranžovali do „oskarového“
stylu. Postupně se jeden po druhém prošli po červeném koberci
a nyní již jejich cesty směřují ke
zkouškám dospělosti.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerníkk

Martin
PYTELA

Účastníci Divadelního plesu si tanec doslova užívali.

Foto: Josef Popelka

Tentokrát neodcházel nikdo s prázdnou!
KRALICE NA HANÉ Klasika
opět nezklamala. V pořadí již
čtrnáctý ples fotbalového klubu FC Relax Prostějov byl opět
setkáním přátel ze zeleného
pažitu. V sále by se pravděpodobně nenašel nikdo, kdo
by nikdy nebyl na utkání nejpopulárnějšího sportu světa.
Přestože byla letos oproti minulým letům návštěva výrazně slabší, rodinnou atmosféru
to příliš nenarušilo. Fotbalisté
se zkrátka bavit umí!

Nejvíce očekávaným momentem bylo šerpování maturantů.
Foto: Martin Pytela

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
k
„Kasko“ zažilo předávání Oskarů. drželi společně se šerpou. Žáci si ples probíhal, jsme všichni velice pro Večerník
Obchodní akademie v Prostějově
zde pořádala maturitní ples, který
byl zahájen proslovem ředitelky
školy, jež pronesla několik vět nejen
ke svým studentům. Následovalo
vystoupení Taneční školy Pirouette, po kterém již došlo na nástupy
a šerpování. Bylo vidět, že studenti
si s přípravou plesu skutečně vyhráli, nechybělo nic, co je pro předávání „Oskarů“ typické od výzdoby
až k samotným zlatým soškám,
které všichni letošní maturanti ob-

pro své rodiče, kamarády a veškeré další účastníky plesu připravili
také vlastní předtančení. A že si dali
s chystáním plesu skutečně záležet,
potvrdila i maturantka Kristina Šestořádová. „Přípravy nám trvaly přibližně pět měsíců, snad byla naše
snaha patrná,“ usmála se. „Ačkoliv
jsme byli zpočátku nervózní, vše
z nás spadlo hned od samého počátku díky výborné atmosféře
v sále, za kterou bych chtěla všem
zúčastněným poděkovat. S tím, jak

spokojeni, ples jsme si společně
s rodiči a kamarády velice užili. Teď
už však je ples za námi a nám nezbývá nic jiného, než se soustředit jen
a jen na maturitu.“
Celým plesem prováděl moderátor
Jiří Drtil, kromě úvodního vystoupení Taneční školy Pirouette se na
parketu vystřídaly ještě TS Free
dance a skupina Arboria. Třešničkou na dortu pak bylo půlnoční
překvapení studentů a také losování
cen hlavní tomboly.
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Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Letošní relaxační večírek postrádal několik stálých ikon této akce.
U pánví tentokrát nekraloval šéfkuchař „Kódl“, ale jeho zástupci
šli plně v jeho stopách. Řízky jako
sloní uši a skvělý bramborový salát
přišly k chuti jako vždy.
Osvědčenou tradicí je i výhradně
pánská obsluha. Krásnější polovič-

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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ĚsnĚ odolávají
ZÍTRA REPETE
NA HØIŠTI KP

O naplnění jeho výzvy se Agelky
budou snažit hned v zítřejším večeru, neboť je čeká úvodní semifinálový mač Českého poháru žen
2016/17. A to na palubovce právě
Králova Pole, čímž si sobotní soupeři vzájemnou bitvu záhy zopakují. Hraje se v úterý 31. ledna od
18.00 hodin ve Sportovní hale Vodova.
Je přitom nanejvýš pravděpodobné,
že obhájkyně trofeje z předchozích
devíti let nastoupí ve stejném složení
jako o uplynulém víkendu. „Prostě
musíme bojovat, jak už jsem řekl.
Týmu bez ohledu na oslabení stále
věřím a nemyslím si, že bychom se
dostali pod nějaký zvlášť výrazný
tlak. Jde o pohárový dvojzápas a tím
pádem lze postoupit i po první prohře 0:3. My si však v Brně samozřejmě chceme vytvořit mnohem lepší
výchozí pozici k postupu do finále,“
ujistil Peter Goga.
Naproti tomu jihomoravský výběr
logicky cítí značnou šanci na skolení
favorizované ekipy ve svém domácím prostředí. „Hráčky by na sebe
měly být náročné a uvědomit si, že
Prostějov bez tolika opor lze porazit.
Bod z jeho hřiště pochopitelně má
svou cenu, ale vzhledem k našemu
hernímu zlepšování v posledních
týdnech můžeme mít i na víc. Minule
v Ostravě to snad byl jen výpadek a
teď chceme dál pokračovat co nejvíc
kvalitně,“ řekl slovenský lodivod KP
Marek Rojko i směrem k nadcházejícímu měření sil v rámci ČP.

„Neustálá MARODKA
NÁS SRÁŽÍ DOLš...“

PROSTĚJOV Byla jednou z těch hráček VK AGEL, které musely
naskočit do sestavy místo absentujících opor. Smečařka Barbora
Gambová se proti KP Brno dlouho trápila, stejně jako většina prostějovského družstva. V rozhodujících okamžicích se však ona
i její parťačky dokázaly zlepšit a otočily porážkou hrozící duel na
3:2. Jak viděla utkání jsme zjišťovali v pozápasovém interview.
Exkluzivní rozhovor
or

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D
•• Báro, můžete se ohlédnout za náročným střetnutím?
„Bylo to drama... Začaly jsme dobře
a docela hodně vedly, potom jsme udělaly
nějaké vlastní chyby, ale koncovku prvního setu uhrály. Následně se projevilo, že
při početné marodce se sestava látala, jak
se dalo. Navíc se nám ještě během úvodní sady zranila první nahrávačka a tím
pádem mohla střídat jediná hráčka buď
na smeč, nebo na účko. V tomhle byla
situace dost těžká. Čím dál víc jsme pak
chybovaly i pod tlakem soupeře ze servisu, složitě se prosazovaly přes jeho obranu. Naštěstí po třetím setu jsme začaly
víc bojovat, přestaly dělat vlastní hrubky
a celkově se zvedly. Když se nepovedlo
útok složit napoprvé, tak jsme ubránily
a složily to napodruhé, napotřetí. Bylo
tam z naší strany víc soustředěnosti i zodpovědnosti, tím pádem se povedlo utkání
dotáhnout do vítězného konce.“
•• Za stavu 1:2 na sady to nevypadalo

vůbec dobře. Jak vám s holkama bylo?
„Dobré to fakt nebylo, ale my se prostě
nemůžeme smířit s tím, že doma prohrajeme 1:3! Proto jsme si řekly, že jednoznačně musíme omezit své chyby, začít
víc bojovat a zkusit zatlačit podáním. Po
třetím setu jasně zaznělo, že i přes těžkou
situaci pořád můžeme zvítězit a je potřeba za tím naplno jít. Soupeř sice hrál dobře, ale stejně se ukázalo, že je to hlavně o
našem vlastním výkonu. Jakmile jsme jej
zlepšily, tak jsme měly navrch. Víra v obrat
nás pořád neopouštěla a to se vyplatilo.“
•• Dokázaly jste si, že i bez několika
členek základu umíte předvádět kvalitní volejbal?
„Proto trénujeme, abychom v případě
potřeby ukázaly, že to není jen o základní
sestavě. V kádru je nás dvanáct a pokud se
dostaneme do nepříjemné situace, kdy
chybí některé opory, musíme my z lavičky týmu pomoct. Samozřejmě je lepší dostat šanci díky tomu, že hrajete dobře a ne
jen kvůli marodce. V takovém případě to
je pro střídající hráčku nepříjemnější tím,
že musí zaskočit místo někoho zraněného či nemocného. Jsme však profesionálky, musíme se s tím umět poprat a vzít
situaci takovou, jaká je, nebrečet. Naopak
je potřeba víc bojovat a zkusit vyhrávat
navzdory okolnostem.“

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Valášková ve VK skonèila

“

„My se nemůžeme
smířit s tím, že doma
prohrajeme 1:3...“

•• Jak jste se s tím vším prala vy osobně?
„Nebylo to jednoduché vzhledem
k tomu, že jsem v sezóně zatím moc utkání neodehrála. Koleno se sice už uzdravilo, ale pro změnu jsem si potrhala něco
v lýtku, což mě opět zabrzdilo. Znovu se
tak postupně dostávám do tempa a určitě
je na mně vidět, že nejsem vyhraná, zápasová praxe mi chybí. Tím pádem jsem
i dneska častokrát nesložila útok z dobré
nahrávky, navíc zkazila dost těžších balónů. A takové chyby mě sráží dolů, potom
to má člověk v hlavě. Byla tam během
střetnutí chvíle, kdy se mi úplně přestalo
dařit i na přihrávce a říkala jsem si, že bych
nejradši hodila na hřiště ručník, odešla
pryč. Měla jsem toho plné zuby, ale naštěstí se mi povedlo postupně zlepšit. Verča (druhá nahrávačka Tinklová - pozn.
red.) mi tam poslala náhru na roztržený
dvojblok a to už jsem prostě musela složit.
Podařilo se, chytila jsem se aspoň trochu
a závěr jsme všechny společně zvládly. Já
osobně mám pořád hodně co zlepšovat,
musím se do toho pořádně dostat. Víc
družstvo podržet na příjmu i při obraně
v poli a nabrat lepší formu v útoku.“
•• Prochází ženské áčko Prostějova
momentálně nejtěžším obdobím

PROSTĚJOV V domácím prostředí vstoupily do nadstavbové
části extraligových soutěží ČR
2016/2017 oba mládežnické výběry VK AGEL Prostějov. Juniorkám se start finálové skupiny o 1.
až 6. místo nepovedl, když dvakrát podlehly silnému Olympu
Praha a klesly na čtvrtou pozici.
Boj o Final Four bude asi těžký.
Kadetky se také dlouho trápily proti Českým Budějovicím,
ale po prvním těsně ztraceném
duelu v grupě o 7. až 12. příčku
zlepšením vyhrály ten druhý. V
pořadí nižší šestky jsou průběžně třetí.

JUNIORKY
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp
Praha 0:3 (-22, -15, -7) a 1:3 (-19, 23,
-22, -17)
Sestava Prostějova: Zatloukalová, Stavinohová, Boudová, Baláková, Weidenthalerová, Kociánová, libero Slavíková. Střídaly: Cruz, Dvořáčková, Strnadlová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Hráli jsme proti nejsilnějšímu soupeři
celé nadstavby a bylo to vidět. Olymp
měl výškovou převahu, což nám dělalo
velké problémy především v útoku. Tam
jsme k prosazení museli víc riskovat a
tím dělali větší množství chyb než obvykle. Hosté nás právě v zakončení před-

čili kvalitou útoku středem, což je jejich
hlavní zbraň. A na tu jsme nedokázali nijak reagovat. Musím uznat, že tentokrát
byl protivník lepší a oba prohrané zápasy
mi ukázaly, kde máme mezery, na čem
musíme zapracovat.“
Extraliga juniorek ČR 2016/17, nadstavbová skupina o 1. až 6. místo – pořadí po 2. kole: 1. Brno 24, 2. Olymp
Praha 24, 3. Plzeň 13, 4. Prostějov 11, 5.
Žižkov 10, 6. Šternberk 8.

Brodzianska, Hradilová, Marvanová,
Krejčiříková, Svobodová, libero Korhoňová. Střídaly: Krátká, Hůsková.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Ztratili jsme dva body se soupeřem,
kterému bychom neměli podlehnout.
Technicky je hůř vybavený a těžil hlavně
z toho, že my jsme hodně chybovali. To
naprosto platilo pro úvodní střetnutí od
druhého setu, když ten první jsme hladce získali dobrým výkonem, jenže pak
jako když utne. Začali jsme dělat dlouhé
KADETKY
série nevynucených hrubek, hosté se
VK AGEL Prostějov – VK ČEZ České chytili a otočili vývoj. Tragický výkon se
Budějovice 2:3 (14, -21, -15, 9, -16) a zvedl až ve čtvrté sadě, přes další chyby
3:1 (-18, 20, 15, 15)
zkraje tiebreaku jsme se dopracovali ke
Sestava Prostějova: Dvořáčková, zdánlivě rozhodujícímu vedení 14:9.

za tři a půl roku, co zde působíte?
„Podle výsledků to tak trochu vypadá,
ale podle mě největší problém spočívá
ve smůle na spoustu zdravotních potíží.
Třeba v minulé sezóně se nám zranění
skoro úplně vyhýbala a nepamatuju si,
že bychom některá chyběla delší dobu.
Zatímco během tohoto ročníku už bylo
několik výronů kotníku, nějaké svalové
potíže, k tomu častější nemoci a tyhle výpadky se projevují. Když je hráčka jeden
nebo dva týdny úplně mimo, potom se
do toho ještě nějakou dobu dostává, forma není ideální. A protože takové problémy postihly většinu z nás, nejsme na tom
po herní stránce většinou optimálně ani
z individuálního, ani z týmového hlediska. Marodka už dlouho nebyla prázdná,
potom často trénujeme v nižším počtu
a v tomhle je letošní sezóna asi fakt nejsložitější, co tady působím. Navíc mančaft
prošel v létě velkou obměnou, musely
jsme se sehrávat. A na svou maximální
výkonnost se i ze zmíněných zdravotních
důvodů pořád nemůžeme trvaleji dostat,
což se následně promítá taky do výsledků.
Potřebujeme všechny zůstat delší čas fit
a pak věřím, že půjdeme volejbalově víc
nahoru.“

VK PV
KP BR

ky se procházely v blyštivých róbách
a nechaly se s potěšením obskakovat
od svých většinou fotbalem zaneprázdněných manželů.
Největším tahákem bylo jako vždy
losování tomboly. Nenapodobitelný
moderátor Adra Černý se svým trochu znaveným asistentem „Lanym“
netrpělivé návštěvníky hodně napínal.
Mezi dvaašedesátkou cen nechyběly
samozřejmě sladkosti z Cukrářství
U Kocourků, delikatesy z plumlovského Řeznictví Mirga a tradičně i celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, jako dlouholetého

mediálního partnera akce. Letošní tah
tomboly byl originální v tom, že vyhrál
úplně každý, kdo si zakoupil los. Měkkosrdcatý moderátor Adra totiž všem
smolařům (tradičně jím byl i redaktor
Večerníku) rozdal slaďoučká jablka.
„Letos bylo málo lidí. Děláme to ale
proto, abychom se setkali a společensky se pobavili,“ poznamenal duchovní otec plesu František Kocourek
a tentokrát nedodal jeho notoricky
známý dovětek, že už to bylo letos naposledy. Ono by to asi ani nešlo, příští
rok by měl Ples Relaxu slavit patnácté
narozeniny...

Bohužel ani jeden z mečbolů se nepodařilo využít a přišla zcela zbytečná porážka. Špatně jsme vstoupili také do odvety, samo za sebe mluví osm zkažených
servisů během prvního setu. Naštěstí od
druhého tým i díky změnám v sestavě
zabral a lepším volejbalem v upraveném
složení dokázal výsledek otočit. Zaplaťpánbůh za to, ale jak už jsem řekl, proti
Budějovicím jsme měli dosáhnout na
plných šest bodů a ne pouze na čtyři.“
Extraliga kadetek ČR 2016/17, nadstavbová skupina o 7. až 12. místo –
pořadí po 2. kole: 7. Střešovice 22, 8.
Přerov 19, 9. Prostějov 17, 10. České
Budějovice 13, 11. Ostrava 10, 12. Španielka 9.
(son)

Prostějov (son) - K nejtalentovanějším
mladým volejbalistkám VK AGEL Prostějov s potenciálem prosadit se časem
i do dospělého A-týmu patřila smečařka či univerzálka Vendula Valášková.
Bohužel její kariéra nabrala poslední
dobou špatný směr a vyústěním se na
přelomu roku stalo ukončení vzájemné
spolupráce s hanáckým oddílem. „Když
to řeknu diplomaticky, tak způsob fungování Vendy v našem klubu za uplynulé měsíce se čím dál víc neslučoval
s představami, jaké o působení mladých
hráček obecně máme. Proto jsme se
rozloučili,“ řekl krátce šéftrenér mládeže
ve vékáčku Jaroslav Matěj s tím, že bude
lepší téma víc nerozvádět.
Pravda je taková, že se Valášková během
loňského roku dlouhodobě potýkala
se zdravotními problémy, na což se
údajně začaly nabalovat postupem času
i další potíže včetně neblahého vlivu na
parťačky z družstva juniorek. Reakce
vedení Agelek byla rázná a nadějná plejerka se prý rozhodla úplně skončit s volejbalem, což by u teprve osmnáctileté
reprezentantky České republiky v mládežnických kategoriích byla jistě škoda.
Zvlášť když v letní přípravě už trénovala
i s prostějovskými ženami a měla před
sebou nadmíru slibnou budoucnost...

Meidlová zkouší štìstí
v KP Brno
Prostějov (son) - Další odchovankyně prostějovského volejbalového oddílu Pavla Meidlová, která již
předloni odešla do Olympu Praha
a následně léčila dlouhodobé zranění,
znovu změnila dres. Čerstvě zamířila
z hlavního města ČR do jihomoravské
metropole, neboť přestoupila do VK
Královo Pole.
Teprve sedmnáctiletá smečařka po
vykurýrování vážného úrazu nedostávala v PVK příliš mnoho zápasového
prostoru, i když při nedávném vzájemném duelu mezi Agelkami a Olympem se na hřiště dostala poměrně dost.
Jinak ale nastupovala do mistrovských
utkání málo a zřejmě i proto se rozhodla obléct nový dres.
Také s KP Brno už stihla absolvovat
soutěžní mač na půdě svého někdejšího působiště i rodiště, a to o uplynulém víkendu v rámci 16. kola UNIQA
extraligy žen 2016/2017 na palubovce
haly Sportcentra DDM Prostějov. Uvidíme, jestli se talentovaná a plně uzdravená Pavla (mimochodem dcera bývalé nahrávačské opory TJ OP) dokáže
v brněnských barvách prosadit více
než v těch pražských

DALŠÍ DRAMA A ZVLÁDNUTÝ TIEBREAK!
Oslabené Agelky tentokrát otočily bitvu s Brnem

Minimálně polovina tomboly se stěhovala k tomuto stolu. Na větší hromadu...!
Foto: Zdeněk Vysloužil
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BLÉMšM, Barbora Gambová:

Juniorky v úvodu nadstavby nestaÿily Olympu,
kadetky vybojovaly ÿtyŐi body s BudĚjovicemi

ČERVENÝ KOBEREC A SOŠKY RELAX PLESAL JIŽ POČTRNÁCTÉ
V PODÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE PROSTĚJOV

jubileum...

3:2

PROSTĚJOV Podruhé za sebou se
prostějovské volejbalistky musely doma zachraňovat v tiebreaku.
Po Olomouci před dvěma týdny
je tentokrát dostalo blízko k prohře Královo Pole, jež v šestnáctém
kole UNIQA extraligy žen vedlo
v hale favorizovaného souboru 2:1
na sety a kvalitním výkonem sahalo po senzačním vítězství. Výrazně
oslabené Agelky však zabraly, zbytek utkání dostaly pod svou kontrolu. A přestože ztratily v tomto
ročníku soutěže už druhý bod, neporazitelnost uhájily.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 3:0, 4:2, 7:2, 10:3,
12:4, 12:6, 15:7, 16:8, 16:12, 17:15, 18:17,
20:17, 20:19, 21:21, 24:21, 25:22. Druhý
set: 0:2, 1:6, 5:6, 6:8, 8:8, 9:10, 12:10, 13:13,
18:13, 18:16, 19:19, 20:21, 22:21, 24:23,
24:25, 25:27. Třetí set: 1:0, 1:6, 3:6, 3:8,
4:10, 6:11, 6:14, 9:16, 9:18, 10:20, 11:21,
16:21, 16:24, 17:25. Čtvrtý set: 3:3, 5:3, 6:5,
10:5, 12:6, 13:9, 14:11, 16:11, 18:14, 23:14,
23:16, 25:17. Pátý set: 3:0, 5:1, 5:3, 7:3, 9:4,
9:7, 10:8, 13:8, 14:9, 15:11.

tí svěřenkyně kouče Gogy. Účinným
servisem dostávaly soupeřky pod velký tlak na přihrávce a následně dominovaly ve všech ostatních činnostech
natolik, že jejich náskok neustále rostl
(3:0, 7:2, 12:4). Jasná převaha zdravě
nabuzených plejerek vékáčka se zastavila až uprostřed zahajovací sady, kdy
brněnský tým nejprve vyrovnal hru
Marek SONNEVEND a vzápětí sám udeřil také zlepšeným
podáním, od čehož se odvíjelo vše
Bez tří členek základní sestavy, ale ostatní. Trápení Agelek plné chyb vypřesto výborně vstoupily do střetnu- vrcholilo zraněním první nahrávač-

ky Hindriksen, která si zvrtla kotník.
A hosté se po tomhle nešťastném okamžiku přiblížili na kontaktních 18:17.
S favoritem to nevypadalo nijak valně,
dokonce zanedlouho došlo ke srovnání
skóre - 21:21. Koncovku však domácí
bojovnice zvládly vzhledem k nelehké
situaci velice dobře - 25:22 a 1:0.
Zranitelnost lídra tabulky v daném
složení naplno odkryl začátek druhé části, kdy šanci větřící výběr KP
bleskově unikl do trháku 1:6. Gogovy svěřenkyně ale hned zabraly,
zvýšeným nasazením nechaly krizi
za sebou a v dalších minutách měly
jednoznačně navrch. Razantním
obratem na 12:10 ukázaly, že i bez
několika opor dokážou převádět
kvalitní volejbal. Vynikající z pohledu Prostějova pak byla pětibodová
šňůra, po níž se zdálo rozhodnuto
(z 13:13 na 18:13). Jenže v zápasové
houpačce následovalo další přelití
sil na stranu Jihomoravanek, které
v bitvě plné zvratů otočily na 20:21.

Drama rozetnul až závěr, v němž
AGEL neproměnil jeden setbol
a Královo Pole využilo svůj druhý 25:27 a 1:1.
Tahle rána na ženy VK dolehla zkraje
třetího dějství, kdy opět nabraly rychle nepříjemné manko - 1:6. Tentokrát
jej navíc nedokázaly hned zlikvidovat,
naopak jejich soužení kontrastovalo se
stále sebevědomějším projevem protivníka. Ten byl jistější na příjmu, šikovnější při obraně v poli a především
úspěšnější v útoku, celkově ovládal set
číslo tři naprosto suverénně. Znejistěl
teprve během snižující série z 11:21
na 16:21, aby vzápětí set rezolutně zavřel - 17:25 a 1:2.
Schylovalo se k výsledkové senzaci,
kterou mohlo zrušit jedině pronikavé
zvednutí výkonu obhájkyň národních
titulů. A úvod čtvrtého dílu ukázal, že
by to mohlo jít. Prostějovské družstvo
zpřesnilo veškeré herní činnosti, přestalo nevynuceně chybovat, v ofenzivě se mohlo opřít o skvělou Matienzo.

NA

ZAZN÷LO TISKOVCE...
Peter GOGA - VK AGEL Prostìjov

„Pro nás to bylo velice těžké utkání. Věděli jsme už dopředu, že kvůli různým okolnostem budeme oslabení a k tomu se navíc přidalo zranění Mareike Hindriksen hned v prvním setu. Za
takové situace jsme to měli opravdu složité, proto jsem holkám po utkání říkal, že si strašně cením
takhle vybojovaného vítězství a stavím jej výš, než třeba hladkou výhru 3:0 v Olomouci. Rozhodně nejsem zklamaný, spíš vidím pozitivně tu schopnost poprat se s nepříznivým vývojem.“

Marek ROJKO - Královo Pole Brno
„V první řadě blahopřeji domácím, kteří nešli do utkání v jednoduché situaci, a vzhledem
k jejich oslabení jsme tady tentokrát měli na vítězství. Kdybychom lépe zvládli úplný začátek,
mohlo to zajímavě směřovat k naší výhře. Na druhou stranu Prostějov prokázal svou kvalitu
i v pozměněné sestavě a jak ve čtvrtém, tak v pátém setu nám nedal moc šancí. I jeden získaný
bod může být pro nás zlatý v boji o horní čtyřku pro nadstavbu.“

Nápor vyústil ve slibné vedení 12:6,
leč i v tomto případě vedoucí mančaft
polevil a prohrávající přidal - 14:11.
Hostující družinu táhla po celý duel
vysoce produktivní Měrková, na kterou si však domácí děvčata dala ve
zbytku setu pozor. Sálala z nich velká
touha nepřipustit porážku a tohle odhodlání jasně poslalo vzrušující utkání
do tiebreaku - 25:17 a 2:2.
V rozhodující zkrácené hře stmeleným Agelkám pomohl raketový start
(3:0, 5:1). Brňanky ale nic nevzdaly, a

byť se za stavu 9:4 ocitly hodně dole,
stačila chvíle a dostaly se zase zpátky
- 9:7. Nicméně entuziasmus, který do
stěžejních momentů nečekaně vyrovnané řežby daly obvyklé náhradnice
z domácího kádru, nakonec umožnil
úřadujícím mistryním republiky dovést zápas k vítěznému konci. Klíčově
zapůsobil únik z 10:8 na 13:8, načež si
vydřenou výhru nenechaly Kovářová
a spol již utéct - 15:11 a 3:2.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis extraligy najdete na straně 24

ŽHAVÁ NOVINKA

SMEČ
VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA
Náhradnice, zaberte!

Při početné marodce a navíc po
odchodu Yeliz Basa spadl velký
dík zodpovědnosti za osud sobotního utkání s Královým Polem na obvykle střídající Agelky.
Za tureckou univerzálku zaskočila Heidy Rodriguez, místo Laury
Emonts dostala šanci Lucie Nová
(posléze i Barbora Gambová)
a čerstvě zraněnou Mareike Hindriksen operativně zastoupila
Veronika Tinklová. Jen Laura Frigo tolik nescházela, neboť blokařky se v sestavě pravidelně točí
všechny tři. Každopádně hráčky
z lavičky dlouho spíš tápaly, některé se chvílemi vyloženě trápily. A také proto favorit prohrával 1:2 na sety. Naštěstí potom
náhradnice vyslyšely zvolání
z titulku tohoto příspěvku,
opravdu zabraly a vydatně pomohly nepříznivý průběh otočit.
Teď bude důležité, aby zlepšenou formu udržely i v úterní
pohárové bitvě, zároveň jakési
odvetě na jihu Moravy.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Marodka se opìt zaplnila
Aby byly prostějovské volejbalistky
v této sezóně kompletní? Vzácný jev.
Různé zdravotní problémy stále pronásledující aspoň někoho a momentálně na marodce dlí hned tři Agelky.
Po uzdravení Sulian Matienzo na ni
jako první putovala blokařka Laura
Frigo. „Na úterním tréninku si zvrtla
kotník,“ prozradil diagnózu kouč VK
Peter Goga. Italka však během utkání s Brnem chodila po ploše normální chůzí, snad tedy její absence nebude příliš dlouhá. V totéž lze doufat
u nahrávačky Mareike Hindriksen,
která uprostřed prvního setu zmíněného duelu utrpěla rovněž výron
v kotníku. Již podruhé během aktuálního ročníku. „Tentokrát vypadalo
její zranění hůř, uvidíme,“ odtušil
Goga. A co druhá Němka, smečařka Laura Emonts? „Onemocněla,
dostala vysoké horečky a od čtvrtka
bere antibiotika. Pustili jsme ji léčit
se domů, v pondělí se vrací a domluvíme se podle jejího stavu, kdy by
případně mohla naskočit,“ doplnil
hlavní trenér.

aneb pohled
Mareike Hindriksen

„Předně jsem moc ráda, že se nám navzdory mnoha problémům podařilo otočit
těžký zápas proti Brnu a nakonec zvítězit. Za takových okolností, kdy chybělo
několik stabilních hráček a ještě ke všemu jsem se hned v prvním setu zranila
i já, to pro ostatní holky nebylo vůbec jednoduché. Také jsme se v oslabeném složení na hřišti dlouho hledaly a výkon nebyl dobrý, ale potom se projevila vnitřní
síla našeho kolektivu. Tým zabojoval, od čtvrtého setu se dokázal herně zlepšit
a dovedl nelehké utkání za složitých okolností do vítězného konce. Ten můj kotník jsem zpočátku těžce nesla, protože mě naštvalo, jak zbytečně jsem si ho již
podruhé v téhle sezóně zvrtla. A samozřejmě to taky bolelo. Ale ta největší bolest
rychle odezněla a teď už noha nevypadá tak špatně. Snažila jsem se holky z lavičky maximálně povzbuzovat a mám radost, že nepříznivý průběh obrátily. Snad
se stihnu vrátit do hry tak brzy jako po prvním výronu, abych mančaftu mohla
co nejdřív pomoct zase na hřišti.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Exkluzivní zpravodajství
ajství

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D
Rozdíl spočíval v tom, že zatímco v hanáckém derby byly Agelky kompletní,
tentokrát jim v součtu se zraněním první
nahrávačky chyběly dohromady čtyři
plejerky obvykle nastupující v základní
sestavě. A takové oslabení by zamávalo
téměř s každým mančaftem. Když se
k tomu přičetl dobrý výkon brněnského
celku, dostaly se papírové favoritky za
stavu 1:2 na sady blízko k domácí prohře
po více než čtyřech letech.
„Kromě úplného začátku jsme v prvních třech setech opravdu nehráli
dobře, především tam z naší strany
bylo hodně nevynucených chyb. Za
daných okolností však holky rozhodně nebudu kritizovat, protože to měly
velice těžké. Zvlášť poté, co si Mareike

Hindriksen zvrtla kotník,“ odmítl volit
ostrá slova vůči svým svěřenkám hlavní kouč vékáčka Peter Goga.
Místo kritiky naopak vytáhl pochvalu. „Po třetím setu to sice mohlo vypadat špatně, ale my jsme se už
během něj začali zvedat a poslední
dvě sady naše herní zlepšení potvrdily, když se je povedlo zvládnout bez
větších nervů. Vzhledem k veškerým
okolnostem jsme byli dole a dokázali
se z toho vyhrabat, což jsem děvčatům
po utkání zdůraznil,“ hodnotil Goga
pozitivně. Rozhodující důvody výsledkového obratu viděl zřetelně. „Nejen hráčky, které normálně tolik nenastupují, se s tím dlouho praly a dělali
jsme spoustu vyloženě blbých chyb,
doslova pitomostí. Ty se nám podařilo od čtvrtého setu omezit na minimum, čímž šel výkon celého družstva
nahoru. A téhle schopnosti překonat
problémy a otočit nepříznivý vývoj si
cením,“ zopakoval první trenér prostějovských žen.

PROSTĚJOV Kromě nečekaného bodového zisku KP Brno
na prostějovské palubovce byly
v uplynulém týdnu na programu
volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR 2016/17 už jen dva další souboje. Duel mezi Olympem Praha
a Olomoucí byl totiž odložen na
7. února.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

klikni na

www.vecernikpv.cz

Na n÷která vít÷zství se Agelky poąádn÷ nadąou, ale nadále zčstávají neporaženy.
Foto: Marek Sonnevend

V aktuálním ročníku UNIQA extraligy ČR ztratil Prostějov nezvykle
už dva body, nicméně dál soutěží
procházejí bez porážky. Díky tomu
mají šestibodový náskok na druhou
Ostravu, která absolvovala o zápas
více, a devítibodový na třetí Olomouc
s odloženým střetnutím k dobru. Do
konce základní části přitom VK AGEL
čekají duely ve Frýdku-Místku (sobota 4. února od 17.00 hodin) a doma

s Přerovem (sobota 11. února od 17.00
hodin), pak přijde na řadu nadstavba.
„Je jasné, že při větším počtu absencí
klíčových hráček můžeme mít teoreticky potíže v každém utkání, ale také
nemusíme. I holky z naší lavičky umí
předvádět kvalitní volejbal, což proti
Brnu ukázaly v rozhodujících fázích.
Důležité je překonat zdravotní i jiné
trable, dobře trénovat a hlavně bojovat
za jakékoliv situace,“ zdůraznil Goga.

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

exkluzivní
snímky

VIDEO&FOTO
GALERIE

Josef
POPELKA

klikni na

www.vecernikpv.cz

A je to tady! Jubilejní dvacátá a první letošní PROMĚNA
IMAGE, která byla premiérově „manželská“, je za námi. Také
tentokrát vše probíhalo ve znamení změny vizáže, relaxace, pohody, vřelé a přátelské atmosféry, radosti i nadšení.
Ostatně naším cílem je vás právě hýčkat, ale zároveň vám dodat kousek sebevědomí a hlavně ujistit v tom, že každý je krásný i jedinečný bez ohledu na věk či další okolnosti. A v tomto
duchu se nesla i naše exkluzivní lednová proměna, které se
zúčastnili manželé Fojtovi z Prostějova. Jako jediné místní periodikum pro vás už více jak půldruhého roku připravujeme
tento exkluzivní projekt a jelikož se seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dlouhodobě těší velké popularitě, bude tomu tak
i nadále. Ostatně není divu, vždyť každý z předcházejících
dílů dopadl více než senzačně...
Sérii proměn jsme odstartovali loni v dubnu a za tuto dobu
jsme změnili nyní už rovných dvacet žen z Prostějova i okolí.
Pokud se na vás zatím nedostalo, nevěšte hlavu a nejlépe
ještě dnes se přihlaste do ÚNOROVÉ PROMĚNY IMAGE, která
ponese taktéž onen přídavek SPECIÁLNÍ. Hlásit se do něj mohou jak ženy, tak i muži, nejlépe pak samotné páry.
Společný snímek týmu Večerníku PROMĚNY IMAGE pod vedením Anety Křížové (čtvrtá zleva) s manželským párem Fojtových.

