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DNES NAVÍC! ŠESTNÁCT STRAN
O PROJEKTECH TK PLUS

s pohodou od 11. 2.
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SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

.cz

www.

Akce Únor!!!

PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)

Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

16012711546

Při výměně čelního
skla z pojištění
pylový filtr zdarma.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 6. února 2017
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PROSTŘELIL SI HLAVU!
PROKLETÉ

Michal
KADLEC

Řezník na sebe

SOBĚSUKY K hrůznému činu se poslední lednový pátek odhodlal šestasedmdesátiletý J. V. ze
Soběsuk. Bývalý řezník, který místním pomáhal
při zabijačkách, teď sám skoncoval se životem.
Jateční pistolí si totiž doslova prostřelil hlavu!
Podle dostupných informací ho našli v jeho
rodinném domě.
Jde o druhý velmi podobný případ sebevraždy
vtétoobci.Nakonciříjna2015seuzdejšíhopotoka
zastřelil jateční pistolí osmašedesátiletý muž...

Šestasedmdesátiletý J. V. si vzal život vskutku brutálním způsobem... Koláž Večerníku

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 9

➢

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A PERSONÁLNÍHO
2''ħ/(1Ì2'%258.$1&(/Éì7$-(01Ì.$
0$*,675É780ħ67$35267ħ-29$

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel. 582 329 162.
Přihlášky je možné podávat do 10. 2. 2017

17030210134

17012010067

17010310011

17020310136

17012510093

Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Volná místa na MMPv.
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V ZIMĚ JEZDĚTE
OPATRNĚ!

FOTO
VEÈERNÍKU



Martin ZAORAL


 
záchod
Prostějov (mik) - Do menších problémů se dostala ve čtvrtek dopoledne ochranka prostějovského magistrátu. Lidé si přišli postěžovat, že
veřejný záchodek ve dvorním traktu
radnice je uzamčený. „Chodí tam
věčně jeden bezdomovec, zamkne
se tam a usne,“ svěřil se Večerníku
člen bezpečnostní agentury. Patálie
s bezdomovcem vyřešil během pěti
minut silným boucháním na dveře.
Urousaný muž rozespale radniční
hajzlík opustil...

Neztratili
jste nìco?
Prostějov (red) - Cestovní taška,
jízdní kolo, mobilní telefon, peníze, telefon či hodinky, ale také třeba
kufr! To vše lidé ztratili v ulicích města. Není něco vaše? Na serveru www.
vecernikpv.cz uvedené ztráty z letošního roku lze vyzvednout na oddělení informační služby, vedle hlavního
vchodu radnice. Tam ovšem evidují
ztráty a nálezy i mnohem starší.

Jarmark bude!
Prostějov (mik) – Čas letí jako šílený, za pár týdnů jsou tu Velikonoce! Na tuto skutečnost zareagovalo
i vedení prostějovského magistrátu, který i letos hodlá uspořádat
velikonoční jarmark na náměstí
T. G. Masaryka. „Bude se konat od
8. do 11. dubna, už jsme vyhlásili
záměr pronájmů na stánky. Já myslím,
že zájem bude opět velký jako vloni,
kdy Velikonoční trhy zažily v Prostějově premiéru,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky.

„Některé silnice se v zimě neudržují, tak
jezděte opatrně!“ vzkazuje prostějovský fotograf Petr Sládek, jehož snímky jsou nejen
originální a precizně provedené, navíc vždy
spolehlivě pobaví. Autor, který do povědomí lidí z Prostějova vstoupil před šesti lety
svými Příběhy buráků, v dalších letech zaujal
zejména sérií zimních krajinek. Po dlouhých
osmnácti měsících do jeho galerie přibyl další
snímek.„Nápadů mám spoustu, ale jsem líný.
Věřím, že letos toho nafotím více,“ zmínil se
Petr Sládek, který se ve své tvorbě poslední
dobou věnuje zejména panoramatickým
portrétům osobností Prostějovska.

Agentura
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A proč ne? Od roku 2018 půjdou do
sebe i strážníci Městské policie Prostějov. V rámci ekologických aktivit se
snaží jít příkladem a koně pod kapotami služebních vozidel vymění za ty
opravdové, živé koně! „Když jsem tento
nápad poprvé slyšela z úst velitele městské policie, málem jsem z toho začala
řehtat! Domnívala jsem se, že si pan
Nagymároš ze mě dělá čurinu,“ svěřila
se bez obalu Agentuře Hóser prostějovská primátorka Alena Rašáková.
Podle všeho ale nejde o nějaký aprílový
žert, nýbrž o vážně myšlenou změnu
v dosavadním způsobu výkonu služ-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Chyťte si svého zloděje. Řekněte upřímně! Kdo z vás by nechtěl umět zpacifikovat nějakého toho kriminálníka. Stále méně „normálních“ lidí je toho
však skutečně schopno. Zatímco urážky a výhrůžky se staly běžnou součástí
komunikace, fyzické konfrontaci se většina z nás vyhýbá jako čert kříži. Nikoliv
tak strážník, který na začátku týdne chytil muže hledaného Policií ČR. Využil
k tomu chvaty a hmaty. Chcete je také umět? Přidejte se k městské policii! Stále
hledají kolegu.
ttÁUFSâtt
Othello z Klenovic. „Projevy žárlivosti jsou pozdrav na rozloučenou odcházející lásky,“ všiml si francouzský spisovatel Léon Bloy. Ačkoliv jsou spíše výrazem strachu, že ztratíme někoho, kdo je nám blízký, bývají obvykle
dokonale kontraproduktivní. Své o tom ví i Martin Bihári. Othello z Klenovic své družce vyhrožoval tak dlouho, až skončil před soudem.
tt4UʭFEBtt
Jak nezabloudit v bouři. Při hustém sněžení je dobré jet za vozem silničářů s pluhem. Musíte si však dávat pozor, aby právě neodhrnoval závěje
z parkoviště u Teska... Ladovská zima dorazila konečně i do Prostějova.
Bohužel sněhová nadílka nám tu dlouho nevydržela.
ttɇUWSUFLtt
Chudák ptáček. Druhý únorový den vydává drobný opeřenec své typické
akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu
tělesné teploty. Známější verze téže pranostiky zní, že na Hromnice musí
skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. Fakt mu to v tom mrazu nezávidím...
tt1ÈUFLtt
Nepravděpodobná pravda. „Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá,
musí být pravda. I když se zdá sebenepravděpodobnější,“ konstatoval Arthur
Conan Doyle, autor příběhů o Sherlocku Holmesovi. Proslulého detektiva
v netradičním světle představila inscenace Divadla Point Baskervillská bestie.
tt4PCPUBtt
Alpy na Hané. Říká se, že čím vyšší hory, tím hlouběji do peněženky. Prostějovský region v tomto ohledu nijak zvlášť vysokými horami neoplývá.
A tak se za lidové startovné ve výši stokoruny mohli utkat milovníci alpského lyžování na Kladecké lyži.
tt/FEʏMFtt
Když se plní sny... Během celého uplynulého víkendu jste mohli přijít na
prostějovskou hvězdárnu, kde se konala speciální akce věnovaná astronomii. Včera si pak mohly děti zasoutěžit a nějakou chvíli si myslet že jsou
kosmonauti. A to i přesto, že doba Gagarina a Remka je tak nějak pryč...



Nakonec došli! Rozdávání polévek
bezdomovcům před místním nádražím začalo minulou středu psát už
druhý ročník. Úvodní den si pro teplý
pokrm přišlo jen minimum lidí bez
domova. Tvář patronky charitativní
akce Milady Sokolové se však rozjasnila
v dalších dnech, kdy plný hrnec polévky zmizel jako pára...
 



Židé kápli „božskou“. Těžko pochopit
chování zástupců Federace židovských
obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer,
kteří několik měsíců hlásali, že v žádném případě nechtějí oplotit park ve
Studentské ulici. Nyní ale při jednání
s primátorkou přiznali, že hodlají úplně
zamezit průchodu přes bývalý židovský
hřbitov.
                  


by prostějovských ochránců pořádku.
„Nedávno jsem byl v Praze na fotbale
a před stadionem jezdili policisté mezi
fanoušky na koních. Měli obrovský
respekt, obzvláště když nějaká ta kobyla udělala bobek mezi lidmi. Ti se
pak okamžitě rozprchli. Strašně se mi
to zalíbilo a okamžitě jsem dostal nápad vyměnit v Prostějově naše auta za
koně,“ řekl Agentuře Hóser šéf našich
strážníků Jan Nagymároš.
Nákup stáda koní, jejich zkrocení pro
potřeby městské policie a výstavba obří
stáje budou stát městskou pokladnu několik milionů korun. „Když to ale všechno spočítáme, určitě ušetříme. Vezměte
si, že prodáme všechna služební vozidla
městské policie, za což utržíme nemalý
peníz. Nemusíme pak platit benzín, stačí

KRIMI


Vrchní soud v Olomouci potvrdil minulé úterý Antonínu
Pospíšilovi třináctiletý trest
vězení za vraždu tchána
z března loňského roku. Vrah
prohlásil, že v jeho případě jde vlastně o doživotní
trest. Sedmašedesátiletý muž
má velmi podlomené zdraví
a v návrat k rodině už nevěří.

13
Těžko říct, zda uvedený trest
za popravu příbuzného dvěma ranami pistolí do hlavy
je trestem dostatečným. Jak
ale Večerníku řekl starosta
Bedihoště Jiří Zips, odsouzený Pospíšil může být rád, že
se neodvolal státní zástupce.
To by mu hrozil dvacetiletý
kriminál...


na 2 roky...
strana 8



     
nakoupit seno a oves. Výkon služby tak
bude mnohem rentabilnější,“ mne si ruce
exprimátor Miroslav Nakaseseděl, který
je stále zodpovědný za chod městské policie a nově i stáda padesáti koní.
Otázkou však je, zda strážníci dokáží
být rychle a včas tam, kde je jich potřeba.
„Podívejte se, s auty stojíme pořád v zácpách, mnohdy se nemůžeme ani hnout,
přitom někde na nádraží se perou bezdomovci. Na koních jsme tam co by dup!
Pokud se nám ovšem podaří jednotlivé
strážníky naučit na nich pořádně jezdit.
Máme už ale najatého profesionálního
žokeje,“ říká Jan Nagymároš.
Podle informací Agentury Hóser by měl
prostějovské strážníky zaškolovat slavný a několikanásobný vítěz Velké pardubické žokej Váňa! „Jo, dostal jsem

tuto nabídku. Sám jsem zvědav, jestli
se policajti v Prostějově naučí alespoň
sedět v sedle. Nějak to zvládneme, vždyť
i já jsem v Pardubicích nedávno sletěl
z koně na prdel,“ nechal se slyšet Váňa.
O úklid koňského trusu v ulicích Prostějova se bude starat úklidová firma
známého poslance. „Je to pro nás
enormně výhodný kšeft. Víte, kolik vůbec za koňská hovna platí vicepremiér
Babišák? Hnojí s nimi svoje pole a má
pak největší výnosy obilí. To se mu pak
rozdávají koblihy zadarmo,“ uvedl pro
prostějovský poslanec Radóš Fialka.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Během úterý a středy v uplynulém
týdnu zakryla Prostějov nádherná
bílá peřina. Ta ale bohužel nevydržela příliš dlouho. Jak Večerníku
ovšem potvrdila meteoroložka Božena Černohousová, ve středu bylo
ve městě naměřeno patnáct centimetrů sněhu!
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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.

JIŘÍ SEDLÁŘ
se narodil 25. října 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. ledna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 42 do 45 let a měří 175 centimetrů.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
k dispozici.



 

MIROSLAV
DONUTIL

Jeden z nejpopulárnějších českých herců současnosti předvedl minulý čtvrtek v jeseneckém
kulturáku svoji show s názvem Cestou necestou. Pořad
vynikajícího vypravěče, proložený písničkami, rozhodně
nenudil, důkazem byly rozesmáté tváře všech přítomných
posluchačů.
 



„JEHO MATKA
BYLA FAKT
PĚKNÁ SVINĚ!“
Masopustní řezník Krkovička
Prostějovanům popsal rodiče
pašíka, na kterém si vzápětí
stovky lidí na náměstí pochutnaly.
POÈASÍ v regionu

JIŘÍ GAGALUS
se narodil 13. srpna 1985 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
13. listopadu 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 29 do 31 let, měří
180 centimetrů, má střední postavu
a hnědé vlasy.
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BYLI JSME
U TOHO

Žárlivý Martin Bihári
užce
vyhrožoval své drMartin
ZAORAL
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V Dětkovicích

vykradli dům,

VZALI OBRAZY I PISTOLI

Martin ZAORAL
„LOUPEŽ
DĚTKOVICE Mohla to být
století“ se škodou koSTOLETÍ SE „loupež
lem sta milionů korun. Stačilo,
by zloději měli lepší poNEZDAŘILA,“ pokud
nětí o výtvarném umění. Právě
kvůli obrazům se totiž z pátku
27. na sobotu 28. ledna vloupali
bere vše
do domu v Dětkovicích, z něhož
odnesli sedm pláten v drahých
s nadhledem sirámech.
K jejich smůle se však
jednalo pouze o zručné kopie
MAJITEL
starých holandských mistrů...

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Jeden den na sebe řvali, až museli přijet policisté, druhý den užž bez
sebe nemohli žít. Tak by se dalo charakterizovat soužití Martina Biháriho s jeho
ré by
družkou Renatou z Klenovic na Hané. Vše se vleklo roky. Do domácnosti, které
obem
se hlučností nevyrovnala ani žádná italská, se navíc pozoruhodným způsobem
mské
přimíchal třetí muž. Zhruba sedmdesátiletý Jaroslav Š. nezodpovědné romské
rodině tři roky finančně vypomáhal, ženu u sebe nechával přespávat, s dětmi
erický
se učil a vozil je do školy. Přestože se kamarádil i s Martinem Bihárim, cholerický
ti celou
manžel měl o jeho motivaci jasno. Partnerské neshody a výbuchy žárlivosti
trojici přivedly až před prostějovský tribunál...

 na
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Reportáž ze soudní síně si můžete přečíst na straně 5
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zjistili jsme
OLOMOUC, PROSTĚJOV Ta zpráva
práva se
začátkem uplynulého týdne rozletěla
těla do
O 2011
světa jako blesk. Vedení hnutí ANO
ýměnu
prý údajně zvažuje okamžitou výměnu
ckého
současného hejtmana Olomouckého
těk,“
kraje. „Koštu má nahradit Okleštěk,
ný
neslo se jako lavina. Zkušený
olékař se přitom ujal vlády nad Olomouckým krajem teprve koncem
listopadu loňského roku! Ublížit
mu podle některých spekulací
měla příliš bujará nálada na společenských akcích i kamarádství
s jeho předchůdcem Jiřím Rozbořilem... Jak však Večerník zjistil, zpráva tohoto druhu se nepo- .  /(    ! )   '* "   %   
tvrdila. Alespoň tedy prozatím... !  . ' ) !     

17012320090
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Michal KADLEC

Pikantní na zvěstech prezentovaných i v celostátních médiích bylo, že Otu Koštu měl
v křesle hejtmana nahradit bývalý výšovický starosta a nyní poslanec za hnutí ANO
2011 Ladislav Okleštěk. „Tyto spekulace
nejsou na pořadu dne,“ odbyl Večerník už
v průběhu týdne Okleštěk. Velmi stručný
byl i jindy sdílný poslanec a pravá ruka
Andreje Babiše. „Takové věci nejsou vůbec
aktuální,“ řekl pouze Jaroslav Faltýnek.
Jenomže zdroj Večerníku hovořil trošku
jinak... „Pánům z vedení včetně Andreje
Babiše vadí, že pan Košta stále zaměstnává

bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila. Ten,
jak všichni víme, je trestně stíhán a nevrhá
to dobré světlo na současné vedení kraje
v čele s Otou Koštou,“ prozradil muž, který
si přál zůstat v anonymitě.
Zeptali jsme se tak přímo u pramene.
Naše telefonické otázky ze sobotního
večera si hejtman Olomouckého kraje
vyslechl v klidu, jeho odpovědi ale už
provázely emoce... „O jaké výměně tu
mluvíme? Podívejte se, ve čtvrtek jsem
byl v Praze na setkání poslanců, senátorů,
hejtmanů a starostů z kandidátek ANO
2011, o den později jsem se zúčastnil rozšířeného jednání Rady Olomouckého kraje
a Rady města Olomouce. Funguji prostě

dál, plním si povinnosti hejtmana a vůbec
netuším, kde se všechny ty fámy vzaly,“ řekl
exkluzivně Večerníku Oto Košta.
Že by ovšem všechny ty informace okolo uvažované změny na postu hejtmana neměly reálný základ? „Netlačte mě
prosím do odpovědi, které bych pak mohl
litovat... Řeknu jen jediné, všechno jsou to
výmysly bulváru, na které určitě nehodlám
nijak reagovat. Jistě vím všechno, co se objevilo v novinách. Jsou to ale lži,“ stojí si za
svým hejtman Olomouckého kraje.
Na únorovém zastupitelstvu Olomouckého kraje se však přesto má
o pozici Košty jednat. Tak se nechme
v pondělí 27. února překvapit...

MRTVOLA

 
  

nájem
neplatí!

Akční fotografická soutěž, kterou PROSTĚJOVSKÝ Večerník vyhlásil v průběhu uplynulého týdne
na stránkách www.vecernikpv.cz, přinesla vyrovnaný boj. Z přibližně dvaceti zaslaných snímků se dostala do finále trojice, načež pětičlenná redakční porota určila anonymním hlasováním
vítězný záběr. A nejvíce zaujala momentka zimní krajiny nad Horním Štěpánovem, kterou pořídila naše věrná čtenářka Jitka Vlachová.
    
Zasloužená odměna v podobě 500 Kč čeká
na výherkyni přímo v redakci. Blahopřejeme!
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PROSTĚJOV Celý měsíc nevycházel třiasedmdesátiletý muž
z Prostějova ze svého bytu. Poprvé
za svůj život dokonce nezaplatil majiteli nájem. To se sousedům zdálo
být podezřelé a zavolali policii. Muž
byl nalezen v bytě mrtev!
„MajiteljednohozbytůvProstějově
projevil v neděli devětadvacátého
ledna obavu o třiasedmdesátiletého
nájemníka, kterého již měsíc nikdo
neviděl. Navíc poprvé nezaplatil včas nájem,“ uvedla podezřelé
okolnosti Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Bohužel zlé předtuchy se nakonec
vyplnily. „Hlídka na uvedené adrese přes okno zjistila ležící osobu
v posteli, která nejevila známky
života. Proto byli na místo přivoláni
policisté, kteří mají v případě
podezření na zemřelého zákonné
oprávnění otevřít byt. Následně
bylo úmrtí seniora potvrzeno,“
zkonstatovala Adámková. (mik)
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pohled zpátky
zp

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
OPRAVA KLÁŠTERA BUDE    
NEPRODEJNÝ!
STÁT ""#
PROSTĚJOV Naděje stále žije!
Přibližně před rokem jsme přinesli informace o smělých plánech
na opravu kláštera Milosrdných
bratří v Prostějově. Představilo je
Arcibiskupství olomoucké, které
se za patnáct milionů korun stalo
novým majitelem pořádně zchátralé budovy stojící v centru města.
Jak to s vizí na opravu historického
objektu vypadá nyní?
Mnozí z Prostějovanů pamatují doby,
kdy v klášteře Milosrdných bratří býval domov důchodců či lékárna. To
vše již dávno odvál čas a již více jak
dvě desítky let rozsáhlá budova chátrá. Lidé zde najdou pouze plesnivé
zdi, opadávající omítku a areál zarůstající trávou...
Už více jak rok se mluví o tom, že
by zde v budoucnu mohl vzniknout
domov pro lidi trpící roztroušenou
sklerózou. Přestože se na první pohled s objektem stále nic neděje,

  (  !         ' !" )       *    ' 1A>A
  

vize na jeho opravu je stále živá.
O letošních prázdninách by mohlo
být jasné, jak bude klášter po opravách vypadat a na kolik jeho rekonstrukce přijde. „V současné době je
připravována projektová dokumentace, která by měla být v létě hotová.
Hned na podzim se chceme pustit do
hledání peněz z dotací. Předpokládá-

me, že náklady se budou pohybovat
mezi dvěmi až třemi sty miliony korun,“ vyjádřil se nedávno Jindřich
Suchánek, který celé věci zasvětil už
téměř tři roky života.
Šance, že se podaří zachránit a navíc
i smysluplně využít rozlehlou památku v centru Prostějova tak stále
existuje.
(mls)

PROSTĚJOV Je tomu rok, co jeden
z nájemníků bytu v Rozhonově ulici
číslo 12 podal magistrátu nabídku na
odkup celého domu. Ten se přitom
město snaží marně prodat už šest let.
Nemovitost, kterou v šesti bytech
obývají především romské rodiny,
chtěl Ladislav Lakatoš koupit za tři
sta tisíc korun. V současnosti je ale
jasné, že ani tentokrát chátrající dům
na „Rozhonce“ nepůjde do soukromého vlastnictví a bude se o něj muset i nadále starat Domovní správa
v Prostějově...
Prostějovští konšelé se v uplynulých
letech již minimálně pětkrát snažili prodat dům plný romských rodin
v Rozhonově ulici číslo 12. Nikdo starý
barák postavený v roce 1911 za odhadovanou cenu dva a půl milionu korun
koupit nechtěl. Teprve koncem ledna loňského roku se přihlásil jeden
z nájemníků. Večerník tehdy exkluzivně zjistil, že tři sta tisíc korun,
ovšem formou splátek, nabídl městu za uvedený dům Ladislav Lakatoš. Muž, který je považován za šéfa
olašských Romů v lokalitě Husova
náměstí a okolí.

pana Lakatoše byla zcela neakceptovatelná. Vzhledem k odbornému posudku
a odhadu ceny jde o naprosto směšnou
částku. Navíc pan Lakatoš chtěl koupit
tuto nemovitost na měsíční splátky po
pěti tisících, tak se nikdo nemůže divit,
že jsme vše rázně zamítli. Obzvláště když
pan Lakatoš byl na seznamu dlužníků
města,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil,
náměstek prostějovské primátorky.
Dům v Rozhonově ulici je, zdá se, naprosto neprodejný. „Bohužel se to tak
jeví. Město už nemá v plánu vyhlašovat
žádný záměr prodeje. Jedině snad že by
někdo konečně nabídl cenu odpovídající alespoň odborného odhadu. Ten je ve
výši dvou a půl milionu korun,“ dodal
aktuálně Jiří Pospíšil.
„Nedásenicdělat,kdyžtoprodatnechtějí,
tak nechtějí. Hodlal jsem udělat prospěšnou věc,“ zareagoval Ladislav Lakatoš.
Objekt tak zůstává i nadále v majetku
magistrátu. „Už roky v této nemovitosti
děláme ty nejpotřebnější opravy, ale samozřejmě víme, že dům by potřeboval
generální rekonstrukci. Ta může ovšem
stát několik milionů korun,“ podotkl
ještě Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově.
(mik)
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„Chtěl jsem jen pomoci s řešením romské otázky. Nešlo mi o to být nějakým
majitelem nemovitosti. Toužil jsem po
tom, aby v tomhle baráku bydleli pouze
slušní Romové, kteří nedělají v Prostějově bordel,“ objasnil svůj úmysl Ladislav
Lakatoš. „Těch tři sta tisíc korun považuji
za adekvátní částku, vždyť bych si pak musel vzít hypotéku minimálně tři miliony
na jeho rekonstrukci. Plánuji v domě vybudovat prostupné bydlení a v rámci toho
spolupracovat s městem i občanskými
sdruženími,“ přidal další argumenty.
Dnes je ovšem patrné, že ani šestý pokus
o koupi velmi zchátralého domu nevyšel. Ani neměl nárok vyjít... „Nabídka

Napsáno Boj proti kuřákům pokračuje. Co na to hospodští?
pred

v Plumlově Hana Dobšíčková má jasno. „V naší restauraci se od pondělí do
čtvrtka nekouří vůbec, protože máme
otevřeno jen přes obědy. O víkendu, to
znamená od pátku do neděle, je u nás
kouření zakázáno do patnácti hodin.
Po této době je povolené kouřit pouze
v hlavní provozní místnosti. Nekuřáci
mají k dispozici salonek s kapacitou
třiceti míst. S negativními reakcemi
jsme se zatím nesetkali, spíše se i zdá,
že lidé v poslední době kouření více
omezují,“ uvedla Hana Dobšíčková.
S trochu odlišným názorem jsme se
ale setkali v kavárně Národního domu
v Prostějově. „Veškeré restaurační prostory Národního domu vyjma noční

vinárny jsou nekuřácké. Reakce hostů
na toto omezení jsou spíše negativní.
Ač já sama jsem nekuřačka, tak kouření nijak neodsuzuji. Pamatuji si dobu,
kdy se tady kouřilo, díky zdejším
vysokým stropům to téměř nebylo
poznat,“ řekla Hana Rostová, vrchní
kavárny Národního domu.
Na rozdíl od dvou předešlých podniků,
které se zaměřují spíše na stravovací
a kavárenské služby, oslovil Večerník
i provozního restaurace U Sasína.
„V současnosti není v našem podniku
kouření nijak omezeno. V zásadě bych
nebyl proti takovému zákazu, protože
já sám jsem nekuřák. Myslím si, že kuřáci a nekuřáci navštěvují náš podnik ve

zhruba stejném počtu, ani jedna skupina výrazně počtem tu druhou nepřevyšuje. Kdyby navrhovaný zákon prošel
a kdyby ho poctivě dodržovali všichni
provozovatelé, tak bych ho i schvaloval.
Ale mám obavu, že bez možnosti posedět si s cigaretou u piva či kávě si mnozí
hosté najdou cestu tam, kde jim to bude
umožněno,“ je přesvědčen Adam Sasín.
Pokud navrhovaný zákon bude schválen, způsobí komplikace majitelům
těch restaurací, které mají pouze
jednu místnost, což se týká hlavně
vesnických zařízení. Zkrátka řečeno,
kuřákům, kteří si rádi posedí ve společnosti, začnou v dohledné době nepříjemnosti a potíže...
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5. 2. 2007

V minulém týdnu předložili poslanci úplně nový návrh zákona, který by
se především týkal omezení kouření
v restauračních zařízeních. Ještě navíc by dal obcím možnost zakazovat kouření na místech, která samy
uznají za vhodná. Podle tohoto návrhu by musely být ve všech restauracích oddělené místnosti pro kuřáky, které by byly vybaveny vlastním
odvětráváním. Oproti současnosti,
kdy mají hostinští povinnost vyhradit jen stoly pro kuřáky a nekuřáky,
by to byla podstatná změna.
Na celou problematiku kouření v restauracích a hospodách byl zvědavý
i Večerník. Provozní restaurace Pácl

Zdá se vám tento článek aktuální?
Že ano? Ono se ale opravdu jedná
o připomínku textu, který Večerník
otiskl již před deseti lety! Tenkrát
ovšem poslanci ještě tak drsný protikuřácký zákon neschválili. Až teď,
v roce 2017! Od května si kuřáci nezapálí své oblíbené cigárko v žádné
restauraci, v kavárně, ba dokonce
ani v té nejmenší hospůdce. Zajímavé je, že pro absolutní zákaz
kouření ve všech restauračních prostorách zvedl ruku i prostějovských
poslanec Jaroslav Faltýnek, který
denně vykouří i třicet cigaret! Co se
dá dělat, nám kuřákům opravdu
začínají krušné časy, jak už v roce
2007 předpovídal autor uvedeného
článku Zdeněk Vysloužil. Mimochodem on sám je dodnes náruživým kuřákem...

jak šel čas Prostějovem ...

Olomoucká ulice
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Příště: náměstí E. Husserla
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Bratři se poprali

Dva podnapilí bratři se uplynulý
čtvrtek 2. února nejprve hádali
a poté jejich vzájemné rozpory
vyústily ve fyzický kontakt. Jeden
z nich telefonicky přivolal strážníky. Hlídce oba tvrdili, že původcem
napadání je ten druhý. Starší z dvojice měl i drobné poranění v obličeji, ošetření ale odmítl. Událost byla
postoupena správnímu orgánu pro
podezření z návrhového přestupku
proti občanskému soužití.

Foto: internet

Vandal
na Kostelecké

Na základě telefonického oznámení na linku 156 vyjížděla předminulou sobotu 28. ledna v nočních
hodinách hlídka k trojici mladíků,
kteří v ulici Kostelecká rušili noční klid. Při příjezdu strážníků byl
jeden z nich spatřen, jak shodil
odpadkový koš ze stojanu. Tím
došlo k vysypání odpadků, tudíž
k znečištění veřejného prostranství. Dvacetiletému muži byla za
jeho vandalství udělena nemalá
bloková pokuta. Nejvyšší sazba za
tento přestupek proti veřejnému
pořádku je v blokovém řízení až pět
tisíc korun. Vysypané odpadky jej
tak přijdou draho...

Nebyl mrtvý, spal...

Minulé úterý 31. ledna vpodvečer
bylo přijato oznámení od muže,
kterého požádal bezdomovec o přivolání hlídky. Důvodem bylo podezření na úmrtí známého, neboť ten
přebývá v přilehlé garáži a nebyl
již tři dny spatřen. Strážníkům se
podařilo dotyčného na uvedeném
místě zkontaktovat. Jen tvrdě spal.

Vlčák v nemocnici

V ranních hodinách uplynulé
středy 1. února vyjížděla hlídka
na základě oznámení k odchytu
německého ovčáka pobíhajícího
v areálu nemocnice. Ke strážníkům
sice dorazila jeho třiasedmdesátiletá majitelka, ale psa absolutně
nezvládala. Hlídka tak byla nucena
psa sama odchytit a převézt do místa bydliště, kde si ho důchodkyně
zabezpečila. Událost byla vyřešena
blokovou pokutou.

Bezdomovec
je gurmán...

V nákupním středisku v centru
města byl předminulou sobotu
28. ledna přistižen pracovníkem
bezpečnostní agentury bezdomovec při odcizení čtyř lahví whisky
v celkové hodnotě 1 956 korun.
Tyto lahve si vložil přímo do batohu
a poté prošel přes pokladní zónu bez
zaplacení. Tímto se dopustil přestupku proti majetku. Událost byla
postoupena správnímu orgánu.

Udal ho
kvůli sněhu

Muž nahlásil v úterý 31. ledna prostřednictvím linky 156 potíže se
sousedem, který mu naházel odhrnutý sníh z chodníku pod strom
rostoucí před jeho domem. Hlídka
ale na místě zjistila, že uvedený pozemek nepatří oznamovateli. Navíc
zde nebyla jiná možnost, neboť
sníh by zůstal na chodníku nebo
v jízdní dráze, kde by tvořil překážku. Jednalo se tedy o nejvhodnější
místo k uložení sněhové nadílky.
V tomto případě se nejednalo
o protiprávní jednání.
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Antonínu Pospíšilovi
p
zmínili pouze
p
ostrahu, sedět bude 13 let...

OLOMOUC Chladným večerem loňského bedihošťského
kého
předjaří zazněly dva výstřely.
třely.
tonín
Sedmašedesátiletý Antonín
Pospíšil tam 16. března 2016
coval
jednou provždy skoncoval
†85).
s tyranským tchánem (†85).
Do hlavy mu vpálil dvě kulky.
d mu
Olomoucký vrchní soud
dil za
uplynulou středu potvrdil
vraždu třináctiletý trest, který
ařídil
mu už v listopadu 2016 nařídil
rněn
Krajský soud v Brně. Zmírněn
ice,
mu byl alespoň typ věznice,
kam bude zařazen...

původní reportáž
pro Večerník
Franitšek
OMASTA

v sslzách,
lzách, že ji otec znovu
napadl. Byla prý úplně
zničená. Muž vzal
a nabil zbraň,

  
  
Foto: František Omasta

kterou si kdysi vyrobil a vydal se
tchánovi domluvit. „Pistoli jsem si
Tyranie v domě, kde žil Antonín Po- vzal, abych ho postrašil a varoval, že
spíšil se svou ženou a jejím otcem, byla když bude ubližovat mé ženě, že mu
zřejmě nesnesitelná. „Tchán byl plný taky ublížím,“ vypověděl Pospíšil.
pýchy a panovačnosti. Choval se k nám
" #$    
jako vzteklý pes,“ zopakoval u Vrchního
soudu v Olomouci Antonín Pospíšil.
%  $ $ 
„Já jsem mu oplácel trpělivostí, plnil
jsem všechno, co přikázal, ale nikdy Sotva prý muž vstoupil do místnosjsem se mu nezavděčil. Čtyřicet let jsem ti, kde nedůtklivý tchán pobýval, ten
zažíval jen ústrky a ponižování,“ vzlykal. se na něj osopil. „Já jsem řekl jenom
Osudného 16. března loňského nazdar! A on na mě hned začal křičet,
roku přišla za Pospíšilem jeho žena ať vypadnu,“ popisoval poslední oka-

mžiky před tragédií Antonín Pospíšil.
mž
Potom promluvil jeho kolt. Dvakrát
Po
štěkl bang, bang! Tchánovi vpálil do
ště
hlavy dvě kulky, každou do jednoho
hla
spánku. Pak se rozhostilo ticho. „Kdysp
by jevil známky života, střelil bych ho
potřetí,“ přiznal u soudu nešťastný
po
vrah.
vra
Ještě když mezi stěnami bediJeš
hošťského domku rezonovala ozvěho
na výstřelů, řekl Pospíšil manželce,
co udělal a aby zavolala policii. Na
muže zákona potom v klidu počkal
mu
v kkuchyni, odevzdal jim zbraň a ke
všemu se přiznal.
vše

&'  #  %(
  
Už krajský soud uznal Pospíšila
i
vinným
z vraždy a vyměřil mu
třináctiletý trest. Pospíšil se však
proti rozsudku odvolal. U vrchního soudu žádal zmírnění trestu.
Dovolával se především zmírnění
právní kvalifikace z vraždy na pouhé zabití. To by totiž nebyl v trestní
sazbě 12 až 20 let, ale pouze 3 až 10
let, mohl vyváznout i s podmínkou.
„Jakožto věřící člověk svého činu lituji dvojnásob. Prosím o odpuštění,
pro společnost nejsem nebezpečný,“
kál se před soudním senátem. „Bylo
prokázáno zavrženíhodné chování

poškozeného vůči mému klientovi
i jeho manželce,“ argumentovala také
obhájkyně Antonína Pospíšila.
Olomoucký vrchní soud mu ale nevyhověl. „I lidé, kteří vedou řádný život
a jsou v kolektivu oblíbení, páchají
trestnou činnost. Šlo o popravu,“ upozornila ve své řeči státní zástupkyně.
„V žádném případě zde nelze použít
trestný čin zabití, neboť tam nebylo
tak vážné rozrušení, které by opravňovalo obžalovaného jednat způsobem,
jakým v tomto případě jednal. Šlo
o závažný zločin spáchaný s rozmyslem,“ shrnul mluvčí vrchního soudu
Vladimír Lichnovský s tím, že vyměřený trest je na samé spodní hranici
trestní sazby. „Jde o osobu dosud netrestanou, je důchodového věku a má
lidské kvality, které jsme zhodnotili,“
dodal Lichnovský.
Rozsudek olomouckého vrchního soudu je pravomocný. Pospíšil
ještě zváží se svou obhájkyní možnost podat dovolání k Nejvyššímu
soudu v Brně. Přesto, co udělal, se
v Bedihošti stále těší dobré pověsti.
„Nikdo si přede mnou nikdy neodplivl, nikdo mě nenazval vrahem,“ řekl
Pospíšil novinářům. V obci dokonce
lidé na jeho podporu podepisovali
petici. „Je to pro mě jako trest smrti!
V tom vězení nepřežiju. Jsme už starý
na to, abych to zvládl...,“ loučil se plný
slz v očích.

RVAČKA U KOLEJÍ Hledaného chytil

PROSTĚJOV Prostějovští kriminalisté žádají o pomoc, která by mohla
přispět k objasnění případu ze středy
1. února. U večerky před železničním
přejezdem ve Vrahovické ulici došlo
k brutální rvačce tří osob, jedna z nich
byla vážně zraněna v obličeji.
„Policie ČR hledá případné svědky
události ze středy 1. února, kdy kolem
patnácté hodiny mělo dojít k fyzickému
konfliktu mezi třemi muži před vstupem
do prodejny Večerka 22, POTRAVINY
FARMÁŘSKÉ v blízkosti vstupu do
podchodu pod železničním přejezdem
na trase Prostějov - Olomouc v ulici Vrahovická. Jeden z mužů měl před prodejnou upadnout na zem a současně utrpět
zranění v obličeji. Policie tedy žádá občany, kteří se v uvedenou dobu v určeném
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místě pohybovali, aby se policii ozvali,
bez ohledu na to, zda konflikt přímo viděli. I takové informace jsou pro policii
důležité,“ vyzvala veřejnost Miluše Zajícová, zastupující tisková mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Kriminalisty je možné kontaktovat
na telefonních číslech 974 781 320,
974 781 321 nebo 974 781 336,
popřípadě na bezplatné lince 158.
(mik)

strážník V CIVILU!

PROSTĚJOV Na osobu v celostátním pátrání čekalo v pondělí
30. ledna nemilé překvapení. Velmi duchapřítomně se zachoval
strážník prostějovské městské
policie, který, ač měl volno a byl
v civilu, dopadl hledaného muže.
A v supermarketu se s ním vůbec
nepáral!
„Strážník, toho času mimo službu,
si povšiml v prostorách nákupního
střediska muže, o kterém věděl, že
je hledán Policií ČR. Tento však na

 

 

Martin
ZAORAL

➢ ze strany 3
Co se u olašských Romů považuje
s odstupem času za běžnou hádku, na
to český právní řád hledí jako formou
trestného činu nebezpečného vyhrožování. Tento rozdíl ve vnímání vyjádření typu: „Ty černá kur.., zabiju tě
a dům podpálím“, byl jasně patrný
i u prostějovského soudu. „Ničeho
jsem se nedopustil. I o děti jsem se
staral, zatímco moje partnerka žila



Madona je fuč!



   

V době od 26. do 30. ledna vnikl
neznámý pachatel do domu v ulici
Nerudova, který vypáčil plastové
balkónové dveře a dostal se do zvýšeného přízemí, odkud odcizil ze zásuvky pracovního stolu notebook a
ze skříně bronzovou sochu Madony.
Ve sklepě navíc nezvaný host poškodil skleněnou výplň okna. Celková
škoda byla vyčíslena na dvaatřicet
tisíc korun. Případ policisté šetří
pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody. Za uvedené
jednání hrozí prozatím neznámému
pachateli trest odnětí svobody až na
tři roky.

Zapomněl na šrajtofli
O svou peněženku přišel devětatřicetiletý muž z Prostějova. Uplynulý pátek 3. února navštívil hernu v
Prostějově, ve které zapomněl peněženku s finanční hotovostí osmi a
půl tisíce korun, osobními doklady a
platební kartou. Když se vrátil, šrajtofli už na místě pochopitelně nenašel. Neznámý pachatel se přisvojením peněženky dopustil přečinu
zatajení věci.

Jezdil na kradeném kole
Z trestného činu podílnictví se
bude zodpovídat čtyřiačtyřicetiletý
muž z Prostějova, který v listopadu
loňského roku převzal v ulici M.
Pujmanové od šestatřicetiletého
muže jízdní kolo, jež mělo hodnotu
šest tisíc korun. Kolo bylo cenově
velmi podhodnocené, mělo vybroušené výrobní číslo a zájemce
o koupi věděl, že pochází z trestné
činnosti, o čemž ho prodávající informoval. Přesto si ho ponechal a
používal. Nyní je podezřelý z výše
uvedeného trestného činu, za který
dle trestního zákoníku hrozí trest
odnětí svobody až na čtyři roky.



     

PROSTĚJOV Martin Bihári čelil minulé úterý u prostějovského soudu obvinění, že matce svých vlastních dětí vyhrožoval
smrtí. Na svoji životní „polovičku“ měl rovněž řvát, že podpálí
dům, ve kterém společně se svými dětmi bydleli. Několikrát
měl ženu i fyzicky napadnout. Renata G. na něj opakovaně
volala policisty, nic to však nepomáhalo...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník



jeho výzvu i přes prokázání se služebním průkazem nereagoval a dal
se na útěk. To mu ale nebylo nic
platné. Následně za pomocí hmatů
a chvatů byl zadržen. Poté byla přivolána hlídka, která si zadrženého
převzala od kolegy a převezla na služebnu Policie ČR k dalším úkonům.
Při předvedení nedošlo ke zranění,
jen k poničení oděvu předváděného,“ uvedla Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)

 

v domě s jiným mužem. Ale mně na ní
stále záleželo, chtěl jsem jen, aby se vrátila domů. Snad proto jsem občas zařval, ale to bylo vše,“ hájil se před tribunálem Martin Bihári. Jenže kvůli tomu, že
„trošku zařval“, na něj jeho žena opakovaně volala policii, která tak byla u nich
v Klenovicích na Hané jako doma...


   
Obžalovaný byl už v minulosti dokonce odsouzen za to, že na jejich domě
vyměnil zámky a přinutil ženu, aby jejich společné obydlí opustila. I proto si
zřejmě dobře uvědomoval, co mu hrozí. Po posledním z incidentů tedy odcestoval do Anglie. Dlouho tam však
nevydržel. Po návratu do Klenovic byl

zatčen a putoval do vazby, kde je už od
října loňského roku.
Mezitím mu bývalá družka jeho výstupy už odpustila a k soudu poslala
dopis, ve kterém prosí, aby násilník nemusel do vězení. „Obžalovaný vyhrožoval, že moji sestru zabije
a podpálí její barák. Lekly jsme se a vše
ohlásily na policii. Byla to naše blbost,
vždyť něco takového občas řekne každý chlap,“ vyjádřila se sestra poškozené. Její snaha pomoci obžalovanému
přitom balancovala na samé hraně křivého svědectví a opakovaně naštvala
soudce Petra Vrtěla...

   
    
   !
Skutečně pozoruhodnou roli v celém
příběhu sehrál Jaroslav Š. z Klenovic na
Hané. Zhruba sedmdesátiletý muž se
s celou „rodinou“ seznámil před třemi
roky. A začal se o ni starat. „S oběma
jsem měl velice přátelský vztah. Pomáhal jsem jim s řešením jejich finanč-

ních problémů, občas se s dětmi učil,
vozil je do školy. Poškozenou jsem
vzal k sobě, když ji Martin vyhodil
z domu poté, co si s kamarádem psala
na Facebooku. Byl jsem svědkem řady
hádek i jednoho fyzického napadení,“
vyjádřil se Jaroslav Š., který rozhodně
nepotvrdil, že by s ženou měl milostný
poměr tak, jak naznačoval obžalovaný.
„Vždy jsem se k oběma choval korektně,“ reagoval v této souvislosti na přímý
dotaz soudce Petra Vrtěla.
Nad motivací starého muže však skutečně zůstával rozum stát. „Víte, žena mi
umřela, je to asi devět let. Zůstal jsem
sám a tahle rodina se ke mně chovala
slušně. Podařilo se jim zaplnit mezeru
v mém životě,“ vysvětloval dobrodinec.
Jeho verzi o tom, že vše činil nezištně,
podporuje i fakt, že po uvěznění Martina Biháriho si sice poškozená našla nového partnera. Je jím však někdo úplně
jiný než právě Jaroslav Š.
Přestože výpovědi slyšených svědků byly rozsáhlé, rozsudek v úterý
nepadl a hlavní líčení bylo opět
odročeno.

Aktuální
KRIMI
ZPRÁVY
NAJDETE DENNĚ
NA WEBU
WWW.
VECERNIKPV.CZ

Tomáš KRYCHTÁLEK
27. 1. 2017 54 cm 3,75 kg
Otaslavice

Maxmilián Pavel OTŘÍSAL
31. 1. 2017 51 cm 4,05 kg
Rozstání

Sofie DOSEDLOVÁ
31. 1. 2017 50 cm 4,00 kg
Prostějov



od plastiky předního zkříženého vazu je
tato operace vhodná i pro děti, protože
nijak nenarušuje růstové chrupavky. „Samozřejmě nesmím opomenout, že v každém případě je důležitá prevence úrazů
kolenního kloubu. Zdravé koleno není
třeba chránit ortézami. Důležitější je dbát
na rovnoměrnou a postupnou zátěž, volit
kvalitní sportovní obuv a především neopomínat správné seřízení vázání na lyžích,
protože lyžaři tvoří většinu pacientů s přetrhanými vazy,“ doplňuje primář.
Nová metoda artroskopické operace
kolenních vazů však není jedinou novinkou, kterou se může prostějovská
nemocnice pochlubit. V dalším případě
se lékaři zaměřili na léčbu přetrhaných
šlach v ramenním kloubu, na takzvanou
„ramenní manžetu“. „S chronickou bolestí ramene k nám přicházejí spíše starší
pacienti, kteří se s tímto problémem potýkají už několik let. Při vyšetření často zjišťujeme, že se jim doslova prodřela šlacha,
jenž obepíná ramenní kloub,“ říká MUDr.
Pilař s tím, že lékaři pak operativně šlachu
přišívají zpátky. „Někdy je však poškození
tak velké, že šlachu nelze nijak znovu přišít. V minulosti nám nezbývalo nic jiného,
než přistoupit k totální endoprotéze, tedy
výměně ramenního kloubu, avšak nyní
máme k dispozici novou metodu – využití
speciálního štěpu,“ vysvětluje dále primář.
Speciální štěp lze získat dvěma způsoby.
Buď jej lékaři získají ze stehenního svalu
pacienta, nebo mohou využít syntetický materiál, určený pro tyto účely. První
výsledky této metody jsou velmi dobré
a oproti endoprotéze ramene jsou zatíženy
i mnohem menším výskytem pooperačních komplikací a také délka rekonvalescence se snižuje. „Předcházet opotřebení
ramenní manžety je vcelku složité. Někteří
     
k tomu mají větší sklony, někteří menší.
Důležité však je, dlouho neváhat u přetrvá- která ani nemusí být invazivní,“ uzavírá
vající bolesti ramen a včas vyhledat odbor- primář ortopedicko-traumatologického
ného lékaře, který zahájí správnou léčbu, oddělení MUDr. Pavel Pilař.

      !

Léčba přetržených vazů v koleni se postupem let velmi změnila.
„Byly doby, kdy se tento problém nedal nijak operovat a pacient se jednoduše musel
smířit se zdravotním omezením. S pokrokem medicíny jsme přistoupili k náhradě
obou zkřížených kolenních vazů, které se držíme až dodnes. Nevýhodou je dlouhá doba
rekonvalescence, která přesahuje více než
šest měsíců,“ vysvětluje primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Pavel Pilař (na snímku).
Nová metoda operace předního zkříženého vazu zkracuje délku léčby na
třetinu. Její princip spočívá v tom, že
se utržený vaz přišije v místě jeho úponu ve stehenní kosti. Tento vaz je pak
zpevněn páskou ze speciálního vlákna,
která vaz chrání a zajistí, aby se holenní
a stehenní kost neposouvaly po dobu hojení více, než je potřeba. Díky tomu se
může pacient vrátit ke sportování už
po šesti týdnech od operace. Na rozdíl
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel) Dvě
nové operační metody, které slibují
mnohonásobně kratší rekonvalescenci, zavedli na ortopedickém oddělení
Nemocnice Prostějov, která je členem
skupiny AGEL. Novou metodou zdejší
lékaři operují jak kolenní vazy, tak přetrhané šlachy v ramenním kloubu.
Artroskopické operace už nejsou výsadou
jen vrcholových sportovců nebo seniorů.
Pod rukama zkušených ortopedů prostějovské nemocnice ročně projde více než
osm set pacientů všech věkových kategorií.
Jedním z častých problémů, se kterým mladí lidé navštíví ordinaci lékaře, jsou přetržené vazy v koleni. Starší pacienty zas často
trápí chronické bolesti ramen, způsobené
trhlinami v ramenních šlachách. Obě tyto
strasti nyní řeší lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení zcela novými operačními metodami, které slibují mnohonásobně kratší rekonvalescenci.

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.
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Sofie GRYCOVÁ
1. 2. 2017 51 cm 4,10 kg
Otinoves

Pondělí 6. ú
února 2017
www.vec
www.vecernikpv.cz
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Dušan ZŘÍDKAVESELÝ
31. 1. 2017 49 cm 3,20 kg
Rozstání
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Z NEMOCNICE ...

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!

Silvie MATUSOVÁ
30. 1. 2017 50 cm 3,35 kg
Tištín

Lucie MAKOŠOVÁ
31. 1. 2017 49 cm 3,25 kg
Ondratice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

6

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!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz
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radní v uplynulých sedmi letech. Vloni
na podzim byl Večerník ujišťován, že
v roce 2017 se obě kruhové křižovatky
už konečně postaví. Olomoucký kraj
prý finanční prostředky slíbil. Ale ouha!
Minulé úterý zasedala a hejtmanství
dopravní komise, která rondely na Poděbradově náměstí opět smetla ze stolu.
„Ne, tato stavba není pro Olomoucký
kraj v roce 2017 prioritní. Vůbec jsme
o ní nejednali, pro letošní rok není v plánu,“ sdělil Večerníku exkluzivně jeden
ze členů dopravní komise Olomouckého kraje, který si nepřál být jmenován.
„Bude z toho poprask...,“ objasnil.
O tomto rozhodnutí, či spíše doporučení komise nestavět v roce 2017 oba
slibované rondely, ale už vědí i na prostějovské radnici. „Byl jsem informován,
a nerozhodne-li vedení kraje skutečně

jinak, tak se rondely na Poděbradově
náměstí do investic roku 2017 bohužel
nedostanou,“ ppotvrdil Pavel Smetana
(ČSSD), náměstek primátorky Statutárrního města Prostějova pro dopravu.
Podle dalšího zjištění Večerníku se
tak bude jezdit okolo hlavní pošty
a dál na Brněnskou či Wolkerovu
ulici postaru. A to zřejmě ještě hodně dlouho! „S kolegou Fišerem jsme
o investičních akcích kraje jednali
s náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje pro investice Zemánkem i náměstkem pro dopravu Zahradníčkem,
který přislíbil svoji návštěvu Prostějova, aby se sám přesvědčil o potřebách
jednotlivých dopravních investic. Dle
jeho slov připravuje analýzu rondelů na
Poděbradově náměstí. O těchto rondelech, stejně jako o dalších dopravních
investicích v Prostějově budeme i nadále jednat,“ ujistil Pavel Smetana, že
nic nevzdává.
Dočkáme se tedy konečně řešení svízelné dopravní situace na Poděbra-

dově náměstí alespoň do roku 2020?
Těžko říct, ale sedmiletá anabáze
plná slibů se každopádně prodlužuje minimálně o další čtyři roky....
(mik)




 

 


   
  
!
!
! 
 "  "#

"#
"# 
-$%&
$%
& %
%      

" '
Foto:
oto: Mich
Michal
al Kadlec
Kadlec

EXKL
UZIVN
Ě

<<< www.vecernikpv.cz

ale veřejné instituce, jejichž možnosti
jsou v této oblasti vymezeny legislativv
ně,“ objasňuje uvolněný radní.
Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj musí společně jednat při
výkupech pozemků hodně rychle. „Je
obecně známo, že rozpočet stavby se
pohybuje kolem čtyř set milionů korun.
Bylo rozhodnuto, že základem financování budou evropské dotační prostředky
čerpané prostřednictvím ITI, doplněné
z rozpočtu kraje a potažmo z části i z
rozpočtu města. Znamená to, že je nutno se podřídit podmínkám dotačního
programu, včetně časových limitů. Z tohoto pohledu musí být stavba ukončena
nejpozději v roce 2022.“
Už vloni při setkání majitelů pozemků mezi severní částí Prostějova a

 Prozradíte, co bylo důvodem
vašeho rozhodnutí? A je nezvratné?
„Na některé věci mají dnes již moji býý
valí spolustraníci odlišné názory, než
mám já, tak jsem si vnitřně přebral,
na co rezignuji raději. Na výsadbu
stromů, ochranu zeleně, akce s dětmi
a hlídání veřejného prostoru není potřeba být členem nějaké strany. To už
je lepší být členem například spolku
Pro Prostějov.“
 Co to znamená pro vaši práci
v prostějovském zastupitelstvu?
„Snad budu mít víc času na sledování materiálů a kauz, když nemusím
řešit stranické záležitosti. (pousměje
(
se) Znají to všichni členové všech
stran, že stranická práce, schůzování, zápisy a komunikování zaberou
tři čtvrtiny systémových prostředků
směrem dovnitř a pak nezbývá čas
na podstatnosti.“
 Napadla vás kvůli výše zmíněným důvodům i myšlenka, že byste
odešel z veřejného života a věnoval
se už „jen“ podnikání?
„Nenapadla. Je pravda, že podnikání
mi zabere mnoho času, ale zase tím, že
se pohybuji denně mezi lidmi, tak více
vnímám běžné problémy obyčejných
lidí, jejich obavy a názory. Takže všichni víme, že rezignovat na veřejný život
prostě nelze!“
 A ovlivní to třeba činnost hnutí
Změny pro Prostějov?
„Nemyslím si. Změna pro Prostějov
vznikla jako občanská iniciativa zdo-

Smržicemi s tehdejším hejtmanem
Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem padla i myšlenka, že v případě
neshody při výkupech pozemků
může nastat i represivní krok v podobě vyvlastnění potřebných parcel.
„Severní obchvat je prohlášen stavbou
ve veřejném zájmu a institut vyvlastnění je tak možné uplatnit. Je to však
až poslední krok na cestě zajištění majetkoprávního vyrovnání. Věřím, při
vědomí dosavadního průběhu jednání
s vlastníky, že nebude důvod tento postup uplatnit. Opakovat závěrem slova
o důležitosti obchvatu pro město a zejména jeho obyvatele, se mi zdá skoro
zbytečné, Prostějov tuto stavbu nutně
potřebuje,“ uzavřel prozatím toto téma
Jaroslav Šlambor.

ných asi zase taková změna není, že by
to někomu stálo za ohlasy...“ (úsměv)
 Lze v budoucnosti čekat váš
„přestup“ do jiného politického
subjektu?
„To určitě ne. Změna pro Prostějov je
moje srdeční záležitost, protože je to
silný opoziční klub, skutečně svobodný, který nemusí hlasovat dle přání finančních bossů.“

“

 Chtěl byste při této příležitosti
něco vzkázat vašim politickým příznivcům, případně rivalům?
„Nestačí jít jednou za čtyři roky k volbám a pak nic. Demokracii je třeba
hlídat a dodržovat každodenně, zleva,
zprava a hlavně taky zevnitř. To bývá
nejtěžší. A když si čas od času s ‚rivaly´ vyměníte posty, musí svět fungovat dál.“

Moje členství ve Straně
zelených asi zase až taková
změna není, že by to někomu
stálo za ohlasy...

la, jde o sdružení Pirátů, Zelených, nezávislých. Nefungujeme až tak na stranickém principu,
spíš ryze občanském.“
 Jakých se vám zatím
dostalo reakcí? A čekáte
více pozitivní či negativní
ohlasy?
„Ty negativní zatím nebyly.
A pozitivních pár. Ono členství
Navrátila ve Straně zele-

Jan Navrátil: „To už jee lepší býtt
členem spolku Pro Prrostějov“

PROSTĚJOV
V Již v minulém vydání
Večerník informoval o rozhodnutí
politika Jana Navrátila opustit Stranu zelených, v níž po sametové revoluci zahájil práci pro veřejný život.
Před komunálními volbami v roce
2014 přistoupili místní ‚Zelení´
do seskupení Změna pro Prostějov
a Navrátil byl poprvé zvolen do
prostějovského zastupitelstva. Od
té doby je hlasitou součástí opozice
a kritizuje de facto jakékoliv rozhodnutí koaliční rady. Nyní stojí na
rozcestí, jakým směrem se v politické kariéře vydá dál... Bezprostředně
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nechtěl svůj krok komentovat, avšak
PROSTĚJOV
V Jak rychle napadl, tak stejně rychle začal roztávat. Sněhem v uplynulém týdnu splnil slib a na zanapadaným během úterý a středy minulého týdne se lidé nejdříve kochali, slané dotazy odpověděl.
posléze se ale stal velmi nebezpečným. V Prostějově se u desítek nemoviVNÍ
tostí objevily varovné tabulky upozorňující na bílou pokrývku padající ze EXKLUZIVNÍ
rozhovor
střech!
V Knihařské ulici pak dokonce v pátek zasahovali hasiči! „Kolem poledne
musela jednotka vyjet na uvedené místo, odkud bylo nahlášeno, že ze střepro Večerník
ník
chy veřejných záchodků padají kusy zledovatělého, přesto ale tajícího sněhu.
ÁK
Hasiči jej tedy odklidili. Jinak by hrozilo velké nebezpečí pro chodce,“ pro- Petr KOZÁK
zradila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
 Můžete definitivně potvrdit, že
Problémy se sněhem padajícím ze střech domů zaznamenali i na magistrátu. jste vystoupil ze Strany zelených?
„Jednalo se o desítky případů. Domy v majetku města jsme zabezpečili buď páskami, „Ano, od minulého týdne už nejsem
které vymezily nebezpečná místa před nemovitostmi, nebo jsme chodníky osadili členem této strany. Neznamená to ale,
varovnými cedulkami. Jak jsme měli možnost zkontrolovat, podobně se zachovali že jsem opustil své celoživotní zelené
i soukromí majitelé nemovitostí. Každý má povinnost udělat v případě padajícího směřování, spíš mi připadá, že Strana
sněhu ze střech maximum pro bezpečnost chodců,“ uvedl exkluzivně pro Večerr zelených přestala řešit ekologii a místo
ník Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova. toho řeší všechno možné. I to, co by
Během posledních dnů nebyl naštěstí hlášen žádný případ, že by kusy sněhu řešit nemusela a co od ní nikdo neo(mik) čekává...“
padající ze střech prostějovských domů někoho zranily.

     

„V dané chvíli ještě nic nevykupujeme,
je zajišťován právní rámec pro pozdější
výkup, zejména jsou sjednávány smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Blížíme se
číslu sedmdesáti vlastníků, se kterými
jsou tyto smlouvy buď uzavřeny, nebo je
jejich uzavření v dohledné době reálné,“
prozradil Šlambor.
Večerník získal informaci, že jednání
komplikují tři majitelé parcel, kteří za metr čtverečný půdy požadují
tři a půl tisíce místo daných šesti set
korun! „Ne, taková částka na stole nebyla. Na druhé straně nebudu zastírat,
že někteří vlastníci se snaží vyjednávat o
vyšší částce než, která je nabízena. Podotýkám, že šest set korun za metr je velice
seriózní cena. Je nutno mít na paměti, že
prodávajícím nejsou soukromé osoby,
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PROSTĚJOV
V Dopravní investice,
která nemá v historii Prostějova obdozjisti
zji
stili
sti
li jsm
jsmee
by. Plánovaná a hlavně velmi potřebná
výstavba severního obchvatu města
má stát čtyři sta milionů korun. Je však nutné velmi rychle vykoupit potřebné
pozemky od zhruba dvou stovek majitelů. Večerník se během uplynulého týdne
dozvěděl exkluzivní informaci o značných komplikacích při vyjednávání s vlastt
níky pozemků. Někteří z nich údajně chtějí za parcely až tři a půl tisíce korun za
metr čtverečný! Olomoucký kraj však nabízí šest stovek...
jsou plně vytíženi jednáními s vlastníky
Michal Kadlec
a zajišťováním souběžné agendy. Jedná
Ve středu 1. února proběhla v Prostějo- se intenzivně a krok za krokem se daří
vě schůzka pracovní skupiny složené z zvyšovat počet úspěšně vyřešených příodborníků Olomouckého kraje a Pros- padů,“ uvedl pro Večerník člen pracovní
tějova. Mimo jiné konstatovala, že práce skupiny a uvolněný radní Prostějova Jana zajištění výkupu pozemků pokračují roslav Šlambor (KSČM).
v souladu s přijatým záměrem. „Jinýý Zajímalo nás, kolik je v tuto chvíli už
mi slovy, oba pracovníci prostějovské vykoupeno pozemků potřebných
kanceláře pánové Rozehnal a Karšulín pro stavbu obchvatu.

SEVERNÍ
OBCHVAT
MĚSTA?
KOMPLIKACE!
Někteří majitelé pozemků žádají až pětinásobek ceny

   

mu pohotovosti patnáct pracovníků,
které ještě doplňuje dalších šest osob
pro ruční úklid přechodů a ostrůvv
ků. Počet strojů je stanoven plánem
zimní údržby a vychází z naší letité
zkušenosti s poskytováním této služby. V současné době se o úklid stará
třináct kusů speciální techniky, přičemž může být v pracovní době posílen ještě o další tři stroje,“ prozradil
ředitel společnosti FCC Prostějov
Martin Grepl.
O jakou částku ale letos tedy zvýší
sníh a mráz obvyklé náklady města
na zimní údržbu, není v tuto chvíli ještě jasné. „To nejsme schopni
zatím určit, zimní období končí až
jedenatřicátého března, do té doby
můžeme být třeba i několikrát ´zavaleni´ sněhem a ledem. Navíc magistrát ještě nedisponuje fakturou
za lednové práce při zimní údržbě
komunikací, tudíž náklady nemohu
v tuto chvíli ani odhadnout,“ uvedl
Jiří Pospíšil.

Určitě to bude letos, nebo za rok. Nikoliv, zase to musíme odložit. Takto prezentovali vývoj projektu dvou rondelů
na Poděbradově náměstí prostějovští

Michal KADLEC

OLOMOUC, PROSTĚJOV
V To už
si snad někdo dělá srandu! Uplyy
nulých sedm let je veřejnost ujišťována mnohými členy vedení prostějovského magistrátu i krajského
hejmanství, že projekt na dva malé
rondely, které by dokázaly na Poděbradově náměstí vyřešit svízelnou
dopravní situaci, je hotov a samotná
výstavba je doslova za dveřmi. Naposledy tato investice ale ustoupila
okružní křižovatce na Přikrylově
náměstí. Jenomže teď Večerník zjistil, že to nebyl jediný odklad!

na Poděbradově náměstí NEBUDOU

ZABRAT A ZASE NIC! Slibované rondely

netové stránky www.vecernikpv.cz

Prostějov (red) – Městský kamerový
dohlížecí systém v Prostějově funguje
již od roku 2000. „Nyní navrhujeme
modernizaci kamerových
ý bodů na maa
gistrátních budovách v ulici Školní a na
náměstí T. G. Masaryka. Tyto analogové kamery slouží už šestnáct let. Jejich
technologie je zastaralá a jsou technicky
značně opotřebené. Navrhujeme také,
vzhledem k velkému pprovozu vozidel
a osob ve Školní ulici, umístit zde pohyblivou kameru ve vysokém rozlišení
s třicetinásobným přiblížením a speci-i
ální kamery se stálým záběrem v úhlu
sto osmdesáti stupňů.
p Pokryla
y byy tuto
ulici od budovyy zámku až ppo Šerhovní,“
nastínil Libor Šebestík, zástupce velitele
Městské policie Prostějov. Předpokláá
daná částka za výměnu kamer a instalaci
kompletní technologie je odhadována
na tři sta tisíc korun. Kompletní projekt
na modernizaci operačního střediska,
výměnu analogových monitorů za vel-l
koplošné obrazovky je v objemu 700
000 korun.

Nová kamera i na radnici

Prostějov (red) -Vedení
magistrátu rozzhodlo, že druhá etapa
p regenerace
g
sídliště
Šárka bude zahájena 2. května. „Kom
mpletní projekt obnovy sídliště zahrnuje
výstavbu nových komunikací, rozšíření
a opravy stávajících komunikací, výstavv
bu parkovacích stání uvnitř sídliště. Dále
jde o stavby k zajištění odvodnění pozemních komunikací, kanalizaci ukončenou podzemními retenčními nádržemi
s přepadem do jednotné kanalizace pro
odvodnění pozemních komunikací
s vozovkou z asfaltobetonu a drenážní
systém ukončený vsakovacími šachtami
sloužící k odvodnění parkovacích stání
ze zámkové dlažby,
y“ uvedl pprvní náměstek primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).
„V rámci projektu dojde také na stavbu
cyklostezky a chodníků z dlážděného
povrchu a s mlatovým povrchem. Podél všech komunikací je navrženo nové
venkovní osvětlení. Podél chodníku
i v předprostorech domů jsou navrženy
zálivy pro umístění laviček určené k odd
počinku a rekreaci občanů. Dále podél
nájezdové rampy silnice D46 je navrženo prodloužení protihlukové stěny i se
svodidlem. Dalšími částmi projektu je
řešení zeleně v zájmové lokalitě, vybavení
sídliště zděnými zástěnami pro nádoby
na odpad, doplnění oplocení dětského
hřiště a vybavení veřejných částí prvky
mobiliáře,“ popsal hlavní cíle druhé etapy
regenerace Fišer.

Na Šárku dojde v kvìtnu
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komunikací v prostìjovì

finančních prostředků,“ sdělil nám
jeden z čelních politiků prostějovské
radnice.
Večerník také zajímalo, kolik lidí
a techniky je za účelem zimní údržby komunikací v Prostějově vlastně
k dispozici. „Aktuálně máme v reži-

2014

vých komunikací, chodníků, přímých
připojení sousedních nemovitostí na
místní komunikace a chodníků ve
vnitroblocích. Tyto nejsou udržovány.
Zákon tak jejich vlastníkovi neukládá
a případná údržba je otázkou vyčlenění další techniky a hlavně dalších
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PROSTĚJOV
V Takhle to dál nejde!
Večerník již nějaký čas informuje
o neutěšené situaci na křižovatce ulic
E. Valenty a Olomoucké poté, co byla
po rekonstrukci osazena kompletně
semafory a provoz je zde řízen pomocí světelného systému. Což o to, řidiči
vyjíždějící z postranních ulic jsou rádi,
konečně se dostanou na hlavní bez čekání v dlouhých frontách. Ale co Olomoucká ulice? Ta je prostě ucpaná!
Večerník měl během uplynulého týdne několikrát možnost v odpoledních
hodinách pozorovat dopravní situaci
v Olomoucké ulici, a to zejména ve směru od Držovic. Tato frekventovaná tepna
Prostějova byla ucpána kolonami vozi-

NA VÁŠ NÁMÌT

del už od rondelu před hypermarketem
Tesco! Do redakce přicházely v uplyy
nulých dnech rozhořčené dopisy řidičů
a řidiček.
„Chci se podělit o osobní zkušenost
s nově spuštěným semaforem v Olomoucké ulici. Projížděla jsem touto křižovatkou v neděli čtrnáctého ledna ve
směru od Držovic. Na křižovatku jsem
dojela jako třetí auto v pořadí ve 14.49
hodin. Nejprve byla zelená na výjezdu
ze Sídliště E. Beneše, potom směrem
z města k Tesku, ale náš směr pořád stál
na červenou. Potom byla podruhé zelená od sídliště, pak opět z města, ale směr
<  , %
%/
%/
/     " "
" 
od Držovic pořád stál. Nervozita narůs$%
  
"#
"  
tala, řidiči vystupovali z aut, nevěděli co
dělat, zda jet na červenou a podobně. čekání! Nechápu, jak hlavní tah může
Ve 14.54 minut byla konečně zelená i v stát a vedlejší má dvakrát zelenou. Od
tomto směru. Po více jak pěti minutách otevření křižovatky je to tady absolutně

šílené,“
„Je to celé  
 ièka
øid
Veèerníku

a dále do všech směrů,“ napsala Večerníku Hana Staňková z Prostějova.
Původně dobrý úmysl magistrátu
zpřehlednit provoz na této nechvalně
proslulé křižovatce tak nabral nečekané
problémy. „Vzhledem k tomu, že byla
nově zrekonstruovaná křižovatka otevřena koncem roku, kdy je zde zvýšený
provoz, nebylo možné zcela sladit semafory na křižovatkách v tomto úseku
na běžný provoz. V průběhu ledna byl
tedy vyhodnocen provoz a nyní se připravuje úprava zdejších semaforů. Vše
záleží na firmě, která vyhrála soutěž na
provoz osvětlení a semaforů místo do  1
1
1 
1
   $#

#  
 #
#
savadní společnosti A.S.A. O úpravách
F
Foto
Foto:
Mich
Mi
M al Kadl
Ka
K dl
dlec
budeme neprodleně informovat,“ přišílené, protože pár aut, která ze sídliště slíbil řešení Pavel Smetana (ČSSD), návyjíždějí, má přednost a hlavní tah je městek primátorky Statutárního města
neustále ucpaný až k rondelu u OMW Prostějova.
(mik)

Olomoucká se UCPÁVÁ!
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trochu vymyká. Zimní údržba komunikací zatím probíhá podle plánu a bez
problémů. Další ukáže vývoj počasí
v následujících dnech a týdnech. Asi
jsme již trochu zapomněli, že k zimě patří sníh a mráz, což by mělo odpovídat
běžnému stavu u naší zeměpisné polohy,“ usmívá se Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města
Prostějova, který je v rámci magistrátu
zodpovědný za komunální služby.
Podobného názoru je také ředitel společnosti FCC Prostějov, což je bývalá
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inertní posyp (t)

technická sůl (t)

Letošní zima dává všem skutečně hodně
zabrat, i když radost z mrazů a sněhové pokrývky mají Prostějované taktéž.
Vždyť tolik sněhu tu už dlouho nebylo
a v regionu se dá dokonce lyžovat. Co
se pak týká současného úklidu „bílé
peřiny“ z městských silnic a chodníků,
zůstává vedení magistrátu, v souladu se
zimními podmínkami, ledově chladné...
„Jedná se o běžnou zimu, která odpovídá našemu zeměpisnému pásmu
a podnebí. I když musím říci, že letošní
leden se oproti těm minulým přece jen

Michal KADLEC

původní zpravodajství
pro Večerník

2 526 197

Radní opìt jednají

firma .A.S.A. Technické služby. „Z dosavadního průběhu je zřejmé, že tato
zima je ve srovnání s předcházejícími
lety teplotně i srážkově nadprůměrná.
A to nám ještě nekončí... Musím ale
konstatovat, že jsme i na tuto situaci
připraveni, neočekávám tak žádné větší problémy ve vztahu k zajištění této
služby,“ ujistil Večerníku Martin Grepl,
ředitel společnosti FCC Prostějov,
která se během zimního období
stará v Prostějově celkem o 96,386
kilometru silničních komunikací a 156,744 kilometru chodníků
a cyklostezek.
k „Zajišťujeme sedm dnů
v týdnu čtyřiadvacet hodin denně dispečerskou službu, kde pracovník na
základě aktuálních klimatických podmínek i fyzické kontroly sjízdnosti a
schůdnosti komunikací či chodníků
vydává pokyn k zásahu. Technika tak
k zásahu vyjíždí nejpozději do třiceti
minut od rozhodnutí dispečera o vzniku závady ve schůdnosti a sjízdnosti
komunikací. Za vznik se nepovažuje
počátek sněžení nebo deště, ale až například vznik ledovky popřípadě přetrr
vávající sněžení. Základním principem
provádění zimní údržby je v první řadě
zmírnění závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, až poté následuje
další kolo údržby spojené s případným
odstraněním,“ prozrazuje přesný postup při zimní údržbě Grepl.
„Správce komunikací společnost FCC
postupuje přesně podle schváleného
plánu zimní údržby, kde jsou místní komunikace a chodníky rozděleny podle
dopravního významu i frekvence pohyy
bu vozidel a chodců do tří pořadí důležitosti se stanovenou lhůtou ošetření
do čtyř, dvanácti či osmačtyřiceti hodin
od výjezdu techniky,“ dodává náměstek
Pospíšil.
Jak si ovšem Večerník i během letošní zimy všiml, po celém Prostějově se na některých chodnících objevily opět cedulky s upozorněním,
že tyto komunikace se neudržují...
„Plán zimní údržby se netýká účelo-

„Už jsme pomalu zapomněli, že existuje sníh...,“ konstatuje náměstek Jiří Pospíšil

6 603 822

PROSTĚJOV
V Jaro je ještě poměrně daleko, ale už nyní nemůže být
sporu o tom, že probíhající zima pořádně provětrá peněženky nás
všech. Více zaplatíme za teplo, teplou vodu, elektrickou energii i
plyn. Hlavně aktuální sněhová peřina, která pokryla po sedmi letech
celý Prostějov, se negativně projeví také v městském rozpočtu. Vyšší
výkon pracovníků i techniky a spotřebu posypového materiálu totiž
hlásí společnost FCC Prostějov, která pro magistrát zajišťuje zimní
údržbu komunikací.

2 290 493

Prostějov (mik) - Zítra,
r tj. v úterý
7. února, se opět sejde celá rada města,
aby projednala desítky důležitých bodů.
Kromě dotací do projektů Zdravého
města budou konšelé hned na začátku
projednávat přípravy zasedání Zastupi-i
telstva statutárního města Prostějova,
které se uskuteční v pondělí 20. února.
„Já osobně jsem zvědavá na prezentaci
výroční zprávy o stavu veřejného pořádku v Prostějově za rok 2016, kterou
nám přednese společně s analýzou veli-i
tel Městské ppolicie Prostějov,
j “ ppodotkla
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Radní ale budou řešit další desítky bodů
programu. Většina z nich je majetkového či investičního charakteru.

navštivte stále více oblíbenější inter

2 691 335

RYCHLÝ


zpravodajství

KRUTÁ ZIMA DÁVÁ MĚSTSKÉ POKLADNĚ

14

3 037 348

nice či základní škola měla svůj
společně vytápěný skleník, kde
by její zaměstnanci pěstovali čerstvou zeleninu do kuchyně. Je to
sice představa stejně krásná jako složitě realizovatelná, nicméně i takové
projekty nejen ve světě, ale i u nás
existují. A že se rajčata vypěstovaná
pod zářivkami ve skleníku fakticky
nedají jíst? Jako z vlastní zahrádky
jistě nikdy nebudou, na pultech českých obchodů ale už jiná prakticky
neobjevíte.
Zásadní problém se skleníkem by
se tak pro každého z nás objevil
až v momentě, pokud by jej chtěli
postavit za naším domem. Přitom
problémy se světelným smogem se
nemusí týkat pouze občanů obou
zmiňovaných obcí. Zkušenost s polskými skleníky je taková, že světlo
z nich je vidět desítky kilometrů da-

Mám za to, že ne Židé, ale dobrá pověst občanů Prostějova má problém. Pravděpodobně z neznalosti autorů petice o přínosu židovské komunity v několika
posledních stoletích na rozvoj průmyslové výroby, zaměstnanosti, ekonomiky
a kulturního prostředí města. Proč říkám pravděpodobně - to proto, že kromě
muzea, které vytvořilo několik velmi kvalitních expozic a vydalo řadu historických publikací, se kterými se asi petiční výbor nepovažoval za potřebné seznámit
dříve, než svou peticí vlastně navázal na snahu okupantů za druhé světové války,
aby po Židech v Prostějově nezůstalo NIC co by jejich přínos i pouhou přítomnost dalším generacím mohlo připomínat.
Od války nebyla v ulicích města instalována (pro ty, kdo nemají zájem navštěvovat výstavy a přednášky o historii našeho města) žádná výraznější upoutávka
s informacemi o této významné komunitě. Malý pomník ve Studentské ulici postrádá výraznější informace o této dnes už v Prostějově nedobrovolně zaniklé komunitě. Informační upoutávka ve Školní ulici pouze upozorňuje občany na to, že
podrobnější informace lze nalézt v muzeu či archivu. Výraznější informace jako
jsou k dispozici třeba v Boskovicích či Lošticích, které jsou dnes součástí výstavky
Olomouckého kraje v nádražní hale v Olomouci, zde nejsou. Od roku 1945 byly
převedeny na jiné subjekty dva židovské církevní objekty, obnoven byl „Špalíček“,
ale další objekty byly zbourány. Avšak důstojná připomínka doplněná výstižnými
informacemi o přínosu židovské komunity pro město Prostějov určená pro současné i budoucí generace dosud chybí...
Josef Dekastello

 #  

Velmi pozorně sleduji vývoj v prostějovském hokeji a hlavně v tom
mládežnickém. Nebudu se pouštět do rozboru toho, zda jsou lepší
Jestřábi nebo nově vzniklý oddíl,
který vede pan Sedlo. Chtěl bych
říct jenom jedno; k takové nechutné řevnivosti a vůbec problémům by nedošlo, kdyby mládežnický a dospělý hokej fungovaly
jako dříve společně, pod hlavičkou jednoho klubu. Co to vůbec
bylo za nápad oddělit mládež od
„A“-mužstva?
Petr Beneš, Prostějov
"#

   

Jsem velmi rád, že v Havlíčkově ulici
je konečně normální provoz, všechny díry byly zahrnuty a auta už jezdí
v obou směrech. Pěkný je i nový chodník po pravé straně ve směru od Vápenice, když tedy pominu ten kousek
u rekonstruované budovy soudu. Jenom by mě zajímalo, zda se v případě
rekonstrukce silnice v Havlíčkově ulici
bude onen nový chodník zase bourat?
Nemohlo se tedy udělat všechno společně, a sice opravit silnici i oba chodníky? Vždyť i celoplošnou uzavírku této
ulice bychom nějak vydrželi!
Ivo Oháňka, Prostějov

 

HLAS LIDU   !

Něco tak rozlehlého u nás už dlouho nikdo nepostavil. Řeč je o skleníku o velikosti dvou a půl hektaru,
který by měl vyrůst mezi Smržicemi a Čelechovicemi. V souvislosti
s jeho výstavbou se objevují hlasy
PRO i PROTI. Ty první mají svoji
logiku, ty druhé jsou o to více slyšet. Zásadně se liší hlavně v tom, od
koho pocházejí. Většina zastánců
skleníku totiž na rozdíl od odpůrců
nebude muset v jeho bezprostřední
blízkosti žít.
Využívat teplo z bioplynové stanice
k vytápění skleníku mně osobně
přijde jako vytvoření zajímavého
systému, který je účinný i ekologický zároveň. Ostatně pěstovat
rajčata doma na našem území je
určitě stokrát lepší než vše dovážet z ciziny. Dokonce si dokážu
představit, že by každá nemocCo to prosím vás ty novináře zase
napadá? Co to je za výmysl? Už
slyším vážené čtenáře a popravdě
se jim vůbec nedivím. Jenže,
přátelé, ono v dnešní době opravdu
není nic nemožného, jakkoli se to
zdá na první pohled neuvěřitelné.
Praotec Čech se, jak praví dobře
známá pověst, vyšplhal nahoru na
horu (tedy ne že by tam byly hory
dvě, to jen náš mateřský jazyk může
vést k podobným úvahám) Říp
a rozhlédl se po krajině. I seznal,
že oplývá mlékem a strdím a že
medový může být v této krajině
i život. Když se ovšem rozhlédl
směrem severním, i při potenciální krátkozrakosti (o tom,
že nosil brýle, se záznamy
nedochovaly) ovšem obdivoval

P

nor 1952 moc veselý nebyl. Ze
škol byly administrativně odstraněny „nevhodné“ prvorepublikové pamětní desky, aby náhodou nekazily školáky nové komunistické doby.
Pár spoluobčanů skončilo v kriminále
za neplnění zásobovacích dodávek pro
nový „pokrokový“ průmysl. A tak za pozitivní lze považovat snad jen to, že byla
zřízena přírodní rezervace u Vrahovic,
takže alespoň příroda, konkrétně stepní
květena, měla kapku klidu.
řed šedesáti lety v únoru 1957 zasedali v Prostějově zemědělci z celého
regionu, aby zhodnotili fungování JZD,
tedy jednotných zemědělských družstev. Možná kdyby bylo dopřáno sluchu
starým sedlákům, tak se nemuselo rokovat, ale mohlo se v klidu pracovat. Únor
1962 byl zase pestrý hlavně pro prostějovské Floriánské náměstí. Byla
zde zbořena kaple svatého Floriána,
podle kterého dostalo celé náměstí
název. Na stejné adrese se pak slavnostně
stříhaly pásky, jelikož zde byly otevřeny
nové městské lázně, které projektoval

Ú

Máme tu druhý měsíc roku.
Ponořme se tak už tak nějak tradičně a společně do historie, načež uvidíme, čím nás tentokrát
dějiny Prostějova překvapí...

N

ing. arch. Vladimír Vychodil společně
s ing. arch. Radoslavem Malaskou i akademickýmarchitektemMilošemLibrou.
Interiérovou část pak řešil ing. Alois
Smékal. Lázně fungují dodnes, i když se
nad nimi „kapku“ smráká. Nový objekt
dostalo také do správy místní muzeum,
a to konkrétně kostel svatého Jana Nepomuckého. Smutná zpráva pak zasáhla
místní pěvecký sbor Orlice, když zemřel
jeden z jeho sbormistrů Vilém Steinman.
Únor 1972 se nesl již plně v duchu postupující normalizace ve společnosti.
K tomuto nehezkému procesu přispěl
i prostějovský OV KSČ, který nechal
v místním muzeu instalovat výstavu
pod názvem „Svědectví dokumentů
o kontrarevoluční činnosti protistranických a protisocialistických sil v ČSSR
v letech 1968 a 1969“. Tu museli povinně
navštívit žáci všech prostějovských škol,
aby mladé mozky byly řádně ideologicky zmasírovány novou normalizační
dobou. Ve stejné chvíli byli rodiče
některých z těchto žáků vyhazováni
z práce a i jinak perzekuováni za to, že
odmítli sovětskou vojenskou okupaci
v srpnu 1968 nebo aktivně působili
v Dubčekovu obrodném procesu
v roce 1968...
edávno jsem se na tomto místě zmiňoval o Chartě 77, teď

A

mohu navázat i v tomto historickém
přehledu. V únoru 1977 se po počátečním šoku státní orgány velmi
rychle aktivizovaly a začaly být připravovány soudní procesy i proti prostějovským signatářům Charty 77. Pádná pěst dělnické třídy udeřila velmi brzy
a bylo po pokusu o demokratický dialog...
Únor 1987 se nesl v Prostějově ve znamení tenisu, konalo se zde halové mistrovství ČSSR a vyhrála jej místní odchovankyně Petra Holubová. V oblasti
kultury jsme mohli zaznamenat výstavu
obrazů prostějovské akademické malířky Alžběty Zelené-Kleinerové, která
proběhla ve výstavních sálech prostějovského zámku. Osud této malířky stojí
za samostatnou kapitolu, prozatím
zmíníme hlavně to, že byla židovského původu, podařilo se jí uprchnout
před nacisty do Anglie v roce 1939,
a tudíž válku na rozdíl od svých rodičů přežila, ti oba skončili v koncentračních táborech. Její tvorbu lze nalézt
například v několika obřadních síních
v obcích prostějovského regionu. Smutnou zprávou z oblasti kultury ve sledovaném roce byla smrt Miroslava Hanáka,
který byl autorem historických povídek
a románů z Hané.
nyní, co přinesl únor před deseti
lety? V roce 2007 město navští-

vil a v Národním domě besedoval
významný spisovatel Arnošt Lustig.
Město dosáhlo skvělého ratingu a od
mezinárodní ratingové společnosti
Moody´s obdrželo známku Aa1.cz, což
bylo druhé nejvyšší hodnocení v rámci
celé České republiky. Stejně dobré hospodaření tehdy vykazovala pouze Česká
Lípa a Plzeňský kraj. Začátkem února
bylo vykáceno zhruba dvacet jehličnanů
ve smrkové aleji na hlavním městském
hřbitově. Důvodem bylo jejich poničení
vichřicí z roku 2006.
Snad nás letos v únoru žádné vichřice
větrné ani životní nepotkají...

ANALÝZA
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Jedna věc mě uklidňuje. My
Moraváci můžeme být zcela
v pohodě. Když náš praotec zapadl
do mokřin a prohlásil památnou
větu: „Br-no co se dá dělat!“ určitě
se nemohl ocitnout nikde jinde...

#$

i pozdější Sudety, vždyť Litoměřice
už patřily do tehdejšího záboru.
Kdo ví, jak to vlastně s jeho národnostní příslušností bylo...
Blbost, viďte? No jo, a teď si
především vy dříve narození
vzpomeňte na slavné byliny (tedy
nikoli kytičky, ale ruské eposy),
v nichž se to hemžilo chrabrými
bohatýry na čele s Iljou Muromcem. Jenže pozor - ony se ty byliny
chlubí cizím peřím! Muromec byl
totiž Ukrajinec! Ukrajinské ministerstvo obrany kromě hrátek na
Donbasu nemá nic jiného na práci
než uvádět Wikipedii na pravou
míru. Ilja se prý nejmenoval Muromec, ale Murovec, a narodil se
ve vsi Morovsk u Černigova. Takže
Ukrajinec jak poleno!

.2 -. /  8 3+ " 
leko. Jejich působení tak dokázalo
na rozlehlém území vymazat hvězdy
z oblohy. Bát se něčeho takového je
naprosto pochopitelného. Po odporu ze strany obce přislíbil investor
zastínění, které by negativní dopad
světla mělo výrazně snížit. Své skleníky podobným způsobem zastínili
i Poláci a výsledek se dostavil. Není
však stoprocentní.
Přesto se lidé tohoto projektu bojí.
Nedivím se. Strach z neznámého je
v nás silně zakořeněný. Je to pud.
A je jedno, zda se týká uprchlíků či
obřího skleníku. Nezbývá tedy, aby
investor občany se svým záměrem
podrobně seznámil. Kde je kontakt,
tam je i život. Snad s informacemi
ustoupí i strach.
A co pak? Pak už musíme doufat, že
se obavy ukážou jako neopodstatněné...

TOMÁŠ KALÁB
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publicistika

MARTIN ZAORAL

letos slavíme jubileum...
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sněhové zpravodajství

Sníh v Prostjov nevydržel, Na sídlišti se zjevila snhová sfinga
pamatujete ale na rok 2010?
zjistili jsme
PROSTĚJOV Z nádherné bílé peřiny, která všechny (ne)mile překvapila během úterý a středy uplynulého
týdne, toho už bohužel moc nezbylo.
Díky denním teplotám nad nulou
sníh z prostějovských ulic takřka
zmizel. Jak ale Večerník zjistil, v Prostějově nejde o nic neobvyklého,
sněhová pokrývka se tady až na jedinou výjimku v roce 2010 nikdy moc
dlouho neudržela...

Michal KADLEC

„Je to bohužel tak, Prostějov leží v nížině, nejsme někde na horách. Když
už se konečně dočkáme nějakého
sněhu, brzy roztaje. Pokud už pak
v Prostějově delší dobu mrzlo i přes
den, většinou šlo o takzvané holomrazy, sníh nenapadl,“ uvedla pro
Večerník Božena Černohousová, meteoroložka astronomického oddělení
prostějovské hvězdárny.

SNÌHOVÁ POKRÝVKA
V PROSTÌJOVÌ

FOTOGALERIE

měsíc, rok množství sněhu (cm)
prosinec 1997
2
prosinec 1999
7
prosinec 2000
10
březen 2001
9,5
prosinec 2002
12
únor 2004
13
únor 2005
20
leden 2006
25
leden 2007
21
únor 2009
10
leden 2010
31
únor 2010
25
únor 2013
15
březen 2013
16
leden 2017
15
Zdroj: Astronomické oddělení
Hvězdárna Prostějov
Jednu světlou výjimku si ale snad pamatujeme všichni, není tomu tak dávno.
„V lednu 2010 napadlo rekordních
jednatřicet centimetrů sněhu, a jelikož
noční i denní teploty se držely pod
nulou, bílá pokrývka vydržela necelé
dva měsíce. Ještě na konci února před

www.vecernikpv.cz

klikni na

O stavbu sfingy a prostjovského lva se postarala tato ,tveice v ,ele s Ondejem
R!ži,kou z Pemyslovic (zcela vpravo).
3x foto: Facebook a Martin Zaoral
Bílá pohádka v Prostjov skon,ila po pár
dnech. Minulou stedu se do bílého oblékla i Rejskova ulice. Foto: Michal Kadlec

sedmi lety jsme u hvězdárny naměřili
pětadvacet centimetrů,“ zavzpomínala
Černohousová.
Kéž bychom se ještě něčeho podobného dočkali i v budoucnosti. Nedávno
napadaných patnáct centimetrů sněhu
vydrželo ani ne pět dnů...

PROSTĚJOV Když sněhulák, tak pořádný! S tímto záměrem se vrhla čtveřice nadšenců do stavby sněhové sfingy,
která během středeční noci vyrostla na hřišti na sídlišti Hloučela v Prostějově. Už brzkého čtvrtečního rána 2. února se
socha sfingy těšila obdivu ze strany všech kolemjdoucích.
„Stavěli jsme ji asi čtyři hodiny, pak jsme ještě zašli do jednoho baru to zapít. Po třetí hodině ráno už jsem byl doma,“
prozradil Večerníku Ondřej Růžička, který kvůli neobvyklému „egyptskému“ sněhulákovi dorazil do Prostějova
z Přemyslovic, kde pracuje jako tatér. Jeho výtvarný talent se hodil zejména při tvarování obličeje sfingy, který mu zabral téměř dvě hodiny. Se stavbou mu pomáhali Pavel Dobeš a Čestmír Zítka. „Původně jsme chtěli kolem ještě udělat
čtyři pyramidy, ale na to už nebyl ani čas, ani síly,“ prozradil čtvrtý do party a autor nápadu Jonáš Proser.
Socha sfingy bohužel v dokonalé podobě nevydržela ani celý následující den. To však sněhové umělce neodradilo. Už
následující noc ze čtvrtka na pátek tak nedaleko sfingy vznikl ledový prostějovský lev. Šikulky, ne?
(mls)

Zima kouzlí krásné záb&ry...
PROSTĚJOVSKO Pohlazení na duši. Bohatá sněhová nadílka, která zaP
plavila počátkem uplynulého týdne střední Hanou, sice nadělala hodně vrásek řidičům
a silničářům, ale na druhé straně potěšila amatérské fotografy. PROSTĚJOVSKÝ Večerník tak
vyhlásil na svých webových stránkách soutěž o nejzdařilejší snímek zimní přírody. Vyhrát
mohl sice jenom jeden, ale i ostatní záběry došlé na redakční e-mailovou adresu byly hodně inspirativní. Bílý příkrov a spící příroda dokážou vykouzlit neopakovatelné scenérie.
Pro ilustraci několik vybraných záběrů zveřejňujeme v tištěném vydání, zbývající snímky Zajímavý zábr lze poídit i ve mst.
Voda, led a mráz. Tak to vypadalo u Laškova.
Autor: Ji+ina Pi,osová
Autor: Ji+í Šulc Ostnatý drát.
najdete na www.vecernikpv.cz.
(zv)

Autor: Jitka Vlachová

BLÍŽÍ SE NAŠE VÝROÍ

A BUDEME SLAVIT!

U této p*íležitosti pro vás chystáme *adu akcí...

ÚNOROVÁ AKCE NEMÁ CHYBU:

20%

P#I OBJEDNÁVCE NA 2 ROKY ZÍSKÁTE NAROZENINOVOU SLEVU
ve výši

SPECIÁLNÍ PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
V únorové nabídce objednávám předplatné

Jméno a příjmení (firma)
Město

na 24 kalendářních měsíců
SLEVA 354K1
ušetříte

PSČ

Ulice

volejte 582 333 433, 608 960 042,
pište na predplatne@vecernikpv.cz

20%

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

hotově

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

ě
původn

1768K1

nyní zaplatíte

1414K1

akce platí do 28. února

Pondělí 6. února 2017
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

VOLBY
V
DRŽOVICÍCH
ZNAMENAJÍ
ZMĚNU
„Zvítězil křik a lži,“ řekla Večerníku poražená B. Kolečkářová
DRŽOVICE Předčasné volby v Držovicích skončily jednoznačným fiaskem dosavadní starostky Blanky Kolečkářové a celého
jejího hnutí Starostové a nezávislí. To získalo pouhé dva mandáty
do obecního zastupitelstva ze sedmi možných. Vítězem voleb se
stalo hnutí Za Držovice, které bude mít v novém zastupitelstvu
obce tři křesla. V předpokládané koalici je doplní zřejmě hnutí Iniciativa, jež obdrželo od voličů dva mandáty. Zajímavostí je,
že Držovice zaznamenaly rekordní volební účast 68,31 procent.
Správně odevzdaných obálek bylo 776 z 1139 voličů v seznamu.