Jak vypadá po PROMĚNĚ IMAGE Večerníku první manželský
pár? O tom se můžete nyní sami přesvědčit v následující reportáži na dvoustraně 28-29. Nechybí ani tradiční komentář.

Foto: Josef Popelka

otázek pro ženu, co se změnila...
otázek pro muže, co se změnil...
5
5
„Proměna na přání manžela byla super!“ „Připadal jsem si důležitě!“

Vedení VK využilo ekonomicky
výhodné nabídky a uvolnilo svou
první univerzálku, teď hledá náhradu
➢ ZE STRANY 31
PROSTĚJOV Možná trochu nečekané oslabení kádru uprostřed
sezóny v podobě odchodu turecké univerzálky není v konečném
důsledku zase tak překvapivé.
„Nebudu zastírat, že výkony
Yeliz úplně neodpovídaly tomu,
co jsme si od ní po herní stránce
představovali. Nabídka z Turecka na její přestup byla pro nás za
takové situace výhodná, a proto
jsme se rozhodli jí využít,“ vysvětlil Goga.
Pokud se za působením Basa v prostějovském družstvu krátce ohlédneme, tak hlavně zpočátku bylo
dost rozpačité. Až postupem času se

předpokládaná opora výkonnostně
zvedala, jenže v době rozletu ji zase
přibrzdily zdravotní problémy. Načež se znovu snažila dostat do lepší
formy. Každopádně její přínos ve
většině střetnutí zaostával za tím, co
by v současném moderním volejbalu mělo předvádět první ú čko týmu.
„Přesto Yeliz samozřejmě děkujeme
za vše, co v našich službách odvedla a přejeme jí pouze to nejlepší do
další kariéry,“ zdůraznil Goga s tím,
že pracuje na doplnění kádru. „Rádi
bychom na univerzál někoho schopného přivedli. Uvidíme, co nám
umožní hráčský trh.“ Momentálně
Agelkám na důležitém postu zbyla
kubánská plejerka Heidy Rodriguez
a zaskočit tam může i Lucie Nová,
nyní už smečařka.
(son)

V sobotu ženy VK jedou do Frýdku-Místku,
který pŐekvapivĚ zvítĚzil na hŐišti PŐerova
Ve čtvrteční předehrávce se přitom
zrodilo výsledkové překvapení, když
Přerov podlehl Frýdku-Místku 1:3
(23, -21, -21, -21). „Po prvním setu,
ve kterém jsme si pomáhali blokem, se
soupeř zvedl a hrál volejbal. Zatímco
z naší strany to byla plácaná,“ nebral
si servítky domácí trenér Libor Gálík,
jehož tým klesl v tabulce na sedmé
místo za své přemožitelky.
„Kromě úvodní sady, kdy jsme podlehli sebeuspokojení, se nám dařilo
soupeře dobrým servisem odtlačovat
od sítě. Zaslouženě jsme vyhráli hlavně díky větší touze po vítězství, za což
patří pochvala všem hráčkám,“ radoval
se z triumfu i posunu na šestou pozici
kouč Sokolek Leopold Tůma.

připravila
pro Večerník

FOTOGALERIE

Premiérová Proměna image
ge
manželského páru dopadla skvěle
kvěle

V sobotním střetnutí se Šternberk
marně snažil vzdorovat favorizované
Ostravě a padnul s ní 0:3 (-16, -15,
-23). „Jeli jsme na velice omezenou
sestavu a v prvních dvou setech nám
trošku chyběla přihrávka, navíc jsme
dělali až moc chyb. Nejlepší byla třetí
sada, kde holky začaly hrát odvážně,“
zhodnotil kormidelník Sokola Martin
Hroch, momentálně až osmého celku
pořadí.
„Dva sety jsme zvládli hladce, v tom
třetím nás domácí trochu zatlačili
servisem. Ale celkově jsme měli utkání pod kontrolou a dokázali jej vyhrát
3:0, za což jsme v tomto náročném
měsíci s vloženými pohárovými zápasy rádi,“ potěšilo lodivoda TJ Zdeňka

Pommera. Ostravský výběr si třemi
získanými body pojistil druhý post
v soutěži.
Ženská extraliga nyní pokračuje
předposledním 17. kolem základní
části o nejbližším víkendu. Volejbalistky VK AGEL Prostějov se představí v sobotu 4. února od 17.00
hodin na půdě TJ Sokol Frýdek-Místek. „Frýdek teď uspěl v Přerově,
předtím porazil i Šternberk a je patrné, že šel po novém roce výkonnostně nahoru. My se navíc potýkáme s
oslabenou sestavou, proto nemůžeme
ve vzájemném střetnutí absolutně nic
podcenit,“ řekl jasně směrem k měření
sil na severu Moravy kouč vékáčka Peter Goga.
(son)

Jihomoravanky tažené výbornou MĚrkovou
pomohla udolat zejména skvĚlá Matienzo!
PROSTĚJOV Nejlepší smečařka
Laura Emonts. Jednička na univerzálu Yeliz Basa. Spolehlivá blokařka
Laura Frigo. A od půlky úvodního
setu i první nahrávačka Mareike Hindriksen. Tyhle všechny opory chyběly
volejbalovým Agelkám v sobotním
extraligovém střetnutí proti Brnu.
A bylo z toho velké drama.
Týmová úspěšnost jednotlivých herních činností se během zápasu neustále přelévala nahoru a dolů podle
toho, komu se zrovna víc dařilo. Nakonec se statistiky ustálily na takových číslech, z nichž vyplynula tradič-

ní převaha Prostějova v útoku. Bloky
byly vyrovnané, zatímco servis i příjem vyzněly mírně pro Královo Pole.
Výsledkově rozhodlo to, že po dvou
vyrovnaných setech a jednom v režii
hostů mač uzavřely dvě sady jednoznačně patřící domácím. Přes dvě
hodiny trvající souboj přitom ozdobily výborné individuální výkony
jedné tahounky na každé straně.
V dresu KP řádila někdejší členka vékáčka Vendula Měrková a favoritky
dovedla k vydřenému vítězství nejlepší hráčka utkání Sulian Matienzo.
(son)

●● Aleno, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
„Jsem dojatá. Nakonec vůbec nelituji
toho, že mě manžel přihlásil. Nepatřím
totiž mezi ty, co se podobných akcí zrovna rádi účastní, ale po delší době se sama
sobě líbím a jsem velice spokojená. Moc
se mi líbilo být obletovaná.“ (smích)
●● Celou dobu jste byli mimo dosah
zrcadel. Jaké byly vaše první pocity,
když jste se uviděli?
„Bylo to krásný. Mě takové chvíle dojmou, a protože jsem citlivka, nějaká ta
slzička ukápla. Moc děkuji za tuto chvíli! Všechno bylo úžasné, budu si to ještě
dlouho pamatovat...“
●● Po celou dobu PROMĚNY IMAGE jste byli navíc odděleni. Jaké
to bylo, když jste se na závěr shledali
s novou image svého partnera?
„Manželovi šaty padly, změnil se. Jinak
jsem o tom moc nepřemýšlela, až když

jsme oba dva docházeli na stejné místo,
ale přesto jsme se na sebe nedívali,
protože jsme byli otočeni zády, byla jsem
hrozně zvědavá a zároveň nervózní. Musím říci, že vše bylo dobře naplánováno.“
(úsměv)
●● Co vás nejvíce překvapilo?
„Úžasný přístup všech! Když kolem vás
lidi lítají a pečují o vás, je to příjemné, byla
jsem skutečně až dojatá. A samozřejmě
účes, neboť ostatní už nebylo takovým
překvapením. Na zkoušce jsem byla
celá paf z oblečení, brýle se mi také moc
líbily, ale v ten den se pozornost směřuje
na finální vizáž, tak proto ten účes.
A pochopitelně manžel. Byl stylově,
pěkně a nezvykle oblečený.“ (úsměv)
●● Jak se vám líbil den strávený
s naším profesionálním týmem?
„Jednoznačně to pro mě byl nevšední
zážitek, byla jsem nadšená. Už vím,
jak to mají modelky na přípravě

●● Milane, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte?
„Po dlouhé době můžu říct, že vypadám jako člověk. (smích) A myslím,
že z výrazu obličeje mé manželky je
patrné, že jsem jí udělal radost. Což byl
cíl a jsem rád, že se naplnil. Ostatní byl
bonus pro mě, jelikož jsem se u všeho
náramně bavil. Musím pochválit spolupráci všech, co se o mě starali, cítil jsem
se fakt mimořádně dobře.“ (úsměv)
●●Celou dobu jste byli mimo dosah
zrcadel. Jaké byly vaše první pocity,
když jste se uviděli?
„Můj první pohled popravdě nesměřoval na zrcadlo, ale na manželku. Moc jí
to slušelo!“
a focení náročné, opravdu to není ●● Po celou dobu PROMĚNY
žádná sranda. (úsměv) Moc vám IMAGE jste byli navíc odděleni. Jaké
děkujeme za příležitost stát se pro sebe to bylo, když jste se na závěr shledali
s novou image svého partnera?
výjimečnými!“

statistické
srovnání

●● Jak se vám líbil den strávený s naším profesionálním týmem?
„Všichni byli velmi příjemní a obětaví. Nemají to přitom vůbec lehké, ale
zvládli celou dvoudenní akci na jedničku. Doufám, že jsme jim nenadělali
moc vrásek. Připadal jsem si důležitě, byl jsem spokojený. Nebylo tohle
cílem?“ (smích)

ZAZN÷LO

STATISTIKY TÝMOVÉ
Úsp÷šnost útoku: Prost÷jov 45 % - Brno 37 %
Úsp÷šnost pąihrávky: Prost÷jov 42 % - Brno 46 %
Podání – esa/chyby: Prost÷jov 8/10 – Brno 11/10
Bodové bloky: Prost÷jov 8 – Brno 9
Celková užiteénost: Prost÷jov +24 – Brno +17

pøedplatné levnì
více na stranì 8

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodč: Sulian Matienzo 29, Veronika Trnková 15, Nina Herelová 14,
Heidy Rodriguez 12 – Vendula M÷rková 26, Erika Salanciová 14, Jenna Potts a Lucie Polášková 9
Nejvíc bodových útokč: Sulian Matienzo 28, Nina Herelová 11, Heidy Rodriguez a Veronika Trnková 10 - Vendula M÷rková 21, Erika Salanciová 13,
Lucie Polášková 8
Nejvyšší úsp÷šnost útoku: Veronika Trnková 67 %, Sulian Matienzo 65 %,
Nina Herelová 55 % - Jenna Potts 50 %, Erika Salanciová 45 %, Amanda
Brown 40 %
Nejvíc bodových blokč: Veronika Trnková a Nina Herelová 2 – Jenna Potts
5, Amanda Brown 2.
Nejvíc es: Veronika Trnková 3, Lucie Nová 2 – Vendula M÷rková 5, Amanda
Brown 2.
Nejvyšší úsp÷šnost pąihrávky (positive + excelent): Sulian Matienzo 55 % +
22 %, Barbora Gambová 34 % + 16 %, Julie Kováąová 33 % + 25 % - Lucie
Polášková 55 % + 20 %, Anna Suchá 50 % + 29 %, Nikola Vaÿková 50 %
+ 25 %
Nejv÷tší užiteénost: Sulian Matienzo +16, Nina Herelová +9, Veronika Trnková +8, Heidy Rodriguez +2 – Vendula M÷rková +16, Erika Salanciová +8,
Jenna Potts +3

„Alča měla vždy světlé vlasy, které jí sedí
asi nejvíc. Takže jsem přemítal, zda ji
vůbec poznám, ale v salónu se o ni postarali dobře.“ (úsměv)
●● Milane, svěřil jste se nám, že na
tento typ oblečení nejste zvyklý, stejně tak nerad nosíte brýle. Jak jste se
ve vybraných outfitech cítil?
„Ve smokingu jsem byl asi poprvé,
není to skutečně můj šálek kávy... Ale
byla to každopádně změna, nejen
z ostatních kousků jsem byl nadšený.
Zejména ale ze stylu casual, který mě
fakt úplně dostal... Lepší boty jsem
na sobě asi nikdy neměl. Jsem moc
rád, že se pan Volek podíval navíc do
skladu. (úsměv) Co se týká brýlí, tak
musím pogratulovat, že jste je na mě
dokázali dostat. Všechno, co jsem měl
na sobě, tak se mi opravdu moc líbilo.
Klobouk dolů před všemi.“

17012710110

Největší hvězda VK v aktuální sezóně Laura Emonts onemocněla a tak za to
t vzala jiná zahraniční smečařka. A to sice
pořádně, byť i Suli v předchozím týdnu sužoval vir. Rychle
se však vyléčil
vyléčila a v sobotním utrápeném duelu proti KP
Brno famózn
famózně držela celý prostějovský tým. Výbušná Kubánka
bánk se stala nejvíc bodující hráčkou střetnutí
(2
(29) a zářila hlavně v útoku, jímž dosáhla
osmadvaceti
os
vítězných míčů při vysoké úspěšno pětašedesáti procent! Navíc kvalitně
nosti
přihrávala na velmi solidních pětapadesát
př
procent,
proce přidala jeden úspěšný blok a celkově
její užitečnost vyšplhala na výborných +16. Kromě toho
křikem po drtivých smečích přímo na
svým pronikavým
pronik
zem moráln
morálně zvedala parťačky, kterým se zdaleka tolik
nedařilo.

ale ÿeským soupeŐŢm zatím tĚ
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16121623462

LAURA EMONTS
L

PROSTĚJOV Těžkým obdobím procházejí volejbalistky VK AGEL
Prostějov. V novém kalendářním roce 2017 nejprve s vypětím
všech sil udolaly Olomouc 3:2, následně uspěly v dalším těžkém
boji na hřišti Ostravy 3:1. A po desetidenní zápasové pauze měly
značné potíže i čerstvě v sobotu s Královým Polem, jež přemohly
znovu nejtěsnějším poměrem.

servis pro ženy

17012520096

VEČERNÍKU

VOLEJBALISTKY PROSTęJOVA þELÍ PROB

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
VEÈERNÍKU

AGELKA PODLE

VOLEJBALOVÁ

letos slavíme

volejbal

17012710109
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navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

servis pro ženy

VYKOUKAL S ODEHNALEM
ZAČALIProměna
ŠESTI BODY,
PADLI
Premiérová
image PAK
manželského
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SLZY, RADOST A DOJETÍ - TAKOVÉ BYLO

Jsme nesmírně rádi, že se nám konečně podařilo proměnit manželský pár,
přičemž vůbec poprvé jsme měnili
vzhled muže. Motivací Milana Fojta
byla nejen touha po pocitu, být sám se
sebou opět spokojený, ale také udělat
radost své drahé polovičce. „Manžel
přišel s tím, že se chce zúčastnit Proměny. Nejprve jsem byla překvapená,
ale pak jsem se s touto myšlenkou ztotožnila a řekla si, že je to vlastně dobrý nápad. Co jsem na mateřské, nemám příliš čas o sebe pečovat, chodit
na kosmetiku, nechat si upravovat vlasy a vůbec dopřát si tolik péče, co žena
potřebuje. Takže manželův nápad
oceňuji a jsem za něj nakonec ráda,“
vyjádřila své pocity čtyřiatřicetiletá
Alena Fojtová. „Nemůžu se dočkat,
čekal jsem půl roku, než jsem se dostal do PROMĚNY IMAGE, a teď je
to konečně tady! Doufám, že své ženě
udělám radost a dopřeju jí chvíli péče
i odpočinku, oboje si totiž zaslouží.
Věřím také, že se jí bude celá proměna
moc líbit,“ řekl těsně před začátkem
proměny pětatřicetiletý Milan Fojt.
Celá akce se opět odehrávala v rámci dvou dnů. První došlo na zkoušku
oblečení a brýlí, další den pak již gradovalo celé finále, které skončilo něco
málo před půlnocí. Psalo se úterý 24.
ledna. Novinkou této proměny se stali také dva partneři - RV FASHION
a NAISY GENTLEMAN Barber
Shop, čímž se tým Večerníku hezky
rozrůstá. A jelikož se proměna manželského páru uskutečnila současně,
přineslo to trochu více adrenalinu
a akce, než je tomu obvyklé, ale v sumáři vše proběhlo naprosto hladce.
Takže se dá konstatovat, že premiérová proměna se vydařila na jedničku.

Také tentokrát jsme vše
znovu pečlivě zmonitorovali, tudíž co nenajdete zde,
stačí navštívit internetové
stránky
www.vecernikpv.cz!

Fotogalerii
a video
najdete už brzy na

www.
vecernikpv.cz

PARTNEąI PROJEKTU PROM÷NY

Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Uprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech od XS do XXL. Najdete zde elegantní, městské i volnočasové modely
zavedených
českých,
1. Porážka
v Kadani
německých, holandských a italských značek, které uspokojí
i náročnější zákazníky.V nabídce jsou české značky Axello, Infinite, Jopess,
Vabacci, německé Street One, Cecil, holandské Geisha, Tramontana, italské Leidiro, Koralline a další. Poskytován je též poradenský servis a také
profesionální styling, zkušený tým vám pomůže vytvořit a zkombinovat celkový outfit pro různé příležitosti s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!
N A I S Y
GENTLEMAN
je klasické pánské holičství, které chce vytvářet
prostředí, v němž muži mají svůj
svět a cítí se v něm skvěle. Nabízí
moderní služby, které navazují
na klasiku a staré časy, kdy muži
chodili do holičství za očistou,
relaxem a byla společenskou nutností gentlemanská vizáž. Vytváří
klasiku, moderní trendy i extravaganci. Na pány čeká profesionální
péče od mytí vlasů, masáž hlavy
přes stříhání vlasů a vystříhávání
vlasů různými technikami, holení
vousů břitvou jako za starých časů,
úprava vousů kontur, dále také
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
určenou pouze pro barber shopy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

1. krok... volba obleèení MILAN

Jelikož se tedy v jubilejním dvacátém klání PROMĚNY IMAGE objevil premiérově
i muž, bylo potřeba spolupracovat s profesionálem na pánské oblékání. Oslovili jsme tedy
Reného Volka, majitele oděvní firmy RV FASHION, který ochotně souhlasil a stylizoval
Milana Fojta do třech outfitů, jež mu skvěle sedly. „První volba padla na business oblek.
Zvolili jsme šedou barvu s jemným modrým kárem, který je ve střihu slim. Doplnili jsme
3. Odstoupení jej trendovou košilí s drobným vzorem a samozřejmostí byly hnědé boty a opasek, čímž
jsme dodrželi italskou linku,“ prozradil úvodní outfit René Volek. „Poté jsme se zaměřili
Davida Koèího na volnočasovou módu pro muže takzvaný casual. Zvolili jsme typově a barevně oblečení,
které zvýraznilo dokonalou postavu pana Milana, která se bohužel v jeho civilním oblečení
trošku ztrácela, neboť vše nosí zbytečně volné. Vyštíhlené tvídové kalhoty ke kotníkům
zdůraznily siluetu postavy. Bylo jasné, že volba padne na bordó sako, kde jsou perfekcionistickým způsobem vypracovány detaily. To vše doplnila vzorovaná barevná košile
v tónu. Veškeré emoce pana Milana se projevily, když jsme k modelu dodali bordó boty a
opasek. Měl velmi dobrý pocit a cítil se ve výrobcích opravdu dobře,“ pokračoval Volek. „Závěr jeho proměny musel patřit
večerní módě. Zvolili jsme smoking, konkrétně to byla nádherná a nesmrtelná klasika s takříkajíc špic fazónou u saka. Bílá
košile na manžetové knoflíky neboli frakovka podtrhuje čistý styl. Nasadili jsme modrého motýlka s puntíkem, neboť pan Milan má právě modré oči, navíc doprovází dámu v modrém,“ uvedl ke třetímu kroku majitel RV FASHION. „S panem Milanem
od Pøerova
se mi velmi dobře spolupracovalo, nebál se experimentovat a měl jsem pocit, že si čas u nás na prodejně uměl užít. Myslím si, že
se nám jeho proměna skvěle podařila,“ konstatoval na závěr René Volek.

dvou zápasech
2. krok... volba obleèení
ALENA
2. Nástup dvojice
Vykoukal
- Koèí salón
Kadeřnický
a kosmetický
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.

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.
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 prodejna 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.
Návštěvu lze jen doporučit!

KOMENTÁì PATRONKY
PROJEKTU PROMħNY
„Naše první manželská proměna byla jedním slovem parádní! Nejen pro mě to bylo příjemné zpestření. Díky tomu, že jsme
měnili pár a vše probíhalo současně, bylo to jiné než obvykle, ale rozhodně zajímavější. Navíc se náš tým rozrostl o kadeřnici
ze salónu NAISY GENTLEMAN a majitele firmy RV FASHION, takže čítá už deset bezvadných lidí a profesionálů. Bylo
hezké vidět nadšení paní Aleny, která byla při shledání se s proměněným manželem dojatá, stejně tak bylo pěkné dívat se na
to, jak se manželé domlouvali, kdo bude na kameru mluvit dříve, co vlastně budou říkat... Celá tato proměna byla obohacující nejen po stránce rozšíření našeho týmu a dvou finalistů naráz, ale také z pohledu pocitů, emocí a zážitků. S naší první
partnerskou proměnou jsem velice spokojená a jsem ráda, že se pravidelně naplňuje můj původní záměr dělat lidem radost a
zároveň přispět i k jejich spokojenosti. Děkuji celému týmu, který se na této jubilejní dvacáté PROMĚNĚ IMAGE podílel, a
budeme se na vás těšit opět v únoru. Na všechny čeká nezapomenutelný zážitek.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

O dámské oblečení se opět postaral tým butiku Magnolia móda v Úprkově ulici. „Paní
Alena je přirozeně velmi hezká blondýnka, která nepotřebuje žádnou radikální proměnu.
V jejím případě úplně postačí poupravit účes, hezky nalíčit a doplnit šatník o pár svěžích či
moderních4.kousků,
“ poznamenala na úvod ženské části Proměny Jitka Vlachová, majitelka
K Vykoukalovi
butiku. „Této mamince sedí proužky, džínové oblečení a také pudrové odstíny. Výborné
jsou pro ni takéOdehnal
kombinace modrých a zlatých odstínů, neboť tyto barvy jí velmi sluší. Vybrali jsme tedy elegantní šaty právě v kombinaci modro-zlaté s větším výstřihem, které jí
perfektně padly, navíc vyzdvihly její ženskost. Dále jsme zvolily riflové šaty, jež jsou vhodné
na denní nošení. Šaty jsme doladily námořnickým šátkem, ten bude v nadcházející sezóně
trendy. Celý model jsme pak nakonec vyšperkovaly ostře červenou kabelkou,“ poznamenala k výběru oblečení Jitka Vlachová. A jelikož je plesová sezóna v plném proudu, bylo
na místě vybrat i šaty pro tuto příležitost. „Zvolily jsme tmavé šaty doplněné o modré a
velice jemné třpytky společně se zlatými pásky na rukou i ve výstřihu. Chybět nemohla
ani decentní kabelka vhodná jak pro společenskou událost, tak na běžné nošení,“ dodala majitelka prostějovského salonu.

3. krok... volba brýlí pro OBA
Perfektně vybrané oblečení následně podpořily ještě vkusné a originální brýle z Optiky Wagner, která sídlí na náměstí Edmunda Husserla v bývalém Café trio. „Vzhledem
k obleku na míru od pana Volka jsme zvolili na pána tu nejjasnější volbu v luxusním stylu,
a to konkrétně vrtané brýle Tag Heuer, které už jen svým názvem budí u znalců emoce.
Celotitanová a ergonomicky dokonalá obruba je nejen díky barvám designově zajímavá,
ale jak už bylo řečeno, k formuli 1 a hodinkám Tag Heuer tyto brýle svojí neméně vysokou kvalitou prostě patří. Jednou je vyzkoušíte a už je nesundáte. Pan Milan tohle pravidlo
potvrdil. Nejprve se nám sice svěřil, že nošení brýlí vskutku nesnáší, avšak nakonec sám znal, že mu tyto brýle vůbec nevadí,
cítí se v nich ba naopak velice dobře, což náš tým velice potěšilo a utvrdilo v tom, že tento typ brýlí je opravdu jedinečný,“ uvedl
k přípravě mužské polovičky Radek Wagner. Manželka byla pro změnu přesným opakem svého manžela. Brýle nosí, avšak
nikoliv kvůli tomu, že by je potřebovala, ale zkrátka jako vkusný doplněk. „Pro paní Alenu nebylo složité něco vybrat, protože
je typ člověka, který co nasadí, to mu sluší. Nakonec jsme zvolili dominantní obrubu Byblos ve fialovo-zlatém provedení, která
v kombinaci s modro-zlatými šaty dokresluje italskou eleganci proměny. Už jen vyrazit do společnosti,“ usmál se Wagner.

pondělí 9. ledna pondělí
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VJestřábů...
DERBY

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi se mohli v případě skolení rivalského
Přerova přiblížit klíčové šesté pozici v tabulce už na dva body. Navíc by
7. Lodivodùm
úspěchem v třaskavém derby notně přiživili rostoucí euforii z předchozích
vítězství nad Frýdkem-Místkem i v Ústí nad Labem pod vedením nové
chybí licence
trenérské dvojice Jiří Vykoukal a Jaroslav Odehnal. Jenže místo triumfu
Současné řešení s obsazením trenér- přišla porážka 3:5 a nadšení v táboře LHK je rázem fuč. Naopak prostějovská
ského dua v LHK má však háček, ne- parta bude muset ještě tvrdě fárat, aby vůbec pronikla do prvoligového
boť ani Vykoukal, ani Odehnal nejsou play-off. Již třetí hlavní kouč v probíhajícím ročníku si
vlastníky potřebné A licence pro vedetakové hrubice, jako při prvních dvou gólech a
taky při brance na 2:5, těžko se dá takový zápas
ní prvoligového mužstva. Generalita Exkluzívní
vyhrát.“
Jestřábů proto opakovaně zažádala rozhovor
•• Co udělat, aby se podobné hrubky neoČeský svaz ledního hokeje o výjimku, pro Večerník
pakovaly?
která byla již dvakrát udělena. Jenže co
„Nešlo o žádný systémový problém, ale o
dál? „Věřím, že svaz výjimku schválí až Marek
individuální chyby. S hráči promluvíme, podobné minely se skutečně nesmí opakovat.
do konce sezóny, která už stejně poSONNEVEND
D
malu končí,“ vyjádřil Jiří Vykoukal své •• Bodová ztráta v hanáckém derby asi dost Aby hned třikrát náš hráč, který je zrovna
vzadu poslední na hřišti, takovým způsobem
přání i víru zároveň. V opačném přípa- mrzí, že?
chyboval, zkrátka nejde. Nebo si říkáme,
dě by přišlo na řadu nouzové řešení: „My jsme těch bodů během celé sezóny už po- že nesmíme ztrácet kotouče na modrých
do realizačního týmu by přibyl kouč ztráceli hodně, i když předchozí dva zápasy se čárách, a my hned na začátku druhé třetiny
s áčkovou licencí, ale mančaft by dál nám povedlo vyhrát a právě na ně jsme chtěli přesně takto o puk přijdeme a je z toho gól na
navázat. Bohužel jsme body tentokrát ztratili.“
0:3. Jinak mančaft bojoval, snažil se na maxireálně vedli stávající kormidelníci.
•• Jak střetnutí hodnotíte?
mum. A myslím si, že kdyby Martin Novák v
8. Tabulka stále našlapaná
„Klukům musím na jednu stranu poděkovat, oslabení na konci prostřední třetiny neztratil
Do konce dlouhodobé fáze WSM ligy že utkání odmakali až do konce. Na stranu hokejku a udrželi jsme to, co máme nacvičechybí šest kol, prostějovští muži mají druhou pokud naši tři poslední hráči udělají né, tak se povedlo tuhle přesilovku soupeře
i s odloženým duelem proti Českým
Budějovicím na programu ještě sedm
střetnutí. Dlí přitom na sedmé pozici
znamenající účast v předkole play-off,
zatímco za šestou příčkou zajišťující
přímý postup do vyřazovacích bojů
zaostávají o pět bodů. Směrem dolů
PROSTĚJOV Netrvalo to nakonec ani tak branek. Což rozhodlo. Každopádně to byl pro
jsou soupeři mnohem blíž: osmé Be- dlouho a v listopadu odvolaný kouč Jestřá- mě pěkný návrat do Prostějova, hezčí jsem si
nátky mají stejný zisk, devátý Přerov bů Kamil Přecechtěl se znovu postavil v nemohl přát.“
o bodík méně, desátý Frýdek-Místek trenérské roli na střídačku prostějovského •• Cítil jste větší motivaci?
o dva a jedenácté Litoměřice o tři, zimního stadiónu. Pouze s tím rozdílem, že „Já jsem se na tohle utkání těšil stejně, jako na
tudíž pád do skupiny o záchranu na- nevedl domácí tým, nýbrž hostující celek. každé derby. Ať už jsem byl na straně ProstěNedávno se totiž stal kormidelníkem hoke- jova, nebo dřív Olomouce či momentálně
dále zůstává nepříjemně blízko. „Na jistů Přerova a na čtvrtý pokus s nimi utnul Přerova. Tyhle vzájemné souboje mě vždycky
průběžné pořadí teď nemá smysl se dlouhou šňůru porážek, když své někdejší přitahovaly a stále přitahují svou ohromnou
atmosférou. Myslím si, že to byl férový hokej,
moc dívat, ani na to není čas. V na- svěřence pomohl zdolat 5:3.
nedošlo k žádným zbytečně velkým excesům.
bité termínovce se musíme naplno •• Co na právě skončené střetnutí říkáte?
soustředit na každý zápas, které jdou „Nesmírně si vážím tří získaných bodů, utkání Obě mužstva chtěla hrát tak, jak jsou naučená,
jsme zvládli velice slušně. Měli jsme výborný a zvítězil dobrý sport.“
v hodně rychlém sledu. Potřebujeme vstup do zápasu a kluci byli celkově klidnější, •• Pomohla vaše důvěrná znalost LHK?
bodovat,“ dodal Vykoukal naprosto ne přemotivovaní. Jestřábi dnes chtěli uspět za „Myslím si, že jo. Některé věci jsme měli vykaždou cenu a z přemíry snahy možná nedoká- chytané, čekali jsme, že je soupeř bude hrát a
srozumitelně.
Vzrušující hokejová jízda pokraču- zali hrát takový hokej, jaký si představovali. Na- taktika nám docela vycházela. Důležité bylo,
je! Jaké další zvraty ze strany jestřá- opak nám se hra dařila, navíc poprvé za mého že kluci pochopili, o co jde a dokázali reagovat
působení u mužstva se nám povedlo vstřelit víc na vývoj střetnutí, na dění během něj. Některé
bí letky přinese?

5. krok... pánský støih a holení

7. krok... fotografování

RYCHLÝ

VEÿERNÍK
Pùhoný do Edenu,
Moskal do Ústí

ÚSTY

Unièov to zabalil
Uničov (spo) – Východní skupina Ligy
juniorů už čítá pouze osm družstev, ačkoliv aktuální sezónu zahájilo hned deset
týmů. Již dříve se ze soutěže odhlásil Hokejový klub Opava s.r.o., který následně
stáhl i své mladší a starší žáky, v polovině
ledna se k odstoupení rozhodl také HC
Uničov.

Grof jde za Haluzou
Přerov (spo) – Jakub Grof už Zubrům
v tomto prvoligovém ročníku nepomůže. Zkušený pětatřicetiletý zadák letos
vinou zranění odehrál v modro-žlutém
dresu Zubrů pouze devět utkání a žádné
další už nepřidá, před pár dny se totiž stal
novou posilou německého Freiburgu.
V novém působišti se potkal s prostějovským rodákem Petrem Haluzou a také
dalším triem krajanů Mensatorem, Dudou a Vavrušou. Náhradu našli Zubři ve
Zlíně, z tamější juniorky přichází na střídavé starty Daniel Gazda. A Přerov přišel
i o svého nejlepšího kanonýra, který na
Hané hostoval z Komety Brno, Vlastimila Dostálka totiž prodal jeho mateřský
oddíl do Českých Budějovic.

akce, které mají Jestřábi nacvičené a používají
žívají je
už z dřívějška – například nahazování kotoučů
otoučů
do útočného pásma a jejich dojíždění – se nám
dařilo eliminovat a tím jsme domácí nepouštěli
ouštěli
do takového tlaku.“
•• Motivovala váš tým série deseti proher
oher v
řadě?
„Tohle samozřejmě hrálo velikánskouu roli,
protože podlehnout desetkrát za sebouu snad
nikdo z těch kluků včetně zkušených nepamatoval. Přetrhnout tuhle šňůru porážek
ek byla
určitě plusová motivace a v samotném utkání
to šlo vidět, neboť každý náš hráč jeden
n vedle
druhého odvedl maximální výkon.“
•• Byly klíčové dvě trefy Marka Sikory na
2:0?
„Jak už jsem říkal, začátek nám vyšel skvěle a
jestli dal góly Marek nebo Pepík je úplně jedno. Pro Maru Sikoru je to samozřejmě dobře,

Hokejový

ŠPEK
Prcek se smál
i krotil vášnì

Foto: archív Veéerníku
•• Jak to vypadá s výjimkou od ČSLH, abyste s kolegou Odehnalem mohli vést mužstvo do příštích duelů?
„Na pondělní zápas proti Litoměřicím bychom výjimku měli ještě mít a doufám, že
nám ji svaz na svém výkonném výboru udělí
do konce sezóny. Vždyť se jedná o pouhé dva
týdny plus případné play-off a shánět nového
trenéra na několik zápasů bypro
by pro nás bylo dost
složité...“

„Pro mě to byl pěkný návrat, hezčí jsem si
ani nemohl přát,“ usmíval se Přecechtěl

4. krok... barvení, støíhání a styling

PO...

ubránit. A ve třetí části by to pak bylo ještě
hodně zajímavé.“
•• Spokojeni můžete být s přesilovkami, ne?
„Musíme hrát dobře ve všech variantách, ať je to
přesilovka, oslabení nebo hra pět na pět. Při rovnovážném stavu hráčů na ledě jsme dnes měli
hodně šancí, ale bohužel je neproměnili. Zatímco Přerov z podobných příležitostí trestal.“
•• V čem byli tedy Zubři lepší?
„Právě ve využívání těch šancí, v trestání našich
fatálních chyb. Hostující hráči takové hrubky
nedělali.“
•• Jaké to bylo proti vašemu nedávnému trenérskému kolegovi?
„Tohle je v hokeji normální. Kamilovi jsem před
utkáním říkal, že má na bundě špatný znak.
(úsměv) Zápas byl tímhle asi ještě zajímavější
pro lidi, zatímco my jsme se plně soustředili na
samotnou hru. Od začátku jsme ztráceli, museli tlačit a dotahovat. Proto velká škoda toho
neubráněného oslabení na konci druhé třetiny,
vzhledem k našemu předchozímu snížení na
2:3 jsme po přestávce mohli nějaké další góly
přidat.“
•• Cítil jste s ohledem na souboj Vykoukal –
Přecechtěl motivaci navíc?
„To ne, takhle se na to nemůžete dívat. My potřebujeme sbírat body, abychom se dostali
stali do
desítky, a místo toho jsme dneska utrpěli ztrátu.“

6. krok... líèení

Praha (spo) - Dvojicí nových hráčů se
v závěru základní části první ligy může
pochlubit pražská Slavia. Do kádru někdejšího extraligisty se po necelých dvou
Dalším krokem byla úprava střihu a barvení paní Aleny, které proběhlo ve známém
letech vrací zkušený Václav Pletka, který
salónu NAISY. Souběžně probíhala úprava vlasů a vousů manžela Milana v nedaleaž doposud hájil barvy Litoměřic. Vedle
kém studiu ryze pro pány. Celý tým Večerníku se tedy musel rozdělit a stíhat obě
držitele téměř 750 startů v nejvyšší doproměny zároveň. O něžnější polovičku se tentokrát starala kadeřnice Kristýna
mácí soutěži a člena zlaté plzeňské party
Fialová. „Paní Alena má velmi jemné vlasy, ovšem poměrně zničené nevhodným
z ročníku 2012/2013 se navíc novým
předchozím barvením. Bylo tedy potřeba zacházet s nimi šetrně, protože dost padaly.
nositelem sešívaného dresu stal také
Pracovaly jsme s kvalitní barvou bez amoniaku. Jelikož je světlý typ, tak jsme vybraly
podzimní Jestřáb Jiří Půhoný, který nái světlou barvu vlasů. Tmavá by jí zbytečně přidala na věku, tudíž jsme zvolily blond odstín s duhovým nádechem, kde
sledně zamířil do Frýdku-Místku. A pose objevují lehce růžové odlesky, což je v současné době velice módní,“ prozradila k volbě Pavlína Vačkářová, majitelka
siluje rovněž Ústí nad Labem, Severočeši
kosmetického a kadeřnického salónu NAISY. „Co se týče střihu, tak jelikož si paní Alena nepřála vlasy příliš zkracovat,
přilákali do svých řad Patrika Moskala,
rozhodla se kadeřnice pro zvýraznění kontury v obličeji ofinou do jemné patky, která je dobře tvárná a může si ji žena
jenž musel v prosinci po roce a půl opuslibovolně sama upravovat. Délku pak lehce zkrátila k ramenům. Styling kadeřnice směrovala na podporu objemu, stačí pak
tit prostějovskou kabinu a posléze vypojiž jen vyfoukat přes kulatý kartáč a doladit žehličkou na vlasy,“ přidala Vačkářová.
máhal druholigové Porubě.

PØED...

Jiíí Vykoukal: „S takovými chybami
vzadu se derby VYHRÁT NEDALO“
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protože se poslední dobou
nemohl střelecky prosadit a
tentokrát se

chytil, dnešní duel mu opravdu vyšel. Navíc
branky v derby se cení dvojnásobně, tudíž
mám i za něho radost. Snad bude takhle pokračovat.“
•• Jak dál v rychlém sledu utkání?
••Jak
„Všechny zápasy teď hrajeme na tři lajny a ve
vysokém tempu, klukům nešlo ani po minulých střetnutích nic vytknout. Jen jsme se
nedokázali tolik prosazovat střelecky. Řekl
bych, že síly nám navzdory užší sestavě zatím
nechybí a půjdeme naplno do dalších těžkých
utkání rychle za sebou. My víme, o co hraje-

Kdo je jasným vít÷zem derby stąetč mezi Jestąáby a Zubry
v probíhající sezón÷? Kamil Pąececht÷l! „Po dnešku to mám 3:0
na zápasy,“ smál se n÷kdejší
koué LHK a souéasný trenér HC
v sobotním veéeru. Vysv÷tlení
jeho bonmotu je prosté. Ješt÷
v prost÷jovských službách dovedl svčj tým ke dv÷ma shodným
výhrám nad rivalem 3:2 v prodloužení, zatímco u potupné porážky 0:5 už nebyl, neboċ po jeho
odvolání m÷l dravéí letku v tu
dobu pod palcem Pavel Arnošt.
Do vyhrocených stąetč se muž
s pąezdívkou Prcek vrátil až nyní
v pąerovských barvách – a znovu úsp÷šn÷. Vypadá to, že tenhle
„rutinér“,, jak ho n÷kteąí nejmeno
nejmeno„rutinér
vaní odborníci oznaéují, na to ješt÷ poąád má. Navíc po éerstvém
vít÷zství 5:3 dokázal sám uhasit
hrozící konflikt mezi svými sv÷ąenci a n÷kolika nejapnými „fanoušky“ pąi odchodu turč do kabiny.

Rozhovor
s Alešem Holíkem
najdete na
www.
vecernikpv.cz

Foto: Zden÷k Vysloužil
me, chceme se dostat do desítky. A kluci pro
to určitě udělají všechno. Bohužel jsme dnes
přišli o další dva zraněné hráče a budeme mít
asi problémy vůbec postavit patnáctku do nejbližšího zápasu.“
(son)

Na prostějovské Jestřáby vyzráli přerovští „ptáci“
LHK PV
HC PR

3:5

PROSTĚJOV V derby podruhé za pět.
Prostějovští Jestřábi roli favorita neunesli. Do soboty trápící se Přerov se na
ledě úhlavního rivala chytil. K vítězství
nasměrovali žluto-modré barvy dva
zkušení borci s ptačími jmény. První dva
góly vstřelil Marek Sikora, třetí přidal Tomáš Sýkora. Jestřábi v utkání tahali od začátku
za kratší konec, nevyšly jim úvody dvou třetin, kdy rychle inkasovali, a nakopnutý
soupeř po zásluze třaskavý souboj dotáhl do vítězného konce. Zubři se tak tříbodovým
ziskem na Jestřáby dotáhli na rozdíl jediného bodu.
tivu, tlačil se do třetiny soupeře a zaměstnával
původní reportáž
rtáž
Horčičku. Po hloupém faulu Ference
měli Jestřábi početní výhodu dvou hráčů,
pro Večerník
ale paradoxně mohli inkasovat. Kovařík
individuálně prošel přes dva hráče a požár
hasil až Neužil. Jestřábi se nadále snažili
Zdeněk
o vyrovnání. Obrovskou šanci měl Žálčík,
ale v jasné pozici cílil mimo klec. Na druhé
VYSLOUŽIL
straně se natlačil do zakončení neudržitelný
Hosté vedení exprostějovským trenérem Sikora, ale Neužil byl na místě. Zanedlouho
Kamilem Přecechtělem chtěli očividně se sám před Horčičkou ocitl Lukáš Krejčík,
přerušit desetizápasové čekání na vítězství. ale napálil jen přerovského muže s maskou.
Výrazně jim pomohla hrubice Protivného, Platilo tak: nedáš, dostaneš. S chutí hrající
kterou využil pohotovou střelou hostující Sikora se z levé strany nacpal před bránu
Sikora - 0:1. Domácí soubor převzal inicia- a procpal puk za Neužila - 0:2. Nepříznivý

vývoj mohli domácí zkorigovat v závěru
třetiny, kdy měli výhodu přesilovky, ale
prakticky si palebnou pozici nevytvořili.
Lekci z koncentrace dali Zubři soupeři opět
v úvodu další periody. Tomáš Sýkora se dostal do šance a zkušeně ji zužitkoval - 0:3. Akcie Prostějova povážlivě klesly, navíc mohli
hosté náskok navýšit. Přesilovka jim však
hrubě nevyšla. Domácí borce ubráněné
oslabení psychicky zvedlo. Ve velké šanci
se ocitl Rudovský, ale Horčička ho vychytal. Ztichlý stadion se však dočkal radosti zásluhou Martina Nováka. Ten napálil
v přesilovce puk z první a vymetl horní roh
- 1:3. Radost ještě nestačila utichnout a hala
explodovala podruhé. Neukáznění Zubři šli
za špatné střídání do tří a trest z hole Aleše
Holíka znamenal - 2:3! Pravděpodobně
zlomový moment celého duelu nastal krátce před koncem druhé části. Tomáš Sýkora
si vykoledoval faul Matouše Venkrbce
a trestal Berger – 2:4.
Jestřábi vstupovali do třetí třetiny
s vědomím, že musejí umazat dvoubrankový
deficit a to jim očividně svazovalo ruce.

Nevyužitá přesilovka byla následována obrovskou hrubicí na modré čáře. Tu využil
Šimon Kratochvíl, když zaskočil Neužila
a bylo rozhodnuto - 2:5. Zubři se ve zbytku
zápasu soustředili na udržení náskoku

a křečovitě hrající Jestřábi už si loženku nevypracovali. Poslední gól zápasu v provedení
Lukáše Žálčíka už přišel příliš pozdě - 3:5. Na
triumfu bojovných Zubrů nic nezměnila ani
závěrečná power play.

ÚSTY TRENÉRč
Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Chtěli jsme navázat na dva předchozí vítězné zápasy, ale místo toho bohužel ztratili
další body. Přesto musím klukům na jednu
stranu poděkovat, že utkání odmakali až do
konce. Na stranu druhou pokud naši tři poslední hráči udělají takové hrubice, jako při
prvních dvou gólech a taky při brance na
2:5, těžko se dá takový zápas vyhrát. Nešlo
přitom o žádný systémový problém, ale
o individuální chyby. S hráči promluvíme,
podobné minely se nesmí opakovat. Jinak
mančaft bojoval a snažil se na maximum.“

Kamil PØECECHTÌL
– HC ZUBR Pøerov
„Nesmírně si vážím tří získaných bodů,
utkání jsme zvládli velice slušně. Měli jsme
výborný vstup do zápasu a kluci byli celkově klidnější, ne přemotivovaní. Jestřábi dnes
chtěli za každou cenu a z přemíry snahy
možná nedokázali hrát takový hokej, jaký
si představovali. Naopak nám se hra dařila,
navíc poprvé za mého působení u mužstva
se nám povedlo vstřelit víc branek. Což rozhodlo. Každopádně to byl pro mě krásný
návrat do Prostějova, lepší jsem si nemohl
přát.“

Paráda! Venku Jestřábi zničili Ústí půltuctem
SL ÚNL
LHK PV

1:6

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Trenérská změna vychází prostějovským hokejistům zatím náramně. Po
pondělním skolení Frýdku-Místku vítězně ovládli rovněž druhé utkání pod
vedením dvojice koučů Jiří Vykoukal a
Jaroslav Odehnal, když neoblíbeného
soka z Ústí nad Labem doslova zničili
na jeho kluzišti šestigólovým debaklem! Nečekaně famózní výsledek 45.
kola udržel muže LHK na sedmé příčce
tabulky a snížil jejich ztrátu na šesté i
páté místo na řešitelných pět bodů.
Cestu za možným atakováním elitní šestky
ve zbytku základní části soutěže Hanákům
reálně otevíralo pouze vítězství na severu
Čech. A oni za touto metou opravdu rázně
vyrazili. Hned v úvodu prověřil Soukupa ranou zprava Novák a po pěti minutách měli

hosté první početní výhodu, kterou záhy
využili. Protivný vypálil od modré, Krejčík
před bránou šikovně tečoval – 0:1. Domácí
reagovali zvýšením aktivity a v 9. jel Merta
už podruhé během střetnutí do sóla. Tentokrát mu puk neutekl, leč Neužila stejně
nepřekonal, neboť ten mu skvěle vychytal
bekhendový blafák. Zanedlouho se naplnilo otřepané, ale často pravdivé nedáš – dostaneš. Na sklonku 11. minuty využili hrubky ústecké defenzivy Venkrbec s Luňákem,
aby prvně jmenovaný nezištným uvolněním vyzval druhého k zasunutí do odkryté
klece - 0:2. Vrátit se do zápasu mohl Slovan
během přesilovky, jenže proti pozornému
bránění LHK byl naprosto bezzubý.
V nástupu do druhé periody se plejeři HC
okamžitě jali navyšovat svou střeleckou
převahu, která však dál postrádala efekt. Neužil s jistotou zlikvidoval pokusy Doležala,
Moučky i Vágnera, zatímco na druhé straně
Jestřábi útočili sice méně častěji, ovšem tím
nebezpečněji. Ve 27. tak Krejčík od zadního
mantinelu nabil Novákovi, jenž v tutovce
sám před Soukupem ztroskotal na strážci
svatyně. Polabský celek pak pokračoval v

herním tlaku a umocnily jej dvě početní
převahy rychle za sebou. Jasné ne korekci
skóre ovšem vystavil vynikající gólman
Prostějova. Zmařil ránu Vrdlovce s okamžitou dorážkou Kasíka, Melkovu loženku po
přihrávce Roubíka zpoza brány i obří příležitost Doležala, který před ním zůstal úplně
volný. Za svou nemohoucnost Machovi
svěřenci pykali v 37. minutě, kdy měla přesilovou hru pro změnu Vykoukalova parta.
A Holík bombou zpoza kruhů drtivě zavěsil
– 0:3. Leč jak se říká: tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Což platilo pro další vyloučení hostů, jež
dokázal v 39. potrestat díky dokonalé nahrávce Vrdlovce pohodlně do zívající klece
Doležal – 1:3.
Ústí prolomením střelecké mizérie oživilo hasnoucí naději na výsledkovou
záchranu, nicméně žádný jeho mohutný
nápor se ve třetí části nekonal. Naopak
vyslanci z Moravy bez větších problémů
hájili své vedení a ve 48. minutě jej opět
navýšili. Šlahař od mantinelu vymanévroval mezi kruhy, odkud propálil vše včetně Soukupa – 1:4. Protivníka tahle trefa

evidentně zlomila, neboť o dvě minuty
později dostal pátý úder do vazu. Agilní
Šlahař krásně předložil Matušovi a ten
nadvakrát překonal nebohého Soukupa –
1:5. Rozparáděný centr třetí prostějovské
formace potom ujel do nájezdu, leč tísněn dotírajícími zadáky nezvládl účinně
zakončit. Každopádně jestřábí dravci si
závěr rozhodnutého mače náležitě užíva-

li a minutu před koncem ještě znásobili
svou euforii nechytatelným projektilem
Žálčíka z bleskového kontru v oslabení – 1:6! Jen škoda, že radost suverénně
triumfujícího mančaftu vzápětí zkalil
likvidační faul Brože na Zabloudila, po
němž postiženého museli z ledu odnášet
na nosítkách.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 24

ÚSTY TRENÉRč
Tomáš MAREŠ
– HC Slovan Ústí nad Labem
„Zápas jsme si prohráli v prvních dvou
třetinách. Měli jsme několik jasných
šancí, ale dali z nich jediný gól a to
rozhodlo. Třetí třetina pak byla naší
ostudou. Celkem jsme dostali ve dvou
utkáních jedenáct gólů a s tím budeme
muset něco udělat, protože takhle se
hrát nedá.“

Jaroslav ODEHNAL
– asistent LHK Jestøábi Prostìjov
„Jsem rád za body, které jsme tady uhráli.
První dvě třetiny jsme měli pár okének
v obraně, ale Kuba Neužil opět podal výborný výkon. Dokázali jsme využít přesilovky a potrestat některé chyby soupeře. Ve
třetí třetině jsme si to už pohlídali a myslím,
že Ústí trošku rezignovalo. Jen škoda našeho zraněného hráče Matěje Zabloudila.“

JAKUB NEUŽIL
První polovina uplynulého týdne ukázala hokejistům
tům Prostějova vítězný recept. Stačil solidní výkon celého mužstva povýšený o skvělou formu strážce jeho tyčí.
čí.
Mladý Kuba coby brankářská dvojka v týmovéé
d
hierarchii dostává poslední dobou přednost před
zkušenějším Pavlem Kantorem a jak v pondělí, tak
k
ve středu se to Jestřábům bohatě vyplatilo. Neužilil
zachytal proti Frýdku-Místku i v Ústí nad Labem
m
doslova fantasticky, ze spousty vyložených šancí
cí
obou soupeřů pustil během těchto dvou střetnutíí
jen tři góly. A muži LHK rázem brali plných šest bodů za triumfy 4:2 a 6:1. V sobotu s Přerovem už to dvaadvacetiletému talentu při likvidování tutovek Zubrů
tolik nešlo, tudíž derby skončilo porážkou 3:5. Zásadní problém však spočíval
jinde než v Jakubovi, proto ocenění tentokrát náleží právem jemu.

aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„Začátkem týdne jsme se ocitli ve
specifické situaci, byl to takový
kotrmelec po další výměně trenérů.
Sám jsem z toho měl rozpačité pocity, protože dvakrát měnit kouče
během jedné sezóny je dost. Navíc
jsme dva měsíce na něčem pracovali,
a byť to zatím tolik neneslo výsledky,
někam jsme směřovali. A najednou bylo zase všechno jinak. Na
mě osobně však tohle všechno nakonec zapůsobilo spíš uvolňujícím
způsobem. Spadlo ze mě napětí,
šel jsem do dalších zápasů s čistou
hlavou a tento krátkodobý impuls
asi zafungoval u celého mančaftu,
protože jsme zvládli jak v pondělí
doma Frýdek, tak ve středu venku
Ústí. Pochopitelně ke dvěma cenným
vítězstvím pomohl skvělými výkony
i Kuba Neužil v bráně. Sobotní derby
s Přerovem nám už bohužel zdaleka
tak nevyšlo hlavně vinou vlastních
individuálních chyb. Určitě jsme
nebyli horší než soupeř, ale ten takové
hrubky nedělal a ty naše trestal. Moc
rádi bychom udělali šňůru třeba šesti
výher za sebou, ale tak jednoduché to
asi nebude. Spíš nás čeká boj o playoff až do posledního kola.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

Dnes mají prostějovští hokejisté
co napravovat...

5:17
Tak hrůzné skóre totiž mají Jestřábi ze tří vzájemných duelů s Litoměřicemi v této sezóně. Výběru
HC Stadion podlehli 1:5, 1:4 a
3:8, přičemž počtvrté s ním změří síly právě dnes od 18.00 hodin
na svém ledě. „Je na čase tohle
prokletí zlomit,“ burcuje kapitán
LHK Matouš Venkrbec.

ZJISTILI
JSME ...
Jan Káňa by se mohl stát novou posilou GKS Tychy. Podzimní člen jestřábí
letky, který jako jeden z prvních pocítil na vlastní kůži personální rošády
a musel v polovině listopadu opustit
prostějovský tým, na jihu Polska trénuje a schyluje se tedy k tomu, že se
vydá na své celkově druhé zahraniční
angažmá. Dosud jedinkrát se v cizině
představil v sezóně 2007/2008, tehdy
strávil jeden rok v juniorské zámořské
QMJHL, kde za Prince Edward Island
Rocket nastřádal čtyřiadvacet branek
a devatenáct asistencí. Jinak je celá kariéra šestadvacetiletého útočníka spjatá s Českou republikou, vedle téměř
šedesáti startů za mládežnické reprezentační výběry přidal přes tři stovky
utkání za Vítkovice, Porubu, Třebíč,
Ústí nad Labem, Havířov, Šumperk
a Prostějov.

Mezi hokejovými mantinely
elyy
Antikoncepce zabrala?
?
Aċ se
e na m÷ nikdo nezlobí,
ale ąešení
šení trenérské otázky
v táboąe Jestąábč b÷hem
aktuálního sout÷žního roéníku se éím dál víc míjí s mým
chápáním. Vše pąitom odstartovalo zkraje listopadu
odvoláním Kamila Pąececht÷la, které dodnes povaovažuji za nesmyslné.
Vyhazovat kouée po pouhých dvou porážkách (byċ
debaklech) a z popąedí tabulky v dob÷, kdy jeho tým
vyrovnan÷ bojuje s èeskými
Bud÷jovicemi, Kladnem i Jihlavou byla z mého pohledu
jednoznaén÷ chyba vycházející z absence jedné cenné lidské vlastnosti. Jmenuje
se trp÷livost.
Že ji nejvyšší šéf A-mužstva
LHK citeln÷ postrádá, názorn÷ potvrdila i nedávná zm÷na éíslo dv÷ na klíéovém
postu kormidelníkč. Pavel Arnošt s Davidem Koéím pąed
necelými tąemi m÷síci pąišli,
aby zmodernizovali vedení
týmu v duchu souéasných
trendč a nastavili novou herní koncepci.
Mýma oéima laika se jim to
do jisté míry daąilo, jenže nepąicházely lepší výsledky. A
když se koneén÷ dostavily,

Marka
a
SONNEVENDA
n÷která vít÷zství okamžit÷
následovaly nové zbyteéné
porážky. Každopádn÷ vzestup byl patrný, byċ pomaleji
oproti pąedstavám majitele.
A v tom spoéívá kámen úrazu.
Jakmile totiž prost÷jovští hokejisté
sté zaéali po ąad÷ složitých týdnč
ýdnč n÷kam sm÷ąovat,
generál do vojska zase ąíznul.
„Trenérčm
stoprocentn÷
v÷ąím a jsem
m naprosto pąesv÷déený, že sezóna
ezóna nakonec dopadne velkým
lkým úsp÷chem,“ ąíkal pąitom Jaroslav
Luÿák ješt÷ pąed Vánocemi
ocemi
na setkání s fanoušky.
O tom, že všechno nejde
e
hned, ho uréit÷ nepąesv÷déíte. Každopádn÷ tahat
sem nezkušené lodivody
ani ne na étvrt roku byl jednoznaén÷ jeho pąehmat,
který z plánované koncepce ud÷lal v kontextu celého roéníku 2016/17 doslova
antikoncepci. Ta v prvních
dvou stąetnutích pod tąetím
trenérským duem ješt÷ zabrala, v tom dalším už ne.
Co pąijde teò?

Jiíí Vykoukal:
M
Milan Alena
VYKOUKAL S ODEHNALEM ZAČALI ŠESTI BODY, PAK PADLI páru dopadla skvěle
&
F
Fojt Fojtováá

Prodejny
Prostějov:
Hokejový
Plumlovská 28
Žeranovská 8

Osm bodů aneb jak šly události v rozbouřeném hnízdě

PROSTĚJOV Dění v hokejové WSM lize 2016/17 je nyní samo
o sobě dost překotné, neboť soutěž nabrala s blížícím se koncem základní části tradičně ukrutné tempo. A z hlediska mužů LHK Jestřábi
Prostějov byl uplynulý týden ještě hektičtější vzhledem k další trenérské změně minulou neděli. Jak to všechno vlastně probíhalo?

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
1. Porážka v Kadani
Jestřábi prohráli v sobotu 21. ledna na
severu Čech těsně 3:4 a hlavní kouč Pavel Arnošt v tu chvíli netušil, že se nad
ním právě začínají stahovat mračna.
Ještě v noci na neděli bylo rozhodnuto o jeho odvolání. „Výsledky nebyly
dobré a už delší dobu jsme uvažovali o
změně, jenže oslovení trenéři nakonec
nechtěli přijít vyloženě jen na závěr rozjeté sezóny,“ přiznal posléze sportovní
manažer LHK Jiří Vykoukal.

2. Nástup dvojice
Vykoukal - Koèí
V neděli 22. ledna před dopoledním
tréninkem před tým předstoupil majitel a generální manažer klubového
áčka Jaroslav Luňák a oznámil hráčům

3. Odstoupení
Davida Koèího
Během 22. 1. se však rozhodl právě asistent Kočí za dané situace v Prostějově
nepokračovat. Jestli byla důvodem loajalita k odvolanému kolegovi Pavlu Arnoštovi nebo něco jiného, to zatím žádná
strana nechce komentovat. Každopádně
se zajímavým způsobem opakovala situace z poloviny prosince, kdy po odstranění tehdejšího hlavního lodivoda Kamila Přecechtěla dobrovolně odstoupil
jeho asistent Vykoukal, s nímž týmový
šéf Luňák počítal jakožto s Arnoštovým
pobočníkem. Proto tenkrát přišel Kočí,
jehož osud se vyvinul de facto stejně.

ŠPEK

7. Lodivodùm
chybí licence

JUBILEUM VEČERNÍKU

dvě pro ně překvapivé zvěsti: vyhazov
Pavla Arnošta a řešení, že mančaft nově
převezmou jeho dosavadní asistent David Kočí společně se sportovním manažerem Jiřím Vykoukalem. Oba bok
po boku vedli následující tréninkovou
jednotku.
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Jestąábi odjížd÷li se sklon÷nými hlavami.

nérem brankářů Jaroslavem Odehnalem s tím, že oba společně kolektiv
povedou „až do odvolání“, jak bylo
zveřejněno v krátké zprávě na webových stránkách LHK. „Situace vykrystalizovala tak, že pan Luňák chtěl
mít na střídačce nás dva. Tak jsme do
toho šli,“ glosoval sportovní manažer
Jestřábů.

5. Šest bodù v prvních
dvou zápasech

Za daných okolností se asi dalo očekávat cokoliv, jen ne dvě vítězství po tak
šokujících změnách. Přesto se právě
4. K Vykoukalovi
tohle povedlo. Prostějovští hokejisté
udolali hned v pondělí 23. ledna doma
Odehnal
Frýdek-Místek 4:2, následně triumJaroslav Luňák se za daného stavu věcí fovali ve středu 25. 1. na ledě Ústí nad
rozhodl Jiřího Vykoukala doplnit tre- Labem suverénně 6:1 a novou dvojici

Foto: Zden÷k Vysloužil

kormidelníků podrželi plným bodovým ziskem. „Samozřejmě máme s Jardou velkou radost, jak jsme to společně
rozjeli, ale nesmíme polevit. Zápasy teď
jdou strašně rychle za sebou, je potřeba
dál makat,“ upozorňoval Vykoukal.

6. Nepøíjemná facka
od Pøerova
V sobotu 28. ledna to během maximálně prestižního derby se Zubry už
bylo o něčem jiném a ptačí dravci na
vlastním kluzišti bolestivě padli 3:5. Co
naplat, že přerovský arcirival se až do
vzájemného mače brodil bahnem desetizápasové šňůry porážek? Chytil se
zrovna v Prostějově. „S tolika individuálními chybami, které jsme dnes udělali, nejde takové utkání vyhrát,“ posteskl
si zklamaný Vykoukal.

Zatímco se Milanova manželka nechávala hýčkat v dámském salónu, on měl
prvotřídní servis v nedávno otevřeném salonu ryze pro muže NAISY GENTLEMAN. Zde vládla Lucie Krejčí. „Pán měl jemné a přerostlé vlasy s vlasovými víry,
takže se kadeřnice rozhodla pro střih, při kterém zkrátila zadní a boční partie,
přičemž horní nechala trošku delší. Zároveň využila vlasových vírů ve směru
růstu a nechala horní část módně trčet,“ vysvětlila úpravu pánského střihu Pavv
lína Vačkářová. „Vousy měl Milan přerostlé a neupravené, nerostou mu souměrně
všude, proto Lucie udělala konturu. V současné době jsou vousy moderní, takže
by byla škoda Milana oholit úplně dohladka. Dále udělala ostrou konturu brady a kníru, strojkem posléze vousy
zkrátila na určitou délku a konturu ještě dodělala břitvou. Břitvou je holenní kvalitnější a trvalejší, používáme stejné
postupy, jako tomu bylo kdysi,“ utvrdila nás Vačkářová. „Do konečného stylingu Lucie použila vlasový cement, který
vytvoří suchý efekt, ale přesto krásně drží, což mají muži rádi. Na vousy pak Lucie použila speciální balzám, který je
živí a zároveň je drží v žádaném tvaru. Závěrem vše prokartáčovala.“ Na Milanu Fojtovi následně použila techniku
´Barber Shop´, která se řídí přesným protokolem práce, kdy se stříhá, holí, umyjí se vlasy s obličejem a také se provede masáž vlasové pokožky, což si muži velice pochvalují. „Následně se prostřednictvím balzámu promasíruje celý
obličej a případně na závěr nanese pleťový krém v gelové formě. I když většina mužů nepoužívá pleťový krém, je to
opravdu celoročně víc než vhodné. A na úplný závěr se vlasy vyfoukají a použije se konečný styling,“ uzavřela popis
Pavlína Vačkářová.

6. krok... líèení
ě důležitou částí Proměny je kosmetika a líčení, o což se tentokrát postarala ve Studiu NAISY specialistka Monika Bakulová. „Paní Alena měla hezkou
normální pleť, takže nebylo potřeba výrazných zásahů. Měla světlé nevýrazné
obočí, které kosmetička vytvarovala ai nabarvila barvou, neboť právě obočí
dotváří výraz obličeje a je pro každou ženu velice důležité. Dále použila podkladový hydratační krém, který by měla tato žena běžně používat, a jemný tónovací make-up, jjelikož nebylo potřeba zakrývat žádné nedostatky. Paní Alena je
j
mladá, takže ji netrápí vrásky ani nic dalšího,“ popsala Pavlína Vačkářová. „Říkala nám, že o svoji pleť pravidelně
pečuje, což je vidět. Kosmetička jí pouze doporučila používat oční krém, i když je mladá, první vrásky se dělají kolem
očí a tomu je třeba zavčas předcházet. Vhodné také určitě je jednou za měsíc docházet na kosmetické ošetření. Paní
Alena má hezkou barvu očí, takže se při líčení zvýraznila kontura očí, kosmetička nanesla šedé kouřové líčení, lehký
pudr, líčka a rtěnku losové barvy, která k jejímu typu příjemně sedla,“ shrnula péči v šestém kroku PROMĚNY IMAGE Večerníku Pavlína Vačkářová.