   '  
#  # % " 



45# 
počet platných hlasů

Za Držovice
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Starostové
a nezávislí

11,25

Michal
KADLEC

K mimořádným komunálním volbám
v Držovicích došlo poté, co v říjnu loňského roku rezignovala na post zastupitelů trojice opozičních členů. Zastupitelstvo v Držovicích se tak stalo nefunkční,
protože k tomu, aby „přežilo“, muselo mít
nejméně pět ze sedmi členů. A právě volby, které měly prokázat, jak jsou zdejší občané skutečně nespokojeni s desetiletým
vládnutím starostky Blanky Kolečkářové,
se uskutečnily v sobotu 4. února.
Od sedmi hodin ráno do dvaadvacáté
hodiny večerní přišlo k volebním urnám
v Držovicích celkem 778 lidí z celkového
počtu 1 139 oprávněných voličů. Volební účast tak činila neuvěřitelných 68,31
procenta! „Občané Držovic přicházeli
průběžně během celého dne, jeden volič

591

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Nezávislí

své hlasy. Musím vám ale říct, že mně
i kolegům se nyní i přes porážku výrazně
ulevilo. Snad totiž už skončila zlá doba,
kdy jsme byli osočováni a ponižováni.
Bohužel spoustu našich občanů nezajímají fakta a pravdy, ale jenom křik, lži
a mystifikace. Podívejte se i do světa na
volbu prezidenta Trumpa či na brexit ve
Velké Británii. Svět se naklání špatným
směrem. My jsme v Držovicích vedli
velmi klidnou a slušnou předvolební
kampaň, ale bohužel i u nás zvítězily lži,“
svěřila se Večerníku v neděli odpoledne
Blanka Kolečkářová.
Pochopitelnou spokojenost naopak
netají horký favorit na nového starostu Jaroslav Studený z hnutí Za Držovice, přestože více preferenčních hlasů
získal jeho kolega Jakub Martinek.
„Lidé u nás v Držovicích si prostě a jed-
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jméno
Jakub Martinek
Jana Františka Kreplová
Jaroslav Studený
Renata Čižmárová
Lubomír Hrazdil
Blanka Kolečkářová
Jana Hlebová Pavlíčková

strana, hnutí
počet pref. hlasů
Za Držovice
379
Iniciativa
378
Za Držovice
367
Iniciativa
333
Za Držovice
297
Starostové a nezávislí
231
Starostové a nezávislí
228
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„Byl těžce nemocný,“ říká soused

„Můžeme potvrdit nález mrtvého těla
staršího muže v obci na Prostějovsku.
Nic nenasvědčuje tomu, že na jeho smrti
má podíl někdo cizí. Vzhledem k rodinným příslušníkům zemřelého nebudeme o případu podávat žádné konkrétní
informace,“ sdělila Večerníku Miluše Zajícová, zastupující tisková mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.

jsme se ho z toho smutku nějak dostat, často jsme ho navštěvovali. Víte,
on v životě nemarodil, byl vyučený
zedník, k tomu dělal řezničinu a před
důchodem pracoval několik let u silničářů. Nikdy si na nic nestěžoval, byl
v jednom kole a spoustě lidem tady
pomáhal. Je nám to všem líto, bude
nám hodně chybět,“ dodal smutně.
O smutné události nechtěl nikterak
moc mluvit plumlovský starosta, pod
jehož kompetenci Soběsuky spada-

jí. „Ta tragédie se stala v pátek a já se
o smrti pana V. dozvěděl až v pondělí.
Úplně mě to vzalo, znal jsem ho velice
dobře. Nevím, proč to udělal, ani se mi
o tom nechce mluvit, nezlobte se,“ řekl
Adolf Sušeň.
Šestasedmdesátiletý J. V. ze Soběsuk
měl pohřeb v pátek 3. února, tedy
přesně týden poté, co si vzal život.
Rozloučit se s ním přišli nejenom početní rodinní příslušníci, ale i spousta
přátel a kamarádů...

NEZAMYSLICE Ze soboty 28. na
neděli 29. ledna vnikl násilím do
kanceláří v Nezamyslicích neznámý pachatel, který za sebou nechal škodu téměř 107 tisíc korun!
Nejzávažnější na celé zlodějně je,
že lapka si vzal s sebou i trezor

s penězi v různých měnách. Nepohrdl ovšem ani alkoholem...
„Dosud nezjištěný pachatel nejprve
poškodil vstupní dveře a vykopnutím dalších dveří se dostal do kanceláří, ve kterých odcizil tři láhve
s alkoholem, na zdi přišroubovaný

trezor s finanční hotovostí v různých
měnách, dvě vstupenky na koncert
rockové skupiny, notebook a čtyři
dálniční známky na rok 2017. Vykopnutím dalších dveří se pachatel
dostal do skladu, ze kterého si vzal
sadu čtyř alu disků i se zánovními

pneumatikami. Policisté z obvodního oddělení případ šetří pro trestný
čin krádeže s trestní sazbou odnětí
svobody až na pět let,“ uvedla Miluše
Zajícová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
(mik)

SOBĚSUKY Po celé vesnici se uplynulý týden nemluvilo o ničem jiném.
Předminulý pátek 27. ledna našli
rodinní příslušníci v domě v Soběsukách mrtvého šestasedmdesátiletého muže. Život si vzal sám, když si
hlavu prostřelil jateční pistolí. Bývalý
řezník byl přitom v obci velice oblíbený, v uplynulých čtyřech letech jej
však podle informací Večerníku stíhala jedna osudová rána za druhou...

Michal KADLEC

noduše přáli změnu. Potěšil mě nejenom
výsledek voleb, ale také účast,“ sdělil Studený. Překvapila nás ale reakce lídryně
Iniciativy, která zřejmě s vítězem voleb
vytvoří koalici. „Nebudu nic komentovat, děkuji, na shledanou,“ típla Večerníku telefon Jana Františka Kreplová.
Otázkou teď jen zůstává rozdělení
postů v novém zastupitelstvu Držovic, které bude fungovat do řádných
komunálních voleb konaných na
podzim 2018. „Na koalici se budeme
domlouvat s Iniciativou, to myslím žádné tajemství není, společně táhneme za
jeden provaz už delší dobu. O rozdělení
funkcí jsme zatím nejednali, žádná oficiální schůzka ještě neproběhla. Snad se
tak stane uprostřed nového týdne,“ prozradil Večerníku v neděli večer Jaroslav
Studený.
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Bowling v Kostelci
jede dál
Kostelec na Hané (mls) - Ani
na jeden den nakonec nemusel
zavřít bowling, který funguje
v objektu bývalého kina v Kostelci na Hané. A to navzdory
tomu, že se změnil pronajímatel.
Místo pivovaru Litovel jej nyní
bude mít v nájmu přímo provozovatel bowlingu. „Jsme
tu šest let a určitě chceme
pokračovat i nadále. S městem Kostelec na Hané jsme
se už na podmínkách pronájmu dohodli,“ potvrdil Vladimír
Schön.

Márnice v novém
Němčice nad Hanou (mls) Nová vrata a okna získá objekt
márnice na místním hřbitově
v Němčicích nad Hanou. Přijdou
na necelých pětapadesát tisíc korun. Pokračují tak úpravy hřbitova, kde byly nedávno opraveny
chodníky.

V Krumsínì
pokácí vrby
Krumsín (mls) - Zastupitelstvo
Krumsína schválilo odstranění
šesti vrb. Na kácení byl zpracován znalecký posudek, který kácení doporučil.

V Kostelci opraví
pietní místo
Kostelec na Hané (mls) - Město
Kostelec na Hané získá z Olomouckého kraje dotaci na opravu válečného hrobu a pietního
místa se sochou sv. Josefa. Opravu provede kameník Ladislav
Otruba z Plumlova za 103 410
korun.

www.vecernikpv.cz

zjistili jsme

Jak Večerník zjistil, šestasedmdesátiletého J. V. měli všichni v Soběsukách
rádi. Šlo o bodrého muže, který
druhým například nikdy neodmítl
pomoc při zabijačkách. Co ho ale donutilo vzít si život? Spekulovalo se
o mnohých jeho trápeních, pro konkrétní informace jsme si museli zajet
přímo do Soběsuk.
„Co na to říct, všechny nás to tady sebralo! Byl to člověk, se kterým jsme
jako se sousedem vycházeli naprosto
v pohodě, často jsme se vzájemně
navštěvovali. Víte, on to v posledních
čtyřech letech neměl lehké. Právě
před čtyřmi roky mu umřela žena,
pak dostal silný infarkt a nakonec ke
všemu zlému mu doktoři našli nádor
v tříslech. Nabídli mu chemoterapii,
ale právě kvůli tomu infarktu nepadala
tato léčba do úvahy. V posledním období se pan V. stáhl jaksi do sebe, bylo
poznat, že se trápí. Ale že to vezme za
tenhle konec, to jsme opravdu nečekali,“ řekl nám jeden ze sousedů. „Snažili

➢ Z TITULNÍ STRANY

2x foto: Michal Kadlec
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dokonce před volební místností čekal
už před sedmou hodinou ráno. Prý jde
z noční směny a volby nechtěl prospat,“
prozradil s úsměvem Miroslav Prokop,
předseda volební komise v Držovicích.
Do Držovic dorazil Večerník zhruba hodinu před uzavřením místnosti. „Předpokládám, že zaznamenáme opravdu vysokou volební účast. Je vidět, že Držovičtí
berou tyto volby velmi vážně,“ poznamenal Prokop.
Výsledky těchto voleb byly známy
v neděli těsně před čtvrtou hodinou
ranní. A vůbec nepotěšily dosavadní
starostku Blanku Kolečkářovou. Ona
a její hnutí Starostové a nezávislí propadly, získaly pouze dva ze sedmi mandátů. „Sluší se vítězům pogratulovat. Já
bych každopádně chtěla poděkovat voličům, kteří mně i kolegyni Hlebové dali

RYCHLÝ
NÍK
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Foto: Michal Kadlec
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Ukradené zlato
Minulé úterý 31. ledna v odpoledních hodinách byla na linku
158 oznámena krádež zlatých
přívěsků v prodejně klenotnictví v Držovicích. Neznámý
chmaták ukradl za prodejním
pultem vystavené plato, na kterém bylo 71 kusů různých typů
přívěsků. Celková škoda byla
vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. Případ se šetří pro trestný
čin krádeže. S ohledem na způsobenou škodu hrozí neznámému pachateli trest odnětí svobody až na tři roky.

Okradena na plese
Předminulou neděli 29. ledna v ranních hodinách přišla o
své osobní věci jednatřicetiletá
žena, která odcházela z hasičského plesu v Brodku u Konice.
Při oblékání a přezouvání obuvi
si položila peněženku na parapet u okna šatny. Toho využil
prozatím neznámý lapka, který
peněženku s finanční hotovostí
pět set korun, osobními doklady a platební kartou poškozené
ukradl. Celkovou škodu si žena
vyčíslila na dva tisíce korun. Případ policie šetří pro trestný čin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

zprávy z regionu

Jel pod marihuanou
Prostějovští policisté prováděli minulé úterý 31. ledna
v ranních hodinách v Kostelci
na Hané kontrolu vozidla Honda Civic. Vyzvali dvaadvacetiletého řidiče, aby se podrobil
dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu, která byla negativní.
S opačným výsledkem však vyšel následně provedený test na
přítomnost psychotropních látek, který byl pozitivní na látku
cannabis. Řidiči byla zakázána
další jízda a v prostějovské nemocnici mu bylo provedeno lékařské vyšetření. Další okolnosti případu budou policisté dále
prošetřovat.

aneb jsme
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LYŽAŘI
SVIŠTĚLI
NA
KLADECKÉ
LYŽI
I na Hané se dá závodit v alpském lyžování!
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VIDEO&FOTOGALERIE

VÍCEMĚŘICE Ořechové škvarky, rybí karbanátky, paprikový
salát s hříbky, třešňový kompot
s meduňkou, višně naložené
v čokoládě i ve slivovici a celá řada
dalších rodinných receptů připravených z kvalitního domácího
ovoce a zeleniny. Tak to vše bylo
k mání na letošním desátém ročníku oblíbené Mexické Zeliády,
která se konala uplynulou sobotu
ve Víceměřicích.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
KLADKY Tak se to konečně povedlo! Uplynulou sobotu se podařilo
zorganizovat Kladeckou lyži, což se naposledy stalo před čtyřmi lety.
V roce 2013 se na start závodu na jediné sjezdovce na Prostějovsku
postavilo 110 závodníků. Na sníh chudé zimy pak v dalších letech
udělaly pořadatelům čáru přes rozpočet. Přestože ani tentokrát až
tak počasí lyžařským závodům právě nepřálo, půl metru sněhu na
sjezdovce umožnilo, aby v Kladkách poměřilo síly celkem čtyřiasedmdesát sjezdařů.
Kladecká lyže je závodem v obřím slalomu liš příkrý svah umožňuje změřit své síly
pro skutečně každého milovníka sjezdo- i méně zdatným lyžařům. Ostatně tomu
vého lyžování od dvou do sta let. Nepří- napovídá i fakt, že sportovci jsou zde roz-
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dělení hned do osmi věkových kategorií.
Letos se v Kladkách podařilo uspořádat již
osmý ročník tohoto tradičního klání. „Bylo
by jich určitě více, jenže ne každý rok nám
přálo počasí. Řada ročníků byla naplánovaná, ale nakonec se kvůli nedostatku sněhu
nejela,“ poznamenal Jiří Křeček, předseda
TJ Sokol Kladky, který areál provozuje.
Do Kladek v sobotu zamířili milovníci lyžování z celého Prostějovska,
ale i z Olomouce či Moravské Třebové.
V areálu se letos začalo lyžovat už koncem minulého roku a vleky se tady od
té doby nezastavily. V sobotu sem ovšem dorazila mírná obleva, sníh byl těžký
a neobyčejně malebné okolí sjezdovky
zahalila mlha. Nic z toho však lyžaře na

PETUBBSUUVBBßQQPTTUVQQOˉWWÎUˉ[[̐

svahu nemohlo rozhodit. „Do maturity
jsem lyžoval hodně, pak jsem asi patnáct
let na sjezdovkách prakticky nestál a teď se
k nim vracím hlavně díky synovi. Na závody jsme vyrazili oba a určitě jsme si to
tu perfektně užili. Trať byla výborně připravená a vše klapalo, jak mělo. Jediným
zádrhelem snad byly občasné problémy
s časomírou, kvůli nimž jsme oba museli
své jízdy opakovat. To nám ale určitě nevadilo, vlastně jsme díky tomu ve srovnání
s jinými dostali jedno závodní kolo jako bonus. Pokud se Kladecká lyže pojede i příští
rok, moc rádi přijedeme zase,“ zhodnotil
závody Radek, jeden z účastníků.
„Jsme rádi, že se i méně zkušení lyžaři
našich závodů nebojí. Nemají určitě

3x foto: Martin Zaoral

Pod drogami...
Uplynulý pátek 3. února ve čtrnáct hodin zastavili policisté na
silnici mezi Němčicemi nad Hanou a Víceměřicemi osobní vozidlo Škoda Felicia. Za volantem
seděl šestadvacetiletý muž z Prostějovska. Po negativní dechové
zkoušce se dobrovolně podrobil
testu na drogy. Tento test vyšel
pozitivně na pervitin a marihuanu. Šofér poté absolvoval lékařské vyšetření spojené s odběrem
krve a moči. Policisté mladému
muži zakázali další jízdu a zadrželi mu jeho řidičský průkaz.
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pro Večerník

čeho. Bude-li dostatek sněhu, určitě Kladeckou lyži v příštím roce opět připravíme,“ přislíbil Jiří Křeček, který pevně
věří, že sníh na sjezdovce v Kladkách letos vydrží alespoň do konce února. „Na
neděli pátého března máme připravený
 

Dospělí (1977-1998)
Ondřej Zatloukal Olomouc
Monika Štěpánová Olomouc
Martin Machálek Budětsko
Žáci (2001-2003)
Radek Knybel
Olomouc
Jakub Petr
Konice
Lucie Hrabalová Hluchov
Přípravka (2007-2010)
Tomáš Kohoutek Prostějov
Monika Medková Prostějov
Eliška Kubíková Olomouc

původní
reportáž

28,57
29,19
32,34
30,64
35,72
36,54
29,61
31,25
32,14

oblíbený Karneval na lyžích. Bylo by
skvělé, kdyby se u nás lyžovalo i v týdnu Martin
po tomto datu, kdy budou na Prostějovsku jarní prázdniny. Ale zaručit to v tuto ZAORAL
chvíli bohužel opravdu nemůžeme,“
Je všeobecně známo, že akord je
uzavřel Jiří Křeček.
souzvuk tónů. Podobné souznění
mohou ovšem vytvořit i jednotlivé
   
chutě, které se dají doplňovat v obMyšáci (2011 a mladší)
Petr Malec
Olomouc 54,15 zvláště atraktivních kombinacích.
Terezie Kohoutková Prostějov 54,30 Právě takové mohli okusit všichni
David Zapletal
Kladky 55,48 návštěvníci sobotní Mexické ZeliMasters (1976 a starší)
ády, která se konala už po čtrnácté.
Tomáš Wanek
Olomouc 27,35 Letos se na akci sešlo celkem patnáct
Pavel Koutný
Prostějov 38,09
druhů zelí, sedmadvacet okurek, jeLeoš Faltýnek
Prostějov 38,37
denatřicet zeleninových příloh, dvaPředžáci (2005-2006)
Amelie Kohoutková Prostějov 31,16 cítka kompotů, osmnáct marmelád
Linda Hladíková Hranice 31,55 a osm jinak nezařaditelných vzorků.
Matěj Bordovský Bystrovany 32,79 Celkový počet vzorků se tak zastavil
na čísle 119.

„Loni jsme trhli rekord, když se nám
sešlo 162 vzorků, letos jich je tedy
o poznání méně. Nám organizátorům to však zajistilo pohodovější
průběh celé akce,“ prozradil Petr
Buriánek ze svazu zahrádkářů, který
akci pořádal. I tentokrát platilo, že
takové chutě, jaké se sešly ve Víceměřicích, vám ani ten největší
obchodní řetězec není schopen
nabídnout... „Vše je obvykle vyrobeno z domácích surovin dle rodinných receptů předávaných z generace na generaci,“ upozornil Buriánek,
podle něhož jsou podobné akce
jednou z nemnoha cest, jak opět
přitáhnout pozornost lidí k pěstování vlastní ovoce a zeleniny. „Doby,
kdy spousta lidí šlechtila plané jabloně, jsou už nenávratně pryč. Najít
mladé zahrádkáře není jednoduché.
Řada lidí odmítla moje pozvání do
svazu s tím, že se těžko mohou přidat k zahrádkářům, když nemají
vlastní zahradu,“ poznamenal muž,
který sám do soutěže věnoval hned
čtrnáct vzorků napříč všem kategoriemi. Přesto se ani on za pravověrného zahrádkáře nepovažuje. „Co
si na zahradě utrhnu, to velmi brzy
sním, téměř nic neskladuji. Když mi
v listopadu dojde domácí cibule, tak
si ji koupím v supermarketu,“ přiznal Petr Buriánek.
Svaz zahrádkářů ve Víceměřicích
navzdory všem těmto okolnostem

klikni na
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vítìzové zeliády 2017
ZELÍ
OKURKY
PŘÍLOHY
MARMELÁDY
KOMPOTY
OSTATNÍ

Zdeněk Gaťařík
Jarmila Horáková
Eva Sedláčková
Vlasta Mlčochová
Petr Buriánek
Marie Hartelová

stále zůstává aktivní. Kromě populární Zeliády pořádá také únorovou
soutěž „O gořalku roku”, slet čarodějnic či červnový Víceměřičský výšlap na nedalekou Předinu.
A kdo že se stal vítězem? Asi nejvíce sledovanou kategorii zelí ovládl
Zdeněk Gaťařík z Němčic nad Ha-

11

Němčice nad Hanou
Víceměřice
Tištín
Olšany u Pv
Víceměřice
Víceměřice

nou, nejlepší okurky má domácí Jarmila Horáková a marmelády Vlasta
Mlčochová z Olšan u Prostějova.
Z místních uspěli ještě Marie Hartelová a právě Petr Buriánek, k němuž
snad chodí všechny děti na kompoty. Poslední cenu za přílohy si odvezla Eva Sedláčková do Tištína.
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ze strany 3

DĚTKOVICE Tohle by nechtěl
zažít nikdo z nás! Zatímco spíte,
někdo vám chodí po domě a bere
vše, co se mu zlíbí. Nakonec vám
přímo z nočního stolku ukradne
i pistoli! Přesně takový pocit zakusil
i majitel nemovitosti v Dětkovicích.
„Minulou sobotu ráno jsem se vzbudil
a šel si udělat kafe. V přízemí jsem ale
zjistil, že ze stěn pokoje zmizelo sedm
obrazů,“ popsal první chvíle majitel Leo
Dostál, který okamžitě zavolal policii.
„Zloději si možná mysleli, že jsou
pravé a mají hodnotu několika desítek
milionů korun. Jednalo se však pouze
o zručné kopie děl starých holandských
mistrů. Krádež století se tak nekoná,“
vzkázal s úsměvem.
Po prvotním šoku začal následně
Dostál zjišťovat, o co všechno přišel...
„Kromě obrazů v rámech, jejichž celkovou cenu odhaduji na sto čtyřicet tisíc
korun, mi vzali ještě dvaadvacet tisíc korun v hotovosti a legálně drženou plynovou pistoli, kterou jsem měl na svém
nočním stolku. Naštěstí tady toho ještě
poměrně dost nechali...“
Co je však záhadou, jak se zloději do
jeho domu vůbec dostali? „Brána před
domem byla zamčená a zakódovaná. Pachatelé ji tedy buď dokázali dekódovat,
nebo měli klíče. Ostatně je to asi pět let,
co mě tu někdo přepadl. Tehdy mi však
nic nevzal,“ zauvažoval Leo Dostál, který
si s humorem sobě vlastním postěžoval
na vlastní kočku nocující právě v přízemí
domu. „Jindy mě budí tím, jak věci shazuje. A teď si klidně chrněla, aniž by mě
mňoukla. Je to hodně špatný hlídač!“
Ani zloději pochodující po jeho vlastním domě mu úsměv ze rtů trvale nesebrali. Důvodem je i fakt, že byl proti
krádeži pojištěný. „Je to moje první pojistná událost po dvaceti letech,“ uzavřel
Dostál.
(mls)

Rozdrcená škodovka pod kamionem! /¦3";%04530.6 ;Q˺ÎLPQVSPWOPVEPOFNPDOJDF!      

ČELECHOVICE NA HANÉ Od
pondělního odpoledne 30. ledna
šetří policisté dopravního inspektorátu nehodu mezi osobním a nákladním vozidlem, ke které došlo
mezi obcemi Kaple a Čelechovice na
Hané.
„Řidička osobního vozidla Škoda Fabia
jela ve směru od Kaple, nestačila však
rychle zareagovat na couvající nákladní
automobil značky Iveco ve směru od
Čelechovic na Hané. Fabia tak narazila přední pravou částí do levé zadní
části nákladního auta,“ popsala nehodu
Miluše Zajícová, zastupující tisková
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Jak dále uvedla, devětapadesátiletá
žena byla z místa nehody převezena do
prostějovské nemocnice, kde byl také 0  % !" 
proveden odběr biologického materiálu za účelem vyloučení alkoholu v krvi. požití alkoholických látek před jízdou.
„O sedm let mladší řidič zraněn nebyl Na vozidlech vznikla předběžná škoda
a dechovou zkouškou bylo vyloučeno za devadesát tisíc korun,“ poznamenala

JEPQSPUJKFEPVDÎIPBVUB

PROSTĚJOVSKO Příval sněhu a náledí nezvládli minulou středu 1. února
někteří řidiči na silnicích prostějovského regionu. Většinou se ale jednalo
o nehody z důvodu vlastní nepozornosti a ignorace faktu, že řidiči nepřizpůsobili svoji jízdu daným podmínkám.
V ten den totiž vrcholilo sněžení, napadlo až dvacet centimetrů sněhu.
„Ve středu prvního února krátce po páté
h
hodině
ranní vyjížděla hlídka dopravních
p
policistů
k nehodě, ke které došlo na silnici
m Dubem nad Moravou a Prostějomezi
v Třiačtyřicetiletá žena jela s osobním
vem.
v
vozidlem
Škoda Fabia, když po průjezdu
l
levotočivé
zatáčky dostala smyk a přední
částí auta narazila do stromu. Při nehodě
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+
byly řidička i její osmapadesátiletá spolu 
jezdkyně lehce zraněny a obě ženy byly
Zajícová s tím, že míra zavinění jednot- převezeny do prostějovské nemocnice.
livých účastníků nehody je předmětem Dechová zkouška řidičky neprokázala, že
dalšího šetření.
(mik) by před jízdou požila alkohol. Na vozidle

dièka
Na co øi ?
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s
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OHROZIM Prostějovští hasiči
zasahovali minulý pátek 3. února
u dopravní nehody osobního vozidla
s vyproštěním osob mezi Mostkovicemi a Ohrozimí. K závažné nehodě
došlo těsně po půl šesté ráno.
Osobní vozidlo podle informací z tísňového hovoru sjelo z komunikace
a zůstalo na střeše. „Hasiči po příjezdu poskytli předlékařskou pomoc
zraněnému mladíkovi, ten byl v době
dojezdu jednotky již mimo vozidlo.
Zároveň přivolali lékařskou pomoc.
V navazujícím čase jednotka provedla
nutná bezpečnostní opatření spočívající v protipožárním opatření a kontrole úniku provozních kapalin,“ prozradil Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
„K události vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci výjezdového stanoviště v Prostějově. Na místě byl nalezen

vznikla předběžná škoda jedenapadesát
tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření
policistů,“ uvedla k první středeční nehodě
Miluše Zajícová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Další nehoda se stala po půl deváté ráno
v Kostelci na Hané. „Osmatřicetiletý řidič vozidla Mercedes Benz jel po ulici
8. května, kde po přejetí železničního přejezdu najížděl do zatáčky. Z důvodu rychlé
jízdy na zasněžené vozovce dostal smyk
a narazil do protijedoucího vozidla Opel
Meriva, které řídil sedmašedesátiletý muž.
Spolujezdkyně z Opelu byla preventivně
převezena do nemocnice na vyšetření,
kde nebylo zjištěno, že by byla zraněna.
Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní,“ sdělila Miluše Zajícová. Nehoda byla
v tomto případě vyřešena uložením blokové pokuty řidiči Mercedesu ve výši dvou tisíc korun. Celková škoda na vozidlech byla
vyčíslena na osmdesát tisíc korun. (mik)

zjistili jsme
PROSTĚJOVSKO Setrvalé sněžení
komplikovalo od úterního rána situaci na silnicích Prostějovska. Vločky
začaly padat o půl páté ráno a přestaly až ve středu dopoledne. Husté
sněžení se pak vrátilo ještě v tentýž
den večer. Od čtvrtečního rána byly
všechny hlavní tahy chemicky ošetřené, následná obleva pak udělala své...

Martin ZAORAL
0  % !"        +#
 

šestadvacetiletý muž při vědomí stěžující si na bolest v oblasti hrudníku
a zad. Pacienta po komplexní prohlídce
a ošetření následně přepravila posád-

ka se zhmožděninami do nemocnice
v Prostějově,“ dodal Hošák, který je zároveň i mluvčím Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
(red)

Na silnice Prostějovska během přibližně čtyřiadvaceti hodin napadlo asi patnáct centimetrů sněhu. „Přestože místy
sněžilo opravdu hodně, nemuseli jsme
žádnou silnici uzavřít. Nahrálo nám to,
že tentokrát sněžení nedoprovázel silný vítr,“ shrnul konický cestmistr Petr
Walter, který na silnicích zaznamenal
obvyklé problémy některých řidičů.

1+  2 ,+    #4   ,     
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Foto: Martin Zaoral

„I přes naše varování se jeden z prázdných kamionů pokusil v úterý ráno
dostat z Žárovic do Drahan. Cestou
uvízl a silnici kolem půl desáté zablokoval. Jeden z našich řidičů jej musel
podsypávat, teprve pak se podařilo
kamionu vyšplhat až nahoru do Drahan. Celé to trvalo necelou hodinu,“

uvedl jeden z příkladů Petr Walter
s tím, že žádné mimořádné situace,
u kterých by museli zasahovat hasiči,
nezaznamenal. „Tento týden se po přechodném oteplení opět ochladí a dá se
očekávat ledovka. Ta bývá na silnicích
nebezpečnější než sněžení,“ upozornil
všechny řidiče Petr Walter.
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„TAK TROCHU SI KECÁM SÁM SE SEBOU...“

„Ano, neplatí to však u autokolektivu, kdy se točila videa, všechno se
muselo nastříhat a graficky upravit,
což samozřejmě dalo spoustu práce. Byla to hodně velká hromada
materiálu, který se musel zpracovat. Dále se musely sehnat rekvizity. Všechno je to čím dál složitější,
když jsem začínal jezdit, tak jsem
s sebou vozil jen šerpu na Karla
Gotta.“ (úsměv)
!! U písní, které předvádíte na
pódiu, zpíváte jen podklad
nebo i playback?
„Playback nepoužívám,
to bych si nedovolil!
Někteří by to mohli poznat, to by
vyvolalo zbytečně
moc otázek. Vše se
učím zpívat, někdy
je to náročnější, ale
nakonec se to nějak zlomí.“
!! Používáte při představení i vtipy z běžného života?
„Převážně ano, nicméně jsou
i takové zážitky, které bohužel
nejdou převyprávět. (směje se)
děl, kde auto je. Problém nastal ve
chvíli, kdy auto ve čtyři ráno přejela
rolba...“
!! Jak byste vůbec okomentoval
svůj pořad Zdeněk Izer a autokolektiv. O čem je vaše show tentokrát?

!! Jste známý jako typ baviče pro
silvestrovské pořady. Vzpomněl
byste si na nejhorší den v roce?
„To nezapomenu! Bylo tomu v Karlových Varech. Začínali jsme jeden kšeft
na Občanské plovárně v Praze, odtam-

tud nás odvezli do Varů, kde jsme hrá
hráli
Nov
od jedné. A od půl třetí ráno na Nový
rok jsme to tam do sebe lili do půl tře
třetí
do odpoledne. Já jsem se pak probr
probral
úplně na plech někdy kolem šesté, kd
kdy
pr
nás vezli do Prahy. A tři dny jsem prootravo
spal pravděpodobně s lehkou otravou,
v
protože jsem jen spal, zvracel a nic víc.
To byl můj nejhorší Silvestr...“
!! Koho imitujete nejraději?
„Já jezdím i se Šárkou Vaňkovo
Vaňkovou,
a na konci si dáme paruku nna

bradu a děláděl
me ZZ Top, pr
protože to hraje jako bej
bejk.
Co funguje hlavně dík
díky
Šárce, tak je duet Lucie Bílé s Ji
Jirkou Kornem. Já mám cylindr a tri
trič-

ko, na kterém je namalovaný frak.
Dělám, že stepuji, a Šárka dělá
Lucku Bílou i s těmi ksichty a grimasami, a to je písnička, která ty
lidi sebere. Pak za ní chodí a chválí
jí, jak je dobrá.“ (úsměv)

✓ narod
narodil se 7. září 1966 v Praze
patří k oblíbeným šoumenům českého
✓ patř
showbyz
showbyznysu
✓ komi
komikem byl už ve svém dětství, k velké
nevoli, jjak sám říká, svých pedagogů. Není
proto d
divu, že své povolání opustil a stal se
moderátorem, hercem, ale hlavně skvělým bavičem
✓ do podvědomí diváků se dosta
dostal ve dvojici s Markem Dobrodinským,
v posledních letech jej nahradil Pe
Petr Freund a Šárka Vaňková
✓ natočil mnoho zábavných te
televizních pořadů jako například Na
Pí
Palmě!, Telebazar, Kinobazar, Pípšoubazar,
Jen blbni! a další
✓ nezapomenutelná je jeho série kkazet a CD (Policejní akademie, Ve dne
Nem
zataženo, v noci roztaženo!, Nemocnice
na kraji vesnice a další)
✓ velmi úspěšná jsou i jeho divad
divadelní představení a profesionální moderátorství jakýchkoli akcí
✓ v osobním volnu se věnuje ppsovi, zahrádce a rybaření, mezi jeho
koníčky patří i videohry
zajímavost: po nepřijetí na střední ggrafickou školu se vyučil automechanikem

ZDENĚK IZER

vizitka

!! Jste i v soukromém životě tak
veselý a optimistický člověk, jakého vás znají vaši fanoušci?
„Snažím se. Ale v soukromí člověk
řeší i vážné a neveselé věci, a to se
i neusmívám. Zase kdybych se smál
pořád, byl bych asi blázen...“
!! Máte nějaké životní motto,
podle kterého se vždy řídíte?
„Motto ani ne. Ale snažím se žít tak,
abych se nemusel za sebe stydět,
když se mrknu zpátky. A vydělávat peníze, ale ne za každou cenu.
Třeba i to je důvod, proč mám sice
politický názor, ale pro politiky
bych nedělal nic. Ani zprava, a zleva
už vůbec ne. A taky nekomunikuji
s bulvárem. Ta prolhaná čuňata si
vždycky něco vymyslí sama...“
!! Připravujete v současnosti
nějaké další představení?
„Naštěstí zatím ne. (smích) S jedním
představením jezdím zhruba dva roky.
To znamená, že až příští rok se začne
pracovat na dalším představení.“

Nejlepším zdrojem inspi
in race je pro mě
nedostatek času, to znamená
ená, že když slíbíme,
že v dubnu bude nové představe
stav ní, tak do února
se kopu do zadku, že je spousta
st času, načež pak
to musí během jednoho měsíce vzniknout. Jsem
línej jako veš, ale asi jako většina národa...

schůzce, ze které máma odcházela s úsměvem. Jinak má
studia proplakala.“ (úsměv)
!! Máte z té doby nějakou
vtipnou historku, kterou
s jí zato povědět?
sto
stojí
„„Jednou
„Je
dnou jsem za třídu grattuloval
tul
oval učitelce. Byla překvapená a dojatá, že zrovv
n já jí přeju, a třásla mou
na
rukou... ovšem já už jsem
seděl v lavici. Měl jsem od
dědy z Barrandova ruku
z latexu, kterou jsem doladil hodinkami a prstýnkem. Učitelka leknutím
zařvala, ruku mi zabavila,
ale vrátila mi naštěstí vše
dříve než až na konci školního roku.“

„Tak trochu si pokaždé schizofrenně
pokecám sám se sebou. (úsměv) Jeden
já bude na pódiu a druhý já na plátně.
A v krátkých příbězích bude mnoho
dalších já. Prostě autokolektiv.“
!! Humor musí mít člověk
v krvi. Byl jste takový už jako
malý kluk? Třeba třídní šašek?
„„Přesně.
„Př
esně. Třídní šašek a věčný
průšvihář. Ať se ve škole
stalo cokoliv, kantoři šli
najisto. Dokonce mi
můj třídní předpovídal, že se jednou
budu jako šašek
živit. To pronesl
n jediné třídní
na

Foto: www.zdenekizer.cz

Například známí jeli slavit Silvestra do Krkonoš, zrovna napadlo
hodně sněhu a jeden z těch lidí si
koupil novou Škodu Fabia, bílou.
Tak opilí dostali výborný nápad,
že mu ji zahází sněhem. A tím, jak
je bílá, že už ji nikdo nenajde. Vzali
lopaty a auto tedy zaházeli. Přes noc
sníh ještě připadl, takže nikdo nevě-

Úspěšný bavič a moderátor Zdeněk Izer rozesmál prostějovské divadlo
PROSTĚJOV Snad nejznámější
český komik současnosti Zdeněk Izer hledá inspiraci naprosto
všude kolem sebe s výjimkou internetu. Padesátiletý bavič, který
je původním povoláním automechanik, se ke komice dostal už
v dětství. V dnešní době, kdy má
zza sebou řadu vystoupení v různí
ných televizních pořadech, není
atasi nikdo, kdo by jej neznal. Ostatáně při jeho představeních se v sách
lech schází diváci všech věkových
kategorií v rozmezí od deseti až
odo devadesáti let. On sám si dookáže udělat legraci ze svého okomě
lí, ale hlavně sám ze sebe. Kromě
áčastého cestování za moderovách
ním plesů a dalších společenských
ý
ýakcí také křižuje republiku se svýy
ymi zábavnými pořady. Už loni vyárazil na tour s novou show pod náiv,
zvem „Zdeněk Izer a autokolektiv,
s níž předminulé úterý dorazil i do
vě.
Městského divadla v Prostějově.
Po jeho skončení si našel čas na
Večerník...

v rámci exkluzivního
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

Michal VAŠEK
ění Petra Kozáka
Kozáka
za přispění
!! Jaký je váš největší jevištní zááěk
žitek? Myslím takový, co si člověk
pamatuje už napořád...
u„Jednou jsem si vybral dívku z puyž
blika do scénky s vojákem. A když
a:
jsem se zeptal na hodnost, vyhrkla:
tli
´poručík!´. Na další dotaz, jestli
la,
střílela z nějaké zbraně, odpověděla,
že skoro ze všeho od kulometu, po
ral
brokovnice. Prostě jsem si vybral
k.
holku, která byla opravdový voják.
ěk
I tak to může dopadnout. Člověk
vybere takové tintítko a ve finále je
všechno jinak.“ (úsměv)
!! Inspiraci hledáte kupříkladu
du
na internetu?
„Právě že vůbec ne! Na internetu je
ná
toho sice hodně, ale zároveň to zná
píi spousta lidí. A já bych nerad kopío,
roval něco, co už hodně lidí vidělo,
ou
takže na počítač nelezu. Většinou
jsem jako houba, nasávám vše, co
m
slyším kolem. Nejlepším zdrojem
ek
inspirace je pro mě nedostatek
me,
času, to znamená, že když slíbíme,
ní,
že v dubnu bude nové představení,
tak do února se kopu do zadku, že
usí
je spousta času, načež pak to musí
ut.
během jednoho měsíce vzniknout.
ětJsem línej jako veš, ale asi jako většina národa.“
!! Je vůbec možné vytvořit vyy
ystoupení během jednoho měsíce?
e?

17020210131

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

ho města Prostějov. „Jsem rád, že jsme se
shodli alespoň na tom, že chceme řešit celý
velký prostor židovského hřbitova. A jsme
připraveni na to, aby další jednání mezi
námi a zástupci města Prostějova vedl právě expremiér Špidla,“ uvedl Petr Papoušek,
předseda Federace židovských obcí České
republiky. „Pro nás je v tuto chvíli důležité
zlepšit vnímání celé myšlenky rehabilitace
židovského hřbitova. Chceme jít cestou
besed a setkávání se s občany a informovat
je o historických důvodech, které nás vedly
k celému projektu,“ pronesl vzápětí na krátké tiskové konferenci Tomáš Jelínek.
Primátorka města Alena Rašková
přiznala ten nejdůležitější prvek, na
kterém se obě strany nemohou shodnout. „Představitelé židovské obce mají

letos slavíme jubileum...

představu, že celý park ve Studentské
ulici má být v podstatě uzavřen a vstup
byl možný pouze jednou brankou,“ sdělila první žena Prostějova. „Ano, chceme, aby se celá plocha vlastně obcházela,“ potvrdil Tomáš Jelínek.
„Z naší strany jde skutečně o snahu napravit křivdy, které se udály za okupace.
Věřím, že nyní se naše jednání posunula
kupředu a že za pomoci Vladimíra Špidly
připravíme zadání, které bude akceptovatelné a hlavně srozumitelné i lidem v Prostějově,“ uzavřel Tomáš Jelínek. Přiznal
tak, že Židé chtějí skutečně celý park ve
Studentské ulici ohradit, což nedávno
ještě považovali za dezinformace, které
údajně šířili zástupci petičního výboru.
Právě petice proti jakýmkoliv zásahům
je stále ve hře a bude o ní jednat
do parku
p
zastupitelstvo v pondělí 20. února. Podezastu
psalo ji více než tři tisíce Prostějovanů.
psal
Problém je také v tom, že předminulý týden členové rady změnili k této petici svůj
postoj. Nejdříve dokument podpořili, po
týdnu ovšem prohlásili, že byla zmanipulovaná. Členové petičního výboru údajně
lidem před jejich podpisem ukazovali
snímek parku obehnaného zdí, který kdysi městu předložil Tomáš Jelínek a který
ještě na začátku tohoto roku prezentovaly
i městské webové stránky! Podle radních
je ovšem tato vizualizace už neplatná... Jak
se ale ukázalo ve čtvrtek, zas až tak neplatná
není, protože Židé nyní odkryli své karty
a skutečně chtějí celý park ohradit.
Na toto konto se během uplynulých dní
sešly v redakci Večerníku mnohé ohlasy. Jejich autoři byli vesměs občané,
kteří jsou plni hněvu, nastalá situace
jim nedá spát. „Mrzí mě, co se kolem této
akce děje, nicméně autoři petice pouze
použili materiál zveřejněný na stránkách

Petr Papoušek, primátorka Alena Rašková a Tomáš Jelínek (na snímku zleva)
po dlouhém jednání odpovídali na dotazy noviná. Vše má rozseknout Vladimír Špidla (na snímku ve výezu).
2x foto: Michal Kadlec a internet

zpravodajství
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me volení zástupci lidu, jsme jen de facto
samozvaný petiční výbor. Nicméně dnes
se bojíme tento krok takto jednoduše
učinit, abychom neznejistili občany, že to
vzdáváme, že je vše marné a podlehli jsme
mediálnímu tlaku. Dohodli jsme se tedy, že
další postup upřesníme až po projednání
naší petice v zastupitelstvu. Pak teprve zvážíme všechny další možné kroky a budeme
doufat, že nás v nich naši spoluobčané
znovu podpoří,
odpoří, stejně jako podpořili petici
a půjdouu do toho znovu s námi.“
!! Jak hodnotíte dosud známé výsledky čtvrtečního jednání navrhovatelů a magistrátu?
agistrátu?
„Jako obrovské
brovské zklamání... Navrhovatelé
měli na něm podle všech předchozích
vyjádření
ní předložit kompromisní návrh
zapracovávající
vávající připomínky magistrátu.
Místo toho
oho zřejmě dále trvají na přeměně celého
parku a parkoviště na
uzavřené,
é, neprůchozí
pietní místo, tedy
de facto na obnově původního
odního

městského řadu. Tak mě udivuje, že je
to najednou špatně. Já se chci vyjádřit
jako rodič vozící každý den do školy ve
Studentské ulici své děti. Bylo by dobré,
aby se zástupci města jeli okolo půl osmé
a později do této lokality podívat. Více
jak třetinu dětí vozí do školy rodiče auty.
Část jich využije přilehlého parkoviště
a své děti do školy zavede, větší část rodičů především starších žáků pouze projíždí
Studentskou ulicí, zastaví a děti vyskočí
z auta. Studentská je až do osmi hodin absolutně neprůjezdná, parkující auta znemožňují oboustranný průjezd, v ulici jsou
neustálé zácpy a je to jedním slovem jeden
velký dopravní chaos. Obzvlášť u nově
otevřené křižovatky v Tylově ulici, tam je
to nejhorší, protože přijíždějící auta chtějí
odbočit do Studentské, vyjíždějící ze Studentské by zase ráda odbočila na Tylovu,
ale přes parkující auta to nejde, do toho
všeho několik přechodů, stovky žáků.
Proto si nedovedu dost dobře představit,
jak by situace vypadala, kdyby, doufejme,
že se tak nestane a naši zástupci budou
hájit názor svých spoluobčanů, byl hřbitov
opravdu obnoven. Parkoviště by zmizelo,
respektive se posunulo do opravené Tylovky, zároveň by tam vjela všechna auta,
ze kterých vystupovali žáci ve Studentské
ulici, protože všechny chodníky právě ze
Studentské ke škole by byly zrušeny. Díky
neustálým debatám, zda je někdo antisemita či nikoliv, by bylo dobré vzít rozum
do hrsti a odpovědět si na tyto zcela praktické otázky. Jinak jsem v poslední době
projížděla kolem židovských hřbitovů
v Kojetíně a Ivančicích, neudržovaných,
ponurých, pochybuji, že by právě ten náš
obnovený hřbitov přilákal turisty, protože
na žádném z nich jsem nikdy nikoho neviděla,“ napsala Večerníku Hana Staňková
z Prostějova.

hřbitova jinou formou a jiným názvem.
A magistrát místo toho, aby sám navrhl
nějaký kompromisní návrh, který by vycházel především z jeho pohledu na věc,
nechává iniciativu stále v rukou navrhovatelů. Za celý rok se ani nepokusil sestavit
funkční analytický a vyjednávací tým,
který by zmapoval názory občanů města.
Měl vyhodnotit všechny získané informace a vypracovat asnou
strategii pro vlastní
vyjednávání, nebo
si na něj i klidně najmout ostřílenou
právní firmu. Místo toho povolává
na pomoc
p
politika
Špidlu.“

To Jana Papoušková přišla do Večerníku
osobně. Při prezentaci svých názorů se
zalykala vztekem. „Musím jen souhlasit
s panem Havlíčkem, který ve vašem rozhovoru pro Večerník odmítl, že by organizátorům petice šlo o víc, než jen o zachování parku před Reálným gymnáziem v současné
podobě a o jeho průchodnost. Petici jsem
já sama podepsala už v listopadu loňského
roku. Asi nepřesvědčím nikoho v USA nebo
v Praze, že nejsme dav hlučných demonstrantů a ještě k tomu s protižidovskými
výpady... My, co jsme petici podepsali, jsme
většinou jen obyčejní rodiče dětí navštěvujících blízkou školu. A teď se zase dozvídám,
že se celý park má nesmyslně obcházet, což
ještě nedávno zástupce židovské nadace
razantně popíral. Tak kdo tady lže? Kdo
manipuluje s lidmi? Podle mého názoru
by nalezené židovské náhrobky mohly být
uloženy na židovském hřbitově v Brněnské
ulici. Opravdu mi vadí napadání členů petičního výboru pana Havlíčka nebo pana
Ponížila. Zároveň nás všechny uráží, že prostějovští radní podceňují schopnost vlastního
rozumu a názoru více než tří tisícovek Prostějovanů,“ řekla Večerníku Jana Papoušková.
A ještě se nedala zastavit... „Také bych vyzvala odpovědného pracovníka magistrátu,
aby vysvětlil, proč jsme si ještě nedávno na
webových stránkách města mohli prohlížet
už neplatnou vizualizaci parku obehnaného
zdí? Nemátlo tedy veřejnost hlavně vedení
města? Jsem přesvědčena, že ano,“ uzavřela
svůj rozhořčený projev Jana Papoušková.
Je více než jasné, že úmysl Federace židovských obcí České republiky a Nadace
Kolel Damesek Eliezer vzbudí mezi Prostějovany ještě hodně zlé krve. Podaří se
uklidnit tyto emoce bývalému českému
premiérovi, nyní mediátorovi Vladimíru
Špidlovi? Tak na to je zvědavý nejenom
Večerník!