Rozhovor
s Alešem Holíkem
najdete na
www.
vecernikpv.cz

7. krok... fotografování

Ve stŐedu se jede na Motor O SETKÁNÍ SE MÁ MLĠET
PROSTĚJOV Doprostřed extrémně nabitého programu plného mistrovských duelů se během tohoto
týdne dostanou všichni prvoligoví
hokejisté včetně prostějovských. I
je čekají další tři zastávky na rychle roztočeném zápasovém kolotoči
finišující základní části WSM ligy
mužů 2016/2017.
Papírově nejtěžšího protivníka vyzvou borci LHK ve středu 1. února,
kdy od 17.30 hodin narazí na lídra
průběžného pořadí z Českých Budějovic v jeho Budvar Aréně. Jihočeši
sice už neválcují konkurenci tak suve-

rénně jako před nějakým časem, leč
přesto stále vedou soutěž s pětibodovým náskokem a evidentně jsou hlavním favoritem na postup do baráže o
extraligu. Dravčí letka se s nimi utkala
zatím jen dvakrát kvůli odložené předvánoční bitvě: na vlastním kluzišti z
toho vzešel senzační úspěch 3:1, naopak v hájemství Motoru krutý debakl 1:9 následovaný vyhazovem pro
tehdejšího kouče Kamila Přecechtěla.
Z uplynulého týdne si výběr ČEZ odnesl domácí skalpy Kadaně 2:0 a Ústí
nad Labem 5:1, zatímco ve Frýdku-Místku selhal vysoko 0:5.
(son)

PROSTĚJOV Podruhé v aktuální
sezóně uspořádalo vedení hokejového oddílu LHK Jestřábi Prostějov
setkání se svými fanoušky. Tentokrát
proběhlo ve čtvrtek večer v restauraci
Prostějovský Šnyt a jeho tématem se
stala gólmanská práce v současném
hokeji.
Přibližně šesti desítkám příznivců sdělovali své postřehy sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal a kouč brankářů
v LHK Jaroslav Odehnal. Paradoxem je,
že právě tohle duo se před týdnem stalo
novou trenérskou dvojicí klubového A-mužstva.

Nyní fandům společně promítli na projekční plátno DVD záznamy několika (většinou) gólových situací z domácích utkání
WSM ligy 2016/17 záběrem zpoza brány
a vzápětí připojili svůj komentář k počínání
jak Pavla Kantora, či Jakuba Neužila, tak
jejich bránících spoluhráčů.
Následovaly záběry z přípravy obou jmenovaných brankářů a na závěr tradiční diskuse, v rámci níž se přítomní mohli ptát na
cokoliv k tématu gólmanů, ale nejen na to.
Víc podrobností se ale nedozvíte, neboť z
rozhodnutí klubu mají informace z fanouškovských setkání zůstat pouze v úzkém
okruhu jeho přímých účastníků. (son)

Stejně jako v předešlých případech, ani při lednové novince tomu nemohlo být jinak. Ano, závěrečným dílem
bylo fotografování, které probíhalo až do pozdních večerních hodin v salónu NAISY GENTLEMAN a také v
prostorách Národního domu. Zatímco Alena se nerada fotí, Milan má sílu objektivu velice rád a naplno se vžil
do role modela. „Focení mě hrozně bavilo. Navíc když člověka tak výborně oblečou a má nový účes i vousy, tak
se cítí lépe a všechno si tak bezvadně užije,“ sršel nadšením Milan. „Opravdu hrozně nerada se fotím, už v dětství
jsem to neměla ráda... Ale nakonec to pro mě nebylo tak hrozné. Uvidíme, jak budeme oba vypadat na fotkách,“
pousmála se Alena.

17012510097

VEČERNÍKU

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

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

ÚSTY

Po dalším velkém tŐesku JestŐábi pŐemohli Frýdek!
LHK PV
HC FM

4:2

PROSTĚJOV Předchozí neděle vymetla ze střídačky prostějovských
hokejistů jak hlavního kouče Pavla Arnošta (odvolán), tak jeho asistenta Davida Kočího (sám odstoupil). Duel 44.
kola WSM ligy z pondělí 23. ledna proti
Frýdku-Místku již vedla nová trenérská
dvojice Jiří Vykoukal - Jaroslav Odehnal a při své premiéře dokormidlovala
tým k veledůležitému vítězství.

Marek SONNEVEND
Jak mančaft LHK zareaguje na další převrat u svých nadřízených? Tahle otázka zajímala asi každého a Jestřábi na ni dali rychlou i pádnou odpověď v podobě skvělého
vstupu do důležitého mače. První šanci po
šedesáti sekundách hry ještě neproměnil
Venkrbec, ale už ve 4. minutě Kolář nahodil od modré, Žálčík šikovně tečoval a
Daneček nestačil zareagovat – 1:0. Klíčové
bylo, že hosté zanedlouho nevyrovnali,
byť k tomu měli hodně blízko. Růžička
totiž překonal Neužila, jenže těsně před
brankovou čárou puk na poslední chvíli
odvrátil Novák. Tím Hanáci udrželi vede-

ní a ve 14. jej zvýšili, když v početní výhodě
Šlahař prudkou ranou krásně zavěsil do
vinklu – 2:0. Na druhé straně Ciencialův
výstavní švih efektně lapil Neužil, aby poté
severomoravský celek přece jen skóroval.
V 18. minutě podnikl bleskový protiútok
Chmielewski s Pechancem a Adámkem,
přičemž ukázkovou kombinaci zakončil
posledně jmenovaný zblízka do odkryté
klece – 2:1. Leč odpověď domácích měla
téměř rychlost blesku. Za pouhých jednačtyřicet sekund Zadražilovu přihrávku
ztratil Daneček z očí, kotouče se před ním
zmocnil volný Švec a bezpečně rozvlnil síť
– 3:1.
Hned zkraje druhé třetiny Jestřábi výborně
ubránili oslabení, načež bezpečně drželi
dvougólový náskok. Dokonce jej mohli
ještě zvýšit, ovšem více než půldruhé minuty trvající přesilovku pět na tři nedokázali využít. Sice mohutně tlačili, ale jalově.
Prostějovští borci tím každopádně získali
herní převahu, která trvala do půlky střetnutí. Až potom se zaskočený kolektiv HC
vzpamatoval a postupně zvyšoval aktivitu.
Dělovka Ciencialy i teč Růžičky mířily
mimo, nebezpečný pokus Půhoného
umně zlikvidoval jeho nedávný parťák Neužil. Následně se ke slovu opět dostali Vykoukalovi svěřenci (zejména Rudovský),
nicméně průběžný stav se neměnil.

K jeho posunu došlo až ve 46. minutě poté, co se neujalo několik slibných
akcí LHK (Kolář + Rudovský, Žálčík,
Matuš). To frýdecká družina podnikla
svůj první pořádný útok třetí periody,
Štebih nezištně nabil Jaškovi a ten z
první propálil Neužila – 3:2. Hostující
plejery dotažení logicky povzbudilo, ve
zbytku zápasu se hnali za bodovým ziskem. Jenže domácí parta dobře bránila
i za cenu herní pasivity směrem dopře-

du a protivníka vůbec nepouštěla do
vyložených příležitostí včetně kritické
chvíle, kterou bylo oslabení mezi 56. a
58. minutou. Defenzivní pozornost i
značná obětavost přinesly sladké ovoce
v podobě výsledkového triumfu, jenž v
úplném závěru ještě pojistil Holík trefou
do opuštěné svatyně při zoufalé power
play Rysů. Čas 59.23 tak přinesl definitivní rozhodnutí - 4:2!
Statistiky z utkání najdete na straně 24

ÚSTY TRENÉRč
Jiøí VYKOUKAL
- LHK Jestøábi Prostìjov
„První třetina byla v naší režii, hráli jsme velice aktivně a dobře. Druhá část už byla vyrovnanější a ve třetí jsme po snížení soupeře na
3:2 začali dělat chyby z přemíry snahy. Navíc
nám nepomohla nevyužitá dvojnásobná
přesilovka, kterou jsme zbytečně hráli z levé
a ne z pravé strany. Kdybychom odskočili na
4:1, určitě by se nám dýchalo ještě lépe. Místo toho jsme pak situace neřešili herně, ale
hekticky. Naštěstí se nepotvrdilo pravidlo, že
promarněná hra pět na tři rovná se porážka.
Tým závěr vydřel, naplno to odmakal dozadu a Kuba Neužil odvedl excelentní výkon.
Samozřejmě jsme všichni rádi, že se nám tenhle důležitý zápas povedlo vyhrát.“

Jiøí JUØÍK
– HC Frýdek-Místek
„Příčinu naší porážky vidím hlavně v přístupu k první třetině, kde jsme zaspali nástup
domácích. Úvodní část rozhodla celý zápas. Sice jsme pak dávali kontaktní góly, ale
soupeř po našich hloupých chybách vždy
znovu odskočil. Nejvíc síly do žil nám vlilo
ubráněné oslabení tři na pět, od čehož jsme
se chtěli pozitivně odrazit, a poté snížení
na 3:2. Následně jsme si vytvořili šance k
vyrovnání, například Jašek nebo Michal
Kovařčík, ale nevyužili je. Power play už je o
štěstí, které měli domácí a rozhodli.“

www.vecernikpv.cz
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společnost
GRATULACE

50 let tomu jest, co spojily
se směry vašich cest..

Dne 2. února 2017
oslaví své 40. narozeniny
jeden báječnej chlap
pan Pavel PROCHÁZKA
z Prostějova.
Hodně zdraví, elánu, pevných
nervů v práci a lásky přeje
maminka Anička.

letos slavíme jubileum...

104

Dne 4. února 2017
oslaví 50 let společného žití
manželé Ludmila a Miroslav
JAROŠOVI
z Prostějova.
Mnoho štěstí, zdraví a lásky
do dalších let přejí syn Miroslav,
dcery Iveta a Pavlína
s rodinami.

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

LET ENERGIE!
á
N
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Stanislava
Páleníkov
á
si s primá
torkou
připila na
zdraví

J. Faltýnek: „MUSÍM ZLEPŠIT

ŽIVOTOSPRÁVU“

PROSTĚJOV Jak Večerník předeslal v minulém vydání, ale díky řádícímu šotku (čtěte na straně 3 - pozn.red.) už nedokončil, hospitalizace
Jaroslava Faltýnka v pražské nemocnici kvůli prasklému žaludečnímu
vředu trvala naštěstí jen čtyři dny. „Propustili mě ze špitálu už v pondělí
šestnáctého ledna a cítím se už poměrně dobře. Hned ve středu jsem byl
už ve Sněmovně,“ prozradil Večerníku Faltýnek o uplynulém víkendu.
Samozřejmě nemohla nechybět otázka, co se konkrétně v onen osudný čtvrtek v parlamentu stalo. „V ten den odpoledne mi ve Sněmovně
praskl žaludeční vřed, zkolaboval jsem a zvracel krev. V nemocnici mě
ošetřili gastroskopicky, vřed ošetřili a krvácející cévu koagulovali. Čtyři
dny jsem pak ležel na jednotce intenzivní péče na kapačkách,“ popsal
zdravotní patálie prostějovský poslanec.
Hlavně přátelé vytýkají Jaroslavu Faltýnkovi, že něco takového se kvůli jeho pracovnímu vypětí dalo čekat. Sám Faltýnek Večerníku před
rokem přiznal, že denně spí pouze dvě nebo maximálně tři hodiny. „Asi
bych se měl fakt více šetřit, ale jsem zvyklý celý život, jak se říká, jet na sto
procent. Každopádně ale musím zlepšit životosprávu, pravidelně jíst, méně
kouřit a pít méně kávy,“ je si vědom svých hříchů.
Ano, politika a obchod není všechno. Jenže, to se to radí, vždyť ten kolotoč
(mik)
známe všichni...

První žena Prostějova Alena Rašková si s nejstarší občankou Stanislavou
Páleníkovou připila na zdraví červeným vínem. Předtím obdržela oslavenkyně „radniční“ kytici.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Má prý tolik
vnoučat a pravnoučat, že už
je ani nedokáže spočítat. Paní
Stanislavě Páleníkové už pět
let chodí i Večerník pravidelně
gratulovat do Domova seniorů v Nerudově ulici. Nejinak
tomu bylo i letos, přičemž
v současnosti je nejstarší
občankou Prostějova. Předminulý pátek 20. ledna oslavila
104. narozeniny a blahopřát
této seniorce přijela také prostějovská primátorka Alena
Rašková.

Michal KADLEC
Stanislava Páleníková přišla na svět rok
před začátkem první světové války. „Celý
život jsem pracovala, po roce 1952 jsem
musela v ruce obracet každou korunu.
To komunisti vzali manželovi prodejnu
obrazů, museli jsme se dokonce na deset let odstěhovat do Šubířova. Na toto
období nerada vzpomínám. Všechno
v životě se ale dá překonat, mně hodně
pomohla láska, která v naší rodině i okolí panovala,“ připomněla nelehký osud
oslavenkyně. Podle jejích slov je recept
na dlouhověkost prý jednoduchý.

„V životě jsem nekouřila, jen tu a tam
jsem si ráda dala frťana slivovičky. Ale
neustále jsem byla v pohybu, pořád jsem
něco dělala. Ať už mi bylo dvacet, padesát nebo sto let,“ prozradila Páleníková.
Od paní primátorky obdržela čiperná
stařenka kytici a velkou krabici plnou
nejrůznějších pamlsků. „Přeji vám hlavně zdraví a co nejvíce lidí okolo sebe, kteří vás mají určitě rádi. Můžeme vám jen
závidět vaši neustálou energii, která z vás
přímo vyzařuje,“ řekla nejstarší občance
Prostějova Alena Rašková. „Jen nechte
být, dneska zrovna nejsem ve formě.
Přepadla mě nějaká chřipka, nebo co.

Nejraději teď buď sedím na posteli, nebo
si vůbec lehnu a odpočívám. I hlas se
mi trošku třese. Ale to je možná tím, že
je vás tu tolik, já jsem trochu nervózní,“
zasmála se Stanislava.
Hostům nabídla koláčky, chlebíčky
a opatrovnice z Domu seniorů v Nerudově ulici otevřely dokonce i láhev vína.
„To já si s paní Páleníkovou ráda připiju
na zdraví,“ zajásala první žena Prostějova. A oslavenkyně? „Víno je trošku
hořké, ale tu skleničku snad zvládnu. Na
zdraví se musí připít. Doufám jen, že za
rok už budu zdravá a vyženu všechny
bacily,“ poznamenala dáma.

MINI MISS UŽProtekce
MOŽNÁ
NEBUDE.
PROČ?
či nenaplněné ambice? Co stojí za nespokojeností části rodičů...

PROSTĚJOVSKO V polovině října loňského roku se v Laškově
konal druhý ročník soutěže Mini miss Prostějovska, do níž bylo původně přihlášeno dvaatřicet holčiček, nakonec se jich
sešlo pouze deset. Zatímco Večerník celou akci hodnotil jako
vydařenou, našli se rodiče, kteří s jejím průběhem spokojeni
nebyli. Objevili se dokonce i tací, kteří výsledky považovali za
zmanipulované!

Martin ZAORAL
Nejrůznější soutěže miss se konají od
nepaměti. A nejednalo se pokaždé
o akce, kde byla v hlavní roli ženská
krása, probíhaly v nablýskaných sálech a byly živě přenášeny televizními kamerami. Svoji miss zvolila třeba
i leckterá třída na základní škole či
účastníci dětského tábora. Ve všech

případech nešlo v první řadě ani tak
o výsledky, jako o příležitost pro soutěžící otrkat se při vystupování na
pódiu a ukázat před lidmi, co v nich
vězí. Takto byla koncipována i ojedinělá soutěž MINI MISS Prostějovska,
která se v polovině října konala v laškovské sokolovně. Po této stránce se
dle názoru Večerníku akce skutečně
vydařila.

Jenže po jejím skončení se ozvali nespokojení rodiče. „Umím si představit,
jak je organizace takové akce náročná,
ovšem z mého pohledu nebyla zvládnutá vůbec. Sál například nebyl vyzdoben,
přitom stačilo pár balónků. Do očí bijící
bylo také ´kamarádství´ jedné z maminek soutěžící holčičky, která později
zvítězila, se členkou poroty. Myslím, že
výsledky nebyly úplně v pořádku, byť se
všechna děvčátka snažila. Že korupce
funguje ve ´velkých´ soutěžích, to je
všeobecně známé, ale myslela jsem si,
že u dětí tomu tak nebude,“ upozornila Alena Hrabálková, k níž se přidaly
i další nespokojené maminky. Naopak

jiní se organizátorky zastávali. „V okolí
nikdo nic podobného nepořádá a vím,
že to není nic lehkého. Řada dětí se tam
nedostavila a za to paní nemohla,“ řekla
Dana Štaffová.
Pořadatelku výše uvedené reakce hodně mrzely. „Bohužel nejsem Bůh a netuším, která z porotkyň znala kterou
soutěžící, ani jestli si ji protáhla na stupně vítězek. Pokud to ovšem bylo tak
hrozné, tak se všem dotčeným omlouvám, a budu doufat, že se setkáte s lepší
organizací vámi navštěvovaných akcí,“
reagovala Jana Seifriedová, která nyní
zvažuje, zda se do pořádání dalšího ročníku vůbec pustí.

Mini miss v Laškově se nakonec zúčastnilo deset dívek, zvítězit ovšem mohla
jenom jedna.
Foto: archiv Večerníku

„Jediné ponaučení, které jsem si z celé
hodně nepříjemné diskuse odnesla, bylo to, že pro příští ročník bych
měla lépe vyzdobit sál. Jinak samozřejmě nic podplaceno nebylo, ale

Úspěšné orientační běžce přijala primátorka
PROSTĚJOV Pocity na startu
i v cíli, při hledání kontrol i při
stání na stupních vítězů znají prostějovští orientační běžci velice
dobře, zkraje letošního roku však
prožili velkou premiéru. Jako
odměnu za velmi dobrou reprezentaci města pozvala prostějovská primátorka Alena Rašková
úspěšné členy Oddílu orientačního sportu SK Prostějov k sobě na
radnici.
„Bylo to milé setkání a popovídání,
které bylo přínosné pro obě strany, velice si této příležitosti vážíme.
Právě statutární město Prostějov
se finančně podílí na chodu oddílu
a paní primátorka ocenila naše úspěchy i schopnost práce s mapou a zorientovat se,“ popisoval setkání předseda oddílu Dušan Vystavěl. Jeho
svěřenci získali jen za loňský rok po

dvou zlatých, stříbrných i bronzových medailích z dorosteneckých
mistrovství republiky. A pro tento
slavnostní okamžik se znovu podařilo dát dohromady celý tým, návštěvy
se tak mohli zúčastnit i ti členové oddílu, kteří trvale nežijí v Prostějově.
„Ne všichni z nich dosud byli na
zdejší radnici a to ji máme jednu
z nejkrásnějších v republice, ne-li
úplně nejkrásnější. Měli jsme možnost vyjít na věž a doktorka Dvořáková se nám postarala o komentovanou prohlídku, bylo to velice
hezké a příjemné,“ dodal Vystavěl
k události, jíž se zúčastnil i náměstek primátorky a předseda sportovní komise Pavel Smetana.
(spo)
Orientační běžce jsme zaměřili
„Pod drobnohled Večerníku“, stačí nalistovat stranu 44 dnešního
vydání.

fakt nevím, jak se proti podobným
nařčením můžu bránit,“ dodala Seifriedová, která však nevyloučila, že se
do organizování akce za rok opět pustí. „Ještě si to rozmyslím,“ uzavřela.

už jen

2
dny

Pøedplatné
levnìji
Během uplynulých měsíců členové OOS SK Prostějov úspěšně reprezentovali doma i v zahraničí, odměny se dočkali také v
podobě setkání s prostějovskou primátorkou Alenou Raškovou.
Foto: Magistrát města Prostějova
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DUDEK A ZEMÁNEK SKONČILI!
Zdeněk VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Zajímavý souběh. Začátek roku nepřinesl regionálním sportovním fanouškům příznivé zprávy. Hned
Hned
dvě výrazné postavy prostějovské sportovní scény už nehodlají v barvách svých klubů dál pokračovat.
Čerstvý mistr České republiky v boxu Ondřej Dudek se v necelých pětadvaceti letech rozhodl nečekaně ukončit
kariéru.„Ve své váze se už nemohu dostat výš. Myslím, že budu prospěšnější jako trenér,“ zdůvodnil své rozhodnutí.
Po ročním působení pak opustil kádr prvoligových nohejbalistů jejich stěžejní hráč Petr Zemánek.„Můj kmenový klub z Ivanovic na Hané postoupil do druhé ligy, poprosili mě,
jestli bych jim nepomohl. Mám tam i rodinné vazby, tak jsem kývl. VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 43
Nikam jinam bych z Prostějova určitě nepřestupoval,“ potvrdil exkluzivně Večerníku Zemánek.

➢

2x foto: Zdeněk Vysloužil

BASA ODEŠLA Šafina slavila tancem
DO TURECKA!
zjistili jsme
PROSTĚJOV Jedna z volejbalistek VK AGEL Prostějov nechyběla v sobotním duelu proti KP
Brno ze zdravotních důvodů.
Příčina absence turecké univerzálky Yeliz Basa byla úplně jiná,
a to sice taková, že na Hané už
nepůsobí. Vedení oddílu jí totiž
v uplynulém týdnu umožnilo
přestup do rodné země!

Marek Sonnevend

„Yeliz dostala nabídku z jednoho
tureckého klubu, která byla jak pro
ni, tak z ekonomického hlediska
i pro nás zajímavá. Proto jsme se
v pátek sedmadvacátoho ledna
dohodli na ukončení její smlouvy

Foto: archív Večerníku

a vzápětí odcestovala domů,“ prozradil Večerníku
sportovní manažer a současně
hlavní kouč vékáčka Peter Goga.

Více na
straně
40

MELBOURNE,
PROSTĚJOV
Prostějovská tenistka opět na trůnu! Lucie Šafářová zakončila první
grandslamový podnik Australian
Open triumfem ve čtyřhře, kterého
v Melbourne dosáhla se svoji americkou spoluhráčkou po dvou letech.
„Bláznivý“ pár měl ze zisku trofeje
nevídanou radost. „Zkrať to, je to
pěkně těžký,“ přerušila tenistka Lucie Šafářová vtipně děkovnou řeč své
spoluhráčky Bethanie Mattekové-Sandsové při slavnostním ceremoniálu a strčila jí společnou trofej do
rukou. Byl to jen náznak pohody,
která mezi šampionkami panuje,
o čemž pak přesvědčily ještě společným tancem před fotografy..

PROSTĚJOV Poprvé v historii se bude v prostějovské hale
Sportcentra DDM hrát o trofej
pro vítěze Českého poháru v
basketbale mužů. V závěrečném
turnaji si to o prvenství rozdá
domácí výběr, Opava, Pardubice a vítěz čtvrtfinálového utkání
USK Praha - Nymburk. Semifinálové duely jsou na programu

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

v pátek 17. února, o den později
dojde na zápasy o konečné
umístění.
„Prakticky každý den máme
jednání, která se týkají přípravy
Final Four. Pracujeme na technickém zajištění, všechno ladíme
s vedením federace. Chceme
vytvořit důstojné prostředí
pro týmy i fanoušky,“ říká gen-

erální manažer pořádajícího
prostějovského klubu Petr Fridrich.
Po dvou letech bude o triumf
usilovat Nymburk. Nikdo totiž
nepředpokládá, že by v dohrávce
čtvrtfinále, která je na programu
tuto středu 1. února, prohrál.
Pokud nedojde k obrovskému
překvapení, bude jediným favor-

MAJSTRŠTYK:
Boxer BC DTJ Prostějov Lukáš
Dekýš pokračuje ve svém vítězném
tažení! Po předchozích skalpech
slovenského a českého šampiona si
v neděli dopoledne vyšlápl na dalšího favorita. V souboji s Ostravou
přetlačil Hamo Aperyana.
DEBAKL:

O průběhu Australian Open
i dalších tenisových novinkách
čtěte na straně 43

2x foto: internet

přípravy jsou v plném proudu

FINAL FOUR se blíží,

rubriky
Večerníku

item finálového turnaje. Ale obhájce z Pardubic s tím nemá problém. „Uvidíme, jak to dopadne
letos. Ale chceme zopakovat finále
a bojovat o další trofej. I s Nymburkem bychom se o ni poprali.
Bylo by hezké vítězství obhájit,“
tvrdí zkušený pardubický pivot
Radek Nečas. Sám se v posledních
dvou letech radoval z celkového
triumfu, loni s Pardubicemi,
předtím s Prostějovem.
Šanci pro kluby za Nymburkem
mírně zvyšuje herní systém. O
úspěchu rozhoduje jediný zápas. A v jeho průběhu občas fa-

vorit zaváhá. To je také případ
pořádajícího Prostějova. Do Final
Four půjde v pozici nejhůře postaveného týmu v ligové tabulce.
„Přebudovali jsme tým, proto
půjdeme do semifinále s pokorou. To ovšem neznamená, že
nebudeme mít ambice uspět. Pohár má svá specifika, budeme hrát
navíc před vlastními fanoušky,“
uvedl Fridrich.
Los Hyundai FINAL 4 proběhne
v dnešním přímém přenosu
České televize v rámci utkání
BK JIP Pardubice - BK ARMEX
(lv)
Děčín.

BERĎO, KDY?

SMUTNÝ POHLED

SROVNATELNÁ OLOMOUC?

Vypadalo to tak slibně! Prostějovský tenista Tomáš
Berdych během minulého roku dokonal téměř naprostou proměnu svého realizačního týmu angažováním bývalého vynikajícího hráče a wimbledonského
vítěze (ze sklonku jeho kariéry) Gorana Ivaniševiče.
Slavný Chorvat se po skončení aktivní dráhy stal neméně úspěšným trenérem a za tři roky, kdy spolupracoval
s Marinem Čiličem, dovedl svého krajana mimo jiné
k triumfu na US Open. Tedy přesně k tomu, po čem
touží i člen TK AGROFERT: k titulu z grandslamu.
Berďa začal pod novým koučem okamžitě pracovat
na výraznější proměně své hry. Agresivnější vedení
výměn, častější přechod na síť, nižší nadhoz při podání, celkově útočnější pojetí. Všechno se jevilo výborně včetně přesvědčivého vstupu do Australian Open
2017.
Navíc brzy vypadl Djokovič, po dlouhých zdravotních problémech se teprve vrací další dvě top hvězdy
Federer s Nadalem a Murray už asi nemá tu božskou
formu z loňska. Jenže místo případné cesty za vysněným grálem přišla hned ve třetím kole hrozivá darda
od Rogera, skutečného šampióna. Další pokus o zázrak promarněn...

Sledovat dění okolo basketbalových Orlů na konci minulého a zkraje letošního roku muselo být pro jejich fanoušky opravdovým utrpením. Bohužel jde o vyústění,
momentální vyvrcholení dlouhodobých ekonomických problémů hanáckého klubu.
Ten nejprve opustil největší tahoun Lukáš Palyza, brzy
po něm i Jan Tomanec. Už tohle nevěstilo nic dobrého
a obavy z možného pokračování rozpadu mužstva se
zanedlouho potvrdily, když de facto společně mančaft
opustili další dva členové základní sestavy Pavel Slezák
a Roman Marko.
Hned bylo zřejmé, že za tak masivním exodem musí vězet něco víc než jen nižší výsledkové ambice BK. Články v některých médiích vzápětí odhalily pozadí toho,
co se reálně děje. A nejen příznivce v Prostějově musel
přepadnout smutek, kam místní sport zpod bezedných
košů nejspíš míří.
Sice se povedlo angažovat čtyři nové Američany,
kteří určitě také něco umějí, ale týmová práce po
takovém personálním třesku může začít v podstatě
znovu od nuly. Duch i soudržnost kolektivu v čudu,
horní šestka pro nadstavbu pravděpodobně též.
A nejistota přetrvává...

Po nedávném derby Hané mezi volejbalistkami Prostějova a Olomouce se v internetových diskusích i na
sociálních sítích objevily docela zajímavé názory. Daly
by se stručně shrnout asi takto: proč se VK AGEL diví
vyrovnanému průběhu a těsně odvrácené porážce,
když jsou letošní hráčské kádry obou rivalů výkonnostně srovnatelné?
S tímhle si však dovolím osobně nesouhlasit. Kdo
sleduje české dění pod vysokou sítí v ženské kategorii
dlouhodobě a viděl víc zápasů Agelek i UP během
probíhající sezóny, musel rozpoznat reálné herní možnosti obou družstev. A při vzájemném duelu si všimnout, že domácí se většinu času opravdu spíš trápili,
zatímco hosté evidentně dosahovali někam k horní
hranici svého potenciálu.
Každý má pochopitelně právo na názor, nicméně jakási základní míra objektivity by rozhodně neškodila.
Ostatně vysokoškolačky nedlouho předtím utrpěly
krutý debakl v CEV Cupu od Kazaně (byť extrémně
silné) a ve Středoevropské lize absolutně nestačily Békéscsabě, kterou prostějovský celek vyřadil z předkola
Champions League. Pravda o skutečných kvalitách
VK versus UP se každopádně ukáže ve zbytku sezóny.

Basketbalisté Prostějova kráčí v poslední době od porážky k porážce.
V sobotním domácím duelu se Svitavami, které Orlům přetáhly už tři hráče
(Slezák, Roseboro a Marko), podlehli
třináctibodovým rozdílem .
ČÍSLO:
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Sobotní Volební Valná hromada
OFS Prostějov se může ´pyšnit´
jedním nepěkným rekordem.
Z osmačtyřiceti pozvaných klubů
vyslalo na zasedání své delegáty
pouhých sedmadvacet oddílů...
Nezájem? Pak si nestěžujte!
VÝROK:

„MÁM BILANCI TŘÍ
VÝHER ZE TŘÍ DERBY.
JÁ JSEM SPOKOJEN.“
Dnes již přerovský hokejový trenér
Kamil PŘECECHTĚL
po sobotní výhře v Prostějově
KOMETA:

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
Tenistka TK Agrofert Prostějov navázala se svou americkou parťačkou
Mattek-Sands na loňskou grandslamovou jízdu. Na prvním letošním
turnaji velké čtyřky sehraný pár opět
nenašel přemožitelky a po dvou letech tak opět
p získal cennou trofej.
fj

Foto: internet
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Fotbalisté regionální úrovně
se po několikaměsíčním
podzimním martyriu uložili
k zaslouženému zimnímu
spánku, ale PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nespí. V délce trvání více než čtvrtletní zápasové
pauzy se týden co týden nejčtenější regionální periodikum věnujeme hodnocení jednotlivých soutěží. I nadále
tak pokračuje ten pravý čas na podrobnější analýzu
a rekapitulaci všeho podstatného, co se v závěru léta
a během podzimu loňského roku na trávnících od druhé
ligy dospělých a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže
událo...
Úvodní dva díly obstaralo zevrubnější hodnocení všech
mužských a mládežnických soutěží, včetně ženské divize.
Následovaly podrobnější sondáže do kuchyní účastníků
krajského přeboru - Kralic na Hané i Určic, poté se Večerník
ještě koncem letopočtu 2016 zaměřil na druholigový
podzim v podání 1.SK Prostějov, nováčka ve Fortuně FNL.
V prvním vydáních roku 2017 jsme hlubšímu rozboru podrobili druhou nejvyšší krajskou soutěž I.A třídu, na což
navázal průřez I.B třídou. V posledních dvou číslech dostala prostor skupina „A“, nyní přichází na řadu ¨severnější
„béčko“.
Úvodní část obstará klasická stopáž formou tabulek,
statistik, rozhovorů i redakčního pohledu plus jsme
nakoukli pod pokličku nejlépe umístěných týmů Kostelce
na Hané a Protivanova. V příštím čísle se dostane na trio
Jesenec, Smržice a Hvozd. Postupně se pak propracujeme k okresním soutěžím a zkrátka nepřijdou ani ženyfotbalistky. Máte se tak i nadále na co těšit!
CLEAN4YOU I.B TØÍDA
OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
FC Kostelec na Hané
SK Protivanov
FK Nemilany
SK Jesenec-Dzbel
TJ Sokol Kožušany
TJ Sokol Troubelice
FK Nové Sady „B“
SK Velká Bystřice
TJ Sokol Doloplazy
TJ Smržice
TJ Libina

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

TJ SK Zvole
FC Hvozd
Celtic Líbivá

V
12
11
10
9
7
8
7
8
5
5
5
3
4
4

TABULKA DOMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Troubelice 7
Nové Sady „B“ 7
Nemilany
7
Jesenec
7
Kostelec
7
Kožušany 7
Doloplazy 7
Velká Bystřice 7
Protivanov 7
Libina
7
Smržice
7
Zvole
7
Líbivá
7
Hvozd
7

6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
2
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
5
4
4

23:10
40:17
22:8
20:9
26:10
21:11
18:9
17:10
24:7
17:10
14:11
12:13
19:25
10:20

20
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
9
9
9

1
0
0
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

P
2
3
4
5
7
6
7
6
9
9
9
11
10
10

S
44:15
42:17
37:21
34:25
36:31
34:31
51:35
29:40
28:37
23:29
28:38
24:37
15:41
28:56

B
36
30
30
28
23
23
21
20
16
15
15
13
12
12

pk+
1
4
0
2
0
1
0
4
0
0
1

pk1
1
0
3
2
0
0
0
1
0
1

0
1
0

4
1
0

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

Kostelec
7
Protivanov 7
Nemilany
7
Jesenec
7
Kožušany 7
Zvole
7
Velká Bystřice 7
Nové Sady „B“ 7
Smržice
7
Troubelice 7
Hvozd
7
Líbivá
7
Libina
7
Doloplazy 7

6
6
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
4
5
6
5
6
6
6
6
6
7
7

18:5
18:10
15:13
14:16
15:20
12:24
12:30
11:18
9:18
11:21
5:21
9:31
11:28
10:28

19
15
12
10
7
4
4
3
3
3
3
3
1
0

0
3
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher,
remíz, porážek, skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.