„Chceme park řešit jako celek,“ shodly se strany na jediném bodu

Radním ve sporech s Židy pomže EXPREMIÉR ŠPIDLA
PROSTĚJOV Bylo to poměrně
nečekané, pouhý den předem
oznámili prostějovští radní prostřednictvím mluvčí magistrátu, že se ve čtvrtek dopoledne
představitelé města sejdou na
radnici se zástupci Federace židovských obcí České republiky
a nadace Kolel Damesek Eliezer
ohledně rehabilitace původního židovského hřbitova ve
Studentské ulici. K dohodě ale
opětnedošlo!Počtvrtečnímsetkání je už nadevšecko jasné, že
Židé chtějí skutečně ohradit celý park, což ještě před pár týdny
naprosto vylučovali... O dalších
plánech bude rozhodovat mediátor, kterým nebude nikdo
jiný než bývalý premiér České
republiky Vladimír Špidla!

Michal KADLEC
„Bylo dohodnuto, že starý židovský hřbitov jako kulturní památka bude řešen
v celé své ploše. Jelikož mezi oběma stranami není ve věci architektonického zadání
shodný názor, obě strany se dohodly, že
povedou další jednání za mediace Vladimíra Špidly. Město Prostějov doporučuje,
aby definitivní architektonické řešení bylo
nalezeno formou mezinárodní architektonické soutěže. Zároveň je třeba představit
záměr projektu pracovníkům Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova, žákům, jejich rodičům i obyvatelům přilehlého sídliště formou besedy,“ uvedla po
skončení jednání primátorka města Alena
Rašková (ČSSD), primátorka Statutární-

odmítnuta a nebyla nakonec ani výborem
oficiálně projednávána. Lidskou chybou jiného člena výboru byla odeslána do médií
spolu s dalšími materiály v neděli patnáctého ledna v jednadvacet hodin. Hned po
zjištění této chyby v pondělí šestnáctého
ledna ráno zhruba v devět hodin jsme rozeslali všem příjemcům informaci, že analýza
byla rozeslána omylem a není oficiálním
dokumentem schváleným petičním výborem. Proto nelze její text považovat za stanovisko petičního výboru. Požádali jsme
všechny příjemce, aby se k analýze z tohoto
důvodu chovali tak, jako by ji nikdy neobdrželi. V tuto dobu se ještě nikdo, zdůrazňuji nikdo, k analýze mediálně nevyjádřil.
Naše dementi tedy odešlo včas, nebyla to
prokazatelně reakce až na nějakou kritiku
analýzy. Pro současnou mediální žumpu
a bohužel i pro naše politiky je příznačné,
že naši včas zaslanou prosbu a vyjádření
zcela ignorovali a zrodilo se další téma pro
útoky na petiční výbor. Jasný důkaz morálních vlastností těchto lidí. Ostatních materiálů, které obdrželi, si nikdo ani nevšiml,
natož aby je otiskl...“
!! Takže podle vás opravdu jen lidská
chyba?
„Ano, uvedené časové údaje jsou jasným
důkazem. Uvědomte si, že veškerou práci
pro petici děláme ve svém osobním volnu,

na úkor našich rodin. Nejsme za to placeni
jako pan Jelínek, který dosažení cíle navrhovatelů změn ve Studentské ulici má jako
své povolání. A jak je velký tým jeho dalších
spolupracovníků nebudeme spekulovat.
K tomu si přičtěte množství opravdu pomýlených ´aktivistů´, kteří aniž by si cokoliv o dění v Prostějově zjistili, na nás útočí.
Jakému tlaku a útokům jsme ze všech stran
vystaveni. V takových podmínkách může
i taková amatérská chyba vzniknout, neboť
jsme opravdu jen a jen amatéři. Všichni ti,
co nás všemožně špiní, by se měli nahlas
omluvit. Zvláště teď, když je již naprosto
jasné, že navrhovatelům jde opravdu jen
o to, vytvořit místo parku a parkoviště
uzavřené, neprůchozí a od veřejnosti co
nejvíce izolované pietní místo o rozloze
sedm tisíc metrů čtverečných. Tedy to, co
my tvrdíme od samého počátku!“
!! Zásadní otázka, co bude dál s vaším výborem a jaké jsou vaše plány?
„Rád bych nějak konkrétně odpověděl...
Ale nemohu. (pousměje se) Není naší vinou, že se situace kolem naší petice neustále mění. Jednou ji magistrát podporuje,
paní primátorka nám děkuje, za pár dnů
nás zásadně odsuzuje a označuje kvůli jakémusi obrázku petici za zmanipulovanou.
Obrázku, za který nás magistrát kritizoval
již v říjnu, ale který svým principem, což

současné dění to plně prokazuje, v podstatě stále odpovídá cílům navrhovatelů.
Víte vlastně, že ´živý plot´ v posledním
zveřejněném návrhu z ledna 2016 není jen
živým, ale že jeho prostředkem prochází
skutečný nízký plot z pletiva?“
!! Prosím?
„Ano, to jsme zjistili až z dokumentace tohoto návrhu, kterou jsme si na magistrátu
dle platných zákonů vyžádali. Dovolte,
abych z ní přesně citoval: ´Toto zelené
oplocení má výšku pouhých devadesát
centimetrů nad terén, přičemž v zeleni
je skrytý nižší výztužný plůtek z technického -zeleně poplastovaného pletiva.´
Takže ne jenom keře, ale i ocelové pletivo.
Kdo tady tedy pouští ven jen ty informace, které se mu jaksi hodí a o zbytku mlčí?
Kdo opravdu manipuluje? Útoky a zpochybňování petice ze strany navrhovatelů
jsme očekávali, ty nás nijak nepřekvapily.
Přes tři tisíce podpisů se musí nějak shodit, zpochybnit. Ale tápající, nečitelná a až
bázlivá radnice, bez jakéhokoliv vlastního
vyjednávajícího plánu - to je pro občany
Prostějova, kterým není jedno, co se nyní
ve městě děje, mnohem více frustrující...“
!! Vrátím se k původní otázce, jaký
bude další osud petičního výboru?
„První názor všech členů výboru byl, předáme petici na radnici a skončíme. Nejs-

Foto: archív S. Havlíka

S. Havlíček: „Prostředkem prochází skutečný nízký plot z pletiva!“

PROSTĚJOV Jak jsme slíbili, tak činíme. Kauza obnovy židovského hřbitova hýbe už nejen celou prostějovskou
veřejností, a přestože dostává rámec
politické záležitosti, pořád by mělo jít
především o místní občany. A nikoliv
pouze o historické ohledy, byť jejich
význam nikdo nesnižuje. Ve druhé části interview s členem petičního výboru
Stanislavem Havlíčkem Večerník narazil jak na „onu zpropadenou“ analýzu,
tak i aktuální vývoj.j
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
!! Nedávno jste novinářům i magistrátu rozeslali svá vyjádření a mezi nimi
i analýzu účasti na oslavách 200. výročí
úmrtí rabína Horowitze, za kterou jste
sklidili velkou kritiku. Pak jste se ale od
tohoto dokumentu distancovali. Proč?
„Dovolte, abych vás zásadně opravil. Analýza byla nevyžádaným návrhem člena
petičního výboru. Ostatními členy byla

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Milada Sokolová s Tomášem Šmídou rozdala bhem tí dn desítky porcí polévek. A bezdomovcm bezpochyby šmakovalo!
2x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

Polévka bezdomovcům ŠMAKOVALA
Spokojeni samozřejmě byli i ti, kterým byly
polévky určeny. „O této akci jsem se dozvěděl
z letáčků, které jsou vylepené po městě. Já
přespávám v ´azyláku´, ale přes den jsem na
ulici. To víte, že mi alespoň jednou za den přijde vhod něco teplého do žaludku. Polévky
jsou luxusní, v Národním domě je vaří opravdu
skvěle. A chtěl bych poděkovat těmto dobrým
lidem, kteří nám takto pomáhají,“ svěřil se Večerníku Jiří Vaníček z Prostějova. Jeho životní
osud ho na ulici vyhnal před třemi lety. „Zdědili jsme s bratrem dům po mamince, jenomže
brácha ho prodal a mě dodnes nevyplatil. Jsem
tak naprosto bez koruny a ještě k tomu bez
práce. Za měsíc ale nastupuji k bezpečnostní
agentuře,“ dodal s vírou v lepší zítřky.
Pokud vždy ve varné nádobě nějaká polévka zbude, odveze ji Milada Sokolová
do Azylového centra Prostějov. „Vždycky už tu čekají maminky s dětmi a připravenými kastrůlky,“ upřesnila prostějovská
zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
Až do konce března se bude polévka
zdarma před místním nádražím rozdávat v tradičním čase od 11.30 do 12.30
hodin.

„Zatančila jsem si i polku,“ smála se zastupitelka Sokolová

jsme byli ujišťováni ředitelem Azylového
centra i strážníky o přítomnosti lidí bez
domova,“ posteskla si před Večerníkem
nešťastná Milada Sokolová. Pro voňavou
„hrachovku“ si ve středu přišlo pouhých
sedm lidí. Organizátorům akce se ale rozjasnily tváře už během následujících dní.
„Začalo chodit víc lidí, v pátek si již na
gulášové polévce pochutnalo přes dvacet
bezdomovců. Oni si to všude po městě
řekli mezi sebou. Jsem za to ráda, předtím
ve čtvrtek si přišlo pro zelňačku už také
více lidí. Chutnala jim, někteří si i dvakrát
přidali. Mně ale byla taková zima, že jsem
vzala zavděk nabídkou jednoho pána
a zatančila si s ním před nádražím polku,“
zasmála se Sokolová.

PROSTĚJOV Od minulé středy 1. února se před místním nádražím v Prostějově opět rozdává polévka zadarmo! Členka zastupitelstva a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
Milada Sokolová společně se studentem a autorem celého projektu Janem Šmídou vyrazila za bezdomovci přesně po roce...
A Večerník byl u toho!

původní reportáž
portáž
ík
pro Večerník
Michal
KADLEC
Ve středu hrachová, ve čtvrtek zelňačka a v pátek gulášovka! Před místním nádražím to po tyto tři dny, co
charitativní akci Večerník sledoval,
vonělo na dálku. „První den si pro polévku přišlo poměrně málo lidí, byla jsem
z toho docela skleslá. Věděli jsme samozřejmě, že byla zbourána kolonie domků
a bezdomovci se už tady nezdržují, přesto

en?
šd
www.jhreality.cz

Kompletní nabídku najdete na:

Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430

Prodám DB 2+1 s alkovnou v Pv na
Sidl. svobody v původním stavu. Cena
1 200 000 Kč. Tel.: 606 628 119 po
17: 00 hod.

Koupím dům se zahradou v PV nebo
v okolí. Tel.: 773 513 220

Pronajmu ihned 1+k v Pv, ul. Ambreze, nájem 6 000 Kč, vč. inkasa, tel.:
608 88 76 33

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

Prodám dům 2+1 (převážně na pozemek) v Pv, na Lidické ul.cena 900 tis.
tel.: 606 628 119 po 17:00 hod.

Prodám RD v Ohrozimi, pouze
zařízený, vyšší nabídka. Info na tel.:
722 142 254

Hledáme ke koupi RD nebo byt
v Pv a okolí, i k rekonstrukci. Tel.:
776 878 002 i SMS

Sháním ke koupi 1+1. 792 284 168

KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1
(hotovost mám) 773 545 092

Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818

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

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...

6PŘEDNÁŠKA ing. Pavla Goliáše „GIORDANO BRUNO A RENESANCE“ proběhne ve čtvrtek
v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
6 POZOROVÁNÍ SLUNCE se
koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek
od 14:00 hodin. Pozorujeme skvrny, protuberance, filamenty a další
zajímavé útvary ve sluneční fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
6 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ
oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin. Pro
děti s rodiči pořádáme pozorování
ve středu v 17:30 hodin. Nastávají
příznivé podmínky pro pozorování
Měsíce. Nad jihozápadním obzorem září Venuše a vedle ní Mars.
Pozorujeme též Uran a trpasličí
planetu Ceres. Vstupné 20 Kč.
6 POHÁDKOVÁ STŘEDA
v 15:30 hodin přináší dětem příběh:
„O POČASÍ“. Vstupné 20 Kč.
6Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY
VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze
shlédnout na začátku všech akcí.

OD 6. DO 12. 2. 2017

MUZEUM
 
P. O.
  
 
  

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hvozd, Vojtěchov
Dne: 20. 2. 2017 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast: celé
obce včetně podnikatelských subjektů: Hvozd, Vojtěchov. Odběratelská TS Vojtěchov Dětský tábor
(č. 300822).
Obec: Vojtěchov
Dne: 22. 2. 2017 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
včetně podnikatelských subjektů:
Vojtěchov. Odběratelská TS Vojtěchov Dětský tábor (č. 300822).
Obec: Konice
Dne: 23. 2. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Vápenice (vč. bytu č. 406 a č.p.323)
(neplatí pro obchod č.406), oboustranně ulice Husova od č. 420
a 432 po č. 504 a 535. Jednostranně
ulice Sportovní od č. 436 po č. 439.
Obec: Vojtěchov
Dne: 24. 2. 2017 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
včetně podnikatelských subjektů:
Vojtěchov. Odběratelská TS Vojtěchov Dětský tábor (č. 300822).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Oznámení
o přerušení
dodávky
elektrické energie

infoservis / nabídka realit a nemovitostí

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Rádi
byste investovali do své domácnosti,
například obnova nábytku by už byla
hodně potřebná. Kde na to ale vzít?
Jenom proboha nežádejte o půjčku
nikoho z práce, raději si zajděte do
banky.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Uprostřed týdne se vám bude zdát
nádherný sen. Až se budete divit,
jak všechny postavy v něm byly dokonalé a živé. Bohužel ráno zase budete muset vstát a odejít do reality.
A ta bude strašná...
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Nebudete tento týden vědět, kam dříve
skočit. Sesype se na vás tolik úkolů,
že v jednu chvíli budete uvažovat
o výpovědi. Nakonec vás ale šéf přesvědčí, abyste ze sebe vydali všechno,
co ve vás je.
RYBY - 21.2. až 20.3. Před časem
vás velmi zklamal člověk, kterému
jste bezmezně věřili. Nyní budete
postaveni před otázku, zda mu konečně odpustit. Měli byste to udělat, protože ho v nejbližších dnech
budete potřebovat.
bovat.

-



     
 

150123020036

16
bude v
ký

Konstelace hvězd
Prostějova

LVI - 22.7. až 22.8. Budete obracet
každou korunu, tento měsíc vám
nějak nevyšly peníze. A jelikož ani
úspory nejsou zrovna velké, budete
se muset uskromnit. Na bídný život
nejste zvyklí, ale do výplaty musíte
vydržet.
PANNY - 23.8. až 22.9. Vymyslete
rychle něco, jak oživit partnerský
vztah. Hrozí vám rozchod, a tomu
byste se určitě chtěli vyhnout. Co
takhle společný výlet do odlehlé
přírody a malého hotýlku? Nestyďte se, je to dobrý nápad.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Hodně vás
potrápí zdraví, měli byste polevit
ve svém pracovním úsilí a raději si
odpočinout. Většina z vás už nejsou
žádní mladíci, takže myslete na zadní vrátka. Nemusíte si uhnat infarkt
nebo souchotě.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Radost
vám udělají děti, které se jako mávnutím kouzelného proutku začnou
lépe učit a donesou velmi příznivé
známky. Jsou holt po vás, nebo ne?
Pamatujte ale, že za dobré výkony je
potřeba odměna.

Tvůrčí nálada ovládne celý Prostějov. Najednou bude chtít každý vymyslet
něco originálního a hlavně své plány uvést v život. Je zde jedinečná příležitost
vytvořit něco, na co budou vzpomínat další generace. Využijte toho!
BERANI - 21.3. až 20.4. Usměje
se na vás člověk, po kterém už léta
toužíte. Naprosto se zblázníte a začnete dělat věci, které jste dříve považovali za zcela směšné. Co se dá
dělat, láska je láska. Jenom pozor,
abyste nenaletěli.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Zůstaňte
raději doma a nikam se nehrňte. Na
co sáhnete, to se vám zhroutí. Doma
toho tolik nezkazíte, navíc budete
pod dohledem. Jediné, v čem by
vám pšenka mohla kvést, je Sportka.
Zkuste si ve středu vsadit.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Budete
muset vyhovět svému partnerovi
a konečně ho vyvést do společnosti.
Neradi se vystavujete, ale co byste
neudělali pro klid v rodině? Na plese
se navíc do sebe můžete znovu zamilovat.
RACI - 22.6. až 22.7. Máte rádi
klid, takže vás budou nervovat kolegové svými neustálými nápady, jak
trávit volný čas. Budou vás svádět
nejenom ke společným sportovním
akcím, ale hlavně do hospody. Odolejte, radíme vám dobře.
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nákupní servis
pro vás
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Ke snídani, na svačinu nebo jen tak na chuť. Pokud chceme něco „malého“, je ideální dát si třeba některou ze sladkých pochutin. Zjistili jsme, že čokoládový donut
i máslovou housku s mandlemi koupíte nejlevněji v Tesku, pro koblihu se vyplatí
navštívit Billu a makovku nabízí nejvýhodněji Kaufland. Makový koláč najdete za
shodnou cenu ve třech marketech, meruňkovou kapsu pak dokonce v pěti.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 1. února 2017
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Naše


INFORMUJE

vé kupní smlouvy získáte vzor
a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní
typ

21. února – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
druhá fáze EET pro velkoobchod a maloobchod
28. března – KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
A ZMĚNY V DPH V ROCE 2017
11. května – BOZP AKTUÁLNĚ: povinnosti zaměstnavatelů
v návaznosti na legislativní změny v roce 2017

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

PŘÍRUČKA
ŘÍÍ Č PRO PODNIKÁNÍ
Á Í 2017
Stručný průvodce pravidel pro
malé, střední podnikatele a pro
řemeslníky:
dozvíte se, jaký je rozdíl mezi
OSVČ a obchodní společností
zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak
nejlépe podnikání ukončit
získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
jste-li zaměstnavatelé, oceníte
přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy a vzor typické rámco-

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

JE V PÁTEK 10. ÚNORA V 10.00 HODIN

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

16010871430

Ja

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz
SLUŽBY
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

 

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK
10. ÚNORA
V 10.00 HODIN

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Dne 11. února 2017
vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje celá
rodina Hanáčkova.

Dnes, tj. 6. února 2017
je tomu právě jeden rok,
kdy nás opustil
pan Stanislav VYBÍHAL.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka, manželka
a syn a rodina Kajnarova.

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

Dne 7. února 2017
jsou tomu dva roky,
co nás navždy opustil
pan Miroslav BEZSLEZINA.
S láskou vzpomíná manželka
Radoslava a děti Michael, Pavel
a Radka s rodinami.

Bylo-li na světě zásluhou
blízkého člověka trochu víc lásky
a dobroty, trochu víc světla a pravdy,
měl jeho život smysl a zůstává navždy
zapsán v našich srdcích.

Dne 8. února 2017
tomu bude 22 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Eduard DREŠR
z Konice.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

a dne 8. února 2017
si připomeneme 13. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Vladimíra SUCHOMELA.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 21. prosince 2016
uplynulo 10 smutných let, co nás
opustila naše maminka a babička,
paní Anna SUCHOMELOVÁ

letos slavíme jubileum...
PRODÁM
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 500 Kč/prms.,
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Stěhování bez pomoci zákazníka
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Prostějov 604 389 367
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
ZD Moravan Domamyslice
Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
Sad Mostkovice
602 764 713
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Stříhání a úprava psů v Prostějově, (pro maloodběratele i velkoodběratele)
tel.: 774 942 100
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání stromků, více info na uvedeném tel.

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Úpravy a opravy oděvů, telefon:
732 466 293

Prodám vřetenovou sekačku, jako nová,
tel.: 731 412 028

Prodejna Ivka Plumlovská ul.21 nabízí
nové vzory zimní obuvi i na velmi problematické nohy (široké nárty, kotníky,
ostruhy) a velký výběr teplé domácí
obuvi. Otevřeno 10:00 – 17:30 hodin.
Zimní sleva !!

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

KOUPÍM

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

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

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.

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

SEZNÁMENÍ
Rozvedený 54 letý/180, se rád seznámí se ženou pro společný život.
Telefon: 775 682 084
Hledám skromnou štíhlejší ženu pro
společný život, auto mám. Rozvedený, 72/174 cm, dohoda volejte mobil:
776 210 670 Vodafone.
Rozvedený 57 letý muž hledá ženu, která by měla zájem o seznámení a společný
život v RD se zahrádkou a altánkem.
Výlety na kole vítány. Tel.: 720 994 479

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


ZOPAKUJTE
VZPOMÍNKU

email:
inzerce@vecernikpv.cz

na své blízké
z roku 2016
a získejte slevu

20%

tel.: 582 333 433
mob. 608 960 042

Speciální nabídka

www.vecernikpv.cz O www.vecernikpv.cz

16011421482

15021020132
17020120138
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Dne 10. února 2017
by se dožila 69 let
paní Milada HRDIBORSKÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a zarmoucená rodina.

Dnes, tj. 6. února 2017
vzpomínáme druhý smutný rok,
co nás nás navždy opustila
paní Dana STUDENÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 10. února 2017
vzpomeneme 14 roků od úmrtí
paní Heleny SEDLÁKOVÉ
z Ohrozimi.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují dcery
s rodinami a bratr s rodinou.

Dne 10. února 2017
si připomeneme nedožitých 71 let
pana Františka ZEDKA,
který nás opustil
11. listopadu 2016.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Bolest je vždy větší člověka
a přesto se musí vejít do jeho srdce.
Netruchleme, že jsme ho ztratili,
nýbrž buďme vděčni,
že jsme ho měli.

řádková inzerce / vzpomínky
Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění a nikdo z nás
se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 2. února 2017
uplynuly 2 smutné roky, kdy navždy
dotlouklo srdce našeho synovce
pana Radka VLÁČELA
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují tety s rodinami.
Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v očích zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 7. února 2014
tragicky zahynula naše maminka,
sestra a babička
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie,
sestra Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová, Libor Obručník,
Bára a Jana Vašutová.

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

Dne 7. února 2017
vzpomeneme 7. výročí od úmrtí
pana Jana MAREŠE
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
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Dne 7. února 2017
vzpomeneme 10 roků od úmrtí
pana Miroslava VAVERKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpoměňte s námi.
Děkuje manželka, syn
a dcera s rodinou.

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

Dne 31. ledna 2017
uplynulo 4. smutné výročí od úmrtí
pana Aloise KOPECKÉHO
ze Stínavy.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka
a dcery s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332www.vecernikpv.cz
100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
Pohřební služba Pavel Makový
   
Poslední rozlouèení
MUDr. Věra Motáňová 1947 Držovice Pondělí 6. února 2017
Dobroslava Pfafová 1929 Prostějov Jiří Jurníček 1947 Domamyslice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Koukalová 1941
Niva Věra Šindlerová 1928 Olšany u Prostějova 13.00 kostel Olšany u Prostějova
Miroslava Novotná 1948 Kralice na Úterý 7. února 2017
Cecílie Vingrálková 1915 Bystročice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Hané
Terezie Sedláčková 1921 Mostkovice Jan Kadlčík 1927 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Kolíková 1949
Prostějov Středa 8. února 2017
Josef Opluštil 1934
Smržice Vilém Novák 1939 Vranovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Věra Nečasová 1923
Prostějov Libuše Čechová 1922 Biskupice 12.30 hod. Obřadní síň Prostějov
Jan Vysloužil 1941
Soběsuky Čtvrtek 9. února 2017
Jaroslav Vlahák 1943
Želeč Vladimír Novotný 1936 Smržice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Adamčíková 1941
Prostějov Vladimír Matoušek 1938 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Janůj 1932
Držovice František Kolísek 1946
Protivanov Oldřich Klíč 1927
Lipová
Pavel Pekař 1926
Čelčice Vojtěch Šálek 1925
Prostějov Anna Papežíková 1942
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Rudolf Blumenstein 1924 Prostějov Jiří Marák 1946
Miroslav Lešanský 1954
Podivice
Prostějov Jaroslava Staňková 1940
Hlinsko pod Hostýnem Josef Gottfried 1956
Drahomíra
Petrželová
1922
Zdeňka Starostová 1954
Domamyslice
Prostějov Stanislav Zatloukal 1931 Štětovice
Kralice na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 6. února 2017
Marie Dvořáková 1921 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 8. února 2017
Anna Bašná 1923 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Spurný 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
Prostějov
Mostkovice
Otaslavice

    
Alois Novotný 1940
Milada Ferusová 1930
Karel Michalec 1937

PRÁCI HLEDÁ

nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

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

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz
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HLEDÁTE PRÁCI?

letos slavíme jubileum...

dalšího èísla je
v PÁTEK 10. února
v 10.00 hodin

UZÁVÌRKA
INZERCE

Přijmu šikovného pracovníka do obchodu z ÚP, s část, inv. důchodem
(chráněné místo), nenáročná práce.
Tel.: 731 412 028

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy oděvů v Pv. Více info na telefon:
702 870 751
16 000 Kč
40 000 Kč
15 000 Kč
110 Kč/hod.
71 Kč/hod.
82 Kč/hod
15 000 Kč
110 Kč/hod
20 000 Kč
25 000 Kč
53 000 Kč

třísměnný
základní+praktická
jednosměnný ÚSO s maturitou
turnusové službyzákladní+praktická
dvousměnný střední odborné
třísměnný
střední odborné
dvousměnný střední odborné
dvousměnný základní+praktická
jednosměnný střední odborné
třísměnný
střední odborné
třísměnný
ÚSV
jednosměnný vysokoškolské

VÍT SPÁČIL,
prádelny a čistírny Prostějov
GASL CZ Prostějov
Strojírny Prostějov
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE Prostějov
LINAPLAST Kralice na Hané
KP-KOPRO Prostějov
ZOD Němčice nad Hanou
ALIKA Čelčice
MLÉKÁRNA Otinoves
KENDRION Prostějov
GASL CZ Prostějov
HŽP Prostějov

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Kaliči
Mistři strojírenské výroby
Obsluha balící linky
Obsluha CNC stroje
Obsluha lisu-montážní dělník/-ce
Ošetřovatel/-ka zvířat
Pracovník/-ce na balírně
Řidiči sk.C / pracovníci údržby
Technici údržby – seřizovači
Údržbáři-elektrikáři
Vedoucí výrobního provozu

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme nové dívky do night clubu,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Brněnská 10, Pv. Výdělek až 120 000
Kč měsíčně. Masáže, tanec, tantra,
hostesky. Výhody – ubytování zdarma, solární bazén, různé výhody. NePlat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
žijte chudobou, na věku nezáleží, tel.: Pozice
775 027 321
Dělníci prádelny a čistírny
12 200 Kč
jednosměnný střední odborné

Přijmu kuchaře, nutný ŘP sk. B, Přijmeme pracovníky na zkrácený,
nebo dlouhodbý PP na pozici zahradtelefon: 775 711 241
ník. Náplň práce je realizace soukroStudio Jiří Malý přijme kosmetič- mých zahrad . Požadavky – fyzická konku, manikérku a pedikérku. Nájem dice, spolehlivost. Tel.: 606 848 579
1.000 Kč. Tel.: 731 115 250
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Hledám práci - obsluha čerpací stanice,
20 let praxe, Prostějov. Tel.: 776 241 412

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme zámečníka, svářeče CO2
Přijmeme automechanika do autoser- na HPP nebo na brigádu i důchodce.
visu v Prostějově. Platové ohodnocení Tel.: 603 533 508
až 20 000Kč. Nástup možný ihned.
Hledáme pracovníka na HPP do velkoPro info. Volejte 777 870 729
obchodu s papírenským zbožím.
Přijmeme prodavače/prodavačku do Náplň práce: nakládání a rozvoz zboautoservisu v Prostějově. Praxe v oboru ží, práce s počítačem. Jedná se o práci
výhodou. Nástup možný ihned. Struk- vhodnou pro muže. Požadujeme: čistý
turovaný životopis zasílejte na e-mail: trestní rejstřík,manuální zručnost,aktivní
přístup k práci,řidičský průkaz sk. B.
lukas@pneufloryk.cz
Nabízíme: mzda 90Kč/hod, jednosměnSpolečnost Kinetic s.r.o přijme šičky do ný provoz. Info na papir4859@seznam.cz
dílny v Prostějově a v Protivanově na šití
batohů, tašek a pouzder. Nástup možný: Zahradnická firma „MRVA - okrasné
IHNED. Tel.: 582 365 770. Email: kine- trávy a trvalky“ přijme pracovnici/ka
tic@kinetic.cz
do výroby v okrasné školce v Klenovicích na Hané. Požadujeme kladný
Firma s 30-letou historií hledá šikov- vztah k zahradnictví, dobrý zdravotní
né a zkušené DOMÁCÍ ŠVADLENY stav a bezúhonnost. Tel.: 603 187 237.
na šití špičkových spacích pytlů
péřových i syntetických. Nabízíme
Přijmeme řidiče dodávkového vozistálou práci, dobré výdělky, včasné
dla na rozvoz léků. Info: 725 108 703,
platby. Požadujeme ŽL, kvalitu
8:00-16:00 hod.
a zodpovědnost, šicí stroj a skladovací
prostory.
PRIMA
OUTDOOR,
s.r.o., Jihomoravské nám. 1, 627
00 Brno, tel. 608 728 160, email
prima@prima-outdoor.cz.

GALVA TRANS s. r. o., Na Trávníku 414, Prostějov
t STROJNÍK (otočný bagr)

t ZEDNÍK, DLAŽDIČ

t POMOCNÝ DĚLNÍK

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

17020210128

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy oděvů v Pv. Více info na telrfon:
702 870 751

16101223189

STAVEBNÍ FIRMA PŘIJME DO HPP PRACOVNÍKY NA POZICE:
t ŘIDIČ (sk.C+E)

17020320129

Přijmu řidiče na rozvoz pečiva sk. B,
PD 04:00, tel.: 582 342 095

BOWLING PALACE přijmeme
ČÍŠNÍKA/BOWLWRA
- hlavní pracovní poměr.
Požadavky - bezúhonnost, příjemné vystupování, technické zaměření
a zručnost, znalost AJ.Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou,
odpolední směna ÚT - SO. Pro
obsluhu bowlingu zaučíme.
Přijmeme SERVÍRKY brigádně na PÁ
a SO od 16 do 22 hodin,70,-Kč/hod.
Přijmeme minutkového KUCHAŘE
brigádně na PÁ a SO od 16 do 22 hodin, 100,-Kč/hod. Tel.: 728 634 274

17002032133
17020120121

17020210128
1701112033
17012320089

Přijmu pracovníka do kostelecké
pekárny (noční směny), telefon:
582 342 095

17020120117

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
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Také v šestém 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 9. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

17011360049

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

ul. V. Outraty
Martin MUSIL, Milíčova 5, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na společenský ples.


 

  

OSMISMĚRKA

Miloš Kvapil
M
Radka RUTHOVÁ, Mozartova 23, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na med.




 

  

SUDOKU

SKVĚLÉCENY
Josef ZAVADIL, Rozstání 197
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
SU
DO

KŘÍŽOVKA
  

KU
2,3,9,2
Václav VYROUBAL, Hvozd 127
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč do bistra ROUTE 66.

  

Kompletní péče o vaše vlasy za bezva ceny
Jarmila DOBEŠOVÁ, P. Jilemnického 8, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby školního salónu..

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
staronového šéfa krajského hnutí ANO 2011,
který byl starostou Výšovic...

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

Výherce získává POUKAZ
 
 

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

SUDOKU

Výherce získává VSTUPENKY
 
  !"

16052762031

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

OSMISMĚRKA
KNIHKUPECTVÍ KOSMAS

Nám. T. G. Masaryka 125/15
PROSTĚJOV

www.klubkosmas.cz

Výherce získá POUKAZ   
KOSMAS.

Výherce získá POUKAZ
 
 

Výherce získává POUKAZ
 
 

17012060067

16110213416

NAJDETE NÁS TAKÉ NA ........

OBORY, SAVEC, AREKA, ODTOK, VRATA, POROD, NÁBOJ, SMYSL, NEONY,
DEREŠ, PYROP, CAPOT, SALDO, LHŮTA, ODVAL, SJEZD, NITRO, HNIDA,
BRÁNA, HOUBY, NAPŮL, KŮRKA, HURON, KLOUB, PENÁL, LÁNEK

1606162103

20
zveme vás...

MC Cipísek
* od pondělí 6. února do pátku 10. února
se koná beseda o aromaterapii pod názvem
VOŇAVÝ TÝDEN
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr.
A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma-hrazeno z dotací

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz
BASKETBAL:

LEDNÍ HOKEJ:

úterý 7. února:
17.00 BCM Orli Prostějov – GBA (16.
kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv).
sobota 11. února:
18.00 TJ OP Prostějov – Basketball
Nymburk „B“ (19. kolo 2. ligy žen, sk. „B“,
hala Sportcentra DDM Pv).
Neděle 12. února:
12.00 TJ OP Prostějov – Basket Poděbrady (20. kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala
Sportcentra DDM Pv).
sobota 11. února:
11.30 LHK Jestřábi Prostějov – HC
Lvi Břeclav (5. kolo nadstavby „E“
Ligy staršího dorostu, sk. Východ, Víceúčelová hala-ZS Pv).
neděle 12. února:
10.45 - 18.15 Turnaj VTM 2003

BRUSLENÍ

7.2.
9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
10.2.
18.00 - 20.00
Pro veřejnost

VEŘEJNOSTI

Úterý
Pátek

akce
v regionu...
Pohádkový karneval
v Žárovicích

Karneval v Náměšti

Spousta soutěží,
písniček a her bude připravena tuto
sobotu 11. února od 15:00 hodin
v KD Žárovice. Zajištěn bude svoz
zautobusovýchzastávekvPlumlově,
Soběsukách a Hamrech.
V neděli 12. února od 14:30 hodin
pořádá Městys Náměšť na Hané
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.

Proč muži chtějí výsledky
a ženy zážitky? Zveme vás na
přednášku pod názvem MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP, která
se koná v Prostějově v sobotu
11. února v galerii Bašta, Školní 49, od 16:00 do 18:00 hod.
Součátí programu bude matra
terapie a ochutnávka. Vstupné
dobrovolné, rezervace na tel.:
731 445 474

Poradenská služba České obchodní
inspekce proběhne vždy první pracovní pondělí každého měsíce roku 2017
(leden až červen) v zasedací místnosti
Odboru rozvoje a investic, kancelář č.
435 ve třetím poschodí Magistrátu města
Prostějova, Školní 4. Konzultace probíhají
v časovém rozmezí od 13:00 do 16:00
hodin. Bližší informace je možno získat na
Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (kanceláře
č. 143-147).

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačMultikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
ních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 7. února od 14:00 do 15:00
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin hodin je na programu Bowling. Sraz účast- SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortorozšíří vaše obzory diskusní rodičovská níků ve 13:55 hodin před bývalým kinem pedické vozíky, WC křesla, chodítka - pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
skupina, zatímco vaše děti si zlepší své Oko, Újezd č. 4 nebo dle domluvy.
sociální, pohybové, hudební a manuální * ve čtvrtek 9. února od 9:00 do 12:00 ho- a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
schopnosti
din se koná Pletení z pedigu
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se * v pátek 10. února pořádáme Výlet do 776 054 299
koná vzdělávací a tvořivá setkání s hlídá- Otinovse s návštěvou Mlékárny a možSVAZ NESLYŠÍCÍCH
ním dětí
ností nákupu mléčných výrobků. Odjezd
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 přijďte si z Pv autobusem od Alberta v 9:00 hodin A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR,
posedět u kávy či čaje. K dispozici je také ze stan.č.10, odjezd z Otinovse autobusem z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s.,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01.
dětská herna
v 10:57 hod. Nutno se nahlásit předem!
I v roce 2017 nabízíme možnost využít
* v úterý 7. února od 17:00 hodin se koná
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
tvořivá dílna Valentýnská dekorace
CENTRUM PRO RODINU
sociálního poradenství také zajištění batenám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Ekocentrum Iris
* v pondělí 6. února od 9:00 hodin jsou rií do sluchadel a drobného příslušenství
Husovo nám.67, Prostějov
na programu hry a tvoření s dětmi Bude ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
* v pondělí 6. února v 16:00 hodin se koná zima bude mráz
ušní tvarovky různých velikostí). Zároveň
tvořivá dílna KERAMIKA
vás upozorňujeme na změnu telefonního
* tvůrčí dílna „Recyklace bez legrace:
RÙZNÉ...
čísla poradenského zařízení: 775 549 777.
Tvoření z papíru“ proběhne v pátek Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
10. února od 16:00 hodin
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na telefonním čísle 588 008 095, 724 706 773

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

&233      :     3  5   3
 3  3      1 2 5 2 233
;    <2  =>?@A1 3 2  5 < @  2

SPORT:
7#G    
3  )*) %(*  $
   
         !"#$%!&"'( )*+!',*./ 0  1       2334   35    0 ,"#, 674  535 233 0      238 3 !5
 #   93

7#G   

ZPRÁVY
7#>  ?  !    !2
3. C%  *   % > 
@#  B  
D#E  ! !  !
 ,!+! 
 !! F
KULTURA:

%' (  )*)**#+-"/++!"#

letos slavíme jubileum...

TIPku
SMRT ZAJDY MUNROA
velkohubého, samolibého a uhrančivého dandyho je mírně
omezená: představit si umí jedině vagínu, a hned nato si tiskne dlaň do rozkroku, aby si ulevil. Ženy hodnotí a svléká pohledem jako neúnavný rentgen a s většinou z nich je hotov si
okamžitě na jakémkoli místě užít. Už jen to vypadá jako jeho
hlavní neřest, ale kromě toho ještě žvaní, pije, kouří, řídí jako
magor a občas si rád šlehne. Takový je život hlavního hrdiny Zajdy, obchodního cestujícího s kosmetickými přípravky
v Brightonu a okolí, mistra ve svém oboru.

KDY: PONDÌLÍ 6. ÚNORA, 18.00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, (JEVIŠTÌ ZA OPONOU),
VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Nejen o smrti bude pondělní LiStOVáNí.cz číslo čtyři, které uvádí prostějovské městské divadlo. Hra, v níž
účinkují Gustav Hašek, Věra Hollá a Pavel Oubram nepostrádá napětí, drama ani kus romantiky. Také proto
je ostatně doporučeno divákům od osmnácti let, kteří se
dnes od osmnácti hodin budou zcela jistě dosyta bavit.
Chlívák, cesťák a mrtvý muž Zajda Munro je proklet a odsouzen k odchodu z pozemského světa hned v první větě
románu. Ne že by si v životě nestačil užít. Fantazie tohoto

aneb, co se

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

Galerie Cyril

Olomoucká 25, Prostějov
čtvrtek 9. února
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
komedie o velké lásce pařížského kluka,
který hltá americké filmy a hraje fotbal
a americké dívky, která obdivuje Einsteina
a touží po lásce jako z Romea a Julie

ZUŠ V. Ambrose

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 12. února
13:30 a 15:30 KAŠPÁREK
VŽDY VÍTĚZÍ
loutkové divadlo

Sokolovna

Barákova 12, Prostějov
pátek 10. února
20:00 DEBUSTROL
tour skupiny k novému CD Válka

Apollo 13

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

Zámek Prostìjov

Uprkova 18, Prostějov
do 19. února
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
výstava ze soukromé sbírky pana Leopolda Heneše z Třebenic, který se vkládání
a stavění nejrůznějších předmětů v lahvích věnuje více než čtyřicet let
U NÁS V ZIMĚ
zima je vděčné období na focení - každou
chvíli to venku vypadá jinak, Pavel Karasinski a Daniel Zádrapa z Muzea a galerie
v Prostějově zachytili objektivem fotoaparátu řadu zajímavých okamžiků

ŠPALÍÈEK

Kravařova 14, Prostějov
Vápenice 9, Prostějov
do 31. března
čtvrtek 9. února
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
15:00 PORADNA SOS
výstava aneb akční tvorba žáků výtvarné17:00 KŘEST KNIHY JARMILY
ho oboru
(Galerie Linka)
POSPÍŠILOVÉ
křest knihy za účasti prostějovské autorky
(podkrovní sál)
Zámek Konice
do 15. února
středa 8. února
SPISOVATELÉ, JAK JE NEZNÁTE
19:00 KONCERT
literární výstava (Galerie Na Půdě)
KOMORNÍ HUDBY
do 28. února
Matouš Pěruška (housle) a Kristina VoV (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
cetková (violoncello)
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Jste na internetu jako doma? Nezapo- do 23. února
meňte ale, že zde jsou také další miliony HISTORIE A SOUČASNOST
lidí, a spoustu z nich byste doma určitě KČT KONICE
nechtěli. Doma je tam, kde jste v bezpečí. výstava a beseda se zakládajícími
A internet bezpečné místo rozhodně není. členy, výstavka fotografií z vycházek,
Vyzkoušejte si náš soutěžní test a možná promítání záznamů a fotografií z cest
zjistíte zajímavé věci. Nejlepší budou za- (zámecká galerie)
řazení do losování o knižní ceny. Kvíz je do 31. května
vhodný pro děti od 10 do 15 let. Může si EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL
jej vyzkoušet každý, ale toho, kdo je starší,
vyřadíme z losování.
Avatarka
SNÍH V KNIHOVNĚ
nám T.G. Masaryka 20, Prostějov
chcete vidět zasněžené knížky, regály,
počítače, a třeba i zasněžené knihovnice? do 17. února
Během ledna noste do knihovny pro děti VÝSTAVA OBRAZŮ
a mládež (Vápenice 9) vlastnoručně vy- Žáci prostějovské malířky a výtvarnice
robené vločky - z čehokoli chcete, veliké Zdeňky Trnečkové, kterým se deset let
věnuje a netradičním způsobem předává
jak je libo.
své zkušenosti, Jana Jančaříková, Štěpánka Servusová a Martin Zoubal předkláMuzeum a galerie dají
uměnímilovné veřejnosti svá díla.
v Prostìjovì
I když nejde o malíře v obecně známém
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 smyslu, lze očekávat zajímavé výsledky, ke kterým dospěli v zájmové oblasti
čtvrtek 9. února
a této etapě malířské tvorby, která je baví...
KJÓSA SUGURI-KJÓSABORI
začátek sezóny bude věnován ojedinělé
výstavě zapůjčené ze Západočeského muzea v Plzni

Knihovna

DIVADLO POINT

  STAVY kde děje…

 DIVADEL
 

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 6. února
17:30 Paterson
americká komedie
20:00 Toni Erdmann
komediální německé drama
úterý 7. února
17:15 Ovčáček čtveráček
zfilmované představení ČR
20:00 Kruhy
americký horor
středa 8. února
17:30 Richard Müller: Nepoznaný
životopisný dokument ČR/SK
20:00 Místo u moře
americké drama
čtvrtek 9. února
17:30 LEGO® Batman film
animovaný fantasy film USA
20:00 Padesát odstínů temnoty
romantické drama USA
pátek 10. února
15:30 LEGO® Batman film
17:30 Zpívej
animovaný muzikál USA
20:00 Padesát odstínů temnoty
sobota 11. února
15:30 LEGO® Batman film
17:30 Padesát odstínů temnoty
20:00 Spojenci
akční drama USA
neděle 12. února
15:30 LEGO® Batman film
17:30 Miluji tě modře
česká romantická komedie
20:00 Padesát odstínů temnoty

KINO klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 8. února
14:00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK
česká komedie
sobota 11. února
15:00 ČERTOVSKÉ
A HASTRMANSKÉ POHÁDKY
pásmo pohádek ČR
17:30 HLEDÁ SE DORY
animovaná komedie USA
20:00 SNOWDEN
americké drama

Kulturní klub
b

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 6. února
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
pátek 10. února
18:00 TANEČNÍ VEČER
nejen pro seniory
do 28. února
TEREZA KONÍČKOVÁ – PERCEPCE
výstava fotografií

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 6. února
18:00 LiStOVáNí: SMRT ZAJDY
MUNROA
(jeviště za oponou)
sobota 11. února
10:00 MICHAL NESVADBA:
MICHALOVA BRNKAČKA
neděle 12. února
17:00 DNES TANČÍ A HRAJÍ
účinkují: žáci a soubory TO a LDO
ZUŠ V. Ambrose
(divadelní sál)
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
tichého pozorovatele za oponou

16040471917
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 6. února 2017
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66 Velkolepá akce přilákala na
náměstí T.G. Masaryka uplynulou
sobotu stovky návštěvníků
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FINANCE?
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Večerníku se zaměřuje na peníze
a správné zacházení s nimi...
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NIKAS U SOUDU
66Majitel ani trenér diskvalifikovaného vítěze Velké pardubické 2015
nepřijali odškodné
strana 27

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA STRANÁCH 33-35

➢

PROSTĚJOV Hokejová horečka stoupá. Finišující základní
část WSM ligy zastihla prostějovské Jestřáby ve velmi solidním
rozpoložení. Čtrnáct dní staré obavy fanoušků o kvalifikaci do
play- off jsou zapomenuty. Série výher katapultovala mužstvo
s dravým ptákem ve znaku na dostřel páté příčce. O tom, jaké
budou mít Prostějovští šance v letošních vyřazovacích bojích,
hodně napoví právě nadcházející duely. Čekají je totiž divácky
velmi atraktivní souboje s bývalými extraligovými stálicemi
a největšími favority celé soutěže.
V úterý 7. února, tj. zítra, se rozjetá eskadra z Hané popasuje
s lídrem tabulky z Českých Budějovic. Jedná se o odložené
utkání 35. kola. Pikantní na duelu je i fakt, že se oba celky střetnou opět po šesti dnech. S Motorem mají Jestřábi zatím aktivní bilanci, když v domácím prostředí zvítězili 3:1, následně
inkasovali tvrdý debakl 1:9 na jihu Čech, aby si reputaci spravili
právě minulý týden v měření sil, kdy si odvezli z českobudějovického ledu dva body za vítězství po nájezdech 3:2.
Po středečním výjezdu do Havířova pak přijede jeden z historicky
nejúspěšnějších klubů republiky. Kladenští Rytíři nejsou z pohledu
Jestřábů příliš oblíbeným protivníkem. Napovídá tomu i dosavadní
letošní vzájemná bilance, kdy se borci ze středu Čech radovali ve
všech případech. Doma Kladenští zvítězili 3:1 a 3:2 po nájezdech,
v Prostějově rozhodli o své výhře v prodloužení 2:1. Utkání
s Kladnem se uskuteční na ledě víceúčelové haly v sobotu 11. února.
Oba domácí zápasy Jestřábů mají shodný začátek v 17:00 hodin.
(zv)

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

  Divácké bonbonky s exligisty
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SKALICA V přípravném utkání na Slovensku se vůbec poprvé objevil v dresu Prostějova hráč
tmavé pleti. Hodinou na hřišti završil dvacetiletý záložník 1.FC Slovácko Soufiane Dramé
týdenní testování v eskáčku. Nad jeho další budoucností, stejně jako dalších potenciálních
posil, však visí až příliš velké množství otazníků.
A to se přitom v uplynulých dnech kuloáry nesla i taková jména jako Tomáš Kóňa, Tomáš
Čížek či Jan Vošahlík. Do posledního celku druholigové tabulky se ovšem nikomu zřejmě
moc nechce...

Tomáš KALÁB
Petr KOZÁK

Za fotbalové

NĚ
nastoupil EXKLUZIV
NAVŠTÍVIL
    

DONUTIL

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Zdeněk VYSLOUŽIL

Exkluzivní reportáž najdete na straně 25

PROSTĚJOV Sobotní dopoledne patřilo na chátrajícím fotbalovém stadionu ve Sportovní ulici dětem. Tréninková skupina Spartan Kids z Prostějova zde měla historickou premiéru zimního závodu SPARTANTLON. „Máme přes padesát dětí ve věku od pěti do jedenácti let. Když jim připravíte něco, co je zaujme, tak
do toho jdou naplno,“ usmíval se Zdeněk Lhota, jeden z hlavních trenérů malých Spartanů.
Podle rozzářených tváří malých bojovníků se trenérova slova naplnila měrou vrchovatou. Děti absolvovaly dráhu
plnou zajímavých překážek s neskutečným zápalem a nadšením a vůbec jim nevadilo nepříjemně vlhké počasí.

 ",!1    "    !!#   

SPARTANI!
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Foto: Josef Popelka

9 
    
  ()
JEDNOU

66 Zástupci Prostějovska v extraligové soutěži šipkařů nezářili,
když kompletní kvarteto shodně se
svými soupeři prohrálo.
66 Prostějovská prodejna supermarketu Lidl v ulici Újezd už je definitivně
srovnána se zemí. Fotografie můžete
vidět na www.vecernikpv.cz!
66 Ve florbalové Olomoucké lize
se mimořádně daří rezervnímu
výběru Kostelce na Hané. Po další
výhře a čtrnácti odehraných kolech
vévodí Sokol celé tabulce!
66 Geologické zázraky z celého
světa jsou od čtvrtku k vidění
v prostějovském muzeu. Reportáž
z vernisáže připravujeme do
příštího vydání.
66 Už tuto středu budou na půdě
Městského divadla v Prostějově
vyhlášeni nejlepší sportovci Olomouckého kraje za rok 2016.
Budeme u toho!
66 Titul EY Podnikatel roku Olomouckého kraje získal Pavel Koutný,
majitel prostějovské oděvní firmy.
Čtěte v příštím čísle
66 O víkendu proběhl na
prostějovské hvězdárně ASTRONOMICKÝ VÍKEND. Došlo na
pozorování slunce či hvězdného nebe
a nechyběly ani soutěže pro děti.

15012810072
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CESTOU NECESTOU
S MIRKEM DONUTILEM

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Jubilejní desátá
výstava prací studentů střední soukromé školy ART ECON byla ve
vestibulu kina Metro 70 zahájena
středeční vernisáží. Poetický příměr
svěžesti mladého ducha, odkazující
na známý román Fráni Šrámka, měl
„na svědomí“ kurátor výstavy Jiří
Andrýsek.
„Někomu onen mladický stříbrný vítr
vydrží až do pozdního věku, u jiného
vyprchá,“ pronesl Andrýsek na adresu prací studentů, z nichž svěží mládí
přímo čiší. „Nejvíce si cením kreativity. Práce vznikaly pod odborným vedením pedagogů, ale ony nápady jsou
stěžejní,“ vysekl kurátor poklonu mladé
generaci tvůrců.
Ať už z nich budou grafici, fotografové či módní designéři
a návrháři, svůj úspěch mají ve svých
rukou a autoři vystavených prací
mají na perspektivní budoucnost
zaděláno. „My rodiče můžeme sledo-

" I NII L ? JII L N´´ Û

kultura v prostějově a okolí
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Z Jesence až na kraj světa
ta

v životních příbězích
klikni na

VIDEO&FOTO
GALERIE

www.vecernikpv.cz

jakká byla talkk show
w mirrosllavva donuttilaa...

v překladu „Země to bez nás zvládne,
ale my ne“. Právě tito šikovní studenti
mají velkou šanci pokračovat v rozvíjení
svého talentu na vysokých školách, což
zejména letošním maturantům popřál
i přítomný náměstek prostějovské
primátorky Pavel Smetana.
Výstava v kině Metro 70 potrvá do
19. března a určitě stojí za zhlédnutí.

abychom si koncert užili nejenom my,
ale společně s námi i naši posluchači.“
Nutno dodat, že v klubu panovala po
celý páteční večer uvolněná atmosféra,
takže nebylo pochyb, že přání účinkujících bude vyslyšeno. Již při prvních tónech úvodní písně se fanoušci metalové
hudby přemístili od baru a stolů pod pódium, kde všemožným způsobem dávali
najevo, že jsou ve svém živlu.

BYLI JSME
U TOHO

K vidění byla kromě klasických metalových gest také řada tanců a mnoho
dalších pohybových kreací. „Hrají vážně
dobře, je skvělé, že máme možnost vidět
a slyšet je na vlastní oči,“ svěřil se Večerníku Jakub, pravidelný návštěvník Apolla.
Kromě metalistů z Valašska se na programu podílela i kapela Notion Deep a vzácní hosté v podobě prostějovské From
Beyond a olomoucké Emmett Brown.

Foto: Martin Pytela

PROSTĚJOV Dala si na čas! Jedna z nejstarších českých thrashmetalových kapel DEBUSTROL přichází po neuvěřitelných sedmi letech
s dalším albem. Následovník Rwandy na sebe dal opravdu dlouho
čekat. Novotina z provenience Debustrolu se jmenuje VÁLKA, což
plně vystihuje obsah nového vinylu. A jeden z koncertů se uskuteční
i v Prostějově. Už tento pátek totiž kapela přijede do rockového klubu
Apollo 13. A Večerník bude u toho!
Hlavním důvodem dlouhé nahrávací pauzy je skutečnost, že DEBUSTROL prakticky bez pauzy stále koncertuje. Ročně vystoupí zhruba padesátkrát, což je hutná porcička, a tak není divu, že na
studiové projekty času nezbývá. Debustrol je zkrátka plně fungující
a masakrující thrashmetalovej stroj, jak říká lídr kapely generál Kollins.
Zajímavostí nového alba je, že se nenašel vydavatel a kapela si ho s pomocí fanoušků vydala sama. Na nové desce jsou jak úplně nové rify, ale taky
old school staré z roku 1987. Album kapela nahrávala ve druhé polovině
loňského srpna ve studiu René Pavezy a Petra Jesenského Loco ve Větřní
u Českého Krumlova. René Paveza byl zároveň koproducent. Konečný mastering alba dělal dánský kouzelník Tue Madsen. Texty jsou opět
o tom, co všechno členy kapely sere. O církvi, holocaustu a válkách, jde
o abstraktní chápání světa.
Jedno je jisté, DEBUSTROL neustoupil ze svého třicet let broušeného
stylu ani o píď. Prostějovští fandové se tak jistě dočkají nášupu, na který
čekají. Chybět nebude motorová pila.
TAK SE VŠICHNI USERTE, JE TADY DEBUSTROL! Startuje se ve
(zv)
dvacet hodin.

  DEBUSTROL
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vat úžasné tvůrčí proměny od prvních
dětských sluníček až po grafiky, fotografie
či módní návrhy, které můžete v této galerii spatřit,“ řekla ve svém proslovu Ilona
Raková, ředitelka školy Art Econ.
Večerník mezi pracemi určitě zaujala třeba originální drátěná košile
nebo symbolická grafika zeměkoule
v podobě ženy s anglickým nápisem

   

 "# $ 
PROSTĚJOV Páteční noc v prostějovském hudebním klubu Apollo 13 patřila kapelám Notion Deep a Secrets Of Separation, které zde vystoupily v rámci
svého společného turné. Kromě výše zmíněných se všichni přívrženci tvrdé
muziky dočkali i dalších hostů v podobě From Beyond a Emmett Brown. Byl
to nářez, u kterého Večerník nemohl chybět.
Večerníku těsně před začátkem svého vyEXKLUZIVNÍ
NÍ
stoupení Štěpán Fiala, zpěvák metalové
reportáž
hudební skupiny z Valašského Meziříčí.
pro Večerník
Na svou místní premiéru uskutečněnou
v rámci turné, které pořádají společně
Martin
s kapelou Notion Deep, se členové kapely, jejíž název by se dal přeložit jako
´Tajemství oddělení´, náležitě těšil.
„Hrajeme rádi, což je, doufám, všem na
první pohled jasné! Hlavní pro nás je,

pení alternativní skupiny, jejíž produkce PYTELA
„Naše kapela Secrets Of Separation hraje
skvěle dokreslila atmosféru tématu.
Výstavu můžete v „Duze“ vidět až do zde v Prostějově poprvé, tak jsme zvědakonce února.
ví, jak nás místní publikum přijme,“ sdělil
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ART ECON a

Z VERNISÁŽE

Nejen zážitky ze svých uměleckých
začátků, své milované Vysočiny, svého
velkého koníčku - rybaření, ale především příběhy ze zahraničních cest přišly
během zábavného večera taktéž na pře-

Zahranièní „mise“

JESENEC Jestli je pravdou, že smích prodlužuje život, ná- třes. Zamilované Řecko, monumentálvštěvníci one man show Miroslava Donutila, která ve čtvrtek ní New York či břehy Jaderského moře
2. února uchvátila jesenecký„kulturák“, pak zcela jistě budou žít se staly terčem poutavého vyprávění 6,  !"E  +  /C #
Foto: Josef Popelka
tohoto oblíbeného herce. Jeho geniální
navěky. Zábavný pořad „Cestou necestou“ se tak konečně do- podání dokázalo rozesmát návštěvníky pořad proložen. Tears in Heaven od nových. Smál jsem se jako vždy jenost panovala i na straně organičkal zastávky i v prostějovském regionu. Pořad skvělého herce čtvrtečního večera napříč celým gene- Erica Claptona či Pramínek vlasů od ucha k uchu. Naprosto jsme zátorů. „Mirek Donutil je sázka na
a ještě lepšího vypravěče byl proložený písničkami a rozhod- račním spektrem. „V jednu chvíli jsme jsou nejznámější písně, jež v podání s manželkou spokojeni, naživo si to jistotu a my jsme rádi, jak se celý veně nenudil. Důkazem byly rozesmáté tváře všech přítomných si připadali, že jsme na té dovolené snad Miroslava Donutila zazněly i uply- člověk ještě více užívá. Odnášíme čer povedl. Povedená akce,“ mnul si
posluchačů včetně Večerníku.
byli s ním,“ prohlásila s úsměvem poslu- nulý čtvrtek. Ten, jak se přiznal, si také suvenýr v podobě podepsa- ruce Tomáš Grepl z Mamut Agency.
zdědil z části talent po rodičích, ale ného cédéčka i společnou fotogra- Nejen pro všechny, kteří se na vychačka Jana z nedaleké Konice.
EXKLUZIVNÍ
V
VNÍ
také při studiu na JAMU to byl jeden fii s Miró,“ pochlubil se Večerníku stoupení jednoho z nejlepších česFrantišek Kocourek
z jeho oborů. Jisté je, že i zpívání mu manželský pár z Jesence svými kých vypravěčů nedostali, připraTalent po rodièích
reportáž
Asi nejvíce zážitků a vzpomínek je
nedělá sebemenší problémy.
trofejemi.
vuje Večerník do příštího vydání
pro Večerník
věnováno Františku Kocourkovi, ba- Součástí talk show Cestou necestou „Znám spoustu jeho historek, ale Kapacita sálu byla do posledního s touto velkou osobností české kulJosef
viči, silákovi, herci a znalci brněnské- jsou i písně, kterými je celý zábavný dnes jsem slyšel i mnoho pro mě místečka naplněna, tudíž spoko- turní scény exkluzivní rozhovor.
ho hantecu, se kterým Donutil trávil
POPELKA
mnoho času při společném angažmá
v brněnském Divadle Husa na prosaaa
saa
aa
vázku. Byl tak svědky nekonečného
3x foto
foto: Josef Popelka
množství vylomenin a nápadů, které
by pro převyprávění potřebovaly svůj
vlastní pořad. O ty nejznámější se s jeseneckým publikem rád podělil.
Miroslav Donutil. Je třeba více dodávat? Kdo by neznal tohoto vynikajícího herce, moderátora a baviče?
Snad každý někdy slyšel jeho neuvěřitelné příběhy, které nikdy neomrzí,
stejně tak nezapomenutelné jsou
veškeré filmové či divadelní role. Pokračování série vyprávění o přátelích
a kamarádech, které v životě potkal,
se díky jeho talk show dočkalo i obecenstvo v Jesenci, jež do posledního
místečka zaplnilo sál místního kulturního domu.
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
2. února proběhlo v kulturním
klubu Duha slavnostní zahájení výstavy analogových snímků Terezy
Koníčkové. Autorka pocházející
z Olomouce přivezla nevšední fotografie vytvořené v rámci dvou projektů „PERCEPCE“ a „FOOD NOT
BOMBS“. V prvním z nich se přiblížila vnímání světa drogově závislými
jedinci a v druhém se zaměřila na důsledky konzumního způsobu života.
Zcela zaplněné prostory mohly znamenat jen jediné - že touto tematikou
Prostějovany silně oslovila.

Michal VAŠEK

Výstava skládající se ze dvou částí se
jednou polovinou zaměřila na svět, jaký
vidí a vnímá drogově závislý jedinec.
VrámcitohotoprojektuzavítalnaHanou
i speciální host, a sice Miroslava „Mallory“ Neradová, kterou mnozí známe z dokumentu Heleny Třeštíkové. Jako jedna
zmálasedokázalavrátitkzákladůmsvých
vzdušných zámků, což mělo za následek
to, že se zbavila závislosti na drogách. Ve
chvíli, kdy vyprávěla svůj životní příběh,
bylo v „Duze“ absolutní ticho. Aktuálně
je Neradová lektorkou na školách Druhá
polovina výstavy nesla název „FOOD
NOT BOMBS“ aneb „jídlo místo
zbraní“ a byla směřována na esteticky
nevyhovující potraviny, kterých se hromadně zbavují velké obchodní řetězce.
„S jistotou mohu říci, že obyčejný člověk
je tvor závislý. Buď na penězích, na společnostech, na státu, ale jsou tu i tací, co se
snaží osamostatnit. Snaží si vytvořit svět,
jenž je tak trochu jiný. Jedná se o hnutí
lidí, kteří se nebojí postavit pravidlům
a normám,“ sdělila autorka Tereza Koníčková. Součástí vernisáže bylo i vystou-
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letos slavíme jubileum...

společnost

Hanácký
PODLEbál hlásil: VYPRODÁNO!
KRALICE NA HANÉ Kdo žije
v Kralicích a nejde na tradiční
Hanácký bál, jakoby vůbec nebyl!
Hanácký soubor písní a tanců Klas
uspořádal v této své sídelní obci v sobotu již 42. ročník Hanáckého bálu.
A zdejší kulturák praskal ve švech!

„Tančíme v rytmu
ptačí chřipky,“
smála se šéfka Klasu

v Prostjov a jeho okolí

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

10.2.
11.2.
11.2.
11.2.

V sobotu se v Kralicích tan+ilo na jakoukoliv hudbu, v krojích se trsalo i na „modernu“.
2x foto: Michal Kadlec

Michal
C
KADLEC

VOLEJBALOVÁ

SMEČ

10.2.
10.2.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
reportáž
rník
pro Večerník

Večerníkdorazilnaprestižníakcihodinu
před půlnocí zrovna ve chvíli, kdy se
taneční parket prohýbal pod náporem
rozveselených návštěvníků. Tančilo
se v oblecích, šatech, ale i v tradičních
hanáckých krojích, které k této slavnosti
neodmyslitelně patří. „Hosté jsou už
z předchozích ročníků zvyklí, že náš
soubor připravuje i doprovodný program. Představili jsme různá speciální

PLESY

FOTOGALERIE

ŽHAVÁ NOVINKA
čísla, která mnohé určitě překvapila.
Členové našeho hanáckého souboru
tančili i swing! Ale nebylo to pro ně nijak těžké, jsou to mladí lidé a melodie

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

mají v krvi. Akorát jsou to zcela jiné
pohyby, na které při běžných zkouškách
Klasu nejsou zvyklí. Ale určitě jsme
mnohými tanečními kreacemi diváky
pobavili,“ sdělila Večerníku Vladimíra
Šolcová, vedoucí souboru Klas a hlavní
organizátorka bálu.
Sobotní Hanácký bál v Kralicích na
Hané navštívili i hosté z mnohých
měst České republiky. „Máme zde Jihlaváky, přijeli kamarádi i partneři Klasu
z Čech. Dnes je prostě vyprodáno, je

zde dvě stě padesát lidí. Sami vidíte, že
před kulturákem není kde zaparkovat,
a to máme ještě k tomu domluven autobusový svoz i odvoz,“ pochlubila se
šéfka Klasu.
Přesně o půlnoci došlo na další
překvapení, mužská část Hanáckého
souboru Klas se proměnila v Labutí
jezero! „Prostě máme letos na plese
ptačí chřipku,“ zasmála se na závěr krátkého rozhovoru Vladimíra Šolcová.
(mik)

Pøíchod Matuszkové nevyšel

U TŘÍ BŘÍZ SE TOČILI RADNÍ I HANÁCI

PROSTĚJOV Tyflocentrum plesalo již poosmé. Neziskovka poskytuVIDEO&FOTO
jící sociální služby zrakově postiženým lidem ukázala, že se umí i bavit.
GALERIE
klikni na
Letošní ples oživil svým vystoupením i národopisný soubor Mánes,
www.vecernikpv.cz
nechyběli ani zástupci města a vedení celé organizace. „Letos se sešlo
BYLI JSME
U TOHO
méně lidí, asi okolo padesátky. Máme ale vynikající hudbu Casio band,
jejímž kapelníkem je nevidomý Jaroslav Knejp,“ informovala Zuzana
Znojilová, regionální sociální pracovník ze střediska Prostějov.
a následně přepustili parket samotným
EXKLUZIVNÍ
NÍ
hostům. Ti se nenechali dlouho pobíreportáž
zet k tanci, protože „klávesák“ Jaroslav
Knejp a jeho dvě zpěvačky svému řepro Večerníkk
meslu opravdu rozumí. V kole se tak
točil například ředitel Tyflocentra Petr
Zdeněk
Zavadil nebo prostějovský radní Pavel
Na parketu nemohl chybt ani editel Tyflocentra Petr Zavadil se svou partnerkou.
VYSLOUŽIL
L
Smetana s půvabnou partnerkou JaFoto: Zdenk Vysloužil
nou Halvadžievovou. „Tyflocentrum
Dobrou náladu navodili hned na úvod má ve městě své místo a my ho vždyc- Znojilová. „Máme bohatou tombolu, Zkrátka na ples Tyflocentra doraziHráèský kádr v sezónì 2016/2017
stále dobře naložení Hanáci ze soubo- ky rádi podpoříme,“ komentoval Pavel do které přispělo město Prostějov, ro- li, ti kteří chtěli. Prožili tak společný
ru Mánes. Ti předvedli několik tanců Smetana. Jeho slova potvrdila i Zuzana dinní příslušníci, známí a podnikatelé.“ večer se svými přáteli...

Maturanti SOŠPO vzpomínali...
PROSTĚJOV
Jak to vidíUplynulý pátek aneb pohled
proběhl
XVIII. maturitní ples Mareike Hindriksen
KAPITÁNKA
SOŠPO, který byl v Městském
divadle uspořádán ve stylu devadesátých let. Výzdoba, nástupy studentů, ale také pěvecká
a taneční vystoupení přenesly
hosty plesu do roků, kdy populární hudbě kralovali Madonna,
Michael Jakson, Spice Girls.
Době, která dala hity Macarena,
Coco Jambo a Boom, Boom,
Boom, Boom. Ples po slavnostním stužkování pokračoval ve
spolkových a restauračních
prostorách Národního domu.
(red)

11.2.
11.2.

Reprezentační ples školy Společenský dům Prostějov
a klubu přátel GJW
GJW Prostějov
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
SŠ Automobilní Prostějov
sokolovna Kostelec n/H
Fotbalový ples
FC Kostelec na Hané
Hanácký bál
kulturní dům Kralice
Hanácký soubor Klas Kralice
sokolovna Ptení
Fotbalový ples
FC Ptení
71. Okresní ples KDU-ČSL Městské divadlo v Prostějově
OV KDU-ČSL
Společenský zahrádkářský ples
sokolovna Bedihošť
Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Olšany u Prostějov
Obecní ples
sokolovna Olšany u Pv

Martin
PYTELA

Na závr svého nástupu se studenti 6. N a 4. V ocitli ve zlatém dešti.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV „Bude naše maturita
nebe, nebo peklo?“ Tak to je kardinální otázka, kterou si v těchto dnech
pokládají studenti tříd 6. N a 4. V z RG
a ZŠ města Prostějova. Projevilo se to
i v koncepci jejich plesu, který první
únorovou sobotu zcela zaplnil sál
Společenského domu v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerníkk

Martin
ZAORAL

„Na dnešní večer jsme oproti minulým plesům připravili změny týkající se pokrmů,
které nabízíme. Pro hosty jsou nachystány
čtyři druhy večeří, konkrétně sushi, jelení či
kuřecí řízek s bramborovým salátem a líčka

jsou studenti společně s některými svými
kantory schopni táhnout za jeden provaz
a společnými silami vytvořit pozoruhodné věci, svědčil už samotný úvod plesu.
Při něm byla k vidění dvě videa.
Zatímco třída 6. N v něm odhalila kontrast mezi představami jednotlivých
pedagogů a tvrdou realitou, jejich
kolegové ze 4. V na sebe bez skrupulí
naprášili, že žádný ze sedmi hříchů jim
není úplně cizí. Největší rozruch i pobavení v publiku pak vyvolalo zachycení smilstva s chlípnou chemikářkou.
„Myslím, že jsme viděli jasný důkaz
toho, že i studenti si to umí udělat hezké...,“ konstatoval s úsměvem průvodce
večera Pavel Kovář.
V jeho dalším průběhu si studenti
od svých třídních učitelek Lucie
Hrabčíkové a Lady Nepožitkové Landové převzali šerpy a pak se již vrhli do
víru tance, k němuž jim hrála skupina
Novios.
(mls)

PROSTĚJOV V prostějovském divadle se v sobotu konal firemní ples
hned dvou firem z okolí Prostějova. Kromě Cukrovaru Vrbátky se
v historických prostorách bavili také zaměstnanci firmy Sklárny Moravia, která sídlí v Úsobrně.
Večerník se snaží pro své čtenáře monitorovat maximum plesů v Prostějově a blízkém okolí, bohužel některé jsou pouze pro uzavřenou společnost
a pořadatelé nemají zájem o přílišnou medializaci, což platilo právě v tomto případě...
(tok)

BYLI JSME
U TOHO

O +em diskutovat mlo po celý ve+er i vedení prostjovského 1.SK.

že při výsledku 1:3 (22, -16, -18, -16),
v dalších dvou soubojích čtvrtfinále Českého poháru měl navrch o poznání více:
znovu na hřišti soka 0:3 (-18, -15, -22)
a poté doma 3:0 (19, 18, 15).
„Ani v jednom vzájemném utkání
jsme to však neměli úplně jednoduché
a Přerov potvrdil, že dokáže hrát solidní
volejbal. My navíc tentokrát budeme
v únavě po bitvě evropského CEV Cupu
i po delším cestování do Německa
a zpět, tím pádem nesmíme brát tenhle
zápas na lehkou váhu. Je potřeba k němu
přistoupit zodpovědně, jakékoliv podce-

nění by se mohlo vymstít,“ varoval kouč
vékáčka Peter Goga před lehkovážností.
V minulém ročníku svěřenky Libora
Gálíka překvapivě postoupily do horní
nadstavbové skupiny a play-off zahajovaly ze čtvrté pozice, leč vypadly hned
ve čtvrtfinále s Olympem Praha. Páté
místo v extralize přesto bylo hezkým
úspěchem, na který však tým z Hané
letos nenavazuje. Po slibném začátku šly
jeho výsledky postupně dolů, nedávno
dokonce podlehl na vlastní palubovce
Frýdku-Místku 1:3 a klesl za něj až na
sedmý post.

Foto: internet

PROSTĚJOV Nadcházející mač evropského
CEV Cupu mezi volejbalistkami Stuttgartu
a Prostějova nemusí být pouhou formalitou.
Ženy VK AGEL se totiž po zdravotní i výkonnostní stránce rychle zmátořily z nedobré situace, v níž se ještě před několika dny nacházely.
A do Německa pojedou s vědomím, že silnému
protivníkovi mohou hned v úvodním vzájemném střetu konkurovat.

Kromě toho trenéři v hale TJ zkoušeli ještě jeden
zajímavý přesun v sestavě, a to využití smečařky Barbory Gambové na univerzálu. Češka tam
v některých fázích utkání vystřídala kubánskou
čahounku Heidy Rodriguez, která po odchodu
Yeliz Basa zbyla v mančaftu na účku sama. „Co jsme
chtěli, to se ve Frýdku podařilo otestovat. Navíc jsme
kromě jednoho výpadku ve druhé půlce druhého setu
předvedli kvalitní výkon a zvítězili 3:0, tudíž spokojenost panuje s hrou i s výsledkem. Je pozitivní, že do
Marek SONNEVEND
Stuttgartu pocestujeme v mnohem lepším rozpoložeZnačnou důležitost pro nabrání alespoň základní ní, než v jakém jsme byli ještě nedávno,“ potěšilo Gogu.
pohody měl sobotní souboj UNIQA extraligy ve
Frýdku-Místku. „Chtěli jsme si tam vyzkoušet různé herní varianty, což se díky rychlému uzdravení
Laury Frigo, Laury Emonts i Mareike Hindriksen
povedlo,“ spokojeně konstatoval kouč vékáčka PeV čele extraligové tabulky zvýšily Agelky svůj náskok na
ter Goga.
Nejdůležitější ze všeho určitě bylo, jak zmíněná výrazných devět bodů, neboť v sobotním 17. kole elitní
Hindriksen coby první nahrávačka zvládne návrat české soutěže si olomoucký výběr poradil s ostravským
do zápasového zatížení pouhý týden od zvrtnutí hladce 3:0 (22, 17, 13). Severomoravanky sice zůstaly
kotníku. Dokázala to skvěle, když absolvovala téměř druhé, ale jen o skóre před třetími Hanačkami. „Holky dnes podaly zodpovědný výkon. Zpočátku to bylo
celé utkání a navíc s dobrým výkonem!
Úplně totéž platí i pro italskou blokařku. Frigo totiž trošku nervózní, ale postupně jsme se dostávali do hry,
nastoupila již v úterý v Brně také přesně týden po byli sebevědomější a náš výkon gradoval od prvního
výronu a na severu Moravy naskakovala do sestavy do posledního setu,“ hodnotil spokojený lodivod UP
Jiří Teplý. „Olomouc nás dneska přehrála. Bojovali
ještě častěji, taktéž docela solidně.
A na jedničku se vydařil rovněž třetí rychlý návrat jsme s příjmem a nechali se odtlačovat od sítě, z čehož
z marodky v případě klíčové smečařky Laury Emonts. se budeme muset poučit. Každá hráčka si potřebuje
Tu před časem přepadly horečky a brala antibiotika, uvědomit vlastní chyby i to, že proti tak silnému souleč na hřišti Sokolek hrála bez jakýchkoliv problémů peři nemůžeme přihrávat natolik špatně,“ lamentoval
vůdce lavičky TJ Zdeněk Pommer.
a stala se nejčastěji bodující hráčkou duelu.

Foto: Tomáš Kaláb

na starosti týmy čechovické mládeže, byl s plesem spokojen. „Kvalitní muzika, dobré jídlo, co
víc si přát. Snad jen to, abych zítra ráno nemusel
brzo vstávat a připravovat se na studium.“ usmál
se a směřoval dále na taneční parket.
Další plesy proběhnou v čechovické sokolovně 24. února a 4. března.

Nejvíc se spoléhá na dvojici blokařek
Stephenee Yancy - Kateřina Kohoutová i na univerzálku Evu Svobodovou,
zkušenostmi pomáhá ostřílená smečařka a bývalá hráčka Prostějova Dita
Gálíková. Společně s ní v přerovském
kádru figuruje odchovankyně prostějovského volejbalu Michaela Zatloukalová a dokonce též jedna současná Agelka Adéla Stavinohová na
hostování. Role vysoce favorizovaného
celku je pro sobotní mač každopádně
daná naprosto jasně. Plnit ji budou obhájkyně mistrovského titulu.
(son)

Na čtvrtou pozici se při zápasovém volnu Olympu
Praha vyšvihlo KP Brno tím, jak v městském derby
přejelo nulově poslední Fénix Brno 3:0 (16, 13, 21).
„Potřebovali jsme získat tři body, což se povedlo,
a herní rozdíl byl myslím obrovský,“ s radostí konstatoval trenér Králova Pole Marek Rojko. „Hráli
jsme vyrovnaně začátky setů, ale pak soupeř ukázal
svou kvalitu a byl lepší,“ opáčil jeho protějšek Michael Gottwald.
Šestou příčku zabral Šternberk, byť se stejným
bodovým ziskem jako sedmý Přerov i osmý Frýdek-Místek. Promíchání průběžného pořadí ve
spodních patrech soutěže přitom spustilo druhé nečekané zaváhání za sebou přerovských žen, jež podlehly právě šternberskému celku 2:3 (14, -17, 20,
-16, -12). „Odehráli jsme výborný první set, jenže
vstup do druhého nám nevyšel. Znovu jsme zvládli
třetí, ale jak je naším zvykem, po vítězné sadě výkon
družstva upadá. V tiebreaku jsme byli už hodně
dole,“ litoval kouč domácích Libor Gálík. „Pomohly
nám změny v sestavě během střetnutí, což přineslo
šanci většího střídání. Holky odvedly maximum
a zaslouženě jsme vyhráli,“ usmíval se kormidelník
Sokola Martin Hroch.
Během tohoto týdne skončí extraligová základní část. Nejprve je v úterý 7. února na programu dohrávka 16. dějství mezi Olympem
a Olomoucí, poté přijde na řadu závěrečné 18.
kolo, přičemž se rozhodne o tom, jestli do horního kvarteta pro nadstavbu projde mančaft
z hlavního města ČR, nebo soubor z jihomoravské metropole.

Škoda, že hned několik jeho klíčových
svěřenek (Mareike Hindriksen, Laura
Emonts, Laura Frigo) se poslední dobou
potýkalo či stále ještě potýká se zdravotními problémy. „Kvůli marodce skutečně nejsme v ideálním rozpoložení, ale to neznamená, že už teď ve Stuttgartu nemůžeme
předvést dobrý výkon. Pro překonání špičkového soupeře bychom však potřebovali
právě špičkovou hru, víc ukáže hned první
vzájemný zápas. Jistá výhoda spočívá v naší
odvetě doma, kde bychom se třeba mohli
pokusit o otočení případného nepříznivého výsledku z Německa. Uvidíme, vše
záleží na konkrétním vývoji dvojutkání,“
odtušil Goga.
Šesté největší město našich severních
sousedů má více než 600 tisíc obyvatel a leží v Bádensku-Württembersku,
740 kilometrů daleko od Prostějova.
„Pojedeme tam autobusem, na cestu
vyrazíme v úterý již v pět hodin ráno.
Podobně daleko jsme cestovali do Békéscsaby, tudíž máme s takovou štrekou
bezproblémovou zkušenost z podzimu.
Interview s šéfem VK AGEL o stuttgartské výzvø, odchodu Basa, finále éP i dalších
h tématech
Do Stuttgartu dorazíme odpoledne, ještě v úterním podvečeru si zatrénujeme,
druhý den dopoledne bude následovat
tradiční rozehrávka a ve středu večer přijde na řadu samotné střetnutí. Hned po
ávě v Olomouci,
něm vyrazíme zpátky domů,“ prozradil PROSTĚJOV Aktuální sezóna 2016/17 se přehoupla do své favorizovat protivníka. Na druhou stranu kého poháru právě
kormidelník VK AGEL.
druhé poloviny a nejen proto nazrál čas k rozhovoru s Petrem máme výhodu odvety v domácím pro- což se po všech stránkách
Přímý videopřenos lákavého duelu
vědčilo
středí, a pokud nás přijde podpořit hodně jednoznačně osvědčilo
Chytilem, předsedou správní rady volejbalového oddílu VK AGEL
můžete sledovat na www.laola1.tv!
fanoušků, můžeme v dobré atmosféře i vydařilo. Letos na to
Prostějov. Nejvyšší muž dlouhodobě úspěšného klubu se rozpo- vlastního hřiště dokázat ledacos. Proto chci znovu navážemee a je
vídal zejména na několik důležitých témat, která momentálně příznivce i touto cestou poprosit, aby mys- reálný předpoklad,
lad,
létají vzduchem okolo hanácké sítě.
šleli na termín středa dvaadvacátého února že akce bude ješNěco chybělo, neodvedli jsme potřebně od osmnácti hodin, kdy Allianz přivítáme. tě úspěšnější.
A přišli holkám pomoct do hlediště!“
Zatímco před
špičkové výkony.“
Exkluzivní rozhovor
or
•• Teď vás čeká osmifinále CEV Cupu. •• Zmínil jste přestup Yeliz Basa do rokem se
Jak vidíte šance proti Stuttgartu?
Halkbanku Ankara. Můžete jej oko- o trofej utkapro Večerník
„Jako většinou v evropských pohárech mentovat?
ly Prostějov
Marek
narazíme na soupeře, který prochází vel- „Yeliz dostala pro ni výhodnou nabídku ze a Ostrava,
SONNEVEND
D
mi úspěšným obdobím a momentálně je své turecké domoviny a my jsme se nako- tentokrát se
TISKOVCE...
na svém vrcholu. (úsměv) Stuttgart bojuje nec rozhodli jí odchod umožnit. Nebudu
Leopold TÙMA - trenér
•• Na úvod bych se ještě vrátil ke kvali- o prvenství v bundeslize, zrovna vyhrál přitom zastírat, že i z našeho pohledu šlo
TJ Sokol NIBE Frýdek-Místek
„Soupeř nás přehrál ve všech činnostech fikaci Champions League. Co s odstu- národní pohár a jde tedy o jeden z nejlep- svým způsobem o výhodnou transakci,
kromě druhého setu, jedině tam jsme pem času na počínání týmu v předko- ších, ne-li teď přímo nejsilnější ženský klub pokud zohledníme porovnání klíčových
s ním dokázali vyrovnaně bojovat. Jinak lech Ligy mistryň říkáte?
Německa. Navíc má evidentně formu, ukazatelů cena versus výkon. Aniž bych
šlo o jasný zápas.“
„V součtu obou zápasů proti maďarským je rozjetý a v pohodě. Naopak my se ne- chtěl Basa jakkoliv hanět, úroveň její hry
šampiónkám z Békéscsaby jsme byli nacházíme v ideální situaci jak vzhledem v našem týmu celkově neodpovídala
Peter GOGA
o něco lepší, čímž se povedlo splnit roli k odchodu turecké univerzálky Yeliz Basa, tomu, co si od univerzálky v současném
- trenér VK AGEL Prostìjov
„Do Frýdku jsme přijeli s cílem vyzkou- favorita a takový základní cíl projít ze tak vinou početnější marodky. I když se volejbalu představujeme. Navíc nás stála rýsuje rozhodující bitva mezi Agelkami
šet různé herní varianty před CEV Cu- druhého předkola do třetího. Přesně všechny hráčky stihnou do prvního vzá- poměrně dost peněz, a proto jsme za da- a UP, což by z pořadatelského hlediska
pem a to se nám podařilo. Jsem spokoje- opačný pocit jsem pak měl z dvojutkání jemného duelu uzdravit, těžko budou po ných okolností souhlasili, že v Prostějově znamenalo ideální variantu. Náš volejbaný s předvedeným výkonem i konečným
s polským celkem Dabrowa Górnicza. zdravotních problémech v optimálním předčasně skončí. Byť je to uprostřed se- lový klub se tím sice dostane do nevýhody
výsledkem.“
Tam zase prokázal o něco větší sílu i lepší rozpoložení, tudíž papírově navrch by asi zóny samozřejmě i určité riziko. Yeliz ka- nutnosti bojovat proti domácímu družočekávané tři sety. Tuhle odvážnou aktuální formu soupeř a stejně jako my měl mít velice silný soupeř s kvalitním ždopádně děkujeme za odvedené služby stvu hnanému většinou diváků, avšak my
teorii podpořil start třetí části (2:1), předtím postoupil zaslouženě. Byť jsme kádrem plným cizinek. Role favorita je a nyní se snažíme sehnat na účko kvalitní pro fanoušky chystáme autobusový zájezd
nicméně Prostějov místo nových po- v prvním vzájemném souboji doma určitě na jeho straně, nicméně to nezna- náhradu, což v tuto dobu logicky není jed- do Olomouce, tudíž věřím i v dostatečnou
podporu našich příznivců. Každopádně
tíží přidal obrátky a návratem k vyšší suverénně získali úvodní set, jenže to si mená, že nemůžeme překvapit. O postup noduché.“
volejbalové kvalitě dostal mač opět nás Polky asi ještě osahávaly. Potom byly se rozhodně popereme, ale potřebujeme •• První březnový den uspořádá mar- se prvního března můžeme těšit na připlně pod kontrolu - 4:11. Vzniklou kvalitnějším i komplexnějším mančaf- k němu špičkové výkony. Žádný průměr ketingová agentura TK PLUS už dru- tažlivou podívanou, kterou by si fandové
pohodu navíc nenarušil už žádný další tem na všech postech, a přestože jsme určitě stačit nebude a my to musíme vzít za hým rokem po sobě finále Českého rozhodně neměli nechat ujít.“
•• Nakolik jste spokojen s dosavadním
poháru žen v Olomouci. Proč?
výpadek, naopak rozjetý hanácký ex- s nimi v odvetě svedli vyrovnanou bitvu, správný konec jako velkou výzvu.“
pres nezadržitelně frčel do cíle. A ví- rozhodující momenty patřily jim. Možná •• Procentuálně to tedy nevidíte pade- „Společnost TK PLUS má dohodu s měs- zvládáním soutěží ČR 2016/2017 a co
tem Olomouc, v rámci níž se tam snaží při- očekáváte od zbytku ročníku?
tězná páska byla protnuta hodně brzy je vyřazení a neúčasti v základní skupině sát na padesát?
- 12:25 a 0:3.
(son) Champions League škoda, ale taková „Původně jsem si myslel, že by takhle vy- vést různé zajímavé či atraktivní akce, nejen „Ve zmíněném Českém poháru jsme
Základní statistiky z utkání najdete byla na podzim tehdejší realita. Musíme si rovnané postupové naděje být mohly. Ale sportovní. Ženský volejbal na Hané ne- bezpečně vyřadili ve čtvrtfinále Přerov
na straně 22, podrobnější pak hle- přiznat, že za dané situace i okolností jsme s přihlédnutím ke kvalitám i formě Stutt- sporně tvoří republikovou špičku, a proto a dobře zvládli úvodní semifinále v Brně,
dejte na www.vecernikpv.cz!
na postup neměli tolik jako Górnicza. gartu a naší současné situaci je nyní nutné loni vznikl nápad zorganizovat finále Čes- takže do finále máme nakročeno opravdu

Olomouc
smetla Ostravu

Ples vrbáteckého cukrovaru uzavený

Ples navštívilo mnoho známých tváří,
které mají blízko k fotbalovému prostředí, přítomen byl také náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a generální sportovní
manažer 1.SK Prostějov František Jura.
A nemohli chybět samotní trenéři fotbalového
klubu. Jeden z nich, Marián Borovský, který má

PROSTĚJOV Pouhé dva dny po
návratu ze Stuttgartu sehrají volejbalové Agelky závěrečný duel základní fáze UNIQA extraligy žen ČR
2016/2017. Soupeřem bude Přerov
a další z mnoha hanáckých derby propukne v sobotu 11. února od 17.00
hodin v hale Sportcentra DDM Prostějov.
Oba protivníci se důvěrně znají, neboť
se spolu v této sezóně střetli už třikrát.
A pokaždé zvítězil dle očekávání favorit.
Nejprve musel venku otáčet nepříznivý
vývoj v 9. kole nejvyšší národní soutě-

Důležitá zpráva před Německem? Nabraná pohoda

klikni na

17020370139

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

se šťouchanými bramborami,“ rozplýval se
nad pestrostí nabídky jídel Josef Sklenář,
předseda místního fotbalového klubu. Večerníku následně potvrdil, že ples sice nebyl
vyprodán, ovšem na zbývajících dvou akcích se již volná místa neočekávají. „Ano, nějaké lístky nám ještě zbyly, počet přítomných
odhaduji přibližně na sto sedmdesát. Na
zbývající dva plesy však již bude určitě plno,
jeden je vyprodaný a na druhý nám zbývá
přibližně deset lístků,“ prozradil Sklenář.
Jídlo však nebylo to jediné, co ples hostům
nabídl. K poslechu a tanci hrála v hlavním sále
skupina KARAMEL Music Band Olomouc,
v podsálí sokolovny probíhala diskotéka. Jak je
již zavedeným zvykem, samozřejmě ani letos
nechyběla bohatá tombola, jejíž hlavní cenou
byla televize. O předtančení se postarala skupina R.A. dance. „Je to tu fajn, užíváme si to,
skvělý večer,“ potvrdila Večerníku jedna ze tří
tanečnic Klára.

Stuttgart!

VIDEO&FOTO
GALERIE

Na prvním plese echovickéhoZAZN÷LO
fotbalu se hodovalo ve velkém

ČECHOVICE Plesová sezóna fotbalistů
z Čechovic odstartovala sobotním večerem. Vedení klubu si pro své činovníky,
fanoušky a hosty připravilo první ze série
tří plesů, které v následujících týdnech proběhnou. Ti, kteří přišli, rozhodně neměli
čeho litovat, protože o zábavu a také o občerstvení bylo náležitě postaráno...

AGELKY skončí v sobotu DOMA S PŘEROVEM

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Základní část

Maturanti z „reálky“ jsou
pipraveni na nebe i peklo

Samotný člověk je schopný maximálně
ironie. Pokud se však chcete upřímně
smát, pak je třeba mít kolem sebe dobrou partu. A právě ta se na reálce letos
sešla. Dá se tak alespoň usuzovat ze
sobotního plesu této školy. O tom, že
i v době všeobecného individualismu

Foto: Patrik Soldán

pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

jubileum...

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Návštìvnický
antirekord KP?
Brno (son) - Až hrozivě komorní
atmosféra panovala během úterního
duelu semifinále Českého poháru
žen 2016/17 mezi volejbalistkami
Králova Pole a VK AGEL Prostějov. Oficiální údaj uvádí, že střetnutí
navštívilo třicet diváků, a reálně jich
v rozlehlém, přitom hrozivě prázdném hledišti Sportovní haly ve Vodově ulici bylo snad ještě méně...
Přitom brněnský tým tři dny předtím svedl krásnou extraligovou
bitvu právě na Hané, kde sahal po
senzačním skalpu jasně nejlepšího družstva republiky za mnoho
posledních let. Tahle skutečnost
i rostoucí forma KP mohla společně
s renomé vékáčka nalákat solidní
počet jihomoravských fanoušků,
jenže realita byla přesně opačná.
Potvrdilo se, že pohárové zápasy
dlouhodobě moc netáhnou, a dost
příznivců nejspíš odradila či dokonce zastavila sněhová kalamita.
Závějemi se nakonec probrodila
jen hrstka těch skutečně nejvěrnějších, tudíž při samotném utkání byl skoro neustále slyšet každý
zvuk rozléhající se éterem. To snad
i na každém přípravném mači Agelek je přítomno víc zvědavců, než
jich dorazilo v úterním večeru uprostřed půlmilionové metropole.
„Není úplně příjemné hrát soutěžní
zápas v takové kulise, která spíš odpovídá nějakému přáteláku. Ale jsme
profesionálky a soustředily se proto
hlavně na svůj výkon bez ohledu na
to, co se dělo nebo spíš nedělo kolem nás,“ zavtipkovala na dané téma
usměvavá kapitánka prostějovského
mančaftu Mareike Hindriksen, jež
při pohárovém souboji nechyběla na
lavičce vzdor tři dny starému zvrtnutí
kotníku.