Nejlepší støelci
soutìže:
17 - David Preisler (Kostelec na
Hané), 15 – Petr Andrýsek (Nové Sady
„B“), 13 – Jaroslav Kožela (Libivá), 12 –
Ondrej Milar (Protivanov), Jakub Ošťádal (Troubelice), 10 – Marek Grmela
(Protivanov), Jiří Pur (Troubelice),
Josef Drábek (Doloplazy), 9 – mj. Jiří
Tichý, Miloš Navrátil (oba Jesenec).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
9 - Ondřej Nejedlý (Zvole), 7 – Libor
Skopal (Nemilany), 6 – Petr Ullmann
(Jesenec), Zbyněk Poles (Hvozd), Antonín Janeček (Nemilany), Daniel Nejedlý, Lukáš Ospálek (oba Zvole).

Nejvíce
odehraných minut:
1289 - Vít Koutný, Ondřej Procházka, Jiří Vánský (všichni Hvozd), 1287
– David Čížek (Jesenec), 1286 – Petr
Čaník (Kožušany), 1283 – Antonín Janeček (Nemilany), 1276 – Milan Piták

(Protivanov), 1267 – Ivo Zbožínek
(Smržice).

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:
1 – mj. Petr Tichý ml., Jaroslav Žouželka (oba Jesenec), Vojtěch Bílý
(Hvozd).

●● více informací
●● více sportu
fií
●● více fotografi

WWW.VECERNIKPV.CZ

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty Evžen Holub, foto: archiv Večerníku

Krásný pohled, čelo „béčka“ patří „našim“
Regionálně nejúspěšnější krajskou
soutěží z pohledu Prostějovska se
v podzimní části soutěžního ročníku
2016/2017 stala skupina „B“ I.B
třídy Olomouckého KFS. Stejně jako
v jižněji položeném „áčku“ či v I.A třídě
působí i tady hned pět zástupců, avšak
pouze v tomto klání se místním oddílům podařilo obsadit absolutní špici
soutěže. Hráči Hvozdu a Smržic pravda pomýšlejí především na záchranu,
což bude jejich hlavním cílem a přáním
do zbývajících dvanácti kol, avšak zbylé trio Kostelec na Hané, Protivanov
i Jesenec prošlo většinou zápasů vítězně
a může se vyhřívat na těch nejvyšších
pozicích - první, druhá a čtvrtá příčka
jsou toho jasným důkazem.
Úvodní část našeho dvoudílného ohlédnutí na tuto grupu se zaměřuje na vedoucí duo, tedy FC Kostelec na Hané
a SK Protivanov. Oba celky spojuje nejen
dosažení třicetibodové hranice a velice
neprostupná defenziva, která soupeřům
povolila nejméně branek ze všech, ale
rovněž produktivní útok a touha celou
soutěž ovládnout a v ideálním případě
také postoupit výš.

V tuto chvíli jsou na tom lépe Kostelečtí, během druhé poloviny uplynulého kalendářního roku se téměř
vyvarovali jakéhokoliv zaváhání
a pouze ve třech případech nebodovali naplno, z toho dvakrát rozhodovaly o vítězi až penalty. Nicméně
i Protivanov se může pochlubit dlouhým seznamem vítězství, byť se hned
čtyřikrát radovali až po rozstřelu ze
značky pokutového kopu. To když
jeho hráči po úvodních čtyřech plných
výhrách následně taktéž čtyřikrát
v řadě a brzy nato i popáté remizovali.
Kostelci na Hané se vydařil tah s angažováním kouče Jaroslava Klimeše, který předtím působil mimo jiné
u mládeže 1.SK Prostějov či u mužů
Čechovic. Funkcionáři následně podle jeho přání zrealizovali několik
příchodů a z potenciálního adepta
na sestup se stala štika už jarní části.
Tehdy ještě skvadra FC nastupovala v „A“ skupině a díky druhému až
třetímu nejvyššímu bodovému zisku
se protáhla na konečnou pátou příčku, velká jízda pak pokračovala i po
přesunu do „béčka“. V úvodu tohoto

putování se podařilo ulovit nejzvučnější jméno v podobě Jana Vítka, jenž
se zkoušel prosadit do brány ligových
mužstev, a svou svatyni neprodyšně
uzavřel. Dařilo se rovněž v zakončení a neplatí to jen v případě Davida
Preislera, kdy se z paliče velkých šancí
stal hlavní kanonýr celé soutěže.

KOMENTÁØ
V případě Protivanova platí šplhání
se nahoru postupnými a drobnými
krůčky. Složení kolektivu se až na
generační výměnu spojenou s příchody talentovaných mladíků z dorostu
a odchody starších hráčů do „B“ mužstva nemění, tomuto pravidlu se vymyká pouze gólman a současně hlavní
trenér Milan Piták, jenž přišel v létě
2015. A sázka na vlastní líheň, postupné zapracovávání místních kluků
a stabilní prostředí vychází, tým se již Jedním z vrcholů podzimu bylo derby mezi Smržicemi (ve žlutém) a Kostelcem. Z těsné výhry se radovali hosté.
delší čas pohybuje mezi těmi lepšími Boje o postup do I.A třídy O KFS se mo- díky nejen dostatečně kvalitnímu, ale také sadilo úplnou špici i na konci sezóny. Jestli
a od návratu z okresního přeboru hou aktivně zúčastnit rovněž Nemilany širokému kádru, zázemí a touze posu- se však tyto úvahy naplní, to se ukáže až
v ročníku 2014/2015 se stále zlepšuje. a Jesenec, avšak právě vedoucí duo má nout se výš největší předpoklady, aby ob- v období od konce března do půli června.

„Když se podívám na tabulku, tak musím
být spokojen,“ nepopírá Josef POSPÍŠIL

1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0

35

najdete nás na

POHLED DO SKUPINY „B“ I.B TØÍDY OLOMOUCKÉHO KFS - ÈÁST PRVNÍ

Také druhý Protivanov pošilhává po postupu:

TABULKA VENKU:
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
3
0
0

pondělí 30. ledna 2017
po
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Fotbal Extra - 10. díl

PROTIVANOV Třetí nejlepší ofenziva
a dokonce druhá nejlepší defenziva, ve
výsledku činí druhé místo o skóre před
třetími Nemilany. Taková je vizitka
Protivanova po podzimní části „B“ skupiny I.B třídy. Asistent týmu z nejvýše
položené obce na okrese Josef Pospíšil
(na snímku) tak může rozdávat úsměvy
na všechny strany, jeho výběr složený
z vlastních odchovanců se vypracoval
na úplnou špici soutěže.
„Když se podívám na tabulku, tak musím
být spokojen. Před sezónou jsem směle
řekl, že chceme být do třetího místa, takže
máme splněno. (úsměv) Výsledkově tedy
proběhla podzimní část ok a herně taky.
Posun je znát, hráči makají, jsou vyspělejší
a sebevědomější. Děkuji také všem, kteří
nám pomáhají, hlavně městysu Protivanov, Olomouckému kraji a ostatním sponzorům,“ užívá si pohledu na současnou tabulku Josef Pospíšil, jenž mužstvo koučuje
ze střídačky, zatímco papírově hlavní trenér
Milan Piták plní roli brankářské jedničky.
Protivanovské zápasy rozhodně nenudily, hned desetkrát ze čtrnácti případů v nich padly alespoň čtyři branky,
při výhře 7:2 v Libině dokonce plných
devět. „Snažíme se hrát atraktivně, kombinačně a spíše ofenzivně laděný fotbal. Musím zmínit post hrajícího trenéra Milana
Pitáka, společně s hráči odvádí poctivou
kvalitní práci. Je určitě nejmladším trenérem v naší soutěži a vede si výborně jak
v bráně, tak v pozici trenéra. Má obrovský
potenciál, velice si toho vážím a cením,“
nepřeje si, aby veškerá pozornost za předváděné výkony směřovala na něj.

Týmu sedly
rozstřely
V městysi s přibližně tisícovkou obyvatel
se tak vyplácí dlouhodobá práce s mládeží
a zaměření se na vlastní odchovance, příchodů odjinud by se našlo jako pověstného šafránu. „Všechno chce svůj čas a naši
kluci dozrávají. Máme také dostatečně
široký kádr, takže i když nás postihují zranění, nemusíme se o nich bavit, protože

hráče dokážeme adekvátně nahradit. Pod
rukama trenéra dorostu pana Mudrocha
vyšla spousta mladých fotbalistů a můžeme jim dávat příležitost, navíc tuto soutěž
hrajeme třetí sezónu v řadě, už jsme si vybudovali respekt u soupeřů. Můžeme se
směle podívat komukoliv do očí a férově
si to rozdat,“ vyjmenoval Pospíšil alespoň
některé faktory.
Týmu se podařilo rovněž chytit samotný
vstup do soutěže, první čtyři kola přinesla
zdolání Libivé, Nových Sadů „B“, Troubelic i Smržic a plný počet dvanácti bodů.
„Úvod je vždy hodně důležitý a nám po
letní přestávce vyšel. Pak přišla série čtyř remíz a zbytečných ztrát, avšak třeba ze Sadů
jsme si přivezli hrozně cenné body. Co si
budeme namlouvat, vyhráli jsme tam i se
štěstím. Mnohokrát jsme sice remizovali,
díky novince jsme ale získali spoustu bodů
navíc, protože jsme byli úspěšní v penaltových rozstřelech. Odehráli jsme spoustu
dobrých zápasů, ty převažují nad zklamáním,“ potěšilo zkušeného lodivoda užívajícího v tuto chvíli označení asistent.
První zápas, v němž jeho svěřenci vyšli
naprázdno, přišel až na počátku listopadu, to se ve šlágru podzimu dostavil
na Drahansko vedoucí Kostelec. A po
přestřelce 2:3 se radoval soupeř. „V normální hrací době máme celkem dvě prohry a mrzí spíše ta druhá v Nemilanech.
My jsme hráli a soupeř nám dal góly. Sami
jsme jim je chybami nabídli, tam jsme neměli odejít poraženi,“ připomněl venkovní
porážku 0:2 ze závěru října.

Tahounem
je teenager
Asi jediným příchodem zvenčí za poslední dobu se stalo angažování Milana
Pitáka, který na pozici gólmanské jedničky před rokem a půl nahradil do Lipové
odcházejícího Radka Vybíhala. A jak je
patrné, ani spoléhání se téměř výhradně
na vlastní zdroje není na škodu. „Je pravda, že jeden dva hráči odjinud by přinesli
oživení a nebyl by to stereotyp, ale prostě
jsme se touto cestou dali a pokračujeme

polovině, tak proč se opět neposunout za
Pasekou nebo Slavonínem? Oni sice jdou
cestou posilování odjinud a my chceme
stále tvořit z vlastních odchovanců, ale
když na postup budeme mít, tak budeme rádi. Letos to vypadá na Kostelec,
ještě ale máme polovinu sezóny před
sebou,“ nevzdává se Pospíšil těch nejvyšších vyhlídek.
Také proto už Protivanovští začali přípravu na jaro, pověrčiví nejsou a první
trénink absolvovali v pátek 13. ledna.
„Scházíme se v pátek v tělocvičně,
v neděli jsme venku a v úterý je to indi-

viduální, i podle počasí a jak kdo může,“
představil nynější situaci.
První přípravný zápas čeká na ambiciózní výběr v neděli 12. února v Konici,
o dva týdny později pak startuje jedenáctý ročník zimního turnaje O pohár
města Boskovice. Toho se dále zúčastní
Rájec-Jestřebí, Vísky, Kořenec, Benešov
a Letovice, což znamená celkem pět zápasů. „Plány nám trochu komplikuje
odložené podzimní kolo, které se kryje
s posledním přípravným zápasem, ale uvidíme, nějak to ale vyřešíme,“ pousmál se
Josef Pospíšil.

SK PROTIVANOV
– hráèské statistiky na podzim 2016

v ní. Kdo chce hrát fotbal na takové úrovni a mít z něj radost, je u nás vždy vítaný,
ale nechceme za každou cenu přivést
někoho nového. Kolektiv je založen na
partě, na kamarádství a nechceme ho nijak rozbíjet,“ sdělil člen realizačního týmu
a současně sekretář oddílu.
O čerstvý kyslík v kabině se tak postarali
mladíci vycházející z dorostu, tedy osmnáctiletí Ondrej Milar, Jiří Liška či o rok
starší Tomáš Sekanina. Každý z devatenáctky hráčů odehrál alespoň padesát
minut. A právě Milar se přes svůj mladý
věk a pozici uprostřed stal nejlepším
kanonýrem týmu, včetně tří pokutových kopů se trefil celkem dvanáctkrát.
„Právě proto, že je takto mladý, tak patří
k největším osobnostem. I sám jsem byl
překvapený, že má vedle brankáře odehraný největší počet minut, s Markem
Grmelou bojuje v tom pozitivním smy-

slu o pozici nejlepšího střelce. O naše
branky se podělilo deset hráčů a tito dva
dominují. Jsem rád, že se právě mladí
tolik prosazují, na tom můžeme stavět.
Takticky, plněním úkolů a zkušenostmi
se musíte spoléhat na starší, ale když se
začali prosazovat i mladší, tak se tolik
nepereme s koncovkou,“ připomněl plných dvaačtyřicet nastřílených branek.

Začali v pátek
třináctého
Nabízí se tedy otázka, jestli už nenazrál
čas posunout se ještě výš a proniknout
do I.A třídy Olomouckého KFS. „Nechci
to zakřiknout, ale nebylo by to špatné.
(úsměv) Když jsme ale začínali, tak jsme
chtěli hrát střed, teď už jsme v soutěži třetím rokem a podzim nám bodově vyšel
velice dobře. Stále se pohybujeme v horní

èíslo/hráè

Z

Min

G

ŽK

ÈK

Milan PITÁK

brankáøi
14
1276

0

0

0

Miroslav BÍLEK
Antonín DVOŘÁK
Daniel NEJEDLÝ
Milan SEDLÁK
Luděk ŽENATA

obránci
12
654
14
1002
14
913
4
216
12
913

Radek KROPÁČ
Jiří LIŠKA
Ondrej MILAR
Patrik MUSIL
Vít NEJEDLÝ
Marek POSPÍŠIL
Zdeněk POSPÍŠIL
Dalibor SEDLÁK
Marek GRMELA
František POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL
Radek SEDLÁK
Tomáš SEKANINA

záložníci
13
547
4
50
14
1096
5
109
6
175
9
672
12
591
13
639
útoèníci
12
824
13
597
13
143
14
292
13
238
REALIZAÈNÍ TÝM

Hrající trenér: Milan PITÁK
Asistent: Josef POSPÍŠIL
Vedoucí týmu: Dušan MILAR

0
1
4
0
0

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

2
0
12
0
2
0
0
3

2
0
1
0
1
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

10
2
4
2
0

1
1
1
0
0

0
0
0
0
0

„Odehráli jsme dobré zápasy a diktovali hru,“
libuje si kouč lídra z Kostelce Jaroslav Klimeš
KOSTELEC NA HANÉ Pouhých
šest bodů ztratili za celou podzimní část fotbalisté FC Kostelec na
Hané.„A“-tým vedený Jaroslavem
Klimešem (na snímku) se tak
úspěšně aklimatizoval v „B“ skupině I.B třídy, kam se v létě přesunul z jižnějšího „áčka“. Od úvodní
výhry 8:2 nad Velkou Bystřicí se
usadil na čele a nyní přezimuje na
prvním místě s náskokem plných
šesti bodů. Hráči excelovali v útoku i obraně, kde si drží průměr
jedné obdržené branky na zápas,
do jarní části tak půjdou s touhou
udržet současnou pozici a zůstat
na čele soutěže.
●●Jste jasně první, mohlo to být vůbec
ještě lepší?
„Po podzimní části musí panovat spokojenost. Našimi výkony jsme navázali na
jaro, protože tam jsme se nejen zachránili,
ale v jarní tabulce byli o skóre dokonce třetí.
Podařilo se nám vhodně doplnit mančaft,
sedlo si to a kluci se naučili vyhrávat. Chytili
jsme začátek a pak už jsme šlapali.“
●● Zmínil jste vhodné posily, souhlasíte, že mezi ty nejvydařenější tahy jde
zařadit příchod Jana Vítka?
„Ano. Je to nadstandardní hráč, chytal
třetí ligu i divizi. V Kostelci stále slýchám
dvě jména Vítek a ‚Prája' (nejlepší kanonýr
soutěže David Preisler - pozn. red.), ale fotbal je kolektivní sport, takže toto nerad
poslouchám. Kolektiv dělá individuality a individuality dělají kolektiv. Musí vše
fungovat a v našem případě platí, že kluci
si sedli na place i v šatně. Výsledkem je, že
jsme tam, kde jsme.“ (úsměv)
●●O vás je známo, že preferujete atraktivní ofenzivní hru, takže vám hráči
dělali radost?
„Určitě. Razím tezi, že chceme hrát pro
diváky a bavit sami sebe i je. Raději vyhrát
6:5 než 1:0, to je pak o ničem. Takže
vládne spokojenost. Říkám, že když
budeme hrát aktivně, tak v uvozovkách ani
nepotřebujeme gólmana, protože i když
dám do branky pytel, tak bychom měli utkání odehrát úspěšně.“ (smích)
●●A byl jste spokojen i s hrou dozadu?
„Samozřejmě. Když máte v brance Vítka,
tak hráči mají jistotu, že si můžou víc dovolit, že to není o jedné chybě, lépe se
dostáváte do tempa. Kluky nutím hrát
nátlakový útočný fotbal a řešíme presink už
na půlce soupeře. Prostě nastoupit na něj,
takže by to pak mělo být vzadu klidnější.“
●● Byli hráči na tento styl dostatečně
fyzicky připraveni?
„Je to samozřejmě náročné, úspěch
spočívá v běhání, ale je důležité, abyste
byli na baloně a tvořili hru, protože pak
se vám běhá snáz. Když na balonu nejste,
jste pasivní a balon honíte, tak se uštvete.
A navíc nyní můžete střídat pět hráčů,
takže já mohu třeba v šedesáté minutě
stáhnout čtyři kluky a poslat na hřiště
čerstvou krev. Tím pádem kraje sestavy,
které mají běhat nejvíc, by měly vydržet
něco víc než poločas, což si myslím, že je
v jejich silách.“
●● Znamená to, že máte dostatečně
široký i kvalitní kádr a nemusíte se
spoléhat jen na třeba třináct jmen?
„Přesně tak. To vlastně bylo mým cílem, když jsem přišel do Kostelce. Chtěl
jsem zkvalitnit hru, abych mohl sestavu
prostřídat a hráči nebyli jen do počtu.
Dneska nemá nikdo problémy, daří se
nám a dostávali příležitost i hráči z dorostu,
jako jsou Ondra Navrátil a Jan Holoubek,
kteří de facto teď vyšli z žáků a už dostávají
prostor za muže. Nezklamali a svoje úkoly
si plní.“
●● Nastanou tedy nějaké změny
v kádru?

„Ne. Když jsem přišel, tak jsme oslovili deset hráčů a pět se nám jich podařilo ulovit,
z tohoto pohledu panovala spokojenost.
Mančaft šlape a já nemám důvod někoho
hledat. Navíc trendem je hrát s hráči
z Kostelce a okolních obcí, což se daří plnit
a oni kvalitu mají, takže není potřeba něco
měnit. Kdyby to nefungovalo, tak bychom
to museli řešit, ale nyní ne.“
●● Těšíte se o to víc na tradiční fotbalový ples?
„Rozhodně! Kluci opět něco nachystají
a myslím si, že je to pozvánka pro všechny.
Něco připravují, já sám nevím co, i pro mě
to bude překvápko, ale opět bude nějaký
speciální program.“
●●Vpodzimníčástijstejedinkrátnebodovali. Platí, že jste nemuseli řešit žádný
problém a vše klapalo na jedničku?
„Přesně tak. Když se podívám zpátky,
odehráli jsme dobré zápasy i nějaké
slabší, ale diktovali jsme hru a přehráli
nás jen Nové Sady. Tam jsme ovšem
dokázali vyhrát. Výsledkově nám
nevyšly Nemilany, kde to byl zápas
blbec, tam se nám nepotkalo vůbec nic.
Takový zápas ale musel přijít, protože
už jsem měl strach, aby nosánky nebyly
příliš vzhůru. (úsměv) Bez proher není
vítězství, pak jsme opět víceméně hráli
dobře, až na poslední zápas, který se už
neměl hrát. Tam počasí nevyšlo, nikomu
se nechtělo, utkali se ‚blbý a blbější', my
byli ti blbější... Od začátku jsem věděl, že
je to špatné.“
●●A lze podle vás celou sezónu odehrát
bez výraznějšího zakolísání?
„No samozřejmě, měli bychom to
dokázat! Jdeme zápas od zápasu a každý
z nich chceme vyhrát. Jsme si vědomi kvality, která v nás dříme, ale je potřeba mít
nejen víru v sebe, ale i pokoru k soupeři.
Nebude to jednoduché, začátek máme
těžký a prvních pět šest kol hrajeme s týmy
z vrchu tabulky, pokud však uspějeme, tak
už budeme vědět víc.“
●● Jsou kluci psychicky připraveni
na roli lídra, na něhož se budou chtít
všichni vytáhnout?
„Budeme lovná zvěř, tou jsme ale byli
už na podzim. Já říkám, že když máme
výkonnost a budete si plnit úkoly, tak by
se to mělo prokázat. Nebude to jednoduché, nikdo se neporazí sám, musíte
předvést určitou kvalitu, dát první dva góly.
Pak teprve se hraje líp, do té doby bojuje
každý, ať jsou to žáci, dorostenci, tým o tři
třídy níž. Musíte hrát naplno a nepodcenit
nikoho.“
●● Co říkáte na úroveň soutěže, je
srovnatelná s „A“-skupinou?
„Já jsem tu teprve rok, takže to příliš
nevnímám, ale Kostelečáci, kteří I.B třídu
několik let hráli, říkají, že kvalitnější by
měla být ta druhá skupina. Já si to tak
úplně nemyslím. V naší grupě hraje velice
dobře Protivanov, kde to má pan Pospíšil
výborně poskládané a pracuje se tam
koncepčně. Kvalitní jsou i Nové Sady nebo
Jesenec, takže záleží na momentální formě.
Když jsme hráli ‚áčko', tak jsme na jaře byli
po mém nástupu třetí a můžu říct, že nás
nepřejel nikdo, pouze jsme si některé zápasy pokazili vlastními chybami.“
●● Kdy zahajujete přípravu na druhou
polovinu sezóny?
„Začínáme až třetího února. Budeme
doma, vše proběhne ve vlastní režii. V této
soutěži je problém, že kluci jsou na školách,
takže se budeme potkávat hlavně od pátku
do neděle, minimálně dvakrát až třikrát.
A v týdnu to bude individuální podle toho,
kolik nás bude. Když deset, tak se potkáme,
když tři čtyři, tak dostanou individuální
plán do posilovny, budou si ho plnit sami.
V těchto soutěžích je nereálné, abychom to
hlídali jako třeba v dorostu.“
●● Zhruba půldruhý měsíc vám bude
stačit k vyladění formy pro jaro?

“

Když budeme hrát aktivně,
tak v uvozovkách ani nepotřebujeme
gólmana, protože i když dám do branky
pytel, tak bychom měli utkání odehrát
úspěšně. Máme to rozehrané tak,
že budeme alibisti, kdybychom řekli,
že chceme skončit druzí...

„Ano. Raději měsíc a fous, jít do intenzity
než dva měsíce trénovat. Kluci dostali individuální plány, které si plní sami, a třetího
února už půjdeme do plných. Kdo mi tam
umře, ten mi tam umře, je na nich, jak se
přes tento klid a mír udržují v kondici.
A co se přáteláků týče, začínáme devatenáctého února doma s Klenovicemi,
čímž nám vyvrcholí třídenní soustředění
s dvoufázovými tréninky na ukončení této
fáze přípravy, pak jdeme víkend co víkend
a máme za soupeře Plumlov, Slatinice
a generálku s Čechovicemi.“
●● Jdete do zbytku soutěže s jasně
stanoveným cílem zvítězit a postoupit?

„No určitě. Já chci vyhrávat a máme to
rozehrané tak, že budeme alibisti, kdybychom řekli, že chceme skončit druzí nebo
třetí! Chceme vyhrát co nejvíce zápasů,
dát co nejvíc gólů, uhrát co nejvíc bodů.
Ovšem postup je druhá věc. Kostelec by
si ho zasloužil, podmínky tu jsou výborné,
dvě travnatá hřiště nemá nikdo. Navíc výbor, všichni lidé okolo a hlavně pan Grepl
si to zaslouží, všichni dělají maximum. Je
ale věcí vedení, jak se rozhodne, to si musí
říct sami. Já jsem od toho, abych kluky co
nejlépe připravil a oni podávali ty nejlepší
výkony a vyhrávali co nejvíce zápasů.
Zbytek už je na ‚bafuňářích'. (úsměv)“

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
– hráèské statistiky na podzim 2016
èíslo/hráè

Z

Min

G

ŽK

ÈK

Lukáš MACH
Jakub MENŠÍK
Lukáš MENŠÍK
Jan VÍTEK

brankáøi
1
90
1
90
1
90
11
997

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Lubomír BALÁŠ
Ondřej CHYTIL
Petr KANKOVSKÝ
Milan SYNEK
Jan ŠMÍD
Jakub ZATLOUKAL

obránci
12
1022
13
1087
9
225
14
766
7
587
12
336

7
1
2
0
0
0

2
3
0
4
0
1

0
0
0
0
0
0

Ivo GREPL
Lukáš GRULICH
Jan HOLOUBEK
Tomáš LANGR
Aleš MÓRI
Ondřej NAVRÁTIL
Juraj ŠULC
Pavel VYHLÍDAL

záložníci
14
1177
1
32
7
36
8
483
10
633
4
38
1
14
13
496

4
0
0
0
2
0
1
3

0
0
0
2
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Matěj KLIMEŠ
Michal LUŽNÝ
Petr MERTA
David PREISLER
Martin ŽÍDEK

útoèníci
14
1087
13
661
1
14
13
939
13
563

4
1
0
17
2

1
3
0
3
1

0
0
0
0
0

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
Asistent: Petr WALTER
Vedoucí týmu: Vladimír STANĚK

letos slavíme jubileum...

Pondělí 30. ledna 2017
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KDY SE ESKÁČKO VÝSLEDKOVĚ PROBUDÍ?
PROSTĚJOV Přestože je zimní
příprava v plném proudu, v případě Prostějova jakoby byl důraz na
slově zimní. Nehostinné meteorologické podmínky snad způsobily zamrznutí střelecké potence
nejen stávajících hráčů, ale i těch nově testovaných. Vrásek na čele činovníků realizačního týmu tedy před startem druhé poloviny
sezony rozhodně neubývá. Ba právě naopak...

EXKLUZIVNĚ

Tomáš Kaláb
Soustředění v Ústí nad Orlicí mělo s
těmi předešlými společnou snad pouze
lokalitu. Pravda, marodka se eskáčku v
zimních měsících nevyhýbala nikdy, ale
letos jdou absence do extrému. S výpravou eskáčka totiž vůbec neodcestovali
Schuster, který dokončuje pooperační rekonvalescenci, zranění Šteigl, Petržela a Hirsch. Pouze divákem byl navíc Skwarczek laborující s kotníkem
a na hřišti nebyl ani brankář Neoral,
který se zařadil do stavu nemocných.
Kromě hráčů, kteří s výpravou vůbec

neodcestovali, do zápasů i samotné přípravy příliš nezasáhli ani Rus
(zranění ruky), Pančochář (koňar od
Žondry), Neoral (nemoc), Píchal a
Langer (zranění), obzvláště dobře na
tom nebyl ani Machynek (naražený
nárt), přesto nastoupil.
Pohled na páteční odpolední trénink
tedy byl pro pozorovatele tedy poněkud
tristní. Chtělo by se říci, že na umělce trénovala pouze polovina, přičemž ta druhá
má stanoviště někde úplně jinde. A to ještě kádr na soustředění doplnil kmenově
stále opavský Tomáš Machálek.
Zatímco jeden z trenérů Roman Po-

pelka organizoval svůj tucet hráčů při
pilování herních dovedností, na tréninku
jediného gólmana Halousky se podílel
prakticky celý realizační tým. Petar Aleksijević neúnavně servíroval do šestnáctky
jeden centr za druhým, na nějž se snažili
naskakovat masér Marek Roba a vedoucí týmu Martin Musil. Zejména prvně
jmenovaný vydržel po celou dobu tréninku, nehledě na ztrátu čepice při výskoku, co nejlépe imitovat reálnou herní situaci. Při závěrečném „báčku“ se tak musel
do druhé branky postavit bývalý gólman
Aleksijević. A dodnes udivuje svými pohotovými zákroky. Vrcholem tréninku
pak byl pokutový kop, který bez diskusí
odpískal sudí Popelka. Míč si postavil na
značku osvědčený exekutor Karel Kroupa, ale Aleksijević jej vychytal! Jeho obrana byla tak zkoprnělá, že si nakonec přece
jen nechala dát branku, přesto „jeho“ tým
nakonec slavil vítězství.
V podobném duchu hodnotil Petar
Aleksijević celé soustředění. „Poznamenalo jej množství nemocných a zra-

něných hráčů, což je samozřejmě velké
mínus. Nebyli jsme kompletní a nemohli
tak naplnit vše, kvůli čemu jsme do Ústí
nad Orlicí přijeli,“ popsal objektivní
důvody. Přesto našel i pozitivum. „Dostali příležitost mladší kluci a v utkání s
Olympií prokázali, že mají zájem bojovat
o místo v sestavě,“ pochválil především
Zapletala, který zanechal v první půli příznivý dojem.
Současné extrémní problémy s marodkou nepamatuje ani generální sportovní
manažer František Jura. „Přijížděli jsme s
jednadvaceti hráči a v sobotu dohrávalo
dvanáct. Přesto jsme zápas s Olympií
zvládli, neustálý problém máme ve finální fázi, hra jako taková špatná nebyla.
Je potřeba říci, že soupeř měl nespornou kvalitu, disponuje ligovými hráči.
Minimálně remizovat jsme si zasloužili,“
soudil s odkazem na posledních dvacet
minut, kdy byl Prostějov lepší, Olympia
hrála z obrany pouze na brejky.
„Těžko říci, jestli důvodem byl úbytek
sil či prestižní vítězství, což bylo vidět

Rozhovor s Michalem Zapletalem
najdete na www.vecernikpv.cz
Vítězný tým pátečního „báčka“.

i na hřišti samotném. Málokdy jsem
viděl, že by soupeř v přátelském utkání
zakopával míče, aby šetřil čas. Ale to je
v pořádku, fotbal se hraje na vítězství
i v přátelácích. Ze stávajících zápasů,
nejen z toho posledního, jsou hráči
neskutečně dokopaní, všichni soupeři

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Tomáš Kaláb

hrají maximálně agresivně a náš největší problém je, že se tomuto trendu
nedokážeme přizpůsobit. Nemůžeme
se rozčilovat, že soupeři hrají tvrdě, tak
se prostě dnes hraje,“ pojmenoval asi
největší problémy současného kádru
Jura.

Tomáš Machálek:

Prioritou střední záložník. ZN.: HLEDÁME návrat se zkomplikoval
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV
Ě
Z první vlny pěti hráčů, kteří rozšířili kádr Prostějova
hned od počátku zimní přípravy,
zůstalo zatím kvarteto, přičemž zejména gólman Halouska a ofenzivně založený Čtvrtníček mají jistotu
jarního angažmá. Na to hlavní ale
eskáčko stále čeká...