PETR CHYTIL: „PěICHÁZÍ VRCHOLY TÉTO SEZÓNY!“

začátek i konec
ZAZN÷LO
NA

“

Foto: archív Veéerníku

Jako většinou v evropských pohárech
narazíme na soupeře, který momentálně
prochází velmi úspěšným obdobím, je
rozjetý, v pohodě a na svém vrcholu...
slibně. Spokojenost zatím panuje také se
zvládáním extraligy, kde v této sezóně držíme neporazitelnost, i když v lednu jsme
dvakrát měli doma namále. Projevily se ty
dříve zmíněné potíže s marodkou stejně
jako skutečnost, že někteří soupeři jsou
oproti loňsku kvalitnější. Hlavně posílená
Olomouc se netají touhou nám vyrovnaně konkurovat a dá se očekávat, že cesta
za další obhajobou národních trofejí bude
složitější než dřív. Zvlášť v Českém poháru,
kde o vítězi rozhoduje jediné jednorázové
utkání a nikoliv série na tři vítězné zápasy
jako v extralize. Přesto našemu současnému týmu věřím a nepochybuji o tom, že
desátý triumf v ČP za sebou i devátý mistrovský titul v řadě získá. Tohle jsou stěžejní
cíle, které je potřeba ve zbytku soutěžního
ročníku splnit.“

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
JULIE KOVÁØOVÁ
JU

Znovu se potvrdi
potvrdilo,
r
jak je zkušené libero pro tým prostějovských volejbal
volejbalistek důležité. V devět dní starém extraligovém duelu s K
KP Brno to Julče moc nešlo a následně se
trápilo
Jakmile však Kovářová zahrála
ttrrápilo celé družstvo.
d
uplynulého týdne dobře, šel výv obou střetnutích
stř
razně na
nahoru i kolektivní výkon žen VK. V úterním sou
souboji Českého poháru na hřišti Králova
Pole devětadvacetiletá
de
opora přihrávala na vynikajících
88 procent, sobotní duel UNIQA exnikají
traligy
tralig ve Frýdku-Místku dokonce na příjmu
zvlád
zvládla s dokonalou stoprocentní úspěšností!
Mál
Málokdy
vídaný kousek navíc podpořila
j i severu Moravy výbornou obranou
na jihu
p i umným dirigováním celé defenzivy,
v poli
i proto
p
Agelky dvakrát zvítězily 3:0.

VOLEJBALOVÁ

ŽHAVÁ NOVINKA

SMEČ

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA
Blesková uzdravení

Pøíchod Matuszkové nevyšel

Ještě začátkem minulého týdne
to s Agelkami nevypadalo vůbec
dobře. Trápení s KP Brno i početná
marodka v zádech, důležitá bitva
ve Stuttgartu za dveřmi! Naštěstí
se z prekérní situace podařilo vybruslit, a to hlavně díky nezvykle
rychlému uzdravení všech tří
hráčských opor VK. Především
fakt, že jak italská blokařka Laura
Frigo, tak německá nahrávačka
Mareike Hindriksen naskočily do
soutěžního zápasu pouhý týden
po zvrtnutí kotníku, je obdivuhodný! „Ukázalo se, že v obou
případech šlo jen o lehčí výrony.
Navíc jsme samozřejmě věnovali
maximum léčení, a protože jsou
holky mentálně silné, neměly
strach brzy po nepříjemné zranění naskočit zpět do hry,“ vysvětlil
kouč prostějovských volejbalistek
Peter Goga. Horečky záhy vyležela i smečařka Laura Emonts, tudíž
do Německa odcestují prostějovské volejbalistky kompletní.

Náhlý přestup první univerzálky Yeliz
Basa z Prostějova do Ankary postavil
před vedení hanáckého oddílu jasný
úkol: pokusit se hráčský kádr rychle
doplnit. A začátkem uplynulého týdne to vypadalo, že důležitá mise bude
opravdu bleskově splněna. „Rýsoval se
příchod jedné české hráčky působící
v zahraničí, ale bohužel z něj nakonec
sešlo. Škoda,“ litoval šéf VK AGEL Petr
Chytil s tím, že hledání kvalitního účka
dál pokračuje. „Jenže najít někoho skutečně dobrého a navíc využitelného
i pro evropské poháry není v současném období uprostřed sezóny vůbec
jednoduché,“ povzdechl si Chytil. Jak
se Večerníku povedlo zjistit, výše zmíněnou plejerkou lanařenou do vékáčka
byla reprezentantka ČR Tereza Rossi
(za svobodna Matuszková)! Ostřílená
čtyřiatřicetiletá legionářka narostlá do
výšky 191 centimetrů momentálně působí v italském Bolzanu, odkud tedy na
Hanou bohužel nezamíří.

www.vecernikpv.cz

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Jak to vidí
KAPITÁNKA

letos slavíme

volejbal

„Po domácím trápení s Královým Polem a před CEV Cupem jsme se potřebovaly
dostat do pohody. Mám velkou radost, že se to v rámci možností povedlo. V úterý
v Brně jsme sice první dva sety nezačaly dobře, ale pokaždé se nám dařilo zlepšovat a zvládnout koncovky. Tím jsme nabraly jistotu, takže třetí sada už byla z
naší strany kvalitní. V sobotu ve Frýdku jsme podaly koncentrovaný výkon na
přihrávce a díky tomu lehce ztrátovaly kromě druhého setu. Tam jsme v soustředění trochu polevily, jinak utkání proběhlo pod naší kontrolou. Je výborné, že po
zranění a nemoci rychle naskočily do hry Laury Frigo i Emonts. A samozřejmě
mě moc těší také můj bleskový návrat po zvrtnutí kotníku. Zprvu to asi vypadalo
hůř, než ve skutečnosti bylo. Při léčení jsme udělali maximum, noha se zatejpovala a sobotní zápas už jsem tak mohla bez problémů absolvovat. Je super, že do
Stuttgartu pojedeme kompletní. Zkusíme tam odvést co nejlepší výkon a třeba
i výsledkově překvapit.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

MEZINÁRODNÍ VÝZVA PRO
má teď jméno CEV Cup a v nĚm
První osmifinále druhého nejvyššího poháru Evropy
sehrají prostějovské volejbalistky tuto středu v Německu
PROSTĚJOV V listopadu vypadly ženy VK AGEL Prostějov
z kvalifikace Champions League, ovšem jako bolestné dostaly
účast v osmifinále CEV Cupu. Více než dva měsíce pak čekaly,
než se dozvěděly totožnost svého soupeře. Stal se jím Allianz
MTV Stuttgart a teď už volejbalové Agelky nastoupí do úvodního vzájemného duelu proti tomuto celku. Hraje se ve středu
8. února od 19.00 hodin v Německu.
České šampiónky se mezi elitní šestnáctkou evropského klubového poháru číslo
dva, ocitly díky svým bojům v předkolech Ligy mistryň. Ve druhém vyřadili
maďarský Linamar Békéscsaba 3:0 a 2:3,
ve třetím vypadli s polskou Dabrowou
Górniczou 1:3 a 1:3. Naopak Allianz za-

Původní zpravodajství
ství

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D

Pøedstavujeme soupeøe VK AGEL v osmifinále CEV Cupu 2016/17
S Prostějovem ho pojí fakt, že také vznikl až před deseti lety a hned po své první sezóně postoupil do nejvyšší národní soutěže.
Na výraznější úspěchy však musel v tvrdé německé konkurenci čekat déle, konkrétně do roku 2011 s triumfem v domácím
poháru. Ten zopakoval ještě dvakrát včetně čerstvého zpřed dvou týdnů. V bundeslize se poslední tři roky stabilně pohybuje na
druhé pozici a předloni premiérově naskočil i do evropských pohárů, z čehož okamžitě byl postup do čtvrtfinále CEV Cupu. Má
španělského kouče a kádr tvořený hráčkami z osmi států.

Domácí hala:
Z
Zemì:
Nìmecko
SCHARRena
Rok založení: 2007
R
Klubové barvy: modrá, (kapacita 2250 divákù)
K
èèervená a bílá
Největší úspěchy:
úsp
spěc
sp
ěcchy
ěchy
hy: 33xx vítěz
vítěz
ítěz
ít
ě Německého
Něm
meck
ecké
ec
kého poháru
kéh
poh
ohháárru ((2011,
20 2015, 2017), 1x vítěz Německého superpoháru (2016), 2x stříbro
v německé lize (2015,
2016))
(
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: 3. místo ve skupině Champions League a čtvrtfinále CEV Cupu
(2016), nezúčastnil se (2015), nezúčastnil se (2014).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 2. místo (2016), 2. místo (2015) a 9. místo (2014)

Šéfklubu:TimZimmermann.Hlavnítrenér:GuillermoNaranjoHernandez.Asistenttrenéra:IoannisAthanasopoulos
Hráèský kádr v sezónì 2016/2017
nahrávačky Karmen Kocar (číslo 11, Slovinsko, 34 let, 180 cm, 70 kg) a Valerie Nichol (4, USA, 23 let,
181 cm, 63 kg), blokařky Micheli Tomazela Pissinato (3, Brazílie, 32 let, 184 cm, 70 kg), Nia Grant
(17, USA, 23 let, 188 cm, 65 kg) a Jennifer Pettke (15, Německo, 27 let, 186 cm, 70 kg), smečařky Renata
Sandor (7, Maďarsko, 26 let, 182 cm, 70 kg), Kim Renkema (5, Nizozemsko, 29 let, 179 cm, 67 kg), Michaela
Mlejnková (16, Česko, 20 let, 185 cm, 74 kg), Julia Schaefer (8, Německo, 20 let, 188 cm, 75 kg) a Julia Wenzel
(2, Německo, 18 let, 179 cm, 72 kg), univerzálky Aiyana Whitney (14, USA, 23 let, 194 cm, 61 kg) a Deborah
Van Daelen (12, Nizozemsko, 27 let, 188 cm, 70 kg), libero Wanna Buakaew (1, Thajsko, 35 let, 172 cm, 64 kg)
Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se neutkali
Zajímavost: Na současné soupisce MTV figuruje tuzemským příznivcům volejbalu dobře známá česká
hráčka Michaela Mlejnková. Momentálně dvacetiletá smečařka je odchovankyní Olympu Praha, v jehož dresu
ještě coby teenagerka opakovaně trápila Agelky v domácích soutěžích včetně finále extraligy i poháru.
Co říká o soupeři kouč VK AGEL Peter Goga:
„Stuttgart patří v posledních třech sezónách mezi nejlepší týmy německé bundesligy a letos je jeho cílem zisk národního titulu, když domácí pohár už čerstvě získal. Na soupisce má hodně legionářek, vesměs jde o vysoce kvalitní volejbalistky. Celkově to nesporně je po všech stránkách špičkový klub s velkou silou.“

Juniorky si na Žižkově polepšily více na
v boji o Final Four, naopak kadetky www.
ze Střešovic nepřivezly ani bodík vecernikpv.cz
JUNIORKY

TJ Sokol Žižkov - VK AGEL Prostějov 0:3 (-18, -20, -25) a 2:3 (-16, 17, 19, -14, -9)
KADETKY

TJ Tatran Střešovice - VK AGEL Prostějov 3:1 (11, 19, -8, 18) a 3:0 (23, 24, 12)

V Brně to Agelky zvládly výborně, finále ČP je blízko
KP BR
VK PV

0:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 5:1, 14:14, 15:20,
22:25. Druhý set: 4:0, 12:10, 13:13, 19:20,
22:25. Třetí set: 4:8, 8:16, 12:25.

BRNO, PROSTĚJOV Jen tři dny
poté, co prostějovské volejbalistky horko těžko zdolaly Královo
Pole extraligově doma, přehrály
stejného soupeře mnohem jasněji
v jiné soutěži venku. Na jihu Moravy šlo o první duel semifinále Českého poháru žen 2016/17 a tým
VK AGEL v něm neztratil ani set,
což ho notně přiblížilo k postupu
do finálového mače. V odvetě 15.
února stačí na domácí půdě získat
jednu sadu.

Agelky nastoupily ve stejně oslabené
sestavě, s jakou končily sobotní vzájemnou bitvu, ale na lavičce už byly
nachystané sice ne dokonale zdravé,
ale uschopněné Emonts a Frigo. Chyběla tedy jediná Hindriksen s čerstvě
zvrtnutým kotníkem.
Začátek úterního mače vyšel mnohem
lépe výběru KP, který rychle utekl do
trháku 5:1. A vypadalo to, že naváže na
předchozí trápení favorita. Jenže obhájkyně trofeje lepšícím se výkonem
manko postupně likvidovaly, uprostřed zahajovacího dějství srovnaly na
14:14 a vzápětí přidaly klíčový nápor
(15:20). Koncovka ještě byla trochu
dramatická, leč soupeřky už pouze
snížily - 22:25 a 0:1.
Druhá část vypadala velmi podobně. Ani tentokrát vékáčko nezachytilo vstupní aktivitu brněnské ekipy
(4:0), jejíž náskok se ovšem následně rozplýval, až opět zmizel úplně
- 13:13. Leč tento set byl posléze

hájil přímo v CEV Cupu, kde suverénně
zvládl 2. dějství dvojím smetením estonského VC Kohila 3:0.
Nyní narazí dva kvalitní celky na sebe
a v takových případech vždy padne
jedna stěžejní otázka: kdo je favoritem?
„Původně jsem si myslel, že budeme mít
dost velké šance na úspěch a se Stuttgartem si to rozdáme o postup jako rovný
s rovným. Vzhledem k momentální situaci,
kdy my se potýkáme s marodkou a nejsme
úplně v pohodě, zatímco soupeři se daří
a svou formu potvrdil vítězstvím v Německém poháru, to procentuálně padesát
na padesát asi není. Roli favorita ponese

NA

ZAZN÷LO TISKOVCE...
Marek ROJKO - Královo Pole Brno
„V první řadě se potvrdilo, že jsme přinutili Prostějov, aby bral naše družstvo vážně.
Přijely všechny jeho hráčky, i ty zraněné. A to naznačilo, že máme svou kvalitu. Navíc jsme
byli slušně připravení, což potvrdil úvod prvních dvou setů. Celkově jsme hráli dobře
v útoku, ale na přihrávce jsme se neprosadili tak, jak by bylo potřeba. Soupeř byl nakonec
lepší a mě jenom mrzí, že jsme neuhráli víc. Bylo to v našich možnostech. “
Peter GOGA - VK AGEL Prostìjov
„Oproti sobotě jsme se už lépe vyrovnali se situací, kdy při marodce nastoupila oslabená
sestava. Navíc jsme v porovnání s minulým vzájemným zápasem odvedli kvalitnější výkon
a Brno nezopakovalo tak dobrou hru z Prostějova. Měli jsme jasně navrch na přihrávce,
tradičně se víc prosazovali v útoku a rovněž na blocích. Celkově byl náš výkon takový konstantnější, navázali jsme na zlepšené poslední dva sety ze sobotního extraligového utkání.“
vyrovnaný až téměř do svého závěru,
který lépe přihrávající i útočící Gogovy svěřenky poměrně s přehledem
získaly na svou stranu totožným skóre - 22:25 a 0:2.
Tím se papírově silnější družstvo naplno rozjelo a zbytek střetnutí opanovalo jednoznačným způsobem. K
dobrému příjmu i tradičně kvalitnímu

zakončení přidalo také obranu vyšší
úrovně, což protivnice odsoudilo ve
třetím dílu do role statistek. Agelky
měly suverénně navrch od začátku
až do konce a urychlily potěšitelně
bezproblémový triumf – 12:25 a 0:3.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

0:3

jak se utkání vyvíjelo...

Bodový vývoj - první set: 1:0, 1:3, 2:5, 3:7,
5:7, 5:9, 7:10, 7:15, 9:16, 9:18, 10:25. Druhý
set: 0:1, 3:1, 3:3, 4:5, 5:10, 6:12, 7:15, 10:16,
12:17, 12:19, 15:20, 18:21, 21:22, 23:23,
23:24, 24:26. Třetí set: 2:1, 2:3, 3:6, 4:11,
6:11, 6:13, 7:16, 8:18, 9:21, 12:22, 12:25.

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Předposlední duel základní části
UNIQA extraligy žen ČR 2016/17
zvládly prostějovské volejbalistky
dle předpokladů bez setové ztráty.
V 17. kole soutěže na půdě šestého
Frýdku-Místku kralovaly většinu
času, pouze ve druhé sadě připustily
vyrovnané drama. Jinak měly navrch
velkým rozdílem a hladkým triumfem upevnily své postavení v čele tabulky.
Pouhý týden po zvrtnutí kotníku se
v základu vékáčka objevila první nahrávačka Hindriksen, nechyběla ani
z nemoci uzdravená smečařka Emonts
coby nejčastěji bodující členka družstva.
A v silném složení Hanačky od začátku
ovládaly dění na palubovce. Herní převaha se odvíjela od kvalitního podání
a pokračovala přes veškeré ostatní činnos-

letos slavíme jubileum...

společnost
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MASOPUST PŘITÁHL NA NÁMĚSTÍ STOVKY PROSTĚJOVANŮ
„Kdo se neumí bavit, nepatří na tento svět,“ zmínila na zahájení primátorka

PROSTĚJOV V říjnu loňského
roku hodokvas, nyní Společnost
pro historii a romantiku
z Ostravy připravila na náměstí
T. G. Masaryka další skvělou lidovou veselici. Historicky první masopust v Prostějově v tak velkém
měřítku se uskutečnil v sobotu
4. února, řezník Krkovička jej
zahájil úderem desáté hodiny
dopoledne pověšením prasete na háky. Už v tu chvíli se
stovkám Prostějovanů začaly
sbíhat sliny...

VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

MTV,“ uznal šéf vékáčka Petr Chytil. Souhlasí s ním i prostějovský kouč. „Bundesliga
je špičková národní soutěž a Stuttgart v ní
bojuje o vedoucí příčku se Schwerinem,
aktuálně je za ním těsně druhý mimo jiné
i před Drážďany coby pravidelným účastníkem Champions League. Navíc Allianz
nedávno ovládl Německý pohár, když
ve finále dokázal otočit průběh z 0:2 na
3:2 právě proti Schwerinu. A kromě toho
velkým rozdílem dvakrát přehrál Kohilu.
Prostě jde o velice silný tým, v konfrontaci
s nímž my rozhodně nejsme favorizovaným kolektivem. Na druhou stranu určitě
předem nic nevzdáváme a o postup se
popereme na maximum,“ zdůraznil hlavní
trenér Peter Goga.
Mnohonárodnostní hráčský mix
MTV vede španělský lodivod Guillermo Naranjo Hernandez a mezi
největší opory patří následující plejerky: slovinská nahrávačka Karmen
Kocar, americká univerzálka Aiyana
Whitney, blokařky Micheli Pissinato
z Brazílie a Nia Grant z USA, smečařky
Renata Sandor z Maďarska a Kim Renkema z Nizozemska plus thajské libero
Wanna Buakaew. „Na soupisce mají
hodně legionářek, a co jsme z řady DVD
záznamů vysledovali, tak jde o skutečně
kvalitní volejbalistky. Každopádně se na
základě získaných poznatků co nejlépe
takticky připravíme a zkusíme svést vyrovnané souboje,“ nastínil Goga.

Ve Frýdku-Místku skvělý
TJ FM
VK PV
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ti na dobré úrovni, což byla pro papírově
slabšího soupeře nepřekonatelná bariéra.
Náskok hostujícího kolektivu tak neustále rostl, klíčově zapůsobila hlavně pětibodová šňůra ze 7:10 na 7:15. Druhou delší
sérii poté vystřihl prostějovský mančaft
v koncovce úvodní sady a skvělým týmovým výkonem uštědřil TJ skoro jednociferný debakl - 10:25 a 0:1.
Při jednoznačném průběhu ale favorit
na chvíli polevil a poměr sil se zkraje druhého dějství vyrovnal. Domácí děvčata
dokonce vedla 3:1, leč Agelky se rychle
vzpamatovaly a vzápětí znovu diktovaly
tempo. Nadále výborně servírovaly, extrémně vysokou úspěšnost měly v útoku.
A když navíc jistě přihrávaly i opakovaně
dokázaly ubránit, nabrala jejich dominance zase výrazných rozměrů (5:10, 7:15).
Teprve pak se Sokolu povedlo soustředěný tlak úřadujících mistryň republiky otupit zlepšeným podáním, což způsobilo
znejistění příjmu VK - 12:17. Zanedlouho Severomoravanky dotáhly dokonce
na 20:22 a kouč Goga si musel vzít první
oddechový čas během střetnutí. Moc nepomohl, neboť vzápětí outsider vyrovnal
na 23:23 i 24:24! Až úplný a pořádně dramatický závěr zlomil lídr tabulky ve svůj
prospěch - 24:26 a 0:2.
Přesto vyvolával herní pokles hostů
společně se zlepšováním domácích
pochyby, jestli zápasu budou stačit

Historicky první masopust v Prostjov zahájil prvod masek za dohledu ezníka Krkovi+ky.

Sobotní masopust zahájila primátorka Prostějova. „Masopust je
ukázka toho, že naši předkové se
uměli ze života radovat a dokázali
si ho užít i v těch těžkých podmínkách, které je provázely. Uměli
se prostě bavit. Říká se, že kdo
se bavit neumí, nemá na tomto
světě co dělat. Proto se, vážení
hosté, bavte, jezte, pijte a tancujte. Buďte rádi, že jste na tomto
světě,“ vyzvala Prostějovany Alena
Rašková. Tato slova pak vystřídaly
rány do bubnů a krátký průvod
maškarních masek po plácku před
muzeem. Netrvalo ovšem dlouho
a slovo si vzal opět řezník
Krkovička. Na stole vedle něj
totiž ležel vypasený pašík, kterého
bylo zapotřebí pověsit na háky.
„Nejdříve ale pro něho musíme
vymyslet jméno, jinak ho přece
nemůžeme sníst! Než ho pojmenujeme, musím vám říct něco
o jeho rodičích. Otec byl pořádný

kanec a jeho matka fakt parádní svině,“ rozesmál okolostojící
početný dav Prostějovanů muž
v řeznické zástěře z počátku minulého století. „Když jsme vloni
tady pořádali hodokvas, dali jsme
pašíkovi jméno Toník. A co teď?
Dobře tedy, děti, tomu dnešnímu
budeme říkat Pepa, nebo raději
Josífek,“ dal na radu místní drobotiny řezník Krkovička.
Josífek byl vzápětí pověšen na
háky a Krkovička přihlížejícím

návštěvníkům masopustu hned
popsal, co všechno z něj bude za
dobroty. A také lidem vysvětlil,
co to vlastně masopust je. „Jde
o slavnost, která odpradávna byla
vlastně předznamenáním čekání
na období půstu. Přesný datum pro masopustní veselici byl
v Čechách stanoven na 26. února,
ale v každém kraji této země si termíny přizpůsobili všelijak, takže
dneska se masopusty konají vlastně
během celého února. A co my

Olomouc
smetla Ostravu

BYLI JSME
U TOHO

Vše se odehrávalo za doprovodu ízné muziky z období Rakousko-Uherska.
Foto: Josef Popelka

ezník Krkovi+ka spole+n se svými pomocníky hned po zahájení masopustu
piložil pod kotle.
Foto: Michal Kadlec

2x foto: Michal Kadlec a Josef Popelka

zatopili pod kotly a dali se do
porcování Josífka. Mezitím lidé,
kterých se i ve špatném počasí
sešlo na náměstí T. G. Masaryka
značné množství, měli možnost
sledovat bohatý doprovodný
program. Po celý den vyhrávala
kapela Klapeto, návštěvníci tleskali i flašinetáři z období první
světové války. Děti i dospělí tancovali s maškarami, kterými se to
na náměstí jenom hemžilo. „Já na
tyto akce chodím strašně ráda. Pocházím z vesnice a jako dítě byl u
nás masopust každý rok. Ve městě
už bydlím přes čtyřicet let, takže
jsem ráda, že trocha té historie už
přišla i sem. Na podobnou akci už
nemusím nikam dojíždět,“ svěřila
se Večerníku Božena Nakládalová.
Pro návštěvníky sobotního
masopustu byly k dispozici
také stánky s nerozmanitějším
zbožím. Pivo i víno tekly
proudem, dlouhé fronty stály
u stánku s masnými výrobky, lidé
od něj odcházeli s taškami plnými voňavých klobás, uzeným
špekem a dalšími dobrotami.
„Taky jsem si toho nakoupil, i když
doktor by mi asi vyčinil. Ale ještě si
hodinku počkám na tu prdelačku,
fakt mám na ni hroznou chuť,“
smál se František Doležel.
Odpoledne
připravili
herci
z ostravské Společnosti pro historii a romantiku také bohaté pásmo
pohádek a říkaček, maškary v čele
s výstavní ježibabou i huňatým
medvědem vzaly i ty nejmenší
do kola a protančily s nimi celé

v Prostějově uděláme z našeho čuníka
Josífka? No samozřejmě prdelačku,
kterou si odpoledne můžete pořídit
za pouhou kačku! Ovšem břicha si
dneska nacpeme i jinými pochoutkami. Uděláme ovárek, jitrničky i jelítka.
Prostě přímo před vámi uděláme pravou domácí zabijačku. Můžete nás při
tom sledovat a kontrolovat,“ vzkázal
návštěvníkům akce řezník Krkovička.
Právě on a jeho pomocníci vzápětí

náměstí. „Když na mého pětiletého
syna ta ježibaba vybafla, Kubík se
strašně lekl a dvacet minut mi plakal
na klíně. A teď s tou maškarou tancuje už půl hodiny kolem muzea,“
podotkla mladá maminka.
Vrcholem celého sobotního masopustu v Prostějově bylo rozdávání zabijačkové polévku za
pouhou korunu. Její vydávání
bylo
odstartováno
přesně
v šestnáct hodin. „Tak to je mazec,
to si ji jdu radši koupit mraženou
do Prioru,“ usykl starší pán, který
stál až na konci zhruba padesátimetrové fronty! Nakonec se ale
prdelačka na všechny dostala, lidé
ji z tácků za deset korun hltali i na
soše svatého Jana Nepomuckého...
Už teď nemůže být pochyb
o tom, že za rok se masopust do
Prostějova opět vrátí. „Masopust
i hodokvas jsou akce, které by
měly být i v budoucnu základními
pilíři našeho snažení o oživení
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prostějovského náměstí. Podle
návštěvnosti soudím, že lidem
se to líbí a určitě přijdou znovu,“
řekla Večerníku náměstkyně
primátorky Ivana Hemerková.

Masopustní maškary vystrašily pár dtí, ale jinak byly milé. Foto: Josef Popelka

SPARTAN RACE v Prostějově zaujal Dti skotaily
➢ zestrany 21

původní reportáž
ortáž

k
PROSTĚJOV Rodiče malých pro Večerník
sportovců věnovali přípravám Zdeněk
prostějovské akce stále populár- VYSLOUŽIL
L
nějšího odvětví spoustu času. Už
v pátečním odpoledni vyrostla na ploše někdejšího fotbalového svatostánku interesantní aréna. Překážky z pneumatik, sněhové hradby, sněhuláci
a střelnice. „Chystali jsme to necelé dvě hodiny, další čas zabralo vymýšlení,
plánování a logistika. Řekl bych tak pět až šest hodin,“ poznamenal Zdeněk
Lhota, jeden z organizátorů a přidal: „Děláme to pro děti. Největší odměnou je jejich spokojený úsměv. Nás to baví a je taky, takže je to v pořádku!“

F o too r e poo r táá ž
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Procházka pneumatikami dala zabrat

Historie prostějovské Spartan Kids
sahá zhruba pět let do minulosti.
„Zakladatelkou je paní Stryková. Já
jsem se aktivně zapojil před dvěma
roky. Děti postupně odrůstaly, tak
jsme založili tuhle kategorii pro
starší. Vedeme ji společně se Zdendou Síglem a máme třiapadesát
dětí,“ informoval Lhota.„Spartan
Kids je o všeobecné tělesné přípravě. Tréninkové zázemí máme v Základní škole Melantrichova, čímž
bych chtěl strašně poděkovat panu

řediteli Pazderovi. Vyšel nám vstříc
a máme ideální prostor na zimní
přípravu.“
Pro skupinu Spartan Kids jakoby
neplatily věčné nářky všech trenérů
mnohem populárnějších sportů,
že nejsou děti. „My si nemůžeme
opravdu stěžovat, že by nám děti nechodily. Ba naopak, volají nám stále
noví zájemci. Z kapacitních důvodů
ale to bohužel nejsme schopní utáhnout,“ mnul si ruce spokojeností
Zdeněk Lhota.

jjaký
aký byl
byl spartan
sparrtann rrace
acce v pprostějově...
roosttějjovvě....

Hod oštpem na snhuláka dti bavil

v lázních...
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Zdolat snhovou bariéru nebylo jednoduché.

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV S výborným nápadem přišla Domovní správa
v Prostějově během pátečních pololetních prázdnin. Lázeňskou
diskotéku navštívily desítky dětí, které v tu dobu zrovna s rodiči neodjely například na hory. A diskotéka v lázních se povedla,
děti se skvěle bavily a parádně si odpočinuly od školy! „Mokrá“
zábava v městských lázních rozhodně nevázla. Například skoky
do vody byly hodně napínavé...
(mik)

REPORTÁŽ NAJDETE
UŽ TEĎ NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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Umíme zacházet se svývýý
mi vydělanými penězi?
zi?
Odborníci tvrdí, že lidé
dé
v České republice nepapatří zrovna mezi finančně
ně
gramotné. Večerníku
k
nedávno jeden z uznávaných finančních analytiků prozradil, že ve
světovém žebříčku jsme se v tomto ohledu
propadli až na 149. příčku. Za námi je už pouze
Mexiko a pár afrických
zemí. To skutečně není
dobrá vizitka. Navíc lidé
z Čech a Moravy patří
k těm nejzadluženějším,
půjčují si peníze doslova
na každou prkotinu. Jak
tedy vyjít se svojí výplatou a kde si popřípadě
nejvýhodněji půjčit. To
vám napoví dnešní speciální tematická strana
Večerníku.
Texty připravil
Michal Kadlec

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

téma večerníku
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LHK! Trenérský štáb Jestřábů rozšířil Ivo Peštuka, držitel licence A
E        ,  
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Ve finanční gramotnosti

ZAOSTÁVÁME

Nejlepší vědomosti o penězích mají
vysokoškolsky vzdělaní čtyřicátníci
s dobrým platem, kteří žijí ve větších
městech. Naopak nejhůř na tom jsou
s finančními znalostmi mladí lidé
se základním vzděláním a malým
příjmem. Odborníci ale tvrdí, že se
Češi a Moravané obecně neumí o své
vlastní peníze dobře postarat a vůbec
s nimi vycházet.
Nijak překvapivé údaje zjistil odborný
průzkum finanční gramotnosti nejmenovaného bankovního ústavu. A i když
podle údajů finančních analytiků znalosti Čechů rostou, stále to není žádná sláva.
Se svými penězi se totiž většina lidí snaží
zacházet obezřetně, ale o finance obecně se příliš nezajímá. Lépe jsou na tom

u
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stoprocentně ho oddlužíme,“

říká odborník Tomáš Novák

RYCHLÝ

vatelé velkých měst a přilehlých oblastí,
odkud do měst dojíždějí. Suverénně tak
vede Praha a Brno. Nejhůř jsou na tom
naopak lidé z okrajových oblastí republiky, především ze severních Čech.

„Pokud klient nezatají všechna fakta,



Prostějovsku zlepšila. V porovnání roku 2015 a 2016
klesla asi o osmnáct procent. Možná je to zpřísněním
možnosti o půjčku si zažádat. Určitě by bylo vhodné
zařadit výuku finanční gramotnosti již na základní
školy, aby se už děti naučily s penězi zacházet a nedostávat se v pozdějším věku do těchto situací.“
!! Dokážete lidem i poradit, jak nejlépe naložit s vydělanými penězi?
„Nabízíme produkty České spořitelny a jsme schopni
lidem poradit, kam a jak investovat. Lidé se jen musí
naučit hospodařit se svými penězi.“
!! Do jaké míry dokážete být úspěšní v procesu oddlužení vašich klientů?
„Naše úspěšnost v procesu oddlužení je závislá na
informacích, které nám klient sdělí a nezatají žádná
důležitá fakta. Potom je úspěšnost stoprocentní!“

> '  
Praha (spo) - A
Autor zlatého gólu ze
světového šampionátu 1999 Jan
Hlaváč se stal novou posilou pražské
Sparty pro rozhodující fázi extraligové
sezóny a prospěch z jeho návratu mohou mít i Benátky nad Jizerou, právě
do tohoto prvoligového oddílu má
totiž už čtyřicetiletý dvojnásobný mistr světa s téměř čtyři sta padesáti starty
v NHL vyřízeny střídavé starty. Stejným věkem se může pyšnit i čerstvá
krev v kabině Komety Brno Kamil
Brabenec. Rovněž čtyřicetiletý forvard
se do města svého mládí vrací po šesti
sezonách na Slovensku, kde dvakrát vyy
hrál kanadské bodování, a pro rozehráá
ní disponuje střídavými starty v Třebíči.

> )  %)
Havířov (spo) – Martin
n Lenďák už
Havířovu v tomto prvoligovém ročníku nepomůže. Třiadvacetiletý slovenský obránce strávil ve Slezsku poslední
tři sezóny a v této naskočil do celkem
pětatřiceti střetnutí WSM Ligy, další
starty však už přidá v polském GKS
Jastrzebie. Košický odchovanec tak
ppo druhých
ý nejvyšších
jy
soutěžích na
Slovensku a v České republice poprvé
okusí elitní ligu a hned se může těšit na
play-off, nový zaměstnavatel 176 centimetrů vysokého zadáka je totiž po
rozdělení tabulky členem lepší části.

}* ( 
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Přerov (spo) – Utkání 48. kola mezi
Benátkami nad Jizerou a Přerovem se
uskuteční až dnes od půl šesté večer,
původní termín 1. února zhatilo počasí.
Právě uprostřed uplynulého týdne totiž
zasáhly Moravu přívaly sněhu a přesně
z tohoto důvodu zůstali Zubři doma a na
cestu do středních Čech se kvůli obtížné
dopravní situaci ani nevydali. Pro oba
celky se jedná o velice podstatný duel
v boji o zajištění předkola play-off a vstupní pozici do vyřazovací části WSM Ligy.

17020210126

složení realizačního týmu dojedeme celou soutěž,“
nastínil Vykoukal.
Posvěcení však s kolegou odborníkem na gólmany dostali
pouze na čtyři utkání a situace se tudíž musela po ponděl-l
ním zdolání Litoměřic urychleně
y
řešit, neboť hned ve středu Jestřáby čekal další mač v Českých Budějovicích. Krátce
před ním pak vedení LHK oznámilo, že trenérský štáb rozši-i
řuje Ivo Peštuka. „Získali jsme člověka, který hokeji rozumí,
zná jej a na základě svých zkušeností nám může poradit.
Rozdělení kompetencí ani pravomocí se rozšířením realizačního týmu o pana Peštuku nijak zásadně nezměnilo. Jednou
z důležitých věcí samozřejmě je trenérská licence A, kterou
my s Jardou nevlastníme a Ivoš ano,“ připustil Jiří Vykoukal.
V první lize mužů Peštuka před lety vedl Havířov, kde vyy
konával také funkcionářskou práci klubového šéfa. Tím
víc pro něho bude pikantní středeční duel jestřábí letky
právě na severu Moravy proti tamnímu AZ.
(son)
Celému tématu se budeme podrobněji věnovat
za týden.
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Exkluzívní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
!!Atakujete elitní šestku a tím přímý postup do play-off?
„Dosud jsme se dívali hlavně pod sebe, abyy
chom udělali nějaký skok nahoru. Důležité bylo
zvládnutí zápasu s Litoměřicemi o šest bodů,
které jsme nechali pod sebou, stejně jako teď
Benátky. Naším cílem teď určitě je zkusit to do
té šestky.“
!!Jak moc pro zvládnutí sobotního duelu
pomohl úspěch z Českých Budějovic?
„Psychicky rozhodně dost, protože tam se
nám utkání fakt povedlo. Aspoň jsme tím
trochu odčinili debakl z listopadu. Do Bu-

dějic jsme jeli zkusit sebrat nějaké body a dva
získané byly super.“
!!V každém střetnutí se můžete opřít o výý
borné přesilovky, jednu z nich jste tentokrát
proměnil vy. Můžete svůj gól popsat?
„Kluci hrají přesilovky dobře celou sezónu a já
jsem přišel až v jejím průběhu, proto se jim tam
ani nechci moc motat, když jim takhle fungují.
Vždycky spíš jen čekám na zadní tyčce, jestli tam
puk někdo dorve. Tentokrát to Krejča (krejčík)
s Novkou (Novákem) perfektně sehráli a posuu
nuli mi to až před prázdnou bránu. Měl jsem v
hlavě, že zakončím z první, ale pak jsem si všiml,
že gólman se stihl rychle přesunout. Proto jsem
puk ještě potáhl a zasunul za něho.“
!!Zajímavá byla vaše přihrávka vzduchem
na Lukáše Žálčíka, kterou přetavil v třetí trefu. Přesně takhle jste to zamýšlel?
„Dostali jsme příkaz od trenéra hlavně hrát jedd
noduše z naší třetiny. V této situaci jsem dostal
puk na prkno a viděl, že je na mě rozjetý proti-i
hráč. Většinou se snažím kotouče buď posouvat
p
na střed Šlahimu jako centrovi, nebo to poslat
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PROSTĚJOV
V Dalším forvardem LHK, jenž se na udolání Benátek nad
Jizerou podílel dvěma kanadskými body (1 + 1), byl třiadvacetiletý
Radim Matuš. Nejdřív pohotovým zakončením strhl vedení zpět
na stranu svého týmu a později filigránsky uvolnil do šance parťáka
Žálčíka při zvýšení na 3:1. Listopadová posila se od svého příchodu
jistotě účasti minimálně v předkole playy
-off výběr LHK potřebuje buď získat ještě do Prostějova prosazuje docela pravidelně.
jeden bod, nebo jakékoliv klopýtnutí Litoměřic. Tohle je tedy takřka tutovka!
Poměrně slibně se vzhledem k aktuálnímu
vývoji jeví též možnost postoupit přímo do
čtvrtfinále vyřazovacích bojů, k čemuž by
ptačí dravci museli skončit po dlouhodobé
fázi nejhůře šestí. Připomeňme, že v případě konečné rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, které mají s Třebíčí lepší a
naopak s Ústím nad Labem horší. „Hned
po Benátkách jsme se na dané téma s klukama bavili v kabině a platí jedno: nedíváme se
nahoru ani dolů, soustředíme se pouze na
nejbližší utkání,“ zdůraznil Jiří Vykoukal.
Tak ať vše dobře dopadne!

Firma Oddlužení Tomáš Novák se zabývá zpracováním návrhů na oddlužení. Pro občany, kteří se
dostanou do dluhů, je to jediné východisko, jak
z „kolotoče“ zadlužení ven. Majitele společnosti Tomáše Nováka požádal Večerník o krátký rozhovor.
!! S jakými problémy za vámi chodí lidé nejčastěji?
„Se zadlužením. Zjistí, že nemohou splácet své dluhy v daných splátkách a včas, například z důvodů ztráty pracovního místa, dlouhodobé nemoci a podobně, a dostanou se
do prodlení. Někteří svoje dluhy řeší dalšími, a tím se potom dostávají do větších problémů a následuje vymáhání
exekucemi, které již nejsou schopni vůbec splácet, jelikož
zde narůstají další úroky a náklady na vymáhání.“
!! Jak moc v současné době trápí Prostějovany
dluhy?
„Nyní se situace ohledně zadlužených občanů na

PROSTĚJOV
V Jako by v probíhající sezóně nemělo vedení prostějovského hokeje změn na trenérských postech ještě dost, udělalo jednu další. V
tomto konkrétním případě doplnění realizačního
týmu třetím koučem Ivo Peštukou (na snímku)
však nejde o žádný převrat, ale spíš jen o administrativní záležitost.
Jak to chápat? Poté, co dvojici Pavel Arnošt - David Kočí
nahradilo před dvěma týdny duo Jiří Vykoukal - Jaroslav
Odehnal, nesplňovali
p
Jestřábi z trenérského hlediska
pravidla stanovená Českým svazem ledního hokeje. „Při
extraligových a prvoligových zápasech mužů musí být na
střídačce aspoň jeden kouč s trenérskou A licencí a já ani
Jarda jji nemáme,“ vysvětlil
y
Vykoukal.
y
Na ČSLH okamžitě zažádal o udělení výjimky, v ideálním případě do konce soutěžního ročníku 2016/17.
„Z téhle sezóny zbývá už jen kousek a kvůli tomu se k
nám žádný z oslovených koučů nehrnul. Tím pádem
jsme věřili, že svaz nám výjimku dá a ve stávajícím

  x  3 G wz G _*%k)

mladí, kteří mají v tomto ohledu nějaké
znalosti díky školskému vzdělávacímu
systému. I tak ale mladí znají lépe ceny
elektroniky než základních potravin.
Nejlepší vědomosti o penězích mají oby-
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jubileum...

až na druhé křídlo Žálčovi, pokud jsme sspolu
domluvení. Ten lobík jsem mu chtěl dát, aale že
na něho prošel až takhle přímo do brejku,, bylo
i štěstí. Natolik dokonale to naplánovat neejde.“
(úsměv)
!!Po sedmi vítězstvích z posledních devíti
d
kol asi v kabině panuje lepší atmosféra, že?
„Já bych řekl, že jsme ani tenkrát nijak nekklesali
na mysli s tím, že se něco nepodaří. Do konn
ce pořád zbývalo strašně moc zápasů a tady
jsou šikovní hráči, kteří za to umějí vzít. Říká
se, že všechno se láme až po Vánocích. M
My
jsme rádi, jak jsme se teď chytili a do plaayy
-off chceme dojít v co nejlepší formě, tam
m
všechno předvést. Teprve nyní začíná býýt
sezóna opravdu důležitá. Co bylo předtím
m
se smázne a vyřazovací boje určí, nakolikk
ročník je nebo není úspěšný.“
!!Jak jste vy osobně prožíval druhou
u
výměnu trenérů a co říkáte na výtečnou
u
bilanci pod dvojicí Jiří Vykoukal - Jaro
oslav Odehnal?
„Do Prostějova jsem přišel v době, kddy
mančaft vedli Arny (Pavel Arnošt) s Kočko
kou
(Davidem Kočím). Snažil jsem se plnit úkkoly,
co mi dávali. Jirku Vykoukala znám dlouuho,
právě přes něho se s mým agentem dojeednáá
val můj přestup sem. Vím, že od něho m
mám
stoprocentní důvěru a to je pro mě v souččasné
chvíli důležité. Snažím se maximálně odvvděčit
v každém zápase.“

“
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Vím, že mám od Jirky
Vykoukala důvěru a to
je pro mě důležité...

Jestřábi ubojovali Benátky a posunuli se do šestky!
LHK PV
HC BEN

3:2

PROSTĚJOV
V Finiš základní části WSM
ligy vychází hokejistům LHK Jestřábi
Prostějov zatím skvěle. Ve 49. kole soutěže těsně přemohli Benátky nad Jizerou,
čímž zvítězili potřetí za sebou a jediný bodík je dělí od definitivní jistoty postupu
do předkola play-off. Navíc jsou blízko
přímé účasti ve vyřazovacích bojích, neboť se bodově dotáhli na šestou příčku
a díky lepšímu skóre ji průběžně obsadili!
Vstup do sobotního zápasu měli přitom domáá
cí rozpačitý a zpočátku se nemohli chytit i vinou
brzkého oslabení. Pomohlo jim však, že hru ve
čtyřech dobře ubránili, a vzápětí protivníkovi
ppředvedli sílu své přesilovky.
p
y V 8. minutě na
jejím sklonku Šlahař krásně švihnul puk z pravého kruhu do protilehlé šibenice - 1:0. Okamžitě
následovalo druhé prostějovské oslabení, leč
ani v něm se hosté do žádných šancí nedostali.
Naopak brejkové sólo podnikl Venkrbec, jehož

bekhend vystihl Halász. Poté Štindlova dělovka
při další početní výhodě o fous minula pravý
vinkl, načež Severočeši trochu nečekaně vyrovy v
nali. Ve 14. Špaček
p
střelou zápěstím
p
napodobil
p
Šlahaře včetně toho, že přesně trefil horní roh
brány – 1:1. Neurovnaná první třetina plná
dvouminutových trestů pak dospěla ke svému
konci přes několik jistých zákroků Kantora
i Žálčíkův pokus z úhlu těsně mimo.
Druhou periodu odstartovala zase přesilová
hra, tentokrát LHK. A znovu se ji povedlo vyy
užít! Běžela 22. minuta, když v závěru hezké
kombinace Matuš ukázkově položil gólmana
a zasunul do zívající klece - 2:1. Opětovně naa
byté vedení mohli Hanáci ještě zvýšit, ale Luňáá
kův odvážný průnik na poslední chvíli zastavil
Víšek a únik Žálčíka zakončený tvrdou ranou
se nevešel mezi tyče. V tu chvíli jestřábí parta
vypadla z role, citelně polevila. A před Kantorem to najednou
j
zhoustlo. V 30. strážce svatyně
y
zlikvidoval nebezpečnou jedovku Černocha,
o chvilku později ho po tečované ráně Bittnera
zachránila tyčka! Benátečtí pokračovali v tlaku,
jenže ze slibné pozice nepropálil Kantora ani
Kolmann a Vykoukalova parta dokázala z protiútoku trestat. V 35. minutě Matuš fotbalově

vzduchem nacentroval za obranu Žálčíkovi,
který pohotově zavěsil zblízka k levé tyči – 3:1.
Tím se Prostějov
j dostal z nejhoršího,
j
zajímavě
j
to zkoušeli aktivní Šlahař i Štindl. Stejně jako
Prokeš na druhé straně však neuspěli.
Skóre se měnilo až po přestávce hned zkraje
třetí části. Uběhlo pouhých třiadvacet sekund
a Plodek z obřího závaru ppropasíroval
p
ppuk za
Kantorova záda. Červené světlo sice nesvítilo,
hlavní sudí přesto trefu uznal – 3:2. Domácí
tím znejistěli a v 47. mohli pykat, naštěstí konn
tr dvou na jednoho po hrubce Holíka zazdil
špatnou finální přihrávkou Prokeš. Vzápětí byl
v samostatném úniku faulován Rudovský, tudíž
rozhodčí nařídil trestné střílení. Jeho exekuce
ovšem jindy produktivnímu forvardovi nevyy
šla. Z toho důvodu drama trvalo a výběr HC se
snažil o nápor, jenž narušovaly výpady LKH do
otevřené defenzivy. Přesto se stav nezměnil ani
po šancovním příklepu Vrbaty, ani po slušných
příležitostech Nováka či Žálčíka. Pět minut
před koncem měl Plodek ideální tutovku poslat
mač do prodloužení, ale sám před bránou si
vylámal zuby na Kantorovi. Když potom dobře vyrazil
y též šumivku Dlouhého a v čase 58.29
putoval za katr Špaček, zdálo se být rozhodnuto.

Leč chyba v rozehrávce dala možnost nebez- čili, nicméně hanácká legie další důležitou
(son)
pečně vypálit Kolmannovi, jehož nápřah výhru s vypětím všech sil uhájila!
Statistiky z utkání a výsledkový
proletěl vedle. V závěrečné půlminutě hosté
servis WSM ligy najdete na straně 22
navzdory oslabení zkoušeli power play a tla-
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„Každý zápas je teď pro nás moc důležitý,
potřebujeme sbírat body do tabulky. Dnes to
bylo takové škaredé vítězství, protože jsme
v některých fázích vůbec neplnili to, co jsme
si řekli před utkáním v kabině. Hlavně hra od
beků byla mizerná. První třetina ještě jakž takž,
ale druhá? Když to řeknu v nadsázce, byla to
čína, guláš a vepřo, knedlo, zelo dohromady
všechno smíchané. Benátky nás tam přehrávaa
ly, fakt špatné. I přesto jsme paradoxně odskočili na 3:1. Ani třetí část pak nebyla o mnoho
lepší, ale prostě jsme ji ubránili. Výhra po takovém průběhu je především dílem bojovnosti.“

w X|>_9\
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„Odjíždíme s prázdnou, takže nejsme spokojení, co se týká výsledku. Hru jsme tady
ale předvedli dobrou a myslím, že moc tomu
z naší strany nechybělo. Opticky jsme byli víc
na kotouči, jenže domácí nás bohužel dvakrát
vyškolili v přesilovce, kterou jsme skoro ubráá
nili a až v posledních vteřinách nám tam pokaa
ždé spadl gól. K tomu soupeř dvakrát ujel sám
na bránu, v tomhle byl lepší. Klukům jsem
však po
p utkání v kabině říkal, ať nevěší hlavu.
Čekají nás poslední čtyři zápasy doma, všechhno máme ve svých rukách, a pokud navážeme
na dnešní výkon, tak desítku uděláme.“

SENZAČNÍ OBRAT a dva body z jihu Čech
M ČB
LHK PV

2:3 SN

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV
Náprava listopadového debaklu 1:9 se
povedla znamenitě. Prostějovští hokejisté nastoupili podruhé v této sezóně
na ledě Českých Budějovic, kde minule
schytali krutý výprask. Rovněž tentokrát
ve 48. dějství nejprve směřovali k porážce, neboť poměrně rychle ztráceli 0:2.
Jenže potom se do papírově silnějšího
mančaftu zakousli a už nepustili, což je s
trochou štěstí dovedlo k setsakramentsky
hodnotnému vítězství po samostatných
nájezdech!
Střetnutí začalo oboustranně svižně, hlavně
hostující hráči pálili na bránu jako diví. Žádný z jejich pokusů v úvodních minutách však
nebyl víc nebezpečný a tak jim střelecká převaha nic nepřinesla. Naopak domácí v 8. minutě přitlačili, jedovku F. Nováka ještě Kan-

tor těžkým zákrokem vytěsnil mimo. Vzápětí
už ale kapituloval, neboť jím vyraženou ránu
Nouzy zblízka doklepl volný Pavlin - 1:0.
Jihočeši navíc pokračovali v náporu díky následné přesilovce, kterou v 13. využili zásluhou Pavlinovy bomby od modré tečované
chumlem těl před Kantorem - 2:0. Odpověď
mohla přijít taktéž v početní výhodě, jenže
Venkrbcovu loženku z mezikruží výborně
zastavil betonem Bláha. Ještě větší tutovku
měl dvě minuty před přestávkou Babka, leč
na konci brejku dvou na jednoho v ideální
pozici minul odkrytou klec.
Favorit si hověl ve dvougólovém
g
náskoku,
přitom opticky šlo o vyrovnaný zápas. Že
Jestřábi protivníkovi herně stačí, potvrdilo
jak pohodově ubráněné oslabení zkraje druhé třetiny, tak další vyložená příležitost Indry,
jehož ekvilibristická teč na konci 25. minutě
skončila na Bláhovi. Fanoušky opět velice
slušně zaplněná Budvar Aréna sledovala
atraktivní hokejj a další velkou šanci měl ppro
změnu výběr ČEZ, ovšem Fronk pohořel
na skvělém zákroku Kantora. Přesně uprostřed mače byl
y strážce pprostějovské
j
svatyně
y
již překonán, při jasné možnosti Škody ho

ale zachránila tyčka. Zdálo se, že Motor nabírá ještě vyšší obrátky, nicméně udeřilo na
opačné straně. V 34. minutě borci LHK ukázali své přesilovkové kvality a Žálčíkův ostrý
projektil odvrácený Bláhou pohotově dorazil
nad ležícím brankářem nehlídaný Luňák 2:1. Vzápětí Jestřáby znovu podržel Kantor
včasným vyjetím proti sólu Vlčka, načež přišel ppro lídra soutěže šok v ppodobě vyrovnání.
y
Čas 37.58, Švec od zadního mantinelu nabil
na levý kruh Fialovi a ten utěšenou šumivkou
vymetl
y
šibenici - 2:2!
Škrt před rozpočet slibně se rýsujícího
úspěchu mohl hostům udělat Grebeňuk,
který fauloval poprvé na sklonku prostřední
části a podruhé okamžitě po svém návratu
z trestné lavice v úvodu třetí periody. Vyy
nikající Kantor podpořený obětavou obranou však pomohl přežít tuhle těžkou čtyřř
minutovku bez pohromy. Pak měli početní
převahu zase ptačí dravci, svírali během ní
soka v mohutných kleštích, jenže bez efekk
tu. Přesto se dostali kousíček k senzačnímu
obratu ve vývoji duelu, když v 48. minutě
Hozák po hezkém individuálním průniku
trefil pravou tyč! Jestřábí letka byla v téhle
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„Měli jsme dobrý vstup do utkání, první
dvacetiminutovku odehráli dobře. Bohužel jsme na to nedokázali navázat a hosté
srovnali. Začali i lépe bránit a my jsme si
vytvářeli méně šancí. Chybí nám hráč,
který by to dokázal vzít na sebe a rozhodl
zápas. Hráče na nájezdy jsme vybírali podle úspěšnosti při tréninku.“
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„Se dvěma body jsem spokojen, ve
vyrovnané tabulce se nám velmi hodí.
Musím poděkovat týmu, že se dokázal
ze stavu 0:2 zvednout a zvrátit vývoj
skóre. Ukázalo se, že jsme schopni
odehrát slušnou partii. Chtěl bych
pochválit hráče také za ubráněná oslabení.“

fázi lepší, na což Budějovičtí reagovali zvýý
šením tempa
p i aktivitou ve snaze strhnout
výsledek zpět ve svůj prospěch. Šrouby se
utahovaly, rostoucí tlak Stavjaňových svěřenců umocnila přesilová hra. V ní zakončoval z obří šance Walker a Kantor vytáhl
další super zásah. Defenziva LHK prostě
vydržela, utkání dospělo k prodloužení.
I tam kraloval mocně finišující premiant tabulky, téměř celých pět minut nastaveného

času strávil nasáčkovaný v obranném pásmu
Prostějova. Nicméně defenziva Vykoukalova
souboru odolala včetně velikánského závaru
po střele F. Nováka a dorážce Vaka, kdy puk
na poslední chvíli odpálil z brankové čáry
Kolář. Došlo tedy na samostatné nájezdy, přičemž tohle definitivní vyvrcholení rozetnul
jedinou proměněnou exekucí Luňák. Dva
nesmírně cenné body tak putovaly do srdce
Hané - 2:3!
(son)

34
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Jestřábi výsledkově zabrali, jsou kousek od jistoty
předkola play-off a reálně bojují o přímý postup
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Který z prostějovských hokejistů se bodověě prosadil
ve všech třech vítězných zápasech uplynullého týdne?
Pouze jediný: námi oceněný šestadvacetileetý útočník. Žalčík nejprve jeden gól dal a u dalšíího
asistoval při pondělním zdolání Litoměěřic 4:3. Poté nahrával na snižující trefu v
Českých Budějovicích, kde Hanáci skolili
favorita 3:2 po samostatných nájezdech.
A nakonec přidal branku i asistenci také
proti Benátkám nad Jizerou, jež na svém
ledě muži LHK přemohli 3:2. Celkový Žálčíkův účet za trio vydařených střetnutí? 2 + 3 = 5! Jako podzimní posila z jihu Čech
se vyplácí náramně, vždyť si v jestřábích službách zatím udržuje vynikající průměr
více než jednoho kanadského bodu na utkání a společně s Tomášem Kvapilem má
nejlepší hodnocení při účasti na ledě, kdy má plus deset.
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aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„Základní část rychle finišuje a v nabitém programu je teď každý zápas
moc důležitý, tím víc se můžeme
radovat z osmi získaných bodů za
uplynulý týden. Výsledkově jsme to
zvládli opravdu skvěle, i když herně
jsme se ve všech třech utkáních místy
hledali. Oba domácí duely si byly
podobné tím, že jsme šli do náskoku
a málem o něj přišli. Proti
Litoměřicím to bylo z 4:1 na 4:3,
s Benátkami z 3:1 na 3:2. Na druhou
stranu jsme i přes dílčí problémy
dokázali tyhle klíčové bitvy dovést
do vítězného konce, což je rozhodující. Svědčí to o naší síle, soudržnosti
a rostoucí ppohodě. Ta se pprojevila
j
také v Českých Budějovicích, kde
to sice zpočátku možná vypadalo na
opakování listopadového debaklu,
ale od stavu 0:2 jjsme výborně
ý
zabrali.
Na jihu Čech u favorita se nevyhrává
často, my jsme to i s trochou štěstí
zvládli. Teď bude pikantní odveta
v úterý u nás doma, kterou rozhodně
chceme získat pro sebe. Rádi byy
chom co nejdřív potvrdili postup do
předkola play-off a zároveň se hodláme porvat o co nejlepší výchozí
pozici pro vyřazovací část.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov
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Rekordní počin mají za sebou hokejisté Prostějova, kteří se dostávají do formy. Svědčí o tom vydařená aktuální bilance...

8
Tolik bodů Jestřábi posbírali během uplynulého týdne díky vítězstvím 4:3 nad Litoměřicemi, 3:2
po nájezdech v Českých Budějovicích i 3:2 nad Benátkami. A vězte,
že osmibodový zisk je v této sezóně
pro muže LHK nejvíc, kolik dokázali v jednom týdnu připsat na své
konto.

 

Původní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Marek
D
SONNEVEND
Ale pojďme postupně. Nejprve Jestřábi minulé pondělí přivítali Litoměřice alias přímého
konkurenta v boji o předkolo play-off. Nad
neoblíbeným sokem, jemuž v předchozích
vzájemných duelech pokaždé vysoko podd
lehli (1:5, 1:4, 3:8), tentokrát vedli ve 47. kole
WSM ligy 2016/17 už třígólovým rozdílem,
aby nakonec uhájili těsný úspěch 4:3. „Věřili
jsme, že tohoto soupeře aspoň jednou během
letošní základní části musíme porazit. Většinu
času jsme hráli dobře a vybudovali si slibný náá
skok, ale závěr jsme si zbytečně zkomplikovali.
Hlavní jsou tři vydřené body, z tohoto utkání
tolik důležité,“ oddechl si kouč prostějovských
mužů Jiří Vykoukal.

Ve středu se svým týmem zdárně procestoval sněhovou kalamitu až na druhý
konec republiky, konkrétně do Českých
Budějovic. A na jihu Čech poté senzačně
obral favorizovaného lídra tabulky o dva
nesmírně hodnotné bodíky zásluhou
otočení z 2:0 na 2:3 po samostatných
nájezdech! „Úvod nám tam příliš nevyšel a
při rychlém vedení Motoru o dvě branky si
možná leckdo vzpomněl na náš listopadový
debakl 1:9 v Budějicích před televizními kamerami. Naštěstí to kluky vyburcovalo, ve
zbytku zápasu odvedli fakt skvělý výkon. A
dočkali jsme se i s trochou štěstí sladké odměny v podobě obrácení výsledku, což asi
moc lidí nečekalo,“ usmíval se Vykoukal.
Možnost delšího oddechu teď Jestřábi v našlaa
pané termínovce nemají, tudíž hned v sobotu
vyrukovali do další stěžejní řežby s kolektivem,
jenž také usiluje o průnik do k.o. vyvrcholení
ročníku. Proti Benátkám nad Jizerou se znovu
odvíjelo vypjaté drama a opět mělo šťastné
vyústění díky finálnímu skóre 3:2. Navzdory
tomu, že hosté byli herně lepší a ještě jim pomohla sporná trefa ze skrumáže na startu po-

slední periody. „Hráli jsme dlouhé oslabení a
chtěli jej ubránit. Jestli to byl gól nebo nebyl, to
opravdu nevím. Červené světlo nesvítilo, hlavní rozhodčí přesto branku uznal. A my jsme se
museli soustředit na to, abychom zápas dotáhli do zdárného konce. Což se i přes celkově horší
výkon povedlo, tři body z tohoto střetnutí mají
pochopitelně velkou cenu,
n “ kvitoval Vykoukal
škaredé vítězství, jak jej sám nazval. K vyrovnání
ovšem Severočechům scházel v úplném závěru
kousek, ačkoliv domácí měli v poslední minutě
a půl výhodu početní převahy. „Ono je to těžké.
Vedete o gól, máte přesilovku a každý hráč na
ledě ví, že nesmí udělat chybu proti riskující-í
mu soupeři. Jakákoliv špatná nahrávka nebo
přeskočení puku přes hůl či střela na naši bránu
může blbě dopadnout, proto musí být v takové
chvíli na ledě pokud možno hráči silní psychicc
ky i na kotouči,“ ohlížel se lodivod Jestřábů.
Tým
ý dokázal z pposledních devíti duelů plných
p ý
sedm ovládnout. Čemu přičítá tenhle progres?
„Těžko říct. Možná tím, že po druhé trenérské
výměně
ý
v sezóně se okamžitě povedlo
p
zdolat
Frýdek-Místek a následně vysoko vyhrát v Ústí.
Tím se mužstvo uklidnilo, nerozhodila ho ani
porážka v derby od Přerova a výsledkově jsme
se teď rozjeli. Herně však musíme ještě přidat,“
nabádal Vykoukal k neusínání na vavřínech.
Stále našlapaný střed tabulky nyní vypadá
následovně: 5. Třebíč 75, 6. Prostějov 73,
7. Ústí nad Labem 73, 8. Frýdek-Místek
68, 9. Přerov 67, 10. Benátky nad Jizerou

Adam Vrba potvrzuje pověst hokejového cestovatele a znovu se stěhuje. Čtyřiatřicetiletý gólman strávil
v Prostějově dvě druholigové sezóny
2009/2010 a 2012/2013, mimo to
však během své dlouhé kariéry stihl
obléknout také dresy Opavy, Vítkovic, Poruby, Chomutova, Havířova,
Šumperku, lotyšského Latgale, norr
ského Trondheimu, belgických Antt
verp, německého Trostbergu, Karr
viné a v posledních dvou ročnících
rovněž Kopřivnice. A právě z tohoto
moravského města, které si už zajistilo účast v play-off východní skupiny
druhé hokejové ligy, se nyní stěhuje
zpátky do zahraničí. Vrba se totiž dohodl na podmínkách s lídrem druhé
nejvyšší polské soutěže Zaglebie Sosnowiec a po dvou zápasech má úspěšnost zásahů 93,5 procenta.

67, 11. Litoměřice 64. Ze základní části
přitom zbývají dohrávky Benátky – Přerov (dnes) a Prostějov – České Budějovice
(zítra) + kompletní tři kola (středa, sobota,
pondělí). Co z toho všeho vyplývá? Že k
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V úterý přijedou Budějovice a v sobotu Kladno
PROSTĚJOV
V Včera si hokejoví Jestřábi po delší
době užili volný den, a že byl po sérii tří vítězných
duelů skutečně zasloužený. Nicméně hektický finiš
základní části WSM ligy 2016/17 na nikoho nečeká a prostějovští muži tak musí znovu do práce.
V tomto týdnu je čeká zápasově atraktivní program
nejen díky důležitosti bitev o každý bodík, ale také
zásluhou špičkových soupeřů.
Tím prvním se stanou v dohrávce 35. kola soutěže České Budějovice, které na Hané nastoupí v úterý 7. února
od 17.00 hodin. Půjde přitom o revanš za ani ne týden
staré vzájemné střetnutí na jihu Čech, kde výběr LHK
favorita dokonale zaskočil překvapivým obratem výsledku z 2:0 na 2:3 po samostatných nájezdech. Bylo to
už podruhé v aktuální sezóně, co lídra tabulky zaskočil

(předtím doma 3:1), naopak debakl 1:9 z Budvar arény zůstává černou kaňkou. Rozhodně však platí, že v
případě opětovného skolení stagnujícího giganta skočí
Vykoukalovi hoši až na páté místo průběžného pořadí!
Extrémně těžké pro ptačí dravce následně bude zvládnout druhý mač ve dvou dnech, neboť hned ve středu
8. 2. od 18.00 hodin je čeká derby v rámci 50. dějství
na kluzišti Havířova. Ten již ztratil poslední teoretickou
šanci na postup do předkola play-off, z tohoto hlediska
mu tedy bude chybět motivace. Na druhou stranu porazit prostějovského rivala určitě chce pokaždé, zvlášť
když se mu na něj letos daří. Svědčí o tom vzájemná
bilance probíhajícího ročníku, jež dosud patří víc AZ
(7:3, 1:2, 1:3). Ošidná role favorizovaného kolektivu
každopádně připadne hostům a půjde o to, zda ji naplní.

Koncem týdne se následně družina LHK představí
zase na vlastním hřišti, a to proti zcela jinému, papírově silnějšímu soupeři. Další divácky lákavý trhák
s Kladnem odstartuje v sobotu 11. února od 17.00
hodin. Rytířům uzmuli Venkrbec a spol. dva body ze
tří dosavadních střetů 2016/17: jeden právě doma
díky výsledku 1:2 v prodloužení, zatímco v hokejově
slavném městě podlehli 1:3 a 2:3 po samostatných
nájezdech. Vyrovnanost těchto soubojů napovídá, že
to Prostějovští na renomovaného soka navzdory třem
porážkám docela umí. Přesto bude překonání rozjetého mančaftu, který neodešel poražen v normální
hrací době z posledních osmi utkání, nadmíru složité.
Kolik toho naši hokejisté vytěží z intenzivní jízdy skrz
tři mimořádně přitažlivé řežby?
(son)
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PROSTĚJOV
V Další veledůležitý souboj
takzvaně o šest bodů přinesl prostějovv
ským hokejistům nesmírně potřebné vítězství. V pondělním vloženém 47. kole
WSM ligy mužů 2016/17 těsně porazili
Litoměřice.

Marek SONNEVEND

V posledních mnoha týdnech platí jedna
rovnice: pokud Jestřábi dají první gól, tak
vyhrají, a opačně. Tentokrát se to znovu
potvrdilo, přičemž vedení získali opravdu
bleskově. Uplynulo pouhých čtyřiaosmdesát sekund, když brankáři Pavelkovi u zadního mantinelu utekl kotouč k Žálčíkovi,
který jej okamžitě přeposlal před zívající
klec Matušovi a ten měl snadnou práci - 1:0.
Vzápětí se Pavelka musel hodně ohánět
vůči tečované jedovce Nováka, zanedlouho
premiérově zasahoval i Kantor proti pokusu
Stoklasy. Herně navrch však měli domácí,
jejichž pohodu zvýraznil Zadražil ukázkovým
ý hitem na Pilaře. V 9. a 14. minutě ppak
Štindl dvakrát uvolnil své parťáky do slibné
šance, jjenže Žálčík ani Krejčík
j neproměnili.
p
Také Švec v 15. ztroskotal dobrou ranou z
mezikruží na rozchytaném Pavelkovi, načež
zlepšenému soupeři vyšel závěr úvodní třetiny. Příležitost Hantáka v 19. ještě vyrazil
Kantor, ovšem sedmapadesát vteřin před

sirénou Kallovu přihrávku pohotově sklepl
mezi tyče Veselý - 1:1.
Inkasovaná branka do šatny obvykle s postiženým týmem otřese, leč v případě LHK
se nic takového nestalo. Ba právě naopak!
Vykoukalovi svěřenci se v kabině zdravě
nabudili a zkraje druhé části podnikli klíčový úder. Pouze třicet sekund potřebovali
k opětovnému stržení skóre na svou stranu, o což se tvrdým příklepem postaral
Fiala - 2:1. A ve 23. minutě předal Krejčík
před svatyní Rudovskému, jenž krásným
blafákem dokonale přelstil Pavelku - 3:1!
Kališníkům z útlumu nepomohla ani přesilovka, místo toho pokračovala prostějovská
převaha. Teprve postupem času výběr HC
zvyšoval aktivitu a v 33. ho dělily centimetry od snížení při Koptově bekhendu do
tyče v oslabení. Hanákům dělalo v této fázi
střetnutí problémy litoměřické napadání
jejich rozehrávky, naštěstí chyby či nepřesnosti zůstaly nepotrestány.
Vstupy do jednotlivých třetin vycházely jestřábí letce výborně, což platilo také o třetí
periodě. Jenže ve 43. přišlo defenzivní zaváhání, Kopta doklepával do odkryté klece
a jen obranný zákrok Nováka na brankové
čáře odvrátil pohromu doslova v poslední
chvíli. Zanedlouho platilo na druhé straně
otřepané „nedáš - dostaneš“ díky bryskně
využité početní výhodě, během jejíchž šesti
vteřin Žálčík zblízka překonal Pavelku - 4:1.
Zdálo se, že je rozhodnuto, ale zdaleka nebyy
lo. Stačila totiž minuta, aby Stadion korigoval
poté, co Veselý vystřelil, Kantor odvrátil a
volný Kalla dorazil - 4:2. Tohle ještě nezna-
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„Za tři body jsme samozřejmě moc rádi. Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale zbytek první
třetiny pak odehráli nějak divně. Od vstřeleného gólu jsme šli výkonem dolů, což bylo potřeba o přestávce nahlas říct. Do druhé části jsme pak odstartovali zase líp, mančaft měl tempo
a dokázal jej držet, na začátku třetí třetiny jsme dokonce odskočili na 4:1. Druhý gól soupeře
vzápětí beru, ale takovou třetí branku po ztrátě na vlastní modré čáře prostě dostávat nesmí-í
me. To byla neomluvitelná chyba, vinou které se tým dostal do velkého presu, aby zápas vůbec zvládl. Naštěstí posledních osm minut jsme už odehráli velice dobře a důležité vítězství
udrželi. Proč nechytal Kuba Neužil? Má lehčí zranění. Pavel Kantor odvedl kvalitní výkon,
pochytal všechno, co měl, a za inkasované góly nemohl. Byl pro nás oporou.“
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OLŠANSKOU LOĎ ZKUSÍ
ZACHRÁNIT SEDLÁČEK!
OLŠANY U PROSTĚJOVA Zvučná posila. Předposlední tým Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku bije na poplach. Klubové vedení se po prachbídném podzimním vystoupení rozhodlo
k výměně trenéra. Petra Navrátila, jenž s týmem uhrál pouhých deset bodů, střídá na lavičce bývalý
reprezentant a vyhlášený bouřlivák Roman Sedláček! „Je to tak. Máme nového trenéra. Domluvili
jsme se na výpomoci pro jarní část,“ potvrdil Večerníku Milan Elfmark, šéf olšanského klubu.

EXKLUZIVNĚ

 na
33

„Na to, jak se v téhle sezóně trápíme se střílením gólů, si nemůžeme dovolit soupeře pustit do
tříbrankového vedení. Zápas nás stály hloupé individuální chyby, protože většinu času jsme
byli aktivnější, když domácí se svým náskokem hráli víc z obrany a my jsme neustále dotahovali. Pomáhal nám agresivní forčeking prostějovské rozehrávky, ve třetí třetině jsme se dostali
na kontakt a nakonec chyběla k remíze jediná trefa. Přibrzdila nás zbytečná vyloučení, to poslední si rád prohlédnu na videu. Poslat hráče na trestnou tři minuty před koncem za takový
zákrok, když se jinak skoro nevylučuje, bylo dost zajímavé. Těžko jsme však mohli očekávat,
že nám v Prostějově pomůžou rozhodčí... Obecně letos nedostáváme moc gólů, jenže tentokrát jsme inkasovali několikrát lacino. Dobrá obrana nám přestala fungovat!“
mezi kruhy. O možnost zvýšeného tlaku
se pak hosté připravili vyloučením a tenhle
fakt v podstatě odvál jejich reálné myšlenky
na vyrovnání. Definitivně rozhodnout mohl
Novák, leč v jasné tutovce orazítkoval tyčku.
Následně Severočeši zkoušeli v poslední minutě zoufalou power play, ovšem naprosto
bez efektu. A tři body značné hodnoty tak
zůstaly v Prostějově!
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VITÁSEK JEDE KVITOVÁ
i na Švédské hry

LIBEREC, PROSTĚJOV Druhé
pozvánky do reprezentace v řadě
se dostalo hokejovému obránci
Ondřeji Vitáskovi. Prostějovský
rodák v barvách Bílých Tygrů tak
dostane šanci rozšířit svou bilanci pětadvaceti startů a dvou zásahů, a nastoupí-li šestadvacetiletý
zadák do všech tří utkání, dotáhne se v počtu odehraných utkání

za národní tým na dalšího zdejšího odchovance Petra Kumstáta!
„Moc si cením toho, že jsem byl povolán dvakrát za sebou, zvláštně pak
po tak dlouhé pauze. Pokusím se
odvést maximální výkon, abychom
mohli být já i trenér spokojeni,“ těší
se úřadující extraligový šampion na
další díl seriálu Euro Hockey Tour.
>>>dokončení na straně 33
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NA KANÁRECH

Majitel i trenér to ovšem odmítli, POŽADUJÍ VÍC
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PŘEROV Tohle už něco znamená.
Zástupci společnosti Troubecká
hospodářská v kauze diskvalifikovaného vítěze Velké pardubické
Nikase nabídli žalobcům půldru-
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hého milionu korun. Tyto peníze
však majitel koně Petr Kupka i trenér Stanislav Popelka odmítli. Stále totiž trvají na tom, že jim a žokeji
Marku Stromskému vznikla škoda

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Hokejisté Prostějova řádí. Uplynulý týden dokázali ukořistit osm
bodů z devíti možných a posunuli se
již na šestou příčku WSM ligy, která
zaručuje čtvrtfinále play off!
DEBAKL:
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menalo žádné velké nebezpečí, zvlášť když
borci LHK vzápětí přečkali sokovu přesilovou hru. V 52. minutě však vedoucí kolektiv
vyrobil obří minelu ve vlastním pásmu, kterou s díky využil opakovaným zakončením
Stoklasa - 4:3. Místo pohodového závěru
se tudíž rozpoutalo drama, jež mohl čtyři
minuty před koncem poslat do prodloužení
Veselý. Kdyby neminul puk v ideální pozici

sport

Zdeněk VYSLOUŽIL

ZJISTILI
JSME ...

Mezi hokejovými
j ý mantinelyy
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PROSTĚJOV Vítězné časy se vrátily! Hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov vyhráli všechny tři prvoligové bitvy uplynulého týdne, celkem z náročného týdne od 30. ledna do 5. února vytěžili
fantastických osm bodů. A jejich účast ve vyřazovací fázi je tím
pádem už skoro úplnou jistotou!

Pondělí
6. ledna
února2017
2017
Pondělí 30.
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

minimálně 2 350 000 korun. Další
stání celého sporu proběhlo uplynulou středu 1. února.
Diskvalifikace vítězného Nikase
z loňské Velké pardubické znamenala pro stáj Na srdéčku u Hvozdu
nejen nepředstavitelné komplikace, ale i citelnou finanční újmu.
Prostějovský majitel Petr Kupka
po výrobci krmiv žádá dva miliony
korun, které by získal coby majitel
vítězného koně nejprestižnějšího
domácího dostihu. Zhruba čtvrt
milionu korun požaduje trenér Stanislav Popelka, který měl náklady
i se zajišťováním důkazů o své nevině a sto tisíc korun žokej Marek

Stromský. „Mimosoudní vyrovnání
jsme odmítli, neboť nezohledňovalo naši skutečnou ztrátu. Požadujeme minimálně osmdesát procent
majetkové újmy a to nemluvím
o újmě nemajetkové. Stále si stojíme
za svým, že jsme žádnou chybu neudělali, přesto jsme za ni byli tvrdě
potrestáni,“ vyjádřil se Petr Kupka.
Spor se točí kolem krmiva pocházejícího od společnosti Troubecká
hospodářská. Podle výsledků analýzy
vzorků krmiva, které předložila žaloba, v něm byly zakázané látky, kvůli
kterým byl vítězný Nikas diskvalifikován z předloňského ročníku Velké
pardubické. A to i přesto, že množství

dopingu bylo poměrně malé a nemohlo ovlivnit jeho výkon.
Zástupci společnosti své pochybení
u soudu od počátku odmítají s tím, že
nic nedovoleného do krmné směsi nepřidávali. Z předloženého výpisu SMS
zpráv však vyplývá, že jeden z představitelů společnosti připustil, jakým
způsobem se zakázané látky mohly
do krmiva dostat. „Je to asi ze suroviny
dodavatele,“ napsal Rusek trenéru Popelkovi. Žalovaná společnost již celou
záležitost nahlásila pojišťovně, která se
stala účastníkem řízení.
Rozsudek dosud nepadl, jednání
bylo za účelem výpovědí dalších
svědků odročeno na 1. března.

NÁVRAT KRÁLE
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Podle staré mytologie měla Haná svého dávného krále, který se jmenoval Ječmínek. A to podle
místa jeho narození. Nechme teď stranou, že se
dávný příběh pravděpodobně odehrává spíše
v Maďarsku a dává vysvětlení založení tamější
vládnoucí dynastie Arpádovců, kteří vládli ve stejné době jako u nás Přemyslovci, v případě prostějovské adaptace by mohl tento panovník dostat
třeba jméno Kamil. Právě jeden nositel tohoto
jména dokázal ve zdejším hokeji dosáhnout na
největší úspěchy za dlouhé období, když se hráči
pod jeho vedením dostali i na čelo druhé nejvyšší
soutěže, než si musel dosti nečekaně vyklidit pracovnu po jednom vysokém debaklu, který mohla
shodou okolností vidět v přímém přenosu každá
tuzemská rodina. Jeho nástupcům se na jestřábím trenérském postu zdaleka tak dobře nevedlo
a naopak po zkušeném kouči sáhl nedaleký Přerov,
který si procházel těžkou krizí a měsíc a půl čekal
na výhru. O předminulém víkendu se tak tento
muž vrátil do Prostějova a po utkání se mohl díky
vítězství usmívat. Avšak tentokrát v roli hosta.

Před pár dny žila celá Severní Amerika All-Star
Game NHL, nedávno se sešly největší hvězdy
i její rádoby ruské obdobě KHL. Takové souboje
mají své místo i třeba ve slovenské extralize nebo
v jiných halových kolektivních sportech, avšak
v českých hokejových luzích a hájích už poslední dekádu ne. V závěru své existence se tato akce
pravda potýkala s klesajícím zájmem samotných
hráčů a posléze i diváků, avšak v zájmu oddílů
i hráčů by měl být pravý opak. Jen díky sponzorům je možné, aby byli profesionální sportovci
štědře honorováni a pro sponzory je zase důležité,
aby měla jejich reklama díky sledovanosti patřičnou odezvu. Jejich společným cílem je tedy ukázat vždy tu konkrétní soutěž v co nejlepším světle,
aby atraktivita pokud možno neustále stoupala,
nebo alespoň neklesala. A k tomuto se právě hodí
i myšlenka koncentrace hlavních tváří dané soutěže na jednom místě, exhibiční utkání plné parádiček, které samotný ostrý zápas nenabídne,
a navrch spousta dovednostních soubojů pro obdiv i pobavení.

V refrénu již téměř dvacet let staré písničky od
skupiny Chinaski se zpívá „Nic není jako dřív,
nic není, jak bejvávalo“. A přesně takový text se
hodí na letošní vystoupení Orlů při srovnání
s předešlými sezónami. I v nedávné minulosti
sice platilo, že oddílový měšec nebyl bezedný
a muselo se vystačit s omezenou sumou, přesto
se vždy podařilo sestavit natolik kvalitní kádr,
že se prostějovský basketbal neustále pohyboval na špici a pravidelně dokráčel alespoň
do semifinále nejvyšší soutěže. Aktuálně však
situace příliš růžově nevypadá, naposledy tým
schytal debakl v Nymburku. Navíc mužstvo
před sezónou i během ní opustila řada opor
a obměněnou skvadru čeká nezvykle tvrdý
boj ve skupině A2 o samotný postup do play-off. I kdyby se zadařilo, na lepší výsledek než
nakouknutí do čtvrtfinále to přesto nevypadá.
Skončit osmý a narazit na Nymburk znamená
jistý konec, ani sedmá pozice a bitva s Pardubicemi či Děčínem nedává moc nadějí. Ostatně
sami Orli připouští - hlavně se zachránit!

Prostějovský tenista Jiří Veselý pozici jedničky českého daviscupového
týmu neustál. V Austrálii nejprve
podlehl v singlu bez zisku setu
Thompsonovi, v úplně stejně dopadli i v deblu s nováčkem Šátralem...
@|#2!Q
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Přesně tolik branek inkasovali druholigoví fotbalisté 1.SK Prostějov v posledních třech přípravných zápasech.
Navíc nevstřelili jedinou, čímž dali zavděk myšlenkám, jak to druholigové
jaro bude jenom vypadat...
&}!`Q

u&)+b~ `*%!(
&~b"2( B!(
 @+b
%! | "b!g*z
Šéf prostějovských boxerů
PETR NOVOTNÝ komentoval
výsledky asociační ankety
`!_%*Q

BLANKA ŠKODOVÁ
LHK Jestřábi Prostějov mají svoji
hokejovou reprezentantku! Přestože
je rodačkou z Uničova a více toho
odehrála za olomoucký klub, momentálně patří pod místní oddíl, který nedávno
dávno začal dávatt dohromady
dohroma
dohro dy
ké družstvo.
ženské
Škodová
dovvá ovšem
nyyní bojovat
bude nyní
s národním
odnním týmem
o účast
st na
n olympijrách v příšš
skýchh hr
hrách
ocee.
tím roce.
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letos slavíme jubileum...

( &  "

prospěšného projektu Olomouckého kraje byli od začátku. Snažíme
se, aby všechny projekty TK PLUS
svým významem a věhlasem překračovaly hranice regionu, propagovaly
město Prostějov a Olomoucký kraj,“
říká první muž marketingové společnosti Miroslav Černošek.
Také letos budou v rámci ankety
oceněni sportovci, které vybrala
hodnotící komise v celkem osmi
kategoriích. Skleněnou trofej se
znakem Olomouckého kraje si
odnesou tři nejlepší jednotlivci,
družstvo, nejlepší junior a juniorské družstvo, nejlepší trenér a handicapovaný sportovec a sportovkyně. Nebude chybět ani Čestná cena
a Cena Olomouckého kraje.
„Zůstáváme u osvědčeného modelu. Vždy se snažíme, aby večer byl
slavnostní a současně pro všechny
přítomné taktéž příjemný. Vyhlášení Sportovce Olomouckého kraje
 %  5       !      ###

  

čím podobným nepočítali. Podařilo
se nám ale poskládat kvalitní tým,“
usmíval se spokojeně Josef Pekárek.
Prostějovští borci tak mohou pravděpodobně skončit nejlépe na druhé pozici. Důležité budou následné
domácí mače s Třeboní a bratislavským Ružinovem. „Doma se musí
vyhrávat. My jsme teď po hodně
dlouhé době prohráli, tak se snad
vrátíme na vítěznou vlnu,“ neztrácí
víru Petr Novotný. Zbývá dodat, že
vedle dvou domácích vystoupení čekají prostějovské „Býky“ ještě cesty
na sever Čech do Děčína a Ústí nad
Labem.

|3_>`_]X{%QW3_>\_$

Druhou polovinu sestavy již měli nabitější Ostravští. Do vedení je poslal
Polák Adamiec, následně místo Táborského nastoupivší Pavelka nestačil
na Šátka a bylo prakticky vymalováno
4:8. Snížení zařídil podle předpokladů Tlkanec (6:8), ale hvězda hostů v
supertěžké váze Wierzbicki potvrdil
svou třídu technickým K.O. proti debutantovi Zezulkovi.
Hosté tak zvítězili 10:6 a při triumfu
i v prvním vzájemném duelu 12:4
tak mají před družinou DTJ prakticky pětibodový náskok. „Myslím,
že jsme udělali rozhodující krok k titulu. Před sezónou jsme vůbec s ně1. SCB Ostrava
5
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0
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práce trenéra. Každý rok jsem si dělal
individuální zimní a letní přípravu. Asi
dva roky už se zabývám mentálním
tréninkem a sportovní psychologii,
takže bych teď chtěl svoje zkušenosti
předávat dál.“
!! Jaké byly ohlasy?
„Spousta lidí mi psala, ať nekončím.
Fandí mi a za to jim moc děkuji. Ale
já se teď chci zabývat trénováním
a to mi zabere hodně času. Neumím
si představit, že bych do toho ještě
naplno trénoval tak, abych mohl boxovat v nejlepší formě. Řekl jsem si
tedy, že radši skončím než boxovat
s pocitem, že jsem zanedbal přípravu
na zápas.“
!! Nemyslíte, že je škoda končit na
vrcholu?
„Do jisté míry ano. Ale zároveň si myslím, že jako trenér budu klubu ještě
prospěšnější.“ (úsměv)
!! Jak dlouho jste se vůbec doposud věnoval boxu?

PROSTĚJOV Po mnoha letech získal prostějovský odchovanec
titul boxerského šampiona republiky. Řeč je o letos pětadvacetiletém Ondřeji Dudkovi, jenž se dostal na vrchol takzvané„muší“
váhy do 52 kilogramů. Na šampionátu v roce 2015 získal bronz,
loni už přemožitele nenašel. Nečekané rozhodnutí o skončení
kariéry mělo své logické důvody...

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník
k
Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
!! Na sklonku kariéry jste získal
titul mistra republiky. Je to váš největší úspěch?
„Ano, a zároveň je to nejvíc, co jde
u nás dosáhnout.“
!! Jak jste se na šampionát chystal?
„Příprava se skládala z několika prvků.
Po kondiční stránce jsem makal sám,
co se týče techniky, tak tu jsem piloval
s trenérem Petrem Novotným. A se
silovým tréninkem mi pak pomáhal
trenér vzpěračů Robert Šemnický.
Mezi vzpěrači a boxery teď funguje
určitá spolupráce a je to ku prospěchu obou sportů. Zázemí, které jsem
v Prostějově měl, mělo obrovský vliv
na mém zisku titulu. Za to bych chtěl
poděkovat všem, co se na tom podíleli. Zároveň je to pro mě obrovská
motivace v klubu pokračovat v roli
asistenta trenéra mládeže a kdo ví,
třeba brzy společně vychováme další
šampiony...“ (úsměv)
!! Překvapivě jste se rozhodl skončit s aktivní kariérou. Co vás k tomu
vedlo?
„Tak nějak jsem dosáhl vrcholu, protože v mé muší váze se neboxuje extraliga
a česká reprezentace tuhle váhu neobsazuje. Tím pádem už se v tuzemsku
nemám kam posunout. A taky mě láká

( ' $-/ 0 1

EXKLUZIVNĚ

„Boxuju asi osm let, závodně pak šest.
Jsem odchovancem prostějovského
klubu a za tu dobu už mi BC DTJ přirostl k srdci.“
!! Co vám tento sport dal do života?
„Strašně moc. Hlavně ve mně naplno vyvinul životní hodnoty, jako
jsou respekt, pokora a úcta. Ale
nepleťme si pokoru se skromností.
Skromný jsem nikdy nebyl, vždy
jsem chtěl být nejlepší a udělal jsem
pro to maximum.“
!! Jaká tedy bude vaše nejbližší budoucnost?
„Budu působit jako asistent trenéra
mládeže v klubu BC DTJ Prostějov.
Máme tu výborné trenéry na techniku, takže já si zase dávám za úkol
mladé boxery, možná do budoucna
i boxerky připravit na zápasy fyzicky, ale především psychicky. Dnes
už před zápasem nestačí říct boxerovi: ´Jardo, ty na to máš´. Podle
některých odborníků dělá psychika
až osmdesát procent výkonu a v tomhle směru jsme v České republice
oproti světové špičce trochu zaspali.
Je to také vidět především na mezinárodních akcích, kde nám trochu
ujíždí vlak.“

„Jako trenér budu klubu ještě prospěšnější,“
objasňuje své rozhodnutí Ondřej Dudek

VYHRÁL TITUL A SKONČIL!

vnímáme jako možnost setkání lidí,
kteří se v průběhu roku kvůli velkému vytížení míjejí. A rovněž jako PROSTĚJOV Cesta za obhajookamžik, kdy ještě jednou můžeme bou je prakticky neprůchodná.
vítězům poděkovat za skvělou re- Výběr prostějovských boxerů má
prezentaci celého regionu,“ dodal sice do konce extraligy odboxovat
ještě čtyři zápasy a pouze čtyřbomanažer Lenz.
„Vedení kraje si velice váží úspěchů dová ztráta na vedoucí Ostravu se
našich sportovců na vrcholových nezdá nesmazatelná. Jenže... Resoutěžích a turnajích. Pokračování alisticky se dá říci, že se zlatý sen
této ankety je kromě finanční pod- rozplynul. Momentální lídr tabulpory jednou z možností, jak našim ky by totiž musel ze čtyř utkání
sportovcům a jejich trenérům po- hned třikrát zaváhat a to se při vší
děkovat za jejich sportovní výkony a úctě k soupeřům nedá předpokláskvělou reprezentaci Olomouckého dat. „Myslím, že už je rozhodnuto.
kraje po celém světě,“ uvědomuje si O titulu se rozhodne mezi Ostravýznam ankety hejtman Oto Košta. vou a bratislavským Ružinovem.
Letošním vyhlašováním provede My chceme skončit alespoň drusportovce i diváky opět zkušený zí,“ potvrdil Petr Novotný, trenér
moderátor Petr Salava, hudeb- prostějovských boxerů.
ní vystoupení zajistí slovenská
Zdeněk VYSLOUŽIL
zpěvačka Jana Kirschner a Václav
Lebeda, vystupující pod pseudo- Výběr BC DTJ potřeboval v mi(lv) nulém kole s Ostravou nutně
nymem Voxel.
bodovat. S výhodou domácího
prostředí a oslabenou sestavou Severomoravanů se zdál skalp doposud
neporaženého celku reálný. Optimismus navíc vzrostl po výhrách ve
dvou nejnižších vahách. „Rozehrané
to bylo dobře,“ ohlédl se Novotný.
„V první polovině zápasu jsme počítali i s vítězstvím Bártla. Ten však neměl svůj den a zaslouženě prohrál...,“
zalitoval kouč. Místo očekávaného
vedení 6:2 tak panovalo průběžně skóre 4:4 a šance se přiklonily
na stranu hostů. „Remízu bychom
i brali, překvapil však Martin Prázdný, který jasně přeboxoval Bártla,“
usmíval se ostravský manažer Josef
Pekárek, jenž v minulosti odboxoval
několik zápasů za Prostějov.

tovci se rekrutují i z divácky
méně atraktivních odvětví.
„Samozřejmě že největším úspěchem loňského roku byli prostějovští medailisté na olympiádě. Až
nečekaně úspěšní byli ale například
šachisté. Nechejme se překvapit,“
zlehka napověděl Smetana.
Mnohem většímu zájmu se těší
i fotosoutěž. Snímky amatérských
sportovních fotografů jsou součástí ankety v posledních dvou letech
a každoročně jich přibývá. „Nemám
přesné počty, ale mohu říci, že letos
už máme větší výběr než v předchozích dvou letech,“ komentuje Pavel
Smetana.
Uzávěrka pro zaslání vašich snímků je 6. března 2017. Soutěží se ve
dvou kategoriích, a sice umělecká
sportovní fotografie a sportovní
(zv)
fotografie.

vé
Zasílejte s
fotografie
médií – rozhodne svým hlasováním
široká sportovní veřejnost. „Letošní
novinkou je, že se může hlasovat přímo prostřednictvím našich webových stránek. Nemusí se tedy posílat
e-maily nebo vystřihovat kupony,“
vzkazuje příznivcům Smetana. „Jeden z vylosovaných hlasujících obdrží přímo na slavnostním vyhlášení
zahraniční zájezd od partnera ankety. Letos je opět partnerem ankety
Cestovní kancelář VLHA.“
Na slavnostním galavečeru budou
k vidění vedle sportovců i hudebníci. „Jedním bude profesionální
zpěvák či zpěvačka. Druhý bude
opět amatérský hudebník přímo z
Prostějova nebo regionu,“ potvrdil
předseda sportovní komise.
V zatím došlých návrzích
není žádné mega překvapení, i když velmi úspěšní spor-
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,   TITUL je prakticky
PROSTĚJOV, OLOMOUC Už
tuto středu 8. února budou známi
vítězové jednotlivých kategorií
ankety Sportovec Olomouckého
kraje, kterou hejtmanství každoročně vyhlašuje ve spolupráci
s marketingovou společností TK
PLUS. Letošní ročník je už šestnáctý v pořadí a proběhne od
19.30 hodin v Městském divadle
v Prostějově.
„U tohoto projektu jsme od začátku
a musím přiznat, že z toho máme
radost. Těší nás důvěra Olomouckého kraje, stejně jako skutečnost, že
si anketa získala vysokou prestiž.
Ocenění pravidelně bývají úspěšní v
celosvětovém žebříčku. Potvrzují, že
v regionu máme špičkové sportovce,“ konstatoval s úsměvem David
Lenz, manažer TK PLUS.
„Anketa Sportovec Olomouckého
kraje má za sebou patnáct ročníků
a vážíme si toho, že jsme u tohoto

PROSTĚJOV Vyhlášení v Hotelu Tennis Club, dvanáct kategorií
a vystoupení známého umělce.
Tradiční anketa Sportovec města Prostějova bude za sebou mít
v brzkém čase již dvanáctý ročník,
přičemž její režie se v posledních
letech ustálila. „Sešlo se nám velké
množství nominací. Pořád to ale
není úplně ze všech odvětví, jak
by si člověk ideálně představoval,“
informoval Pavel Smetana, předseda Sportovní komise Rady města
Prostějova, která celou anketu od
prvopočátku organizuje. Od samého zrodu ankety je rovněž hlavním
mediálním partnerem i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, nejčtenější regionální periodikum.
Samotná Sportovní komise rozhodne o vítězích jedenácti kategorií,
o triumfátorovi té dvanácté – Ceny

Sportovec města v tradičním duchu

17011910069

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

zlomená dvě žebra a další nalomené. Vzhledem k povrchovému
zranění se mu navíc do hrudníku
dostal vzduch, takže byl neprodleně hospitalizován na jednotce
intenzivní péče!
„Martin bude mimo hru bezpochyby dva měsíce. Je to samozřejmě krajně nepříjemné, protože
v současné době nemáme v pořádku ani jednoho ze zkušené stoperské dvojice Sus - Schuster. Důležité
ale je, aby se Martin plně uzdravil,“
komentoval situaci v sobotu večer
Petar Aleksijević, jeden z trenérské
trojice 1.SK Prostějov.