Tomáš Kaláb
Na soustředění dorazil z Opavy Tomáš
Machálek, který by v optimální formě

Na zkoušku dorazí Francouz Dramé

mohl být pro ofenzivu dalším přínosem, ale to podstatné, tvořivý a hlavně
zkušený střední záložník stále chybí.
„Stále hledáme. Jsme v poměrně složité
situaci, nebudeme zastírat, že se k nám
hráči zrovna nehrnou. Snažíme se pro
to udělat maximum,“ přiznal Večerníku
generální sportovní manažer František
Jura. Podle jeho slov už někteří hráči byli
na dobré cestě, jejich angažmá ale nebylo možné dotáhnout do konce.
„Máme některé další tipy, takže nezbývá než čekat. V pondělí přijede z
prvoligového Slovácka na týdenní
zkoušku střední záložník Soufiane

Dramé, který může hrát defenzivně
i ofenzivně. Po zápase ve Skalici si
jeho působení vyhodnotíme,“ odtajnil další jméno Jura. Ovšem ani brzy
jedenadvacetiletý hráč tmavé pleti
nemůže být dozajista tím, kterého
eskáčko zoufale potřebuje. Přitom
není vyloučeno ani posílení na jiném
postu kromě středního záložníka.
Petar Aleksijević i František Jura se shodují na avizovaném zužování stávajícího
kádru, který prozatím opustili pouze
brankář Kofroň a testovaný útočník
Schmidt. „Máme problém s dlouhodobě zraněnými hráči a těžko zatím

odhadnout, jak na tom budou před
startem soutěže. Navíc ještě očekáváme nějaké posily, což samozřejmě opět
zamíchá sestavou, takže je předčasné v
takové situace jakkoli zužovat stávající
kádr,“ vyjádřil se Aleksijević.
„Je několik třetiligových klubů, které
čekají, koho z kádru vyřadíme, ovšem
vzhledem k velkému počtu zraněných
hráčů se naše rozhodování trochu oddálí.
Musíme nejprve zrevidovat, jak to na
marodce vypadá, takže unáhlená rozhodnutí nečekejte. Nějaké závěry můžeme udělat až koncem nadcházejícího
týdne,“ konstatoval pro Večerník Jura.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Přestože známé
přísloví praví, že dvakrát do jedné řeky
nevstoupíš, jeho platnost může popřít
odchovanec eskáčka Tomáš Machálek, který má opět našlápnuto na jarní
hostování ve svém bývalém klubu.
Bude-li tomu opravdu tak, rozhodne
jednání hned mezi třemi kluby.
„V podzimní části jsem po úspěšné letní
přípravě a následném zranění v podstatě
nehrál. Hned v úvodu zimní přípravy mi
trenér naznačil, že ne všichni mají stejnou
startovní pozici v usilování o základní
sestavu,“ prozradil exkluzivně Večerníku
Tomáš Machálek s tím, že projevil zájem
opět odejít na hostování do domovského Prostějova.

Věci však byly tentokrát komplikovanější. „Vedení o mě nemělo zájem, na rozdíl
od několika třetiligových klubů. Pro mě
ovšem byla volba jasná. Pokud mám jít
do třetí ligy, pak jedině do Líšně, kterou
nyní trénuje můj otec. Už jsem tam měl
téměř vše podepsané snad kromě přestupního lístku,“ vyjasnil situaci Machálek. V tu chvíli nastal zvrat a 1.SK projevil
zájem o Machálkovo otestování na soustředění v Ústí nad Orlicí. „Samozřejmě
bych rád Prostějovu na jaře pomohl, ale
teď už to nezáleží vůbec na mně. Do jednání musí vstoupit Opava, Líšeň i Prostějov a najít dohodu. Pak se samozřejmě
v Prostějově rád znovu objevím,“ věří v
pozitivní východisko Machálek. (tok)

Kanár od prvoligového Za Olympii rozhodl

Hradce Králové... oslavenec Piták
FC HK
1.SK PV

6:0

HRADEC KRÁLOVÉ S pověstným
tenisovým kanárem odjížděli v úterý
z východočeské metropole na navazující soustředění v Ústí nad Orlicí
fotbalisté 1.SK Prostějov. Nic naplat,
celý zápas lze zkratkovitě charakterizovat jako hru kočky s myší. Účastník
první ligy měl navrch ve všech
herních činnostech a o výsledku rozhodl během dvaceti minut.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Výprava odjela z Prostějova uplynulou středu už o půl sedmé ráno a
zamířila nejprve do Hradce Králové,
odkud se po zápase a obědě v Novém
Adalbertinu přesunula do známého
Sportcentra Tichá Orlice. V tamějším
areálu je plánováno tradiční čtyřdenní
soustředění. „Opět nás začala sužovat
početná marodka, takže jsme dávali
těžko dohromady základní jedenáctku
u vědomí, že zápas s Hradcem odehrát musíme,“ poznamenal po zápase
generální sportovní manažer František
Jura. Celý zápas tak odchytal Halouska,
který si také „užil“ svůj gólový příděl.
Na netypickém postu pravého beka se
představil Hladík, stoperskou dvojici se
Susem vytvořil Machynek a na křídlech
v záloze běhali Machálek s Píchalem.
Kroupu doplnil v ofenzivě Čtvrtníček.
Skóre se měnilo už po třech minutách. Do bleskového kontru se vlevo

rozběhl Mudra, míč posunul Pázlerovi
a ten zkušeně přehodil vybíhajícího
Halousku - 1:0. Ten ještě v první desetiminutovce vyboxoval na roh dva pokusy
domácích. Po čtvrthodině hry ale našel
Pavel Černý zprava výhodněji postaveného Pázlera a ten placírkou k tyči
navýšil skóre - 2:0. O pět minut později
z dalšího brejku tentýž hráč vybídl ke
skórování Mudru, který se trefil podél
gólmana Halousky – 3:0. Neuplynula
ještě ani půlhodina, když sudí Orel posoudil zákrok Hýbla u hranice šestnáctky
jako penaltový, jenže Súkenník pálil nad
branku. Vzápětí předvedl dva nevybíravé
zákroky Žondra, což odnesl Pančochář
s Čtvrtníčkem, a viník byl po zásluze
odměněn aspoň žlutou kartou. Tu
ostatně po chvíli vyfasoval i Pančochář
za údajné filmování pádu v pokutovém
území. Těsně před přestávkou ještě
Halouska reflexivně vychytal Žondru.
Po změně stran nechápala prostějovská
lavička, za co odpískal vrchní arbitr

další penaltu, když Pázler svou akci
dokončil. Každopádně Súkenník
dostal příležitost si napravit reputaci,
čehož beze zbytku využil - 4:0. Po
deseti minutách druhé půle se trochu
zviditelnili i hosté, když Lindr vyškrábl
nad břevno Fládrovu střelu a Kroupa
obešel i gólmana a naservíroval míč
Píchalovi, ten byl ale při zakončení
zablokován. Po hodině hry se jeden z
domácích prosmýkl podél brankové
čáry a ve skrumáži před brankou se
nejlépe orientoval Vlkanova - 5:0.
Téměř vzápětí si dezorientovaný
Pančochář srazil míč do vlastní branky
a bylo to 6:0. Na tom už nic nezměnil
ani Píchalův pokus, všechny střelecké
navštívenky hostů domácí gólmani v
klidu zneškodnili. Zbylá půlhodina se
už poklidně dohrála, přičemž v závěru
se na hřiště podívali i dorostenci
Marčík se Smékalem, kteří dostali také
pozvánku na soustředění „áčka“.
Statistikyzutkánínajdetenastraně24

Pozápasové hodnocení trenérů
Bohuslav PILNÝ
- asistent trenéra H. Králové:

Petar ALEKSIJEVIÆ
- asistent trenéra1.SK Prostìjov

„Zápas jsme rozhodli během dvaceti minut. Z mého pohledu byl zápas pro hráče až příliš jednoduchý.
Dopředu jsme předvedli několik kvalitních akcí, dozadu nás soupeř moc
neprověřil. Snažili jsme se tým udržet
v určitém tempu, to po hodině hry,
a vlivem vývoje zápasu, na konci zápasu polevilo. Bohužel jsme si z utkání
odnesli i nepříjemné zranění Honzy
Pázlera, který si podvrknul kotník
v penaltovém souboji."

„Chtěli jsme navázat na předchozí
zápasy, v nichž jsme byli spokojeni
aspoň s některými pasážemi, ale musím uznat, že tento soupeř v tuto chvíli
byl pro nás opravdu hodně silný. Hradec je nějaké dva týdny před prvním
jarním kolem a je znát, že je v posledních fázích přípravy. My jsme byli
omezení nemocemi a zraněními, což
samozřejmě neomlouvá věci, které
jsme opět dělali špatně. Druhý a třetí
gól byl o nedůrazu a naivitě z naší strany.
Se soupeřem s takovým nasazením
a pohybem, jaký předvedl Hradec
Králové, nemáme šanci hrát.“

www.vecernikpv.cz
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ÚSTÍ NAD ORLICÍ Druhý zápas v
jednom týdnu proti týmu z Hradce
Králové měl úplně jiné herní parametry, přesto ani tady výsledkový
efekt nepřinesl. Naprosto vyrovnané utkání rozhodly standardní
situace - zatímco Piták z přímého
kopu trefil přesně, Fládr ze stejných
situací nechal vyniknout gólmana.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Vzhledem k opravdu nadstandardní
marodce neměli trenéři Prostějova příliš na výběr, koho do zápasu postavit.
A jestliže měli ještě při rozcvičce mimo
náhradního gólmana třináct bojeschopných hráčů, před výkopem se i
tak chudý počet smrskl na pouhých
dvanáct, když s nataženým svalem odstoupil levý bek Hýbl...
Trenér eskáčka Petar Aleksijević reagoval stažením Sečkáře na levý kraj obrany a na jeho místo v záloze nasadil Zapletala. A tento vynucený tah se ukázal
jako velmi úspěšný, protože to byl právě Zapletal, kdo táhl zejména v prvním
poločase většinu útoků druholigového
celku. V jednom případě se dokonce
dostával do gólové šance, avšak finální
fázi nevyřešil úspěšně. A tak se po většinu zápasu hrálo mezi šestnáctkami a
ojedinělé střely směřovaly buď mimo
branku, nebo je s úspěchem likvidovali
gólmani. Náboj ovšem zápasu nechy-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Hlavičkový souboj Skwarczeka (č. 6) sleduje zblízka Fládr, v pozadí zápasový kapitán
Tomáš Machálek.
Foto: Tomáš Kaláb

běl, o čemž svědčilo množství faulů,
emocí a napomínání rozhodčím. V
takové situaci obvykle rozhodují standardní situace. Těsně před přestávkou
měl příležitost z přímého kopu Fládr,
jeho pokus ovšem našel v rukavicích
hradecký brankář.
Chvíli po změně stran přišel na druhé straně zákrok na samé hranici
pokutového území, balón si postavil
Piták a trefil přesně - 1:0. Posledních
dvacet minut měli Hanáci jednoznačnou herní převahu, přestože

musel po hodině hry odstoupit s
nakopnutými oběma kotníky Čtvrtníček a nahradil jej Milan Machálek.
Olympia úporně bránila hubený
náskok, o nějž mohla přijít v samotném závěru. Další Fládrův přímý
kop ovšem gólman konečky rukavic
vytěsnil nad břevno.
Na výsledkový úspěch v přípravě tedy
bude eskáčko čekat minimálně do sobotního zápasu s vedoucím celkem
druhé slovenské ligy Skalicou...
Statistiky z utkání najdete na straně 24

Pozápasové hodnocení trenéra
Petar ALEKSIJEVIÆ - asistent trenéra1.SK Prostìjov
„Opět jsme prohráli, takže nemůžeme mluvit o nějaké spokojenosti. Z
mého pohledu ovšem dnes hráči chtěli zápas jednoznačně vyhrát, určité
situace jsme ovšem mohli v předfinální a finální fázi vyřešit lépe. To je
ostatně příčina toho, proč jsme i dnes prohráli. Soupeř dokázal potrestat
jednu standardní situaci, z níž skóroval, my jsme naopak volili před brankou
příliš komplikovaná řešení. Za pozitivní považuji přístup hráčů k utkání.
Olympia má zkušené mužstvo s některými ligovými hráči, na což jsme se
připravili a odvedli výkon, na který momentálně máme. Trochu nešťastně
jsme prohráli naprosto vyrovnané utkání.“
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letos slavíme jubileum...

fotbal

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Volby okresních fotbalových „pohlavárů“ proběhly v klidu:

POST PŘEDSEDY SI UDRŽEL MILAN ELFMARK
SMRŽICE Překvapení se nekonalo. Jak Večerník předpovídal, tak
se i stalo. Volební Valná hromada Okresního fotbalového svazu
Prostějov potvrdila ve funkcích všech šest členů výkonného výboru a také dosavadního předsedu. Žádní protikandidáti se totiž
nenašli, samotného zasedání se dokonce zúčastnilo pouze osmadvacet klubů. „Nevím, jestli je to proto, že to děláme tak dobře
a všichni jsou spokojení, nebo je dění na svazové úrovni vůbec
nezajímá. Samozřejmě bych si přál, aby platilo to první,“ konstatoval znovuzvolený předseda OFS Milan Elfmark. On i všichni
členové výkonného výboru byli během sobotního dopoledne
zvoleni jednohlasně.
bylo vždy přespočet, v uvolněné
a přátelské atmosféře. Na post předsedy kandidoval pouze stávající
předseda Milan Elfmark, kandidaturu na členy výkonného výboru
podala také jen stávající šestice - Ladislav Dudík, Miroslav Juránek, Jan
Kubalák, Roman Minx, Jiří Přikryl
a Josef Sklenář.
Jediné změny tak doznala revizní
komise. Ze stávající trojice podal

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Volební Valná hromada OFS proběhla oproti zvyklostem předchozích let, kdy proti sobě brojily různé
skupiny a kandidátů na různé funkce

Výsledky voleb OFS Prostìjov na období
2017 až 2020 na VVH dne 28. ledna 2017
Volba èlenù výkonného výboru: veøejná
počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím:

27

nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím:

14

celkový počet hlasujících:

27

počet hlasů nutných ke zvolení:

14

kandidát Ladislav Dudík obdržel:

27 hlasů

kandidát Miroslav Juránek obdržel:

27 hlasů

kandidát Jan Kubalák obdržel:

27 hlasů

kandidát Roman Minx obdržel:

26 hlasů

kandidát Jiří Přikryl obdržel:

27 hlasů

kandidát Ing. Josef Sklenář obdržel:

27 hlasů

všichni kandidáti byli zvoleni za členy VV OFS Prostějov
Volba èlenù revizní komise: veøejná
kandidát Jiří Němec obdržel:

27 hlasů

kandidát Stanislav Píchal obdržel:

26 hlasů

kandidát Ing. Ivan Polák obdržel:

27 hlasů

kandidaturu pouze Stanislav Píchal.
Zbývající dva muži, Roman Jedlička
a předseda RK Miroslav Navrátil, rezignovali. Nově tak kandidovali Jiří
Němec a Ivan Polák, oba uspěli.
Řídícím předsedou Valné hromady byl zvolen Miroslav Juránek,
jenž navrhl veřejnou volbu do
všech funkcí, kterou přítomní
delegáti jednohlasně schválili.
Představil a navrhl také členy jednotlivých komisí - mandátové (Luděk Weiser, Jiří Hubál, Vítek Minx),
návrhové (Jiří Němec, Stanislav
Píchal, Zdeněk Vysloužil), volební
(Jaroslav Čížek, Ondřej Škultéty,
Miroslav Běhal) a dvojici sčitatelů:
Vladimír Boček a Radek Bureš.
Po vystoupení předsedy OFS Milana Elfmarka, ve kterém stručně
shrnul činnost v předcházejícím
volebním období a představil
rozpočet na rok 2017, došlo k diskusi. Největší aplaus sklidil šéf konického fotbalu Jiří Kučera, jenž
mluvil z duše většině delegátů.
„FAČR by se měl zamyslet nad
tím, co nejvíce trápí vesnické kluby. Je to neúměrná ekonomická
zátěž s vyplácením rozhodčích.
Navrhuji, aby náklady spojené
s rozhodčími hradil centrálně
FAČR,“ vystoupil Kučera a za potlesku pokračoval: „Další věcí je
zákon zakazující prodej alkoholu
a více než desetistupňového piva
na sportovních zápasech. Vždyť
kouzlo vesnického fotbalu je právě v tom, že si divák dá klobásu
a čtvrtku. Hlavouni z Prahy s oblibou říkají, že se fotbal hraje hlavně pro lidi. Tak by s tím měli začít
rychle něco dělat, nebo žádní lidé
na fotbal chodit nebudou!“

FOTOGALERIE
klikni na

Staronová sestava VV OFS Prostějov: (zleva) Jiří Přikryl, Miroslav Juránek, Ladislav Dudík, Jan Kubalák, Milan Elfmark
a Roman Minx. Chybí Josef Sklenář.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Právě problematické omezování prodeje alkoholu a vlastně
všeho se zavedením EET je tématem, které hýbe fotbalovou
veřejností. Aby měl registrační
pokladnu každý stánek, v němž
se jednou za týden nebo čtrnáct
dní vytočí sud piva a prodá dvacet
klobás, je mírně řečeno na hlavu
postavené.
„Mám dobrý dojem z toho, že
činovníci, kteří na valnou hromadu dorazí, mluví k věci. Není to
o tom, že bychom se dohadovali,
ale snažíme se fotbal řešit. Druhou
věcí je, že účast klubů by měla být
vyšší. Není to o tom, aby kluby jen
říkaly, co všechno je špatně, ale

všichni tři kandidáti byli zvoleni za členy RK OFS Prostějov

Volba předsedy: veřejná

26

samy se aktivně zapojily,“ glosoval Milan Elfmark, který tak bude
moci navázat na své první čtyřleté
působení ve funkci.
Po téměř půl hodině trvající diskusi začaly samotné volby. Milan
Elfmark byl zvolen šestadvaceti
hlasy, když se sám jako delegát
Olšan hlasování zdržel. Pětice
kandidátů do výkonného výboru (Dudík, Juránek, Kubalák,
Přikryl a Sklenář) dostala důvěru všech sedmadvaceti delegátů, zbývající Roman Minx jich
obdržel o jeden méně, protože
se jako delegát Ptení hlasování
zdržel.
Obdobně hladký průběh mělo
i hlasování pro navržené kandidáty
revizní komise. Jiří Němec a Ivan
Polák dostali plný počet sedmadvaceti hlasů, Stanislav Píchal
o jeden méně, protože se sám jako
zástupce Kostelce na Hané zdržel.
Novým předsedou revizní komise
se stal Jiří Němec. „Dlouhodobě
pracuji v komisi rozhodčích. Byl

jsem osloven panem Elfmarkem,
jestli bych nechtěl pokračovat
i v té druhé fázi. Nějaký čas jsem si
to rozmýšlel, ale pak jsem do toho
šel. Snad ta práce k něčemu bude,“
komentoval svou novou funkci Jiří
Němec.
Celkově tak dopadly volby
podle předpokladů, i když
předsedu OFS mrzí malý zájem ze strany klubů. „Osobně
jsem předpokládal, že se objeví
víc kandidátů a zájemců o práci
ve výkonném výboru. Bohužel se
tak nestalo,“ zamyslel se Elfmark.
„V dalším období je pro nás stěžejní dořešit otázku sídla svazu.
Musíme také projednat podněty,
které dnes vznesly kluby a uložily
je k projednání ve výkonném výboru. Chceme být tak prodlouženou rukou klubů ve vztahu
k asociaci,“ dodal staronový první
muž regionální kopané, s nímž
vám Večerník přinese už v jednom z únorových čísel obsáhlý
rozhovor.

staronové vedení ofs prostìjov
kandidát RNDr. Milan
Elfmark obdržel:

Předsedou byl zvolen RNDr. Milan Elfmark

předseda:
členové:

Konický šéf Jiří Kučera jakoby mluvil z duše většině přítomných. Foto: Zdeněk Vysloužil

17012710115

14
poèet hlasù nutných
ke zvolení:

27
celkový poèet hlasujících:

14
nadpolovièní vìtšina
delegátù s hlasem
rozhodujícím:

poèet pøítomných delegátù
s hlasem rozhodujícím:
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BYLI JSME
U TOHO

předseda revizní komise:

Milan Elfmark
Ladislav Dudík
Miroslav Juránek
Jan Kubalák
Roman Minx
Jiří Přikryl
Josef Sklenář
Jiří Němec

17010610024
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rozhovor

letos slavíme jubileum...
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„TURNAJ
V
PROSTĚJOVĚ
JE
MOJE
SRDCOVKA!“
Nezdolný veterán Radek Štěpánek snese srovnání s Jaromírem Jágrem
MELBOURNE, PROSTĚJOV
Jedenadvacátou sezónu na světovém okruhu ATP začal v letošním
roce kroutit populární tenista Radek Štěpánek, jehož kariéra byla
v několika případech výrazně
ovlivněna prostějovským klubem.
Právě z kurtů TK Agrofert vyrazil
dobývat svět, právě zde se třikrát
radoval z vítězství na UniCredit
Czech Open a právě tady na Hané
našel úrodnou půdu pro rozvoj
své kariéry nejen po sportovní
stránce. S místním oddílem získal
čtyři extraligové tituly a navíc to
byl šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek, kdo jej přivedl
zpět do sestavy České republiky v Davisově poháru. Bez silné
prostějovské vazby by se Štěpánek zřejmě nestal dvojnásobným
vítězem této prestižní týmové
soutěže. Ve městě má řadu kamarádů a zdejší fanoušci jej milují.
Z jejich pohledu zůstal vyslancem
Prostějova a sám tenista uznává, že na zdejší kurty se obzvlášť
rád i opakovaně vrací. „Areál má
pro mě velké kouzlo,“ zopakoval několikrát Štěpánek, který
i v osmatřiceti letech prohání
o generaci mladší soupeře a udivuje svět svým citem pro hru, přičemž nepřestává fanoušky bavit
často až žonglérskými kousky. Naposledy se tak dělo při úvodním
grandslamovém podniku roku
2017 Australian Open v Melbourne, odkud je také náš rozhovor.

v rámci exkluzivního
w
interview
erník
pro Večerník
se ptal

Ladislavv VAL
VALNÝ
NÝ
za přispění
ění Petra
Peetra Kozáka
●● Řada vašich vrstevníků
rstevníků už tenisový kolotoč dávno opustila,
vy zůstáváte. Kde v sobě neustále
tupovat tréninberete chuť podstupovat
kovou dřinu, bez níž se nedá na
kurtu uspět?
„Dopředu mě ženee především tournaji chci vyhrát,
ha. Na každém turnaji
rky další medaile
přidávat do své sbírky
a poháry. A hrozně mě baví překvaovináře a ostatně
povat. Fanoušky, novináře
i sám sebe. (úsměv) S tím každý den
vstávám.“
●● Hodně lidí vás kvůli sportovní
vá s Jaromírem
oddanosti srovnává
Jágrem. Vnímáte, že máte podobný osud?
ou lásku ke spor„Máme stejně velkou
odně se obětovat.
tu a jsme ochotni hodně
A je jedno, že se věnujeme jiným
álnímu nebo kosportům, individuálnímu
lektivnímu, ta láskaa je stejná. Mluvili jsme spolu takéé o soukromých
ámě některé věci
věcech a i tam mámě
společné.“
●● Při své dlouhověkosti
ověkosti lámete
íklad druhý nejrekordy. Jste například
starší tenista, kterýý prošel letošní
alian Open. Co
kvalifikací Australian
ilníkům?
říkáte takovým milníkům?
proží„Nějak zvlášť to neprožíyl
vám. Loni jsem byl
ný
často
srovnávaný
ho
s Connorsem a jeho
rekordy. Zápisů do
tabulek přibývá, ale na
to při příchodu na kurt
nemyslím. Pouze naa to, že
chci podat kvalitní výkon a vyhrát. Nic jiného v tuu chvíli neexistuje
ho názoru jedině
a je to tak podle mého
dobře.“
●● Jak na takový zápřah reaguje
nka?
vaše tělesná schránka?
ozřejmě. Nebu„Je unavená, samozřejmě.
stvá. Na druhou
du tvrdit, že je čerstvá.
ám, že vítěz není
stranu vždycky říkám,
nikdy vyčerpaný. Výhry napum-

pují člověku do žil úplně novou
energii.“
●● Nevadí, že se kolem vás prohánějí stále mladší soupeři?
(pousměje se) „To vůbec ne, jsem na
to zvyklý už dlouho. Přibližně každých sedm let na kurty vtrhne parta
mladých vlčáků a s těmi se peru o své
místo na slunci. Už je to někdy náročnější, ale těší mě, že se mnou stále
musí počítat.“
●● Stal se z vás expert na kvalifikace, od loňska jste jich zvládl
jedenáct ze čtrnácti. Co máte navíc oproti sokům v boji o místo
v hlavním turnaji?
„Pomáhají mi zkušenosti a znám
svoje tělo. Dřeme s Márou Všetíčkem (kondičním trenérem - pozn.red.)
jako volové a vyplácí se to. Vím, kdy
šlápnout do přípravy a kdy vypnout.
Zářný příklad byly tři turnaje, které
jsem loni na podzim obětoval. Odhlásil jsem se a čas věnoval cvičení.
Díky tomu jsem měl teď za sebou
dvanáct zápasů ve dvanácti dnech na
dvou kontinentech.“
●● Jsou souboje o pár volných
míst v hlavní soutěži náročnější
fyzicky, nebo psychicky?
„Po obou stránkách. První dvě utkání jsem v Melbourne hrál pokaždé
tři hodiny. Přiletěl jsem po fušce
v Dauhá a neměl chvíli na rozkoukání, srovnání se s časovým posunem.
Pak ale přišel den volna a ten mi moc
pomohl. Ve třetím zápase kvaldy mi
už bylo líp a se vším jsem se sžil.“
●● Štvalo vás hodně, že vám místo v pavouku uteklo o jedno místo
v pořadí ATP Tour?
„Naučil jsem se netrápit věcmi, kte
které nemůžu ovlivnit. Vnímal jsem, že
se na žebříčku blížím hlavní soutěži.
Neklaplo to, nedalo se nic dělat.“
●● Takže vám nevadí, že jste musel na začátku roku absolvovat na
turnajích kvalifikace o postup do
hlavní soutěže?
„Tak to prostě je. Nějak o tom nepřemýšlím, stejně to nemůžu ovlivnit. Dívám se na všechno pozitivně.
Díky kvalifikacím jsem mohl odehrát hodně kvalitních zápasů. A ty
nenahradí žádný trénink.“
●● Slýcháte v šatně hlášky, jež se
týkají vaší dlouhověkosti?
„Když jsme měli hráčský mítink, kde
se probíralo, že se na konci roku bude
konat ´Next Generation Masters´ pro
kluky do jedenadvaceti let. Tak jsem se
hned ozval, že to je diskriminace. A že
by v tom případě měli udělat Masters pro hráče od pětatřiceti
nahoru. Do téhle kategorie patří i Federer, takže
bychom to mohli prosadit.“ (smích)
●● Srb Djokovič
pravil, že ho svou
výdrží inspirujete.
Co vy na to?
„Určitě mě to od takového hráče těší.
Je hezké slyšet, že
jsem pro někoho
inspirací, ale taky
to je obrovská
zodpovědnost.

Kdyby hrál Novak ještě v osmatřiceti, bylo by to pro náš sport jen dobře,
protože je to obrovský šampion a dává
tenisu hrozně moc a hodně mu pomohl.“
●● Vzpomínáte si vůbec na
své první Australian Open?
„Když jsem sem poprvé letěl

na kvalifikaci, dostal jsem radu, ať
letím druhou stranou přes Ameriku.
Putoval jsem tři dny, dorazil s botami
od sněhu, v ruce banán. Než jsem si
uvědomil, že jsem tady, už jsem byl
z turnaje venku. Tak jsem se otočil
a letěl na challenger na Havaj, kde
jsem si zranil krk, po pěti gamech
skrečoval a letěl domů. Neměl jsem
moc peněz na cestování, takže to
nebyl úplně bezva zájezd. V Melbourne jsem nezačal moc dobře, ale
jak se říká, všechno je o koncovkách.
Vzájemnou lásku jsme si s Australian
Open postupně vybojovali.“
●● Co olympijské hry v roce 2020
a vaše čtvrtá účast pod pěti kruhy?
„Proč ne? (směje se) Je fakt, že mě to
napadlo. Poslední olympiáda v Riu
de Janeiru na mě zanechala velký
dojem a rád bych si to ještě jednou
zopakoval. Jsou věci, které se nedají
nikdy úplně ovlivnit. Ale jestli vydrží zdraví, zkusil bych to. Jsem už
takový, že mám rád výzvy, sám

si dávám docela náročné cíle. Netvrdím, že do další olympiády vydržím,
ale proč nemít takový cíl. Sny a přání se někdy plní. Nejen o Vánocích.
Třeba budu mít štěstí.“ (úsměv)
●● Máte i nějaké méně vzdálené
cíle? Přání pro právě odstartovanou sezónu?
„Plánů mám hodně. Uspět s novým deblovým partnerem Vaskem
Pospisilem. Je hladový, plný elánu,
mohlo by to fungovat. Půjde nám
o poháry, o úspěchy na grandslamech.
S tím jsme do spolupráce šli. Teď
v Melbourne to úplně nevyšlo, ale třeba na Wimbledonu cítíme šanci.“
●● A co v singlu, kde jste loni vypadl ze světové stovky, ale hned na
začátku roku se mezi elitu vracíte?
„Mým přáním bylo rychle se do
světové stovky vrátit a pěkně se
v ní zabydlet. (úsměv) Chci prohánět
kluky, kteří vědí, že to se mnou ješ-

●● Medailím a pohárům říkáte
bráškové a sestřičky. Přemýšlíte
někdy o tom, kolik jich ještě do
vitríny úspěchů přidáte?
„Co nejvíc! (zase úsměv). Ale vážně,
mám své ambice. Především jde o to,
aby mě tenis stále bavil. Jinak to nemá
smysl. A abych měl ze hry dobrý
pocit. Turnajový triumf je příjemný
bonus navíc. Ocenění práce. Myslím,
že z tohoto pohledu jsem v posledních měsících udělal hodně. Nějaký
úspěch bych si docela zasloužil. Ale
plánovat nic nejde. Před devíti lety
jsem byl hodně zraněný. Půl roku
jsem nehrál a vlastně ani nevěděl, jestli se vrátím k tenisu. Beru to jednoduše, dokud to půjde, chci vyhrávat.“
●● Jak jste spokojený s prvním
měsícem nové sezóny?
„Odehrál jsem toho opravdu hodně,
nějakých dvanáct zápasů na dvou
kontinentech. Přes porážku ve dru-

nám to. Teď jsem, jak moji kamarádi
rádi říkají, svobodnej mladej kluk.
Od svých osmnácti jsem neustále
někoho měl, šel jsem ze vztahu do
vztahu, takže si teď užívám tu svobodu.“ (úsměv) Když to přijde, tak to
přijde. Pevně věřím, že mi život nadělí soukromí i mimo tenisové hřiště
●● A jak by měla nová partnerka
vypadat?
„Rozhodně už ne tenistku. (smích)
Neurčuji si, co by měla mít nebo
nemít a jak by měla vypadat. Musí
mě zkrátka nějak zaujmout. Jak ale
říkám, budu rád, když to tentokrát
nebude tenistka.“
●● Jak nejraději trávíte svůj volný
čas?
„Osobně si sportovního vyžití
a volnočasových aktivit užiji na
kurtu dost a dost. Mimo něj si tak
rád zajdu na golf nebo se regeneruji
v lázních. Rád chodím do restaurací,

Dopředu mě žene touha vyhrávat.
A hrozně mě také baví překvapovat.
Fanoušky, novináře a ostatně i sám
sebe. S tím každý den vstávám...
tě nebudou mít jednoduché. Moje
aktuální hra neodpovídá žebříčko
žebříčkovému postavení, je lepší. A doufám,
že se to rychle projeví i v tenisovém
pořadí.“
●● Nemrzí vás, že jste ve druhé
polovině loňského roku předčasně ukončil sezónu? Žebříčkový
pád nemusel být tak velký...
„Bylo to dobré rozhodnutí. Mohl
jsem honit body, ale stejně tak mi
mohlo tělo ukázat, že na tohle už
není stavěné. Odpískali jsme nějaké turnaje, dal jsem si dohromady
záda a pak dřel na Floridě na další sezónu. A ukazuje se, že to byla dobrá
volba. Jistě, po zápase jsem unavený,
ale s tím už prostě musím počítat.
Ale zdraví drží.“

hém kole na Australian Open na
sebe můžu
mů být hrdý. Mám za sebou
skvělý vs
vstup do nového roku.“
●● Najdete
Najd si v něm místo i na
UniCred
UniCredit Czech Open v Prostějově?
„Ke klub
klubu i k turnaji mám krásný
vztah. Nejen
N
kvůli tomu, že jsem
challeng
challenger třikrát vyhrál. Prostějov
je moje ssrdcovka. Věřím, že všechno
půjde po
podle mých představ a přijedu. A budu
bu bojovat o čtvrtý triumf.
Tři tituly má i Honza Hájek, nebylo
by špatn
špatné se na čele tohoto žebříčku
osamost
osamostatnit.“ (smích)
●● V celostátních
ce
médiích se hojně prob
probírá i váš osobní život. Zasnoubil jste se s Martinou Hingis,
oženil s Nicole Vaidišovou, chodil
s Petrou Kvitovou...
„Je pravdou,
prav
že loni jsme k sobě
vrátili s bývalou
b
ženou Nicole. Moc
jsme si přáli být spolu, ale nevyšlo

především na česká jídla. Takže první
co je, když přiletím do Čech, mažu na
smažák a svíčkovou.“ (zasměje se)
●● Jste opět součástí reprezentačního týmu České republiky
pro první kolo Davisova poháru
v Austrálii. Tentokrát budete hodně oslabeni...
„Tak se to někdy přihodí... Dlouho
se mluví o tom, že nerostou náhrady
a dlouho se táhla tato soutěže ve
dvou, třech hráčích, což nejde donekonečna. Tomáš Berdych má teď svůj
program, to musíme respektovat.
Adam Pavlásek se zranil, Lukáš Rosal
také není ještě úplně v pohodě. Zůstává to na nás s Jirkou Veselým, doplní
nás kluci, pro které bude Davis Cup
novinkou. Uvidíme, jak to kapitán
poskládá. Ale nevidím to jako úplně
beznadějné. Když uhrajeme něco
v první den, máme šanci...“ (úsměv)

vizitka
RADEK ŠTĚPÁNEK

Foto: internet

✓ narodil se 27. listopadu 1978 v Karviné
✓ elitní český profesionální tenista (od roku
1996), který svoji kariéru spojil se Prostějovem
✓ měří 185 cm, váží 76 kg, hraje pravou
rukou a obouručný bekhend
✓ bronzový
medailista v soutěži smíšené čtyřhry z brazilského Ria de
bron
Janeira 2016
✓ dvojnásobný
vítěz Davisova poháru 2012 a 2013, v roce 2009 si
dvoj
zahrál finále této prestižní týmové soutěže
✓ na okruhu
ATP World Tour vyhrál pět turnajů ve dvouhře a osmnáct
ok
ve čtyřhře
čtyř
✓ na grandslamu
získal dva tituly v mužské čtyřhře, když triumfoval
g
na Aus
Australian Open 2012 a US Open 2013, v obou případech s Leanderem Paesem. Finále si společně zahráli i na US Open 2012. S Jiřím
Novákem
Novák si zahrál finále čtyřhry na US Open 2002
✓ nejlepším
výsledkem na grandslamových turnajích ve dvouhře je
nejle
postup do čtvrtfinále ve Wimbledonu 2006
✓ na že
žebříčku ATP byl nejvýše ve dvouhře klasifikován v červenci 2006
na 8. m
místě a ve čtyřhře pak v listopadu 2012 na 4. místě
✓ jeho hrubý výdělek v kariéře na turnajích činí více jak jedenáct a půl
milionů
milion amerických dolarů
✓ byl zasnouben
s tenistkou a bývalou světovou jedničkou Martinou
z
Hingisovou,
ale v srpnu 2007 oznámil, že svatbu ruší. Na konci téhož
Hingis
roku se jeho přítelkyní stala česká tenistka Nicole Vaidišová, se kterou
se 17. ččervence 2010 v katedrále svatého Víta v Praze oženil. V červnu
2013 se
s ale rozvedli a pak randil s další tenisovou hvězdou Petrou Kvitovou. Několikaměsíční vztah ukončili v dubnu 2014. Začátkem roku
2016 byl
b opět zpátky v partnerském vztahu s Vaidišovou, ale jak sám
uvedl, nevyšlo jim to...
zajímavost: stal se prvním hráčem historie Davis Cupu, kterému se
zajíma
povedlo ve dvou po sobě jdoucích sezónách vyhrát rozhodující zápas
povedl

Pondělí 30. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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BOXEŘI DTJ PADLI S OSTRAVOU A ZLATO SE VZDALUJE
Zaplněná sokolovna byla svědkem dramatického souboje
PROSTĚJOV Krev, pot a slzy. Nedělní dopolední souboj obhájců
extraligového titulu se současným lídrem tabulky přinesl na české
poměry nadstandardní podívanou. Vyrovnané mače, stříkající krev
a planoucí emoce, to se zkrátka líbí.„Přišlo docela hodně lidí a až na
konečný výsledek se jim musel zápas líbit. Porážka mrzí, titul už tak
s největší pravděpodobností neobhájíme,“ konstatoval smutně
prostějovský trenér Petr Novotný.„Ostrava potvrdila, že má kvalitní
a vyrovnaný kádr,“ dodal sportovně.
původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

DTJ PV
BCS OV

6
10

Prostějovští boxeři vstupovali do
utkání s Ostravou s vědomím, že jedině výhra je udrží v reálné titulové naději. Navíc měli boxeři BC DTJ motivaci v tom, že jim v prvním
vzájemném souboji nadělili Ostravští
těžkou porážku 4:12. Ani jeden z celků nenastoupil do prestižního duelu
v kompletních sestavách. Hostům
chyběli Chládek, Bilík nebo Mužík.
Prostějovu zase citelně scházel Dan
Táborský. Papírově se tak zdálo utkání
vyrovnané, což se také potvrdilo.
Střetnutí předcházela slavnostní událost
v podobě ocenění dvou úspěšných borců z mistrovství republiky - stříbrného
Tomáše Ivachova a zlatého Ondřeje
Dudka. Atmosféru navodily i dva exhibiční duely žáků a pohledných žen.
DTJ spoléhala na nižší váhy, a oprávněně. V prvním utkání se favorizovaný Viliam Tanko poměřil s Danem
Freiherrem. Slovenská opora DTJ se
od počátku těžko vyrovnávala s defenzivním stylem soupeře. Postupně
se ale projevila lepší fyzička a domácí
tým šel do vedení 2:0. Druhý souboj

sliboval hodně zajímavou podívanou
a potvrdilo se. Dlouholetý oblíbenec
prostějovských fans Hamo Aperyan
byl tentokrát v opačném rohu. Soupeřem mu byla kometa uplynulých
měsíců Lukáš Dekýš. Oba kohouti
se do sebe od začátku pustili, jen peří
létalo. Ve druhém kole se po ťuknutí
hlavami objevila v Dekýšově obličeji
krev, naštěstí však doktor usoudil, že
může pokračovat. Třaskavý souboj
vygradoval v průběhu třetího kola,
kdy si oba bijci nic nedarovali a strhli
také celou sokolovnu. Za obrovského
jásotu publika pak vyhlásili vítězem
nejhezčího zápasu dne Lukáše Dekýše. Prostějov vedl 4:0.
V další váze se utkali dva odchovanci
olomouckého boxu. Na domácí straně
Patrik Baláž, v barvách Ostravy zkušenější Pavel Polakovič. Zkušenost hrála
hlavní roli, Polakovič působil od začátku jistějším a techničtějším dojmem
a zkušeně si došel pro vítězství (4:2).
Jako zlomový se ukázal souboj Miloše
Bártla s Martinem Prázdným. Favoritem byl domácí Bártl, ale od prvních
vteřin bylo vidět, že si nevybral dobrý
den. Prázdný byl pohyblivější, více
trefoval a unaveně působícího Bártla
zaslouženě porazil a zavelel k obratu 4:4. Ostravští nasadili v „pětasedmě“
polského rohovníka Daniela Adamiece a to se ukázalo jako rozhodující.
Miroslav Juna sice dělal, co mohl, ale
na výkonnostně kvalitnějšího protivníka zkrátka neměl. Navíc byl ve druhém kole i počítán a hosté šli poprvé
do vedení - 4:6. V „těžké“ váze pak na
sebe narazili Jaroslav Pavelka a Milan
Šátek. Oba nezapřeli srdce rváčů, šli

po sobě, Šátek však byl ve výměnách
přesnější. Ve druhém kole se srazili
hlavami a kvůli zranění bylo utkání
předčasně ukončeno. Na dobodování
zvítězil jednoznačně Šátek a bylo to
4:8. Jiskérku naděje měl podle předpokladů vykřesat Erik Tlkanec, kterému
se postavil Marek Vaněček. Slovenský
ranař ve službách DTJ sice tentokrát
nedominoval jako obvykle, dvě kola
mu trvalo, než se dostal do tempa. Ve
třetím však fyzicky zdecimovaného
Vaněčka dorazil - 6:8.
Remízová naděje sice před posledním zápasem existovala, ale reálně to
bylo nepravděpodobné. Za domácí
tým totiž nastoupil nezkušený Michal
Zezulka, proti kterému stál juniorský
mistr světa a trojnásobný polský šampion Pavel Wierzbicki. Zezulka se ho
nebál, v prvním kole obstál se ctí. Ve
druhém však inkasoval na hlavu a po
opakovaném počítání rozhodčí boj
ukončili. Ostravští tak udrželi sezónní
neporazitelnost a míří za premiérovým titulem. Prostějov už může obhájit zlato spíše teoreticky.
Výsledkový servis a aktuální tabulku
najdete na straně 24 dnešního vydání
váhová kategorie do 56kg:
Viliam Tanko
Dan Freiherr
3:0 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Vili Tanko měl těžkou úlohu. Freiherr
je boxer samá ruka, samá noha. Lákal
ho na sebe, byl to souboj styl na styl.
Vili ale potvrdil, že má lepší kondici
a v jeho prospěch hrály i větší zkušenosti.“
váhová kategorie do 60kg:
Lukáš Dekýš
Hamo Aperyan
2:1 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Emotivní bitva. Pomohl tomu
i Pepa Pekárek, vedoucí hostujícího
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BYLI JSME
U TOHO

Erik Tlkanec (vpravo) podle očekávání opět zvítězil.

Foto: Josef Popelka

mužstva. Byl vulgární, chtěl dostat pohyblivý, má dobré oči. Miloš nebyl hlavami a Jarda si stěžoval i na bolavá
rozhodčí pod tlak. Kluci se srazili hla- ve své kůži a prohrál zaslouženě.“
záda. Neměli jsme zkrátka adekvátní
vami, to se může stát. Lukáš se s tím
náhradu za Andrýska.“
váhová kategorie do 75kg:
porval statečně, nakoplo ho to a zápas
Miroslav Juna
váhová kategorie do 91kg:
dovedl do vítězného konce. Podle mě
Daniel Adamiec
Erik Tlkanec
zaslouženě.“
0:3 na body

váhová kategorie do 64kg:
Patrik Baláž
Pavel Polakovič
0:3 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Polák ukázal, že je kvalitní boxer. Ten
borec ukázal, že umí na dálku i zblízka,
Hodnocení domácího
navíc byl výborně připravený fyzicky.
kouče Petra Novotného:
Juna se nedal, dal do toho všechno, ale
„Polakovič ukázal, že je už ostřílený ma- na tohoto soupeře zkrátka neměl. Adazák. Má za sebou spoustu zápasů a zku- miec byl výkonnostně jinde.“
šenosti prodal. Patrik s Pavlem vyrůstal,
váhová kategorie do 81kg:
vzhlíží k němu jako ke svému vzoru.
Jaroslav Pavelka
Myslím, že se v rámci svých možností
Milan Šátek
vydal ze všech sil. Nedal Pavlovi nic za0:3 na body
darmo.“
Hodnocení domácího
váhová kategorie do 69kg:
kouče Petra Novotného:
Miloš Bártl „Pavelka nahradil studijně zaneprázdMartin Prázdný
něného Marka Andrýska. Šátek po1:2 na body
tvrdil, že už je zkušeným boxerem.
Hodnocení domácího
Utkání bylo předčasně ukončeno
kouče Petra Novotného:
a dobodovávalo se. Opět se střetli
„Počítali jsme s tím, že Bártl vyhraje.
Miloš na republice zaboxoval perfektně, vystřílel Chládka. Tentokrát mu
ale utkání nesedlo. Martin Prázdný byl

Marek Vaněček
3:0 na body

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Erik se dvě kola trápil, ani jeden z boxerů nemohl najít na toho druhého recept. Ve třetím kole Erik nakopl vrtuli,
šel do toho a zaslouženě vyhrál. Celkově ale jeho výkon nebyl optimální.“
váhová kategorie nad 91kg:
Michal Zezulka
Pawel Wierzbicki
0:3 tech. K.O. ve 2. kole

Hodnocení domácího
kouče Petra Novotného:
„Michal se v prvním kole držel, šikovně vracel. Polák ale potvrdil, že je
bombardér. V rámci svých možností Zezulka zápas zvládl. Předčasné
ukončení bylo správné.“

OČIMA TRENÉRŮ

obchodní partneři BC DTJ Prostějov

Petr NOVOTNÝ - DTJ Prostějov
„Zklamání, doma se má vyhrávat. Přišlo hodně lidí, to jsem rád. Ostrava
je sice nováček, ale vzhledem k sestavě je favoritem celé soutěže. Přijeli
v dobré sestavě, i když měli nějaké absence. Potvrdili, že jsou oprávněně
první. Vývoj byl sice dobrý, šli jsme do vedení, ale soupeř ve střední části
utkání otočil. Škoda porážky, o titul už asi nebojujeme. Já bych chtěl poděkovat divákům za návštěvu a našim partnerům za podporu.“
Josef PEKÁREK – BCS Ostrava
„Jeli jsme sem s cílem uboxovat alespoň remízu. S výhrou jsme moc nepočítali, ale mile svými výkony překvapili Milan Šátek a Martin Prázdný.
Na rovinu řeknu, že jsem od nich výhru nečekal. Naopak jsme počítali
s výhrou Hamo Aperyana. Na rozhodčí si nemůžeme stěžovat, všechna
rozhodnutí byla fér. Jen Prázdný měl vyhrát tři nula. Po dnešku máme
náskok čtyř bodů. Už by se mělo rozhodnout mezi námi a Bratislavou.“

„Vypadalo to hůř, než bylo,“

Mladíci se na berlínském ovále neztratili

culil se po utkání Michal Zezulka Cyklisté Spudil s Lichnovským ŠESTÍ!

PROSTĚJOV Byl hozen do jámy
lvové. Novou tváří v prostějovské
sestavě byl Michal Zezulka (na
snímku), boxer kategorie bez rozdílu vah. Nebojácný chasník
z Hrušovan u Brna se postavil renomovanému soupeři Wierzbickému a podle očekávání prohrál.
Jeho výkon zvláště v prvním kole
však byl velice sympatický.
exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
●● Jak jste viděl své vystoupení?
„Velice dobře. Boxovalo se mi s ním
solidně.“
●● Nastupoval jste v roli outsidera. Neměl jste obavy?
„Vůbec. Mně spíše vyhovuje
nastupovat proti lepšímu borci.

ež boxovat s
Rozhodně mi to dá víc než
někým slabším.“
●● V prvním kolee jste ho
několikrát škrábl. Myslíte,
slíte, že jste
si získal respekt?
„To nevím. (úsměv) Neb-yl ale tak nebezpečný, jakk
jsem si myslel. Očekával
al
jsem větší tlak. Nakonec mě
průběh překvapil.“
●● Jak jste na tom fyzicky,
ky, vypadalo to, že toho máte dost…
out, počkat.
„Néé, já si chtěl oddechnout,
oxu a jiných
Jsem tak zvyklý z kick boxu
ringových sportů. Chtěll jsem se po
vit, ale bylo
druhém počítání postavit,
mi sděleno, že to takhle v boxu neděl, postavil
funguje. Kdybych to věděl,
bych se hned. Nebylo to tak hrozné,
jak to vypadalo.“
●● Pokud vám Petr Novotný
votný v bute zase?
doucnu zavolá, přijedete
hci se pořád
„Jasně, já boxuji rád. Chci
kové zápasy
posouvat dál. Jedině takové
mi to umožní.“

Foto: Josef Popelka

BERLÍN (Německo) Slavné závody
s prostějovskou stopou. Jedna z nejprestižnějšíchzimníchcyklistických
akcí – šestidenní závody v Berlíně
– se vydařila jezdcům SKC TUFO
Prostějov. Luděk Lichnovský a Martin Spudil se v kategorii do třiadvaceti let umístili na solidním šestém
místě z osmnácti dvojic. „Berlínské
závody letos napsaly již 106. kapitolu svého příběhu. Startovní listina se
opět mohla pyšnit skvělým obsazením a své místo v ní měla i naše dvojice,“ informoval Ondřej Šrámek,
PR manažer prostějovského klubu.
Letošní ročník berlínských šestidenních se odvíjel v režii nových majitelů
z Velké Británie a jejich krajané dominovali i na dráze. Vítěznou dvojici
Ethan Hayter-Matt Walls doplnila na
stupních vítězů další ostrovní dvojice, a
to Joe Holt-Matt Bostock. Až třetí místo připadlo pro nejlepší domácí dvojici
Moritz Augenstein-Moritz Malcharek.
Velmi dobře si ale počínali i prostějovští
cyklisté. V konkurenci osmnácti dvojic

Luděk Lichnovský (fialový) byl tahounem prostějovského páru.
Foto: archiv SKC TUFO Prostějov

z deseti států byly žluto-modré dresy
hodně vidět. „Oba naši mladí závodníci
podali velmi dobrý a hlavně bojovný
výkon. První den odstartovali až devátým místem, ale následující tři dny postupně stoupali výsledkovou listinou
až na konečné šesté místo,“ popisoval
trenér SKC TUFO Michal Šrámek, a
dodal: „Zejména Luděk Lichnovský
v posledním padesátiminutovém ma-

disonu prokázal výkonnost srovnatelnou s absolutní špičkou své kategorie.
Martin Spudil zase potvrdil svůj velký
potenciál a talent, které si poměří se
světovou špičkou v Elite při světovém
poháru v Kolumbijském Cali.“
Světový pohár v daleké jihoamerické destinaci je v kalendáři UCI
naplánován na 17. - 19. února 2017.
(zv)
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basketbal

ORLY KOSÍ TAKÉ ZRANĚNÍ

VEČERNÍKU

PROSTĚJO Těžce zkoušený tým prostějovských basketbaPROSTĚJOV
listů zasáhly další rány. Tentokrát se nekonal žádný odchod,
přesto sestava opět prořídla. Ve čtvrtek si totiž na tréninku
zlomil prst na ruce Torrence Jerrell Dyck. V průběhu ligového
utkání proti Svitavám pak stejný zdravotní problém postihl
kapitána Petra Dokoupila. Oba hráči budou basketbalistům
v dalších týdnech chybět.

RAYSHAWN SIMMONS
Přes sedm ztracených míčů byl americký rozeehrávač výraznou osobností prořídlé prostějovské
ské
lezl
sestavy. A nejen díky tomu, že prakticky neslezl
stnácti body byl druhým nej
lep
lepz palubovky. Se šestnácti
nejlepším střelcem Prostějova,
ějova, měl bezchybné trestné hody
a snažil se účinně pronikat pod koš, čímž získal
získkal pět
faulů. Platný byl i v obraně, kde stačil nasbírat
nasbíraat šest
doskočených míčů.

EXKLUZIVNÍ zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

„Na čtyři týdny jsou mimo, s tím nic
nenaděláme. Prostě s takovým zraněním se prostě hrát nedá. Je to pro nás
další těžká rána. Nechci se vymlouvat,
ale všechno jde proti nám. Jsme v nesmírně složité situaci,“ uvědomuje si
odvrácenou přízeň osudu Petr Fridrich, generální manažer prostějovského basketbalového klubu.
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c I díky tomu,
t
že dokázal udržet
ě „Marek
Maarek
k še
ššell do mě tvrdě. Myslím, že to
nervy na uzdě.
byl i taktický záměr. Někdy se nechám vyprovokovat
a to mé hře nepomáhá. Musel jsem si na to dávat pozor,“ poznamenal Slezák, který přiznal, že ani on nešel
pro ostřejší zákrok daleko. „Něco tam bylo, ale nešlo
o úmysl. Vyplynulo to ze hry,“ řekl a po utkání se Sehnalovi za jeden úder dodatečně omluvil. Sehnal přes důrazné bránění podal kvalitní výkon podpořený třinácti
body. Na týmový úspěch to ovšem nestačilo.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Základní èást konèí
na pùdì mistra

Prostějovští basketbalisté mají nyní hodně důvodů k přemýšlení... Foto: archív Večerníku

takového se nám ještě nestalo,“ stýská
si Fridrich.
Bezprostředně po posledním ligovém duelu se klubová generalita radila, jak se z prekérní situace dostat. Orlům nezbývá nic jiného, než alespoň
na čas získat další basketbalisty. A to
co nejdříve.

„Trenéři už dostali pokyn, aby
se po někom poohlédli. Budeme
hledat dva hráče. Buď dvě křídla, nebo jednoho křídelního
hráče a jednoho rozehrávače.
V takovém případě by se Simmons posunul na pozici číslo
dvě,“ uvedl Fridrich.

7

Krize trvá, basketbalový Prostějov

se trápí a ČEKÁ NA ZÁZRAK
PROSTĚJOV Páté střetnutí v řadě
prohráli basketbalisté Prostějova,
kteří se naposledy radovali z vítězství 12. prosince proti Opavě. Pak
už další úspěch nepřidali, i když
třeba proti Děčínu podali kvalitní výkon a byli blízko k senzaci.
V posledních kolech už ale tým
tápe. Nedaří se mu v útoku, hráči
se bojí vystřelit...

Slezák sestøelil
bývalé spoluhráèe

PROSTĚJOV Počet osmi výher
nedokázali basketbalisté Prostějova rozšířit ani v utkání se
svitavskými Tury. Do utkání bohužel nezasáhl křídelník Dyck,
který si těsně před utkáním poranil ruku, brzy se zranil také
kapitán Dokoupil a s tím se Orli
nedokázali vyrovnat. Hosté sice
nepodali oslnivý výkon, v klíčových okamžicích ale dokázali
bodovat. Domácí prohráli 60:73
a zůstali v tabulce na osmém
místě.

www.
vecernikpv.cz

Ztráty Orlů se již dostaly na číslovku sedm a v tomto případě se
nejedná o šťastné číslo. S odchody Jana Tomance, Lukáše Palyzy,
Romana Marka a Pavla Slezáka se
hanácký klub v rámci možností vyrovnal. Ovšem nepočítal se zdravotními komplikacemi. Nejprve
vypadl Michal Norwa, teď další dva
hráči základní rotace. „Na střídačce
jsou hlavně dorostenci, to je něco
neuvěřitelného. Petr Dokoupil šel v
závěru utkání proti Turům na hřiště s
tím, že nemůže ani chytit balon. Něco

Pavel
SLEZÁK

Prostějov (lv) - Poslední kolo
první části Kooperativa NBL čeká
na basketbalisty Prostějova. Na
půdě mistrovského Nymburka se
představí v hodně osekané sestavě a jejich šance na úspěch budou
minimální. Vítězství by bylo při
současném rozložení sil soupeř prvotřídní senzací. „Vlastně ani nevíme, kolik nás tam pojede, v jakém
budeme stavu. Budeme se snažit
odehrát co nejlepší zápas. Třeba se
nám bude hrát lépe, když můžeme
jenom překvapit. Nic nás nebude
svazovat,“ hledá na utkání pozitiva
trenér Zbyněk Choleva. Dlouholetý suverén české soutěže zatím
prohrál jediné ligové střetnutí a postoupil i v evropské Lize mistrů do
vyřazovací části soutěže. „Hrát proti takovému týmu bude pro naše
mladíky velká zkušenost. Uvidíme,
jak si s tím poradí,“ uvedl Choleva.

Prostějov (lv) - Přestože se Pavel
Slezák nedávno stal svitavským
Turem, prostějovskou palubovku
má stále pod kůží. Dokonalou znalost prostředí dokázal také patřičně
využít. Během necelých pětatřiceti
minut dal sedmnáct bodů, neúnavně bránil a ve třech případech
vybídl spoluhráče ke snadnému
zakončení. „Před zápasem jsem
byl docela nervózní. Postupně to
ze mě spadlo. Hodně jsme potřebovali vyhrát a to se podařilo.
V útoku to ještě pořád nebylo optimální, máme rezervy a ztrácíme
hodně míčů. V obraně jsme ale
dobří a díky tomu se týmu podařilo
vyhrát,“ vypíchl nasazení pod vlastním košem Slezák. Na ostříleného
basketbalistu vyšla i poslední střela
celého střetnutí. Po oddechovém
čase si počkal na přihrávku a zcela neomylně proměnil otevřenou
střelu za tři body. „Trenér nám namaloval signál a ten se nám podařilo splnit do puntíku. Byly to vlastně
jeho body,“ pousmál se Slezák.
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letos slavíme jubileum...

„V takovém případě už ani nepomůže,
že dřeme v obraně. Bojovnost a nasazení nám nechybí. Jenže to je na vítězství
málo. Nějaké body prostě dát musíme.
Jsme střelci, jenže máme strach to zvednout. Nejsme v pohodě, chybí nám
klid,“ uznává tíživou atmosféru v kabině
trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
Orli přitom vstoupili do sezony
slušně a postup do skupiny A1 se

nezdál být nesplnitelným snem.
V závěru roku se ale sestava začala
rozpadat. Noví hráči pak nemohli
dostat v rozehraném ligovém ročníku
prostor na sehrání. A právě nedostatek
času se podepisuje pod velký počet
ztrát v posledních zápasech. „Snahy je
tam z naší strany hodně, někdy až příliš. Stává se nám, že si pro míč na doskoku jdou dva hráči a ten se nakonec

Ladislav Valný

přesné střely i špatný odhad na obranném doskoku. Mírné zlepšení přišlo až
v samotném konci druhé čtvrtiny. Orli
snížili na rozdíl jedenácti bodů a za stavu 29:40 drželi naději na obrat.
Po návratu z kabiny domácí ovládli palubovku a šňůrou devíti bodů se vrátili
do utkání a o chvíli později dokonce
získali vedení. Větší náskok si přesto
nedokázali vytvořit. Urputně se přetahovali o každý bod a do posledního
dějství vypjatého duelu vstupovali
s mankem pouhých dvou bodů - 50:52.
O vítězi rozhodl krátký úsek mezi
31. a 33. minutou. Hosté dali pět bodů
v řadě a získali potřebný klid. Ten naopak scházel prostějovským střelcům.
Jejich pokusy míjely obroučku a ztráta
se opět přehoupla přes deset bodů.

odrazí do zámezí. Nebo zakopneme,
jindy přihrávku trefíme vlastní nohou,
uděláme kroky,“ kroutí hlavou Choleva.
Prostějovský tým také trápí nezkušenost sestavy. Ostřílení borci schází
úplně, nebo jsou zranění. I proto proti
Turům museli už v prvním poločase
na hřiště Adam Choleva nebo František Váňa. Jsou klubovou budoucností,
ale nelze očekávat, že při svých mini-

málních zkušenostech potáhnou tým.
„Nemůžeme to chtít ani po Markovi
Sehnalovi. Taky jde pořád o mladého
kluka, který toho zase tolik neodehrál.
A najednou by měl patřit mezi bodové
tahouny. Jsme prostě dole a bude nás
čekat bitva o co nejlepší výsledky ve
skupině A2. Už teď je zřejmé, že momentálně to bude strašně těžké,“ míní
kouč Orlů.
(lv)

Pouze bojovnost na svitavské Tury nestačila
OR PV
T SV

60
73

Zápas byl pro oba týmy velmi důležitý a z pohledu hráčských kádrů
velmi pikantní. Za domácí nastoupil Ethan Jacobs, který začal sezónu
v Turech. Na straně Turů nastoupili
rovněž dva hráči, kteří si zahráli za
prostějovské Orli - Brett Roseboro
a Pavel Slezák. Hosté vstoupili do
utkání lépe a vedli, Hanáky ale držel
Jacobs se Sehnalem. Přesto se Svitavy propracovaly k vedení 19:13,
když Jelínek trefil v poslední sekundě desetiminutovky trojku.
Ztráta Orlů v dalších minutách narostla až na patnáct bodů. Svěřence Zbyňka Cholevy srážely vlastní chyby. Tuři
dokázali trestat chybné přihrávky, ne-

CO ZAZNĚLO

NA TISKOV
TISKOVCE...
VCE...

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Bohužel jsme se nepotkali s nějakou střeleckou formou, vesměs to bylo na
jednom dvou hráčích a ono to chtělo víc, těžko jsme se dostávali do střeleckých pozic. Z podkoše jsme se prosadili ojediněle, tak jsme to hráli po
oblouku, ale i tam jsme chybovali. Těch chyb tam byla spousta, zvláště když
jsme ten náskok stáhli, tak se Svitavy prosadili z podkoše nebo trojkou. Asi
nám i v konci došly síly, protože jsme hráli v užší rotaci, chyběl nám před
zápasem zraněný Dyck a také během zápasu se zranil Petr Dokoupil.“
Lubomír RŮŽIČKA - Tuři Svitavy:
„Na obranné polovině jsme odvedli dobrou práci, měli jsme jenom jedno hluché místo, dvaatřicet minut jsme v zápase vedli, takže si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Snažili jsme se využít naší převahy pod košem, ale soupeř hrál
velmi dobře, neustále si vypomáhal a my se nemohli prosadit z dálky. Zápas
byl pořád otevřený a rozhodlo se až v koncovce, kterou jsme zvládli lépe.“

„Musíme ještě propotit hodně dresů,“ uznává Sehnal
PROSTĚJOV Už do zahajovací sestavy se dostal Marek Sehnal, talentované křídlo Prostějova. Fyzicky zdatný a střelecky dobře vybavený hráč
v posledních letech bojoval se zdravotními problémy, teď se již však hlásí o své místo na basketbalovém slunci. Po utkání se svitavskými Tury
mu přes dobrý výkon nebylo do řeči.„Nevím, co mám říct. Je to velké
zklamání,“ soukal ze sebe na střídačce po závěrečném klaksonu.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

●● Nesvazovala vás příliš důležitost
utkání?
„Věděli jsme, do čeho jdeme. Že jde
o důležitý zápas, který se bude hodně
počítat ve skupině A2. Možná to bylo až
příliš vidět.“

●● Po čtyřech porážkách jste už
potřebovali nutně vyhrát. Proč se to
zase nepovedlo?
„Udělali jsme hodně chyb, často jsme
čekali, co udělá ten druhý. Na palubovce
jsme si nedokázali vyhovět.“
●● Přesto jste ve třetí čtvrtině otočili
skóre a šli do vedení...
„No právě. V tu chvíli jsem věřil, že to
zvládneme. Pak se nám to ale zase znovu
zaseklo. Na začátku poslední desetiminutovky nám ještě Svitavy odskočily a bylo
po nadějích.“

●● Jak se z takové krize můžete dostat?
„Cesta je jenom jedna. Na tréninku musíme ještě propotit hodně dresů. Jedině
tak se zlepší naše souhra a hra bude
kompaktnější a týmovější.“
●● V zápase jste se hlídali s Pavlem
Slezákem, bývalým spoluhráčem.
Vnímal jste váš vzájemný souboj?
„(úsměv) Bylo to hodně náročné, protože
Pavel je výborný hráč a opět to ukázal. Umí
využít všechny nasbírané zkušenosti, stále
je strašně rychlý a je těžké jej bránit. Ukázal
mi, že mám na čem pracovat.“

Foto: internet
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Jeřábkův memoriál zůstává doma:

Házenkáři Prostějova obhájili prvenství

PROSTĚJOV Konec dobrý, všechno
dobré. Druholigoví házenkáři Prostějova udělali svým fanouškům radost. Na
dalším ročníku Jeřábkova memoriálu,
který se měl odehrát v mediálním „utajení“, když o akci nikdo neinformoval,
dobyli po špatném rozjezdu prvenství.
Stalo se tak stejně jako v roce minulém.
„Začíná asi nová éra. Před loňským
vítězstvím jsme čekali mnoho let, teď
se nám podařilo vyhrát podruhé za sebou,“ usmíval se před Večerníkem Sokola II Svatopluk Ordelt, trenér Sokola
II. Prostějov.

původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

O prvenství si to rozdal Sokol II (ve žlutém) se zubřanskou Lesanou.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Následovala však čtyřgólová výhra s Kuřimí a závěrečné drama se šťastným koncem s Lesanou Zubří. „Cílem bylo, aby si
zahráli všichni. První místo tedy nebylo až
tak podstatné. Nakonec se povedlo oboje,“
Do turnaje přitom domácí borci nevstou- komentoval spokojeně Svatopluk Ordelt.
pili vůbec dobře. Se spojeným týmem Jak slíbil, tak činil. V průběhu turnaje se
Holešov-Přerov podlehli o dvě branky. dostali na hřiště všichni hráči, včetně ně-

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

kolika nadějných mladíků. „Kluci bojovali
bez rozdílu, zda se jednalo o základní sestavu nebo hráče z lavičky. Všichni se snažil
a vyšlo to nad očekávání,“ popisoval dění
Ordelt. „Soupeři byli kvalitní. Všechny
naše zápasy byly vyrovnané. Celý turnaj
měl bojovný náboj,“ pochvaloval si.
Šanci v prostějovském dresu dostali

i mladíci. „Já jsem s nimi spokojen. Adam
Herynk a Honza Fiala se samozřejmě ještě musejí vyhrát. Když byli na place, tak
bojovali. Lepší je u nich zatím obrana než
útok,“ chválil mladé pušky lodivod. Triumf
Sokola II je o to cennější, že se musel obejít
bez kanonýra Kosiny. „Jirka je po operaci
ramene. Vypadá to, že nebude k dispozici
ani v jarní části. Hlavní je, aby se dal dohromady na příští sezónu,“ vysvětlil Svatopluk
Ordelt.
Prostějovský soubor bude mít o nadcházejícím víkendu volno. „Zatím nemáme
domluveného nic a ani s tím, že bychom
měli hrát, moc nepočítám,“ uzavřel kouč
Sokola II.
Prostějovští absolvovali turnaj v sestavě: Zacpal, Hrubý – Kozlovský, Mikulka, Procházka, Bokůvka, Bečička, Fiala,
Gazdík, Čelovský, Nesvadba, Herynk, Jurík, Šestořád, Raška, Jura.
Odvetná jarní část 2. ligy startuje z pohledu
Prostějova v neděli 19. února domácím vystoupením s Telnicí.
Výsledky utkání a konečnou tabulku
najdete na straně 24

Víkendový DAVIS CUP v Austrálii:
tenisté s nováčky touží po senzaci

MELBOURNE, PROSTĚJOV Bez
Tomáše Berdycha, Adama Pavláska
a Lukáše Rosola se pokusí tenisté
České republiky zaskočit v prvním
kole Davisova Poháru. V Kooyong
Lawn Tennis Club v Melbourne se
o zázrak pokusí tento víkend od 3. do
5. února sestava Jiří Veselý, Radek Štěpánek, Jan Šátral a Zdeněk Kolář.
„Sestava se mi tentokrát určovala hodně

obtížně. Absencí je opravdu hodně. Ale
nakonec se tým dal dohromady, i když
jsou v něm dva nováčci. Honza Šátral
hrál na konci minulého roku vynikající
tenis. Je to hráč, který má na to, aby se
dostal do první světové stovky. A Zdeněk Kolář je mladý hráč s velkým příslibem do budoucna,“ přiblížil dvě nové
tváře výběru nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil.

Hlavní tíha bude ležet na dvojici Veselý - Štěpánek. Nestárnoucí veterán by
mohl být trumfem Navrátilova výběru.
„Ve čtyřhře má fantastickou formu, jeho
zkušenosti budou platné i ve dvouhře.
Do začátku roku hraje opravdu skvěle
a žebříček neodpovídá jeho výkonům,“
říká reprezentační kapitán.
V sestavě Austrálie bude jedničkou
Nick Kyrgios. Světovou třináctku do-

plňují Sam Groth, deblista John Peers
a debutant Jordan Thompson. Chybí
Bernard Tomic, 27. hráč světa. „Přes
australskou dvojku by snad mohla vést
cesta k úspěchu. Groth má trochu jednostrannou hru a Thompson je debutant. Uvidíme, kdo to zvládne lépe, jestli on, nebo moji hráči,“ míní Navrátil a
jako správný kapitán svému týmu věří.
„Tajně toužím

Šafářová má dublový grandslamový
titul, Plíšková skončila ve čtvrtfinále

MELBOURNE, PROSTĚJOV Další
vítěznou trofej z grandslamového turnaje získala Lucie Šafářová. Na Australian
Open vyhrála společně s Bethanií Mattekovou-Sandsovou titul v deblu. Právě na
kurtech, kde se společně radovaly v roce
2015. Prostějovská tenistka s americkou
spoluhráčkou si ve finále poradila s dvojicí
Andrea Hlaváčková - Peng Šuaj ve třech
setech. „Už teď se těšíme na příští rok. S

Bethanií si v Austrálii na kurtech užíváme
každou minutu,“ vyznala se Šafářová.
Tým „BUCIE“ potvrdil v Melbourne své
nasazení. Druhý pár soutěže sice v posledních
dvou zápasech musel odehrát tři sety, přesto si
udržel neporazitelnost až do konce soutěže.
Ve finále dokonce otočil výsledek, když první
sadu ztratil ve zkrácené hře.
Ve dvouhře prostějovské tenistky ve druhém týdnu prvního grandslamu roku ode-

hrály pouze tři zápasy. Barbora Strýcová
v osmifinále nestačila na pozdější vítězku
Serenu Williamsovou. Ta se i díky tomuto
vítězství vrátila na post světové jedničky.
„Hrála jsem dobře, ale ani to nestačilo. Serena je prostě moc dobrá. Ale i tak jsem si
Austrálii užila. Hlavně fanoušci byli úžasní,“
uvedla Strýcová.
Karolína Plíšková mezi šestnáctkou porazila
domácí Gavrilovovou, ve čtvrtfinále se však

smyslně osočováni z věcí, které jsou jasně
smyšlené a vykonstruované,“ píše se v oficiálním prohlášení SK Prostějov 1913.
„Oni nejspíš řeknou, že nemůžou za chování jedinců. Ale od začátků chtěli klub, kde
bude každý z nich členem, tak teď ho mají.
Přijde mi to hrozně líto vůči lidem, kteří se
do toho zapojili, spousta rodičů a dětí nám
pomáhala akci propagovat, těm bych mimochodem touto cestou mockrát poděkoval. A potom se najde někdo, kdo za celou
dobu nehne ani prstem, v den akce si vezme letáčky se samolepkami a snaží se celou
práci ostatních lidí zhatit. Nově příchozím
rodičům s dětmi jsme prezentovali, jak hokej vychovává týmové, fair play sportovce a
potom jim vysvětlujeme, proč na akci, pro
kterou Český svaz ledního hokeje vybral
náš klub LHK Jestřábi, dostávají letáčky SK
1913. Na tomto chování nevidím zdaleka
nic sportovního a už vůbec ne férového.

Toto není pohoršování klubů mezi sebou
ale i města Prostějova a hokeje samotného,“
zaslal nám své vyjádření Michal Tomiga,
předseda LHK Jestřábi Prostějov. Exkluzivní rozhovor s tímto mužeme připravujeme do příštího vydání Večerníku.
Na základě fotografie uveřejněné na facebookových stránkách LHK Jestřábi
- mládež Večerník požádal o vyjádření i
hlavního aktéra Ondřeje Dýčku, jednoho
z vůdčích představitelů Fans of Prostějov
1913 (FOP 1913), který rodičům příchozích dětí náborové letáčky předával. „My
jsme jednali vyloženě z vlastní iniciativy.
Schválně jsme si stoupli na veřejné prostranství a žádnou akci nenarušovali. Vadí
nám, že si pan Tomiga dělá promo pro svůj
klub, za svazové peníze. Náborová akce
´Pojďme hrát hokej´ je určena všem dětem. Naším cílem bylo udělat informační
minikampaň. Stoupli jsme si před vstup

PROSTĚJOV Představitelé klubu
SK Prostějov 1913 se však od celé situace distancují. Navíc už byli osloveni
i svazem, aby ke kauze podali vysvětlení.
LHK Jestřábi Prostějov totiž na ČSLH
poslali stížnost.
„Nikdo z našeho klubu tuto akci nenarušil, ostatně jak bylo ve stížnosti zaslané na
ČSLH uvedeno a navíc podpořeno fotodokumentací, která to jasně potvrzuje. Všechno ostatní jsou jen dohady a fabulace, které
se kolem hokeje záměrně objevují a jsou
okruhem jedněch a těch samých lidí záměrně šířeny. Není nic jednoduššího než obhájit
se na základě ´důkazů´, které sám klub LHK
Jestřábi Prostějov - mládež poskytl ČSLH,
přiložené k zaslané stížnosti. Jsme stále ne-

minimálně o jednu pozici posunout
hned po příštím turnaji. Na programu je souboj Mechechelenu s výtečně
rozjetými Nezamyslicemi, takže jeden z lídrů rozhodně ztratí.
Číhajícím čtvrtým vzadu je Ariston.
Ostatní celky by s největší pravděpodobností už do titulových bojů neměli zasáhnout.
Druhá třída a soutěž veteránů měly o
tomto víkendu volno, pokračují hned
tento víkend.

PROSTĚJOV Nadstavba dostala zápletku. V základní části suverénní lídr
z Relaxu, hned na úvod nadstavbové
části padl. Cenný skalp si pověsili k
pasu borci Aristonu a výrazným způsobem tak zamíchali titulovými kartami.
Beze ztráty absolvovali první turnaj
další dva největší spolufavorité – Mechechelen a Nezamyslice. Na průběžnou třetí příčku tak spadli borci
Relaxu, kteří se však budou moci

1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO - NADSTAVBA
Výsledky: 1. turnaj, sobota 28.1. 2017, hala RG a ZŠ Prostějov:
Botafoga Prostějov – ŽE-STAV Nezamyslice 0:9, Musil 4, Oplt 4, L. Fialka. AC Zavadilka 2000 - Sexmeralda „A“ 7:1, Kolečkář 2, Běhal 2, Chmelík, Matula, Walter – Antl.
ŽE-STAV Nezamyslice - AC Zavadilka 2000 8:0, Musil 4, Oplt 4. Sexmeralda „A“ - Botafoga Prostějov 3:3, Dostál 2, Kolík – Doležel, Marek, Zatloukal. Botafoga Prostějov - AC
Zavadilka 2000 4:3, Zatloukal 2, Doležel, Bartlík – Chmelík 2, Kolečkář.
2. turnaj, neděle 29.1. 2017, hala RG a ZŠ Prostějov:
FC Orange - FC Relax „A“ 0:9, Spáčil 4, Kucharčuk, P. Kiška, Hloch, Kocourek, Jahl. SK
Ariston 92 Prostějov – Mechechelen Prostějov 1:4, Lakomý – F. Pospíšil 3, Švéda. FC
Relax „A“ - SK Ariston 92 Prostějov 2:4, Spáčil, P. Kiška – Neoral 2, Hlačík, F. Halouzka.
Mechechelen Prostějov - FC Orange 4:2, F. Pospíšil 4 – T. Menšík, Hruban. FC Orange
- SK Ariston 92 Prostějov 0:4, Neoral 2, Frýbort ml., Hlačík.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mechechelen
Nezamyslice
Relax Prostějov A
Ariston 92 Prostějov
Botafoga Prostějov
Zavadilka 2000
Sexmeralda Pv A
FC Orange

2
2
2
3
3
3
2
3

2
2
1
2
1
1
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0

0
0
1
1
1
2
1
3

8:3
17:0
11:4
9:6
7:15
10:13
4:10
2:17

6+3
6+2
3+4
6+0
4+0
3+0
1+1
0+0

9
8
7
6
4
3
2
0

Příští program: 3. turnaj, neděle 5.2. 2017, 11:30-18:30 hodin, hala Němčice n./H.:
AC Zavadilka 2000 - SK Ariston 92 Prostějov, Sexmeralda „A“ - ŽE-STAV Nezamyslice, AC
Zavadilka 2000 - FC Relax „A“, SK Ariston 92 Prostějov - Botafoga Prostějov, ŽE-STAV Nezamyslice – Mechechelen Prostějov, Sexmeralda „A“ – FC Orange, Botafoga Prostějov - FC
Relax „A“, Mechechelen Prostějov - Sexmeralda „A“, FC Orange - ŽE-STAV Nezamyslice.

Jeden uzavřel kariéru,
druhý šel domů...

její přemožitelkou stala Chorvatka Lučičová-Baroniová. „Byl to těžký zápas, přitom jsem
narazila na hráčku, se kterou bych si měla
poradit. V Austrálii ale měla velkou formu,“
uznala Plíšková po porážce s pětatřicetiletou
veteránkou. „Turnaj mohl dopadnout hůř.
Vlastně je to můj zatím nejlepší vstup do sezóny,“ hodnotila postup do čtvrtfinále česká PROSTĚJOV Dva prostějovské týmy
jednička. (lv)
- boxerský a nohejbalový - se vzpamaTenisové výsledky najdete na straně 24 továvají z těžké rány. V týmu BC DTJ
už nemá pokračovat nedávný tuzemský šampion a nohejbal pak ztratil
svoji největší hvězdu.
Dudkovo rozhodnutí o ukončení kariéry příliš nepřekvapilo ani jeho trenéra
Petra Novotného. „V první řadě je to
jeho rozhodnutí a to musíme respeka nijak průběh akce nenarušovali. Každý, tovat. Vidím v tom i určitou logiku.
kdo přišel, dostal leták, děti samolepku a Ondra váží devětačtyřicet kilo a v této
řekli jsme jim, že v Prostějově existuje ješ- váze nemá v republice soupeře. Vzhletě jeden klub a popřáli jim, ať si akci užijí. dem k jeho postavě nemá příliš cenu,
Nikomu jsme neříkali, aby tam nechodil. aby nabíral váhu. Boxovat jeden dva
Byla to akce pro děti a já jim přece nebudu zápasy za rok, to asi za tu dřinu nestojí,“
říkat, aby tam nechodili. Na adresu LHK chápe svého dnes už bývalého svěřence
jsem neřekl křivého slova. Pokud někdo Petr Novotný. „Tak nějak jsem dosátvrdí opak, tak lže,“ vysvětlil exkluzivně pro hl vrcholu, protože v mé muší váze se
Večerník Ondřej Dýčka.
(zv) neboxuje extraliga. Tím pádem už se u

Když se sportovci obviňují ze lží...
➢ ZE STRANY 23

FUTSAL PROSTĚJOVSKA
Relax nečekaně zakopl

➢ ZE STRANY 31

nás nemám kam posunout. A taky mě
láká práce trenéra. Každý rok jsem si
dělal individuální zimní a letní přípravu
a asi dva roky se zabývám mentálním
tréninkem, takže bych teď chtěl svoje
zkušenosti předávat dál,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Ondřej Dudek. Celý
rozhovor pak najdete v příštím tištěném vydání.
Jako velké oslabení pak vidí Zemánkův
odchod Richard Beneš, trenér nohejbalistů Sokola I. „Petr se stal ihned po svém
příchodu do Prostějova vůdčí postavou
kolektivu jak na hřišti, tak mimo něj. Fungoval jako má prodloužená ruka. Chápu
ale, že ho to táhlo domů. Jsme předběžně
dohodnuti, že by se v případě, že budou
Ivanovice zachráněny, vrátil k nám.“ Slova kouče potvrzuje i samotný Zemánek.
„Mně se v Prostějově líbilo. Kolektiv byl
dobrý, kluci jsou všichni mladí a hodně
talentovaní. Když situace dovolí a bude
zájem, rád pomůžu!“
(zv)

PROSTĚJOV Současný tým volejbalistek TJ OP Prostějov, to je oproti
slabšímu začátku sezóny již úplně jiný
mančaft. Kvalitnější, jistější a celkově
lepší. Potvrdila to dvě uplynulá dvoukola 2. ligy žen, v nichž Hanačky vydřely ze čtyř těžkých duelů cenných sedm
bodů.
Nejprve ópéčko čekal Juliánov, přímý
konkurent v boji o udržení. Svěřenkyně
trenéra Ladislava Sypka jej nutně potřebovaly dvakrát porazit a to se jim povedlo,
i když zdaleka ne bez problémů. Do prvního střetnutí skvěle vstoupily a vedly už

2:0 na sety, jenže pak polevily a soupeř vyrovnal. Rozhodující tiebreak přinesl dramatickou bitvu se šťastným koncem pro
domácí nejtěsnějším poměrem 18:16.
Odvetnou řežbu bylo pro změnu potřeba
otáčet na finálních 3:1 (-22, 19, 22, 21).
Zvládnutí klíčových utkání prostějovské
ženy povzbudilo natolik, že následně dokázaly uspět rovněž v úvodním měření sil
na hřišti favorizované Opavy. Druhý celek
tabulky byl zaskočen dobrým výkonem
papírově slabšího družstva a mač dopadl překvapivě 2:3 (15, -22, -29, 14, -11)!
V odvetě už Slezanky víc zabraly, přesto

svedla parta OP vzdorovat k přijatelné
prohře 3:1 (20, 15, -22, 16).
V průběžném pořadí udržely ženy TJ
šesté místo a po krátké pauze přivítají
v příštím dějství osmé Šlapanice. Další
nadmíru důležité zápasy se hrají tuto
sobotu 4. února od 10.00 a 14.00 hodin v Letní hale TK PLUS Prostějov
u velodromu.
(son)
Druhá liga žen, skupina C 2016/17 –
pořadí po 24. kole: 1. Kylešovice 53, 2.
Nový Jičín 48, 3. Opava 47, 4. Ostrava B
33, 5. Vsetín 29, 6. OP Prostějov 24, 7.
Juliánov 23, 8. Šlapanice 21, 9. Bílovec 10.

17011910069

Ženy OP potvrdily svůj vzestup
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letos slavíme jubileum...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ORIENTAČNÍ BĚŽCI PROŽÍVAJÍ MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÉ OBDOBÍ
V posledních třech letech získali členové OOS SK Prostějov
hned jedenáct republikových medailí

PROSTĚJOV Uplynulý rok 2016 se zařadil mezi ty nejúspěšnější v celé pětapadesátileté historii Oddílu orientačního sportu Sportovního
klubu (OOS SK) Prostějov. Dorostencům se dařilo nejen v klasickém
orientačním běhu ale také v jeho zimní podobě s lyžemi na nohou a
odměnou za veškerou dřinu se jim staly dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě
bronzové medaile z mistrovství republiky. Také proto se družstvo ve
složení Sabina Pilcová, Tereza Soldánová, Tereza Janošíková, Jana
Křečková, Natálie Lugrová, Mareike Seeger, Isabel Seeger, Ondřej
Vystavěl, Josef Kočí, Filip Hubáček, Petr Kašpar, Fryderyk Pryjma,
Jakub Chupek, Jan Honkyš a Adam Karásek dočkalo nominace do
ankety o nejlepšího sportovce Olomouckého kraje i nejlepšího mládežnického kolektivu města Prostějova. Loňskými hvězdnými momenty však nejlepší éra zřejmě končí, úspěšní mládežníci přecházejí
mezi dospělé.

exkluzivní
vní
zpravodajství
ajství
erník
pro Večerník

Evžen

HOLUB
UB

Zlato ve štafetě dorostenek, stříbro smíšené sprintové štafety, bronz v dorostencích a kompletní medailová sbírka
mezi jednotlivci v zimní obdobě tohoto
sportu. Nedávno skončený rok 2016
přinesl spoustu radosti do prostějovského oddílu orientačních běžců.
Vygradoval tak několikaletý časový
úsek, kdy se titulu mistrů republiky
dočkali dorostenci a urodilo se i po
dvou stříbrných a dvou bronzových
cenných kovech. „Bylo to opravdu
mimořádné období. Sešla se nám silná
generace závodníků, která nyní skončila
v dorostu a přešla do juniorů. Dál zůstávají v našem oddíle a podílejí se na výchově žáků, ale teď v dohledné době se nedá
předpokládat, že by se na ně hned medailově navázalo. Kdy se to znovu povede,
to si netroufnu odhadnout, musíme se
hodně věnovat dětem,“ shrnul aktuální
stav Dušan Vystavěl, předseda OOS SK
Prostějov.
Až tak hluché období ovšem nastat nemusí, většina z respektovaného týmu
totiž půjde studovat na vysokou školu.
„Ve vytrvalostních sportech dosahujete

vrcholu až mezi třiadvaceti a pětadvaceti
lety, takže nastává obtížná situace, která
vyžaduje mnohem víc tréninku. Je tu ale
šance startu na akademickém mistrovství světa, případně zimní univerziádě
2019 v Krasnojarsku, na němž bude
lyžařský orientační běh poprvé zařazen.
Pokud tedy kluci a holky vydrží trénovat,
otevírají se jim další perspektivy,“ nastínil
Vystavěl.
V každém případě ročník 1998 tvořený domácími i několika zahraničními
tvářemi se brzy zařadil mezi absolutní
elitu a navázal na blyštivé momenty
z nedávné i dávnější minulosti. „Před
začátkem této éry přišla poslední medaile
o devět let dříve a poslední štafetová byla
dokonce z roku 1993. Pořád jsme menší
nebo maximálně střední oddíl a pohybujeme se v sinusoidách, kdy se střídají
úspěšná a méně úspěšná léta. Jak jsem
říkal, nyní musíme začít budovat od žáků
nový tým a věříme, že se nám to i díky
těmto vzorům podaří,“ těší se Vystavěl na
světlé zítřky.
Zaèalo to pøed
ètyømi lety

První sezóna mezi dorostenci a oťukávací rok 2013 přinesly první výraznější
průlomy. Trio Kočí, Hirš, Vystavěl bralo
„brambory“ ve štafetě. Ondřej Vystavěl
skončil šestý mezi klasiky, když jej po
vyhraném semifinále při cestě za lepším
umístěním a nominací na mistrovství
Evropy zastavila nepřesně vykopaná

jáma. Družstvo Kočí, Soldánová, Otruba, Pilcová, Hirš, Grycová, Vystavěl obsadilo po výborném výkonu osmé místo,
ačkoliv bylo nejmladší v celém startovním poli. Mimo to ovládlo bitvu o pozici
nejlepšího týmu Olomouckého kraje,
jež mu zůstala po celé čtyři roky. A pod
hlavičkou Junior O-sportu z toho byla na
mistrovství Švýcarska druhá pozice trojice Vystavěl, Hirš i pátá příčka pro dívky
Janošíková, Grycová, Pilcová). Pobyt jim
navíc zpestřil trénink s šestinásobným
světovým šampionem Danielem Hubmannem.
O rok později přišel překvapivý titul štafety dorostenců. Kočí, Hirš, Vystavěl tehdy
navázali na dvaadvacet let starý úspěch
sestavy Otruba, Vláčil, Arnošt. Mezi další
hlavní úspěchy lze zařadit rovněž stříbro
smíšené sprintové štafety Soldánová,
Kočí, Janošíková, Vystavěl znamenající
vůbec první medaili pro oddíl po devíti
letech. Třetí skončil na republice Ondřej
Vystavěl mezi klasiky, čímž se postaral
o první cenný kov od dob vítězných dorostenek v 80. letech minulého století.
A to nebylo zdaleka vše. Připočíst je
nutno druhé místo v České lize klubů
a sedmé místo na MČR družstev pro
osmičku Kočí, Pilcová, Chupek, Janošíková, Hirš, Soldánová, Pilcová, Vystavěl,
čtvrté místo Ondřeje Vystavěla na Mistrovství Evropy dorostu ve sprintu v Makedonii a další výsledky pod hlavičkou
Junior O-sportu. Těmi jsou šestá pozice
na neoficiálním mistrovství světa klubových týmů TIO MILE v podání kvarteta Kočí, Janošíková, Čechová, Vystavěl
a zlatý double na mistrovství Švýcarska
týmů, kde kralovali Janošíková, Čechová,
Grycová i Vystavěl, Hirš, Kočí.
Rok 2015 přinesl malý ústup ze slávy,
když nepřišlo žádné zlato a jen po jednom stříbru a bronzu. O blyštivější kov
se zasloužila štafeta dorostenců Kočí, Vystavěl, a posila z Varšavy Pryjma, druhou
medaili získala Sabina Pilcová na MČR

O stříbro na MČR sprintových štafet se loni postaralo
kvarteto (zleva) Ondřej Vystavěl, Josef Kočí, Sabina Úřadující české mistryně ve štafetě dorostenek (zleva) Mareike SeePilcová a Tereza Janošíková.
Foto: archiv oddílu ger, Tereza Janošíková a Sabina Pilcová.
Foto: archiv oddílu

mistři republiky očima předsedy
oddílu dušana vystavěla...
SABINA PILCOVÁ

TEREZA JANOŠÍKOVÁ

(zlatá z MČŘ štafet a stříbrná ze sprintové štafety)
„V obou úspěšných mistrovských závodech běžela na
prvním úseku a jak v Uherském Brodu, tak i v Novém
Boru podala slušné výkony, štafetu rozběhla vždy
v kontaktu s druhou nebo třetí skupinou závodnic. Díky
těmto úspěchům získala velkou motivaci do dalšího
tréninku, do nové sezóny ale nevstoupila nejšťastněji,
protože musela na operaci s vazy v kotníku. Návrat tedy
bude komplikovanější a zabere minimálně tři až čtyři
měsíce.“

(zlatá z MČŘ štafet a stříbrná ze sprintové štafety)
„Miss Incredible našeho týmu ve zlatém závodě.
V něm naprosto neuvěřitelným výkonem vytáhla štafetu
z desáté pozice až ke zlatu a smazala na trati dlouhé
pouhých 4,3 kilometru šestiapůlminutový náskok Pardubic. Byli jsme domluveni, že Terce budu na průběhu
diváckým úsekem hlásit její pozici a ztrátu, ale když se
přiřítila na veřejnou kontrolu zhruba kilometr před cílem
na druhé pozici a viděl jsem její koncentraci, tak jsem ji jen
neutrálně povzbudil a raději neříkal nic, abych ji ještě nerozhodil, neboť v tu chvíli i druhé místo bylo naprosto nad
naše očekávání.“

MAREIKE SEEGER

(zlatá z MČR štafet, několik medailí
z mistrovství Německa)
„Běžkyně z německého Baiersdorfu, která za náš tým
závodila společně se svým dvojčetem Isabel. Sezóna pro
ni byla jako na houpačce. Na červnovém ME v Polsku
udělala v závodě jednotlivců obrovskou dvacetiminutovou
chybu, a přestože závod dokončila ještě na celkem slušném
místě, tak prakticky s nulovým sebevědomím a na štafety
nechtěla vůbec přijet. Nakonec se nám ji za podpory celého
týmu podařilo přesvědčit, že bude platnou posilou, a to se
potvrdilo, na druhém úseku vytáhla štafetu z šestnácté na
desátou pozici.“

ONDØEJ VYSTAVÌL

(zlatý z MČR v LOB a stříbrný ze sprintových štafet)
„Postaral se o historicky první zlatou medaili našeho klubu
z lyžařského orientačního běhu. V klasických letních závodech se Ondrovi dařilo zejména v závodech štafet, vždy
předvedl jeden z nejlepších výkonů na úseku. Ve sprintových štafetách finišoval na stříbrné pozici, v družstvech
a štafetách na čtvrtém respektive pátém místě. Doplňkově
se věnuje i biatlonu v jeho letní i zimní formě, v aktuálním
pořadí Českého poháru mu patří velmi pěkné jedenácté
místo.“

Všichni pohromadě. Na společném snímku se usmívá celé úspěšné družstvo OOS SK Prostějov.

v lyžařském orientačním běhu (LOB)
a šlo o první „lobáckou“ medaili po hodně dlouhé době. Vedle toho skončila
smíšená sprintová štafeta Soldánová,
Kočí, Janošíková, Vystavěl těsně pod
stupni vítězů a družstvo Kočí, Pilcová,
Otruba, Soldánová, Pryjma, Janošíková,
Vystavěl bralo šestou příčku. Pod hlavičkou Junior O-sportu z toho bylo po nepříliš povedeném výkonu páté místo na
mistrovství Švýcarska týmů, triu Vystavěl, Kočí a Otruba okolí Lausanne moc
nesedlo.
Vrchol
pøišel loni

Zato právě skončený rok 2016 přinesl
celou nůši velkých výsledků a jejich kompletní výčet by zabral spoustu prostoru.
Jmenujme alespoň ty nejvýraznější, jimž
vévodí hned dva tituly. Zlato vybojovala
štafeta dorostenek Pilcová, M. Seeger,
Janošíková. „Jednalo se o ještě překvapivější titul než v roce 2014. Je vybojovaný
hlavně zásluhou finišmanky Terezy Janošíkové, když do posledního úseku vybíhala na desátém místě se ztrátou šest a
tři čtvrtě minuty,“ rozplýval se šéf oddílu.
O druhý triumf se postaral Ondřej Vystavěl již zkraje roku na lyžích. „Loňské
sněhové podmínky byly v Česku velmi
špatné a prakticky neumožňovaly uspořádat závody. Mistrovství republiky se tak
nakonec uskutečnilo v náhradním termínu ve Vysočina Areně na umělém sněhu a kromě Ondry uspěli i Petr Kašpar
a Filip Hubáček,“ připomněl Dušan Vystavěl stříbro a bronz dalších dvou členů
prostějovského klubu.
Dále je nutné zmínit titul vicemistrů
smíšené sprintové štafety Pilcová, Kočí,
Janošíková, Vystavěl), když k vysněnému zlatu bylo velice blízko a bronz Josefa
Kočího na MČR ve sprintu. Společně
s triumfem v Českém poháru v roce
2015 se jedná o vyvrcholení Pepovy individuální sprinterské kariéry. Družstvo
Kočí, I. Seeger, Chupek, Pilcová, Pryjma,
Janošíková, Vystavěl pak přidalo „brambory“ a pod hlavičkou Junior O-sportu
vybojovali Vystavěl, Chupek, Pryjma
šesté místo na mistrovství Švýcarska
týmů. Pobyt si navíc zpestřili tréninkem
s aktuálně trojnásobným mistrem světa
Matthiasem Kyburzem.
Konkurence
skøípala zuby

Domácí republiková špička se dlouhodobě soustředí v Pardubicích, Hradci
Králové a Brně, kde se spoléhají nejen
na vlastní odchovance, ale i závodníky
z okolí. Prudký vzestup prostějovského oddílu tak nebyl tuzemské konkurenci po chuti a hanácké úspěchy
nesli jejich představitelé s nelibostí.
Není se co divit, tady je registrováno
lehce nad osmdesát členů a co do velikosti tak v republice patří Prostějov
až do druhé poloviny druhé desítky.
Naproti tomu třeba taková Lokomotiva

Pardubice disponuje přibližně 430 členy.
„Šéfům velkých klubů se nelíbilo, že my
jako malý oddíl jsme získali posily ze zahraničí ať už z Polska, ze Slovenska, nebo
Německa. Přitom nešlo o jednorázovou
účelovou záležitost, ale se všemi pracujeme už delší dobu. Navíc všichni čtyři
skvěle zapadli do kolektivu a naši závodníci získali skvělou příležitost pocvičit se v
angličtině. Vyvolalo to však velkou závist,
že se nám něco podařilo, a třeba při štafetě na mistrovství družstev panovala divná
atmosféra. Ale naše děti si i s tímto poradily velice dobře, svědčí o tom titul holek
a čtvrté místo smíšeného družstva,“ podotkl předseda OOS SK Prostějov.
Klubová pokladna se může spolehnout
na veřejné prostředky formou dotací ze
strany Statutárního města Prostějova
i Olomouckého kraje, další příjmy tvoří
finance od svazu za dosažená umístění
i grant z bývalého Svazarmu, jelikož se
jedná o sport s branným charakterem,
chod oddílu je však zajištěn zejména
pořádáním závodů od krajské až po
mezinárodní úroveň. „Ročně máme
pět šest akcí různé velikosti i charakteru
a tím si z větší části vyděláváme na vlastní
činnost. Letos máme relativně pauzu
a nejnáročnější akcí bude celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu ve
středu sedmého června v Čechách pod
Kosířem,užpředtímuspořádámeikrajské finále v Teplicích nad Bečvou,“ předeslal šéf medailemi ověnčeného oddílu.
Pøíští rok
do Kladek

Z nedávných takto uspořádaných akcí
lze jmenovat loňské mistrovství Evropy
neslyšících, kdy závod ve sprintu proběhl
přímo v historickém centru Prostějova,
dále se v roce 2014 jednalo o akademické mistrovství světa v okolí Protivanova
a Nectavy, o šest let dříve se konalo mistrovství světa v Olomouci, které úspěšně
odstartovalo televizní éru orientačního
běhu v České republice.
A již nyní se lze těšit na rok 2018, neboť právě seskupení oddílů z Prostějovska vyhrálo konkurz k pořádání

Foto: archiv oddílu

MČR na klasické trati. „To je královská disciplína orientačního běhu
a individuálně nejprestižnější závod,
který se pořádá už více než pětašedesát let. Ten plánujeme uspořádat
patnáctého a šestnáctého září v Kladkách, řádově se tam představí dvanáct
set závodníků. Jde o velkou akci, na
níž jsme si netroufli sami, a tak jsme se
spojili s oddílem z Konice, takže tuto
náročnou akci uspořádáme společnými silami,“ představil vrchol příštího
roku.
Co si tedy předseda přeje do nejbližšího
období? „Získat více dětí pro orientační
běh a mít dostatek trenérů i vedoucích,
kteří budou schopni se o ně postarat,“
neváhal. K propagaci orienťáku mu slouží mimo jiné celosvětová akce World
Orienteering Day, která se loni konala
poprvé a hned v asi pětašedesáti zemích
světa, v Česku tehdy přišlo více dětí jen
v Pardubicích, Praze a Rychnově nad
Kněžnou. „To bylo velice pěkné, měli
jsme přes pět set účastníků. A letos bude
stejná akce zas, a sice čtyřiadvacátého
května. Chtěli bychom úspěchy v dorostu přetavit do dalšího rozvoje a chystáme
množství aktivit,“ představil Dušan Vystavěl další záměry.
Velikou výhodou celého sportu jsou
pořizovací náklady. Pro začátek nepotřebujete žádné nákladné vybavení, stačí vám tenisky, tričko, kraťasy či
delší kalhoty. „Buzola a čip jsou dohromady položkou do tisíce korun a lze si
je zpočátku vypůjčit. Dále nejsme nijak
omezeni v prostoru, tělocvičnou je pro
nás les i park a naši závodníci jsou mezi
současnou mládeží jedni z mála, kteří se
ještě umí zorientovat a dobře se vyznat
v mapě, což bohužel u běžné populace
s nástupem navigací hodně ubývá. A nemohu opomenout dobrou partu, kolektiv je základem,“ vyjmenoval Dušan Vystavěl klady outdoorového sportu, který
se běhá za každého počasí a po nejširším
okolí, takže obsahuje i poznávací podtext. Začít se dá prakticky v každém
věku, optimální je ale mezi osmým
a dvanáctým rokem.
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