A ještě jedna neuvěřitelná perlička závěrem. Po faulu na Kroupu
a výměně názorů na hřišti došlo ke slovní přestřelce i mezi
lavičkami, která měla nečekaný
průběh. Z úst domácího trenéra se vyrojily výhružky na svého
kolegu, že si to po zápase rozdají
a trenér hostí pak pojede do nemocnice za svým hráčem!
Na této úrovni málo uvěřitelná
slova. Dlužno dodat, že se členové skalického realizačního týmu
po zápase ještě na hřišti okamžitě
omluvili s tím, že „kolega je trochu
horkokrevný“...

fotbal
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz
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Tomáš Kaláb

ké bolesti a prohlubenina svědčila
o zasažení žeber.
Po delším ošetření byl hráč odnesen na nosítkách, ošetření
v místní nemocnici ale odmítl.
Spoluhráč Halouska jej nakonec
teprve po zápase dopravil autem
zpět do Brna, kde v bohunické
nemocnici přišla po vyšetřeních
nepříjemná diagnóza. Sus má

SKALICA Nevesele odjížděla prostějovská výprava 1.SK z druhého výjezdu k bývalým federálním partnerům. Vedle jasné porážky 0:3 od domácí Skalice si totiž přibalila ke značné marodce
zásadní a dlouhodobé zranění stopera Martina Suse, což je pro
jarní část Fortuna FNL velká komplikace...
Stalo se to po hodině hry sobotního
přípravného duelu, kdy koleno soupeře zasáhlo prostějovského zadáka
Suse po odehrání míče dost nešťastně do oblasti hrudníku. Prvotní příznaky vyraženého dechu se ovšem
vzápětí projevily jako problémy
mnohem závažnějšího druhu. Vel-
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měl koncentrovat veškerou snahu předvést trenérům své kvality.
Naopak působil dezorientovaně
a nepředvedl ani to základní, co hráči jeho kategorie mají, tedy rychlost.
Co je ještě horší, příliš nadějně nevypadají ani plánovaná angažmá
Josefa Čtvrtníčka s Tomášem Machálkem, v jejichž případě jde především o dohodu příslušných klubů, která se notně vzdálila. Zatímco
Čtvrtníček by byl jednoznačným
přínosem, ale Zbrojovka má za jeho
uvolnění poměrně značné finanční požadavky, v případě Machálka
zase třetiligová Líšeň, kam podepsal hostování těsně před projevením zájmu jeho bývalého klubu,
zase požaduje jako kompenzaci dva
hráče, což v současných podmínkách asi nebude v silách Prostějova
splnit.
(tok, pk)
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1905. Na cestě byl i Jan Vošahlík,
který prošel například pražskou
Slávií, Jabloncem či Příbrami, působil také v Kazachstánu a naposledy
hrál za maďarský Mezőkövesdi SE.
Podle posledních informací ani tento příchod nevyšel.
Tím padla už několikátá varianta příchodu zkušeného ligového
středního záložníka, bez nějž se
eskáčko nepohne na jaře z místa.
Na tuto zásadní zimní posilu klub
stále čeká a nutno přiznat trochu
trpké zjištění, že se na Hanou prostě
nikomu z těch či oněch důvodů příliš nechce...
A tak se na zkoušku v Prostějově
objevil Soufiane Dramé. Francouzský záložník však svým výkonem
na hřišti vůbec nepřesvědčil, což je
trochu s podivem, pokud vezmeme
v úvahu, že právě do těchto minut

SKALICA Ani ve třetím
přípravném utkání v řadě
prostějovští fotbalisté nejen
nevyhráli, ale nevstřelili ani
branku. S vedoucím celkem západní části slovenské druhé
ligy Skalicou prohráli jasně 0:3,
přestože v úvodech obou poločasů
byli hosté lepším týmem. Navíc,
jak informujeme na jiném místě
strany, přišli na delší dobu
o zraněného stopera Suse...

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Trenér Petar Aleksijević musel
pro sobotní zápas opět pracovat
se zdravotně způsobilými hráči,
což mu pro sestavu nedávalo velký

SKALICA Uplynulý týden strávil
na testech v druholigovém 1.SK
Prostějov dvacetiletý mladík
Soufiane Dramé z Francie, který
doposud oblékal dres 1.FC Slovácko, jemuž v Česku patří. Večerník se anglicky hovořícího hráče
zeptal na první dojmy...

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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Co jste
měl možnost

vidětznašízemě?
vidět
z naší země?
„Mnoho toho po
Chtěl bych se zlepšovat,
pravdě nebylo, protože
což
je důvodem mého
v prvoligovém Slovácku
se denně trénuje a víkentestování v Prostějově.
dů moc volných také nebylo. Takže kromě Uherského Hradiště i potíže s výběrem masa, ale zelenina
a lehká strava mi tady chybí asi nejvíc.“
jsem strávil akorát dva dny v Praze.“
Jak jste si zvykl na typickou
Jak trávíte volný čas, když nečeskou kuchyni, francouzská je hrajete fotbal?
přece jen dost odlišná?
„Studuji dálkově ekonomii na vysoké
„To je pravda, na typicky české jídlo škole, vždy na konci semestru dělám
jsem si nezvykl vůbec. Občas si zku- zkoušky. Jinak rád sleduji basketbalovou
sím něco sám uvařit, někdy mám NBA a bavím se u počítačových her.“

“

Můžete v krátkosti představit
svoji dosavadní kariéru?
„Pocházím z jihu Francie z oblasti
kolem města Montpellier. S fotbalem jsem začal v šesti letech a dosud
jsem byl pouze v jediném klubu,
hrajícím francouzskou třetí ligu. Po
přechodu do mužského fotbalu mi
můj manažer doporučil předvést
svůj talent v zahraničí a vybral Českou republiku.“
Jak dlouho jste u nás a jakými
kluby jste prošel?
„Do České republiky jsem přijel
loni v lednu, takže jsem tady přesně
rok. Zakotvil jsem ve Slovácku, kde
jsem členem širšího kádru, ale hrál
jsem pouze zápasy rezervního týmu
v Moravskoslezské lize. Chtěl bych
se víc zlepšovat, což je důvodem
mého testování v Prostějově.“
Jaké jsou vaše fotbalové plány?
„Chtěl bych nabrat dostatek zkušeností ve zdejší lize, kde je mimocho-

na levé straně Sečkáře, jeho gólovou
střelu ovšem vyrazil Fišan na roh.
A tak přišel závěr zápasu, v němž
opět Šebesta obešel Pančocháře
a zleva přesnou střelou pečetil skóre
zápasu na 3:0.
Temnou skvrnou na utkání je vážné
zranění Martine Suse, kterého po
odehrání míče nevybíravě atakoval
soupeř, přičemž rozhodčí původně
neodpískal ani faul. Koleno mířící
na hrudník prostějovského stopera
vykonalo své a urostlý obránce musel
být ze hřiště odnesen na nosítkách.
Statistiky z utkání
najdete na straně 29

 
Petar ALEKSIJEVIÆ - asistent trenéra1.SK Prostìjov
„Zápas jsme prohráli, takže těžko hovořit o nějakém pokroku. Po individuálních chybách jsme prohráli se soupeřem, který předvedl dobrou
kvalitu. Přesto jsme se mu zejména v počátcích obou poločasů herně vyrovnali, bohužel jsme dvě dobré šance neproměnili. Zápas jsme tím mohli
zdramatizovat. Takhle musíme počítat pouze ztráty, především nepříjemné
zranění Suse. Hráčům nelze vyčítat, že by zápas neodbojovali, ale opět jsme
propadávali ve finálních fázích. Střídání přineslo určité oživení, bohužel
Sečkář svou šanci neproměnil.“

Skalica (tok) - Hostitelé zajistili
v příjemném prostředí hotelu sv.
Michal v historickém centru Skalice oběd. Zatímco dorostenci hráli
svůj zápas, členové „A“-týmu si už
pochutnávali na chutné krmi s typickou zdejší přílohou, tzv. slovenskou rýží, což jsou vlastně těstoviny ve tvaru všem známé suroviny.
Jediný problém se vyskytl u Dramého, jemuž muselo být vepřové
maso vyměněno za kuřecí...

  !

Skalica (tok) - Spolu s hráči „A“-týmu jeli na Slovensko také starší
dorostenci, kteří hráli se svými
vrstevníky jako druzí v pořadí. Po
bezbrankovém prvním poločase
padly v úvodu toho druhého hned
čtyři branky do sítě hostí, skóre
pak narostlo na nelichotivých 6:0
pro domácí.
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přestávky se po Hruškově centru
na zadní tyči objevil Ulrich, ale jeho
pokus byl opět zblokován.
Po přestávce přinesly změny nesporné oživení v útočném snažení
díky nasazení Fládra a Sečkáře.
Prvně jmenovaný donutil z přímého
kopu vyniknout brankáře Fišana,
na druhé straně zase Neoral vychytal Jakubka, který se zjevil nikým
nekrytý na malém vápně. Pěknou
individuální akci předvedl Nekuda, závěrečná střela ovšem mířila
mimo tyče. Druhou vyloženou
šancí Prostějova byla ukázková
kombinační akce, kdy Fládr našel

rr

dem fotbal hodně odlišný od toho
francouzského. Rád bych se pak posunul do Německa či Anglie.“
Jaké máte dojmy z ročního
působení u nás?
„Nejvíc asi ta zima. Byl jsem zvyklý na
teplé středomořské podnebí, po loňském lednovém příchodu to byl
pro mě teplotní šok. Sníh
d
jsem tam zažil pouze jednou. Tato zima je snad
ještě horší, ale už
jsem se trochu
adaptoval.“

-  & ,  Dramé: „V Česku
  "  ,     je mi hlavně zima...“
➢ ze strany 21

SKALICA Není žádným tajemstvím, že vedení 1.SK shání pro
jarní odvety druhé nejvyšší soutěže hráče prakticky do všech
řad, nejintenzivněji pak zvučné
jméno do středu zálohy. Bohužel pro eskáčko stále platí, že
představení nováčci jsou spíše
stínováním, to zásadní oznámení
stále chybí. Jedinou opravdovou
posilou tak zůstává gólman Pavel
Halouska, který se mezi tyčemi
jeví velmi dobře. Aspoň na tomto
postu tak budou mít trenéři pro
jarní sezónu jasno...
V uplynulých týdnech jednali činovníci prostějovského klubu
o řadě jmen. Z kuloárů vypadli
například slovenský záložník a bývalý reprezentant Tomáš Kóňa, jehož Myjava se odhlásila z nejvyšší
soutěže. S hráčem už bylo eskáčko
prakticky dohodnuto, když se v poslední chvíli do jednání vloudila
vyšší nabídka Slovanu Bratislava.
Daleko nebylo ani k angažování
zkušeného Tomáše Čížka, který
před pár dny skončil v Bohemians

FK SKAL
1.SK PV

manévrovací prostor. Pančocháře
tentokrát posunul na pravého beka,
v záloze kromě Čtvrtníčka operoval testovaný Dramé ze Slovácka
a v útoku kromě Kroupy nastoupil
Hladík s Tomášem Machálkem.
Úvod
utkání
vyzněl
pro
prostějovské barvy velmi nadějně,
přestože vyloženou šanci si
hosté
nevypracovali.
Technicky vydařeným sólem se blýskl
Machynek, za jehož faulování udělil
sudí domácím první žlutou kartu.
O to větší zklamání přišlo po dvaceti minutách, kdy někdejší slovenský reprezentant Vaščák vyslal
na Halousku výživnou střelu, která
orazítkovala břevno, Ulrich pak
měl z dorážky už lehkou práci - 1:0.
I poté se Vaščák objevil sám před
Halouskou, obrana však nebezpečí
odvrátila na roh. Na dalším vývoji
skóre se pak odrazily, jak bývá
u eskáčka obvyklé, individuální
chyby. Nejprve Šebesta utekl
Machynkovi a Sus hasil situaci až
v šestnáctce. Odpískanou penaltu
proměnil Šebesta - 2:0. Ještě do

Další příprava . & #   #/ 
v OHROŽENÍ
3:0

PROSTĚJOV Vzhledem k doslova zoufalé situaci s herně
způsobilými členy kádru je v zásadním ohrožení další přípravné
utkání plánované na tento týden. Soupeřem 1.SK Prostějov
má být třetiligový Hlučín.
Výkop byl stanoven na osmnáctou
hodinu ve čtvrtek 9. února na umělé trávě v Hranicích na Moravě. „Po
víkendovém vývoji budeme v pondělí zvažovat, jestli se utkání vůbec
bude moci uskutečnit,“ přiznal
komplikace jeden z trenérů 1.SK
Prostějov Petar Aleksijević.
Kromě Suse totiž zcela v pořádku
stále není ani Aleš Rus a další stoper Lubomír Machynek si z utkání
ve Skalici odnesl taktéž šrámy. Trenéři by tedy měli značné problémy,
jak sestavit zadní řady...
(tok)

www.
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Od začátku srpna až do počátku
listopadu loňského roku patřily
soboty, neděle a občas i středy
desítkám fotbalových duelů.
Všechna naplánovaná střetnutí
podzimní části a rovněž i první
jarní předehrávku sezóny 2016/2017 se podařilo odehrát
téměř bez komplikací, načež o týden dříve dopřály hráčům
klimatické podmínky odchod na zasloužený zimní odpočinek.
Všichni fotbaloví činovníci i příznivci nejpopulárnějšího kolektivního sportu na světě tak nyní prožívají více než čtvrtletní pauzu, než se okresní, krajské i ještě vyšší soutěže opět rozjedou.
Toto období tak mohou věnovat nejen relaxování a přípravám
na druhou polovinu, nýbrž také čtení PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Již po jedenácté nastal ten správný čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci toho, co se v závěru léta a během podzimu
2016 na trávnících od druhé ligy dospělých a až po nejnižší
okresní fotbalové soutěže událo. Po úvodním ohlédnutí za
vystoupeními mužů, žen i mládeže jsme následně zabrousili
do krajského přeboru, zhodnotili první půlsezónu eskáčka
po návratu do druhé ligy a hned ve dvou dílech zabrousili do
druhé nejvyšší krajské mužské soutěže I.A třídy Olomouckého
KFS. V posledních číslech dostává prostor skupina „B“, kterou
Večerník započal minule a dnes celé dílo dokončuje.
Úvodní část obstarala klasická stopáž formou tabulek, statistik, rozhovorů i redakčního pohledu plus jsme nakoukli
pod pokličku nejlépe umístěných týmů Kostelce na Hané
a Protivanova. V dnešním vydání se dostává vedle statistického servisu a redakčního komentáře na zbylé trio Jesenec,
Smržice a Hvozd. Příště započneme monitoring Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, abychom v dalších
číslech pokračovali k nižším okresním soutěžím, a zkrátka
nepřijdou ani ženy-fotbalistky. Máte se tak i nadále na co
těšit!
CLEAN4YOU I.B TØÍDA
OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“:
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44:15
42:17
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12. TJ SK Zvole
13. FC Hvozd
14. Celtic Líbivá
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3
4
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0
0
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24:37
15:41
28:56
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1
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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 Bystice 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
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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

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 Bystice 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

1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
1
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), An-

tonín Janeček (Nemilany), Daniel Nejedlý, Lukáš Ospálek (oba Zvole).

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

JESENEC O ČELO, ZBYLÉ DUO O ZÁCHRANU
Vedle nejlépe postaveného regionálního dua v „B“ skupině I.B třídy
Olomouckého KFS, jímž jsou celky
Kostelce na Hané a Protivanova, má
i zbývající trio má o co hrát. Jasně
nejlépe z něj jsou na tom hráči Jesence, kteří ze čtvrtého místa zaostávají
pouze dva body právě za druhým
Protivanovem, naproti tomu Smržice i Hvozd se musejí smířit s bitvami
v dolní polovině tabulky, přičemž na
desáté a třinácté pozici je aktuálně
dělí tři body.
Jesenecký oddíl se už delší dobu může
spolehnout na stabilizovaný kádr
tvořený hráči z blízkého okolí. V podzimní části se mu sice nevyhnula vlna
zranění, takže se formou střídání do
pole zapojila do jediného utkání až
trojice brankářů, avšak na hlavní
tváře vepředu i vzadu bylo spolehnutí. O hlavní gólovou porci se postarali
Miloš Navrátil, Jiří Tichý a Petr Tichý
mladší, toto trio skórovalo hned pět-

advacetkrát a postaralo se o téměř tři
čtvrtiny všech úspěšně zakončených
akcí. I díky jejich produktivitě tak
stačilo uhrát jen dvě čistá konta, aby
čtrnáct utkání dospělo hned k devíti
výhrám. A nepotká-li mužstvo výrazný výpadek, nemusí se o umístění
v elitní čtyřce nebo alespoň pětici obávat, další v pořadí Troubelice a Kožušany jsou totiž o plných pět bodů
zpět.

KOMENTÁØ
To Smržice se na takto klidné jaro
ani zdaleka těšit nemohou. Coby
nováček soutěže si však jeho fotbalisté s přechodem z okresního přeboru poradili velice dobře, zejména
když na jaře obsadili až osmé místo,
a přesto se vydali o patro výš. Náročný kouč Petr Gottwald sice nemůže

být spokojen s ofenzivou, která se
zatím příliš neprosazuje, avšak směrem dozadu si mužstvo vede s průměrem dvě branky na zápas mnohem
lépe. Hned čtyřikrát neinkasovalo
a zejména závěrečná dvě kola a dílčí
skóre 7:0 znamenalo uklidnění před
zimní pauzou a únik z posledních
pozic. Hlavní otázka však nyní zní,
jak se na hře obrany projeví absence
exligového Ivoše Zbožínka, který se
vydává na trenérskou štaci do čtvrté
nejvyšší domácí fotbalové soutěže.
Podaří-li se jeho ztrátu zacelit, nebo
bude-li moci i nadále hrát, mají na
Hané po starostech, v opačném případě může být zbývajících dvanáct
kol ještě pořádně horkých.
Nejhorší výchozí pozici má ovšem
Hvozd. Jeho vstup do soutěže byl sice
vynikající, když v úvodních třech kolech ztratil jediný bod a čeřil vody na
špici, od té doby už však získal jen
remízu v Jesenci a překvapivou výhru

popisku bych dal: Smržice se po tém dvaceti letech vrátily do krajské kopané a na podzim se do+kaly hned pti výher.

s Nemilany, podzimní část pak zakončil šesti porážkami v řadě.
Aktuálně to dává předposlední místo,
není však důvod panikařit, za poslední roky už znají členové tamějšího FC velice dobře záchranářské úsilí
a v minulosti se dokázali vyhrabat

„Nemám rád fotbalové turisty, kteí pijdou
Hvozd se bude při záchraně spoléhat na vlastní hráče
če

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

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
[í
!! více fotogra[
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najdete nás na

SONDA DO SKUPINY „B“ I.B TØÍDY OLOMOUCKÉHO KFS - ÈÁST DRUHÁ

a natahují ruku,“ piznal kou Rudolf Švehla

Mužstvo
1. FC Kostelec na Hané
2. SK Protivanov
3. FK Nemilany
4. SK Jesenec-Dzbel
5. TJ Sokol Kožušany
6. TJ Sokol Troubelice
7. FK Nové Sady „B“
8. SK Velká Bystice
9. TJ Sokol Doloplazy
10. TJ Smržice
11. TJ Libina

pondělí 6. února 2017
p
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Fotbal Extra - 11. díl

HVOZD Kromě premiérové sezóny 2013/2014, která přinesla
Hvozdu veleúspěšný podzim
a konečnou sedmou pozici, zažívají
jeho hráči v I.B třídě rok co rok existenční starosti. V předešlých dvou
případech si s touto situací dokázali poradit úspěšně, nyní je hlavní
trenér Rudolf Švehla (na snímku)
připravuje na třetí záchranářskou
misi. Zejména vinou mizerné druhé poloviny podzimní části se totiž
mužstvo propadlo až na předposlední místo a od úplného dna ho
dělí jen horší skóre Celtiku Libivá...

!! Zimní přestávku trávíte až na třinácté pozici, jaké jsou vaše dosavadní
dojmy?
„Podzim se mi hodnotí velice špatně,
výsledkově i umístěním dopadl za očekáváním. Začátek sezóny sice nasvědčoval,
že bychom se mohli umístit lépe, ale bohužel... Při zápase s Nemilany, které jsme
překvapivě porazili, se zranil Vojta Bílý,
který si zlomil ruku a už do konce podzimu nenastoupil. To si myslím byla jedna
z rozhodujících věcí, které nás srazily na
kolena. Sice se říká, že jeden hráč mužstvo nedělá, ale Vojta dokázal vzít na sebe
zodpovědnost a překonat svou rychlostí
i agresivitou obranu soupeře, což nám
scházelo k lepším výkonům. Po tomto

FC HVOZD
– hráèské statistiky na podzim 2016
èíslo/hráè

Z

Min

G

ŽK

ÈK

Vít KOUTNÝ

brankáøi
14
1289

0

0

0

Tomáš DUTSZAK
Petr FIALA
Jaromír KRÁSA ST.
Martin KUBICA
Jakub MUZIKANT
Michal PÍREK
Karel PROCHÁZKA
Ondřej PROCHÁZKA

obránci
9
498
7
507
5
136
16
619
7
553
2
90
11
557
14
1289

0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
2
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Vojtěch BÍLÝ
Tomáš DOSTÁL
Josef DVOŘÁK
Jaromír KRÁSA ML.
Pavel MUZIKANT
Zbyněk POLES
Josef SZEKULICS
Jiří VÁNSKÝ
Jan VÍTEK

záložníci
7
463
10
367
3
174
14
1105
10
831
13
1199
5
75
14
1289
1
9

2
0
1
4
1
2
0
2
0

4
0
0
0
2
6
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

VÁCLAV DOSTÁL
Luboš POLES
LUKÁŠ SPÍCHAL
Michal SPURNÝ
ZDENĚK TICHÝ

útoèníci
3
47
7
461
7
64
6
180
12
128

0
0
0
0
0

0
1
0
0
3

0
0
0
0
0

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Rudolf ŠVEHLA
Vedoucí týmu: Miroslav ŠVEC

zápase šly naše výsledky úplně dolů a už
jsme nebodovali.“
!! Naopak první tři kola vám přinesla
osm bodů, co stálo za tak zdařilým úvodem?
„(smích) Byl to začátek sezóny a kluci
chodili na tréninky, to byl hlavní důvod.
Bylo nás hodně, postupně se ale projevila
zranění, rodinné povinnosti, pracovní zaneprázdněnost a ke konci jsme mužstvo
doplňovali dorostenci... Díky za ně, kolikrát
právě oni tvořili základ mužstva.“
!! Jak se vám pracovalo s takto mladými hráči?
„Ve Hvozdu začínají brát fotbal za správný konec, když založili další mládežnické
družstvo, tentokrát mladší přípravku. Začínají pracovat s mládeží, což je hlavní důvod
toho, proč tady vše je tak, jak momentálně
je... Jak víte, hráči nikde nejsou a my jsme
malý oddíl, nemáme žádného velkého
sponzora, pouze nás podporuje obec. Musíme si tedy hráče vychovávat sami. Bude
to dlouhá cesta, ale musíme být trpěliví.
Já nemám rád fotbalové turisty, kteří přijdou a natahují ruku, kolik dáte, a potom
odejdou. Když se v mužstvu sejdou tři
čtyři takoví hráči, tak pak jejich odchod
s mužstvem natolik zatřepe, že skončí až
v nejnižších soutěžích, nebo se úplně zruší.
Budeme hrát se svými odchovanci, to je
hlavní cíl hvozdeckého fotbalu.“
!! Jarní část bude při vyrovnanosti
soutěže bojem o každý bod, souhlasíte?
„S tím počítáme, záleží jen a jen na
hráčích. Ke konci podzimu přišli na
trénink tři čtyři lidi, což v takové soutěži není dobré a musí se to projevit
i na výsledcích. Já jsem klukům hned
na počátku říkal, že kdo chce postoupit,
musí trénovat třikrát týdně, kdo chce
hrát klidný střed, tak dvakrát týdně,
a kdo trénuje jen jednou týdně, toho čeká
boj o záchranu. To se bohužel nedá nic
dělat. Jenže kluci mají práci, rodiny, takže
ti starší už nemají takový elán a chuť se
tolik zapojovat jako mladí. Doufejme, že
právě mladí nás podrží a my to zachráníme. Oni pak přijdou z dorostu a budou
moci hned hrát I.B třídu.“
!! Zimní přípravu jste už započali?
„Ano, oficiálně se tak stalo uplynulý
pátek. Měli jsme sice už předtím dva
tréninky, ale jen v tělocvičně a spíše na
seznámení, jak budeme trénovat, co od
kluků budeme očekávat. Vyříkali jsme si
spoustu věcí a domluvili se, jak budeme
na jaře hrát, abychom se zachránili. Tako-

“

Kdo chce postoupit,
musí trénovat třikrát
týdně, kdo chce hrát klidný
střed, tak dvakrát, a kdo
trénuje jen jednou, toho čeká
boj o záchranu...

vým pro mě velice důležitým článkem je,
že jsem přesvědčil Petra Fialu, aby mi pomohl, takže budeme dva trenéři.“ (úsměv)
!! Se změnami v kádru nepočítáte?
„No, něco máme rozjednaného, ale záleží, jak se s nimi domluvíme. Já bych
spíš opravdu preferoval, aby to byli kluci
z okolí, kteří si chtějí zahrát vyšší soutěž
a chtějí nám pomoct udržet se. A ne
kolik za to dostanou. Jestli se to podaří,
bude dobře, jestli se to nepodaří, to tak
holt budeme muset zvládnout sami.“

i z téměř beznadějné situace, zatímco
nyní jsou v bezprostředním kontaktu. Pravda, od poslední příčky je dělí
pouze skóre, ale stejně tak na deváté
Doloplazy jsou to jen čtyři body a na
dvanáctou Zvoli pouze jeden bodík.
Pořadí v dolní šestce se tak může kaž-

dým víkendem výrazně přelévat a nelze dopředu nikoho odepisovat, jasno
může být až na počátku června. Je se
tedy nač těšit a vyplatí se zajít na jednotlivé zápasy v roli diváka nebo si
alespoň následně na stránkách Večerníku přečíst, jak které kolo dopadlo...

TJ SMRŽICE
– hráèské statistiky na podzim 2016
èíslo/hráè

Z

Min

G

ŽK

ÈK

Filip MARTINEK

brankáøi
13
1177

0

0

0

0
0
1
0
0
0
3

0
0
0
0
0
3
2

0
0
0
0
0
0
0

5
0
7
3
0
0
0
0
1

1
0
1
0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1

4
0
0
1

0
0
0
0

obránci
8
723
10
637
4
270
11
602
6
176
13
618
14
1267
záložníci
12
755
6
45
14
1087
12
811
4
47
9
434
11
815
4
67
9
690
útoèníci
14
1087
5
131
2
70
6
185

Tomáš DOSEDĚL
Přemysl GOTTVALD
Miroslav MARTINÁK
Lukáš MARTINEK
Tomáš PROCHÁZKA
Aleš STUDENÝ
Ivo ZBOŽÍNEK
Ondřej DOSTÁL
Tomáš GOTTWALD
Jiří KALANDŘÍK
Lubomír KLUS
Semir KOVAČEVIČ
David PÍREK
Petr SEDLÁČEK
Jonáš TOMIGA
Michael VAŘEKA
ROBIN KOTLÁR
Tomáš STUDENÝ
VIKTOR STUDENÝ
Josef VACA

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Petr GOTTWALD

Vedoucí týmu: Jaroslav JOCH

„Chceme se i dál bavit fotbalem,
a když se zadaří...,“ usmívá se
šibalsky kouč Jesence Petr Tichý
JESENEC Nejmenší regionální obcí, která má zastoupení v I.B třídě, je
Jesenec.V součtu se Dzbelem, kde
se nachází hřiště tamějších fotbalistů, mají tyto dvě vesnice pod šest
set obyvatel, i přesto se tu v jednu
chvíli hrálo téměř o postup do
krajského přeboru. A nyní místní
SK opět patří ke špici své soutěže,
když přezimovává na velice solidní
čtvrté příčce. Díky širokému kádru
se navzdory vysokému počtu zranění mohl věnovat lodivod Petr
Tichý (na snímku) čistě trénování a
nedošlo tak na jeho návrat na hřiště, jako tomu bylo o pár měsíců
dřív. Dařilo se navíc i výsledkově,
o čemž svědčí celkem devět vítězství a osmadvacet nashromážděných bodů v podzimní části soutěžního ročníku.

!! Nacházíte se těsně pod stupni
vítězů, odpovídá umístění vašim
představám?
„U nás panuje spokojenost. Vzhledem
k tomu, jaké problémy nás potkaly, tak
jsme se čtvrtým místem spokojeni.
Říkal jsem, že chceme hrát střed tabulky,
a podařilo se nám skončit ještě výš.
(úsměv) Úspěšnost teď čtvrtého a loni
třetího místa však není dána jen samotným mančaftem, je to o tom, že kolem něj
běhá spousta lidí. Ať je to prezident klubu
Milan Prucek nebo další členové výboru,
kteří pro kluky odvedli na sto dvacet procent práce. Není lehké sehnat peníze na
fotbal... Jde o celý kolektiv a klobouk dolů
před nimi, my jen slízneme smetanu.“
!! Kde spatřujete silné stránky
mančaftu?
„Když si to tak probírám, tak jsem rád,
že mi zůstala zdravá osa týmu, k níž se
přidávali ostatní. K dispozici jsem stále
měl oba útočníky, stopera, středního
záložníka, a i když nás postihla početná
marodka a všechno kolem nich postupně
padlo, protože vlna zranění byla opravdu
velká a někteří kluci marodili půl roku,
tak se přidali mladí, kteří chytili šanci za
pačesy. Mně se to líbilo, hráči šlapali jeden
za druhého a je vidět, že parta je tu dobrá.“

!! Nyní se už hráči vracejí po zranění,
těšíte se na klidnější skládání sestavy?
„Jsou to pozitivní zprávy, ale uvidíme, jak
se s tím popereme, protože je budeme
muset znovu začlenit do kádru a není
to tak jednoduché, když je mančaft
rozjetý. Výhodou ale je, že ani střídání
nás neoslabí, což je dobře. Příchody
zvenčí neplánujeme, mančaft necháme
pohromadě, jak je, myslím si, že je dobře
poskládaný. Pracovali jsme na tom
v nedávné době, abychom mužstvo
posílili, a přišli k nám Milda Navrátil,
Gottwald a další, kteří dobře zapadli do
týmu.“
!! V jakém duchu se ponese zimní
příprava?
„Začali jsme ji v sobotu osmadvacátého ledna a uskuteční se v domácím
prostředí. Budeme trénovat dvakrát
týdně a hlavní objem směřuji na soboty,
abychom byli všichni. Do toho bude
v úterý kondiční výběh. To budeme ladit
jenom fyzičku a hrubou část zakončíme
soustředěním od šestnáctého do osmnáctého února v Jaroměřicích, potom už budeme hrát přípravné zápasy.
V plánu máme celkem čtyři přáteláky.
Měli bychom začít s Přemyslovicemi
a dále mít Haňovice, Černovír a generálku s Konicí.“
!! S jakými vyhlídkami tedy vstupujete do zbytku soutěže?
„Myslím si, že na jaro budeme silní. Cílem je střed tabulky, a když to bude výš,
nikdo se zlobit nebude. Takže chceme
pokračovat v současném trendu, pro nás
je důležité tvořit partu a bavit se fotbalem.“
!! Avšak na druhé a třetí místo
ztrácíte jen pár bodíků...
„Je to pravda, není to daleko. A když se
podíváte na zápasy, které nás čekají, tak
se může všechno změnit, když se nám
zadaří. Máme Kostelec i Nemilany
doma, na tyto zápasy se těším, jelikož
k nám přijedou kvalitní soupeři. Zadaří
se, tak bude dobře, nezadaří se, tak to
nebudeme lámat přes koleno.“ (úsměv)
!! Zmínil jste partu, je ta současná
skutečně tak optimální?
„Jsem přesvědčen, že partu tu máme
dobrou, líbí se mi. I mimo fotbal se
s klukama potkáváme a chodí se na piv-

aždého
ko, myslím si, že základ každého
brá
mančaftu dělá právě dobrá
m
parta. Když se vám tým
začne partičkovat neboo
se rozdělí na dva tábory,
je to špatně. Tady musí
všichni táhnout za jeden
provaz.“

“

Úspěšnost teď čtvrtého a loni třetího místa
není dána jen samotným mančaftem, je to
o tom, že kolem něj běhá spousta lidí...
SK JESENEC-DZBEL
– hráèské statistiky na podzim 2016

èíslo/hráè

Z

Min

G

ŽK

ÈK

Roman BURGET
ANTONÍN HRADIL
Tomáš KÝR

brankáøi
10
159
3
32
12
1014

0
0
0

1
1
0

0
0
0

Zdeněk HORÁK
Radek NOVOTNÝ
Vojtěch SVOBODA
Petr ULLMANN
Jan ZAJÍČEK
Jaroslav ŽOUŽELKA

obránci
10
736
3
184
11
434
12
879
10
582
10
677

0
0
1
2
2
0

0
2
1
6
2
1

0
0
0
0
0
1

David ČÍŽEK
Michal GOTTWALD
Martin KLICPERA
Josef KONEČNÝ
Tomáš KOŘENOVSKÝ
Martin LAŠTŮVKA

záložníci
14
1287
8
549
5
366
6
365
12
419
12
924

1
0
0
0
0
3

3
1
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0

MILOŠ NAVRÁTIL
Jiří TICHÝ
PETR TICHÝ ML.

útoèníci
14
1241
14
1197
13
1195

9
9
7

3
3
5

0
0
1

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Petr TICHÝ starší
Asistent: Vladimír ČÍŽEK
Vedoucí mužstva: Stanislav POLCR

Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut, vstřelených branek (u brankářůů vychytaných nul), žlutých a červených karet

Smržice jsou spokojeny, podzim splnil oekávání:
ekávání:

„Někdy jsme zahráli dobře, jindy špatně,“ ví Petr Gottwald

SMRŽICE Psalo se ještě minulé století, kdy se ve Smržicích naposledy hrála
krajská kopaná. Následovala série sestupů a opětovných návratů alespoň do
okresního přeboru, avšak roky ubíhaly
a comeback alespoň do I.B třídy se stále
nerýsoval. Změnu přineslo až loňské
jaro a několik nečekaných změn, po
nichž se tamější TJ i z osmého místa
v Přeboru OFS Prostějov dočkala. Trenér Petr Gottwald (na snímku) si tak
dobře uvědomoval, že na hráče bude
čekat velký výkonnostní skok a průběžný výsledek v podobě patnácti bodů jej
tak nakonec potěšil.
„Samozřejmě každý fotbalista i trenér
chce hrát vyšší soutěž, když jsme se ale
rozhodovali, jestli přistoupit na postup,
tak jsme o tom tehdy hodně diskutovali.
A právě tento faktor nakonec převážil
a úkolu jsme se zhostili dobře. Ve všech
podzimních utkáních jsme až na určité
výjimky neměli problémy se sestavou
a postupně se ukázalo, jak na to někdo
má a nemá, kdo se adaptoval dřív, kdo
později a kdo vůbec. Otvírá to oči do jarní

části,“ započal své ohlédnutí za úvodními
čtrnácti soutěžními duely.
Základem byly čtyři výhry z vlastního trávníku proti Libině, Velké Bystřici, Hvozdu
a Nemilanům, které hned na úvod doplnily tři body i z Nemilan. „V domácích zápasech se nám dařilo víc, venku jsme moc
bodů neudělali. I skóre tomu odpovídá
abudemesesoustředitnejennadomácí,ale
i venkovní duely. V obdržených brankách
figurujeme za celý podzim na pátém místě, což je vynikající, ale ve vstřelených jsme
až třináctí, což znamená chvost tabulky,“
otevřel Gottwald malé statistické okénko.
V tuto chvíli je tak ve Smržicích otevřené výběrové řízení na pozici střelce, pořadí zatím vévodí sedmigólový Jiří Kalandřík. „Jirka je věkem ještě dorostenec,
do hry nám vhodně zapadá, ale bohužel je
mladý a nemá ještě tolik zkušeností. Doufám, že mu tato soutěž pomůže, aby mohl
v budoucnu nakouknout i někam výš, je
hodně talentovaný a dáme mu příležitost.
Jsem rád, že u nás zůstává, i když měl nějaké
nabídky, je jedním z těch, kteří se do I.B třídyzapojiliveliceslušně,“podotklGottwald.

Adaptace
a hledání sestavy
V tabulce pravdy mají jeho hráči číslo
mínus šest, když doma nestačili na Kožušany, Protivanov a Kostelec, tedy týmy
z první pětky. „Není to nic závratného,
jsou to jen dvě vyhraná utkání venku,
takže s desátým místem a patnácti body
panuje z mé strany určitě spokojenost,“
pousmál se. Zpočátku se podle nehrajícího kouče, který však stále ještě pokračuje v aktivní kariéře na rakouských
pažitech, projevila nutnost adaptace na
novou soutěž a neznámé soupeře. A to
i přesto, že premiéra dopadla na jedničku. „Do sezóny jsme vstoupili úplně
excelentně, vyhráli jsme na venkovním
hřišti. Ale bylo to omylem. (směje se)
Vítězství nám už nikdo nevymaže a tři
body získali, měli jsme však kus štěstí,
zatímco později se k nám v některých
zápasech naopak otočilo. Ve většině
utkání s týmy z dolní poloviny jsme totiž
byli lepší nebo alespoň rovnocenní, ale

zradila nás koncovka. Někdy nám chyběl rozhodující gól, kterým bychom odskočili, a sami jsme pak hloupý dostali,“
uznal Petr Gottwald, že i jeho týmu byla
vyměřena pověstná nováčkovská daň.
Dlouhé týdny navíc hledal optimální složení a zpočátku nastupovala zápas co zápas
pozměněná sestava, než se jedenáctku podařilo stabilizovat. „Trošičku jsme změnili
styl. V úvodu podzimu jsme spoustu gólů
dostali z hlouposti, nezkušenosti, netaktičnosti, na to jsme se zaměřili a přinášelo to
ovoce. I Kostelci jsme do určité doby byli
rovnocenným soupeřem, ale ztroskotali
jsme na střelci,“ vybavuje si. Ostatně také
pro třiačtyřicetiletého kouče se jednalo
o novou zkušenost, s I.B třídou totiž až
dosud neměl co do činění. „Hodnotit jednotlivé zápasy asi nemá smysl, někdy jsme
je odehráli dobře, jindy špatně. Když to
vezmu v globále, do všech jsme nastoupili
s vědomím, že jsme nováčci a musíme se
přizpůsobit rychlosti i kvalitě. V ostatních
mančaftech je totiž spousta starších hráčů,
kteří okusili vyšší soutěže a hrají zkušenostmi. My jsme takového měli jen jednoho,

Ivoše Zbožínka, který nám řídil hru zeza- přátelák. Dá se říci, že v okrese kluci
li, vždy odenikdy tolik zápasů neměli,
du,“ pohlédl na soupisky konkurentů.
álně tři. Teď
hráli jeden, dva, maximálně
Bavit se
me se k jaru
jich tam máme šest. Snažíme
přistupovat zodpovědně a doufám,
a zlepšovat
že mi kluci pomůžou a budou
dou k tomu
Druhou polovinu tabulky by sice lodivod přistupovat jako já,“ těší se na úspěšné
Smržic spíše přirovnal ke špici okresního zdolávání všech překážek. V nejbližší
přeboru, avšak je potřeba mít se na pozoru. době tak jeho hráče prověří postup„Mančafty jsou na tom zhruba stejně, ale ně Kralice na Hané, Konice, Tovačov,
záleží na štěstí a individualitě, jestli má tým Klenovice na Hané, Plumlov a Brodek
ve svém středu jednoho střelce nebo zku- u Prostějova, tedy hned z poloviny celšeného plejera na zahrávání standardních ky z vyšších soutěží.
situací. Tyto momenty rozhodují. Byl jsem Do mužstva by příliš zasahovat nechtěl,
překvapený z mužstev, která spolupracují vypořádat se však musí s výraznou ztráse Sigmou Olomouc nebo Holicí, mají tou v podobě trenérského angažmá
spoustu kluků, kteří prošli alespoň fotba- Ivo Zbožínka v divizních Kozlovicích.
lovým základem. Zpracování, hra hlavou, „Visí nad ním otazník, na osmdesát propřihrávka levou, pravou, až tak rychlostní cent s ním nebudu moci počítat do všech
jsem si I.B třídu nepředstavoval,“ podotkl zápasů. A byla by hloupost dávat ho tam
Gottwald.
jen na jeden dva starty, takže bude záležet
Pro zbytek ročníku tak nechce pone- na naší individuální dohodě. O jiných
chat nic náhodě a naplánoval nároč- odchodech teď nevím a na příchody je
nou zimní přípravu, která odstartuje ještě brzy. Čekáme, až se rozjedou přípravy
již zítra, tedy v úterý 7. února. „Půjde a bude zřejmé, s kým se počítá a s kým ne.
o dva tréninky týdně plus o víkendu Kluci jsou až na nějaké výjimky schopni

odehrát v této soutěži kvalitní zápasy, mám
se od čeho odpíchnout,“ konstatoval Petr
Gottwald.
Pro jarní část se tým Smržic hodlá především a minimálně zachránit, to je základ.
„Chceme pracovat s kluky, které máme
v kádru, a přejeme si, aby vítězství bylo daleko víc, načež stále nás to bavilo. Budeme
se vynasnažit udržet I.B třídu a zlepšovat
se, abychom byli rovnocenným soupeřem
a mohli se pohybovat v horních patrech
tabulky. Aby se s námi počítalo a kdykoliv
měl někdo hrát u nás, tak si řekl, že to bude
těžké, jak jsme dobří. (úsměv) Byl bych
rád, kdyby kluci měli motivaci chodit na
tréninky, i když budou unaveni z práce,
o toto se snažíme a je to pro mě směrodatné, ať už se jedná o okresní přebor, I.B nebo
I.A třídu,“ zkonstatoval Petr Gottwald.

32
rozhovor

letos slavíme jubileum...

Pak mě taťka vzal do Čechovic na soustředění a já se rozhodla, že začnu hrát
fotbal. Přes internet jsem si vyhledala
kontakt na Mostkovice, napsala jsem
Jarovi Karafiátovi e-mail a už to bylo.
A zatímco brácha už fotbalovou kariéru ukončil, já stále pokračuju. Čas od
času jsme se srovnávali, ale spíše pro
mě byl vzorem a učila jsem se od něj
spoustu věcí.“
!! Co vám na to řekli doma?
„Zpočátku sice nadšení nebylo, ale pak už v pohodě.
Taťka mě v hraní podporoval, totéž vlastně úpl-l
ně celá rodina.“
!! Totéž platilo,
i když jste se rozhodla
dělat rozhodčí?
„Tak to fakt moc nadšení
nebyli. (smích) Říkali mi, ať
se hlavně dobře připravím
psychicky, že to bude náročd
né. Dostávám od nich podporu a vážím si jí.“

podívala, vypůjčila jsem si je od něj
a on mi o nich vyprávěl. Asi týden
jsem nad tím přemýšlela a říkala si,
jestli to mám také zkusit, nebo ne.
Pak jsem si sehnala kontakt na Peťu
Antoníčka, sjednali jsme si schůzku
a už to bylo.“

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

osobně raději dorážím na soupeře,
protože kdybych si nějak moc pohrávala s balonem, tak ho nejspíš
ztratím. (smích) Nedávno nám začala zimní příprava a opravdu jsem
se těšila. Teď se mi to bohužel sešlo
se školou, máme toho strašně moc

a končíme pozdě, ale doufám, že to
budu dobře stíhat.“
!! Mostkovickou tradicí je každoročně silvestrovský fotbálek. Zúčastnila jste se na konci loňského roku?
„Ano, byla jsem tam. Když jsme s holkama vyšly na trávník, byl úplně zmrzlý. Říkaly jsme si, že hlavně nesmíme
spadnout, protože by to strašně bolelo. (smích) Navlečení jsme byli jako
sněhuláci, a když se běhalo, tak nám
už zima nebyla. Dobře jsme si zahráli,
byla sranda a nespadly jsme, takže pohoda.“
!! Jak náročnou soutěží je vůbec
ženská divize?
„První zápas pro mě byl fakt hodně
těžký. Holkám jsem ještě tolik nestíhala, nevěděla jsem úplně, co mám
dělat, a měla jsem strach, že to holkám pokazím. Ale už je to lepší. Poté
co jsem něco odehrála, tak dokážu
nastupovat s klidem a vím, co můžu
a co ne.“
!! Nedávno jste absolvovala taneční kurz, ve fotbale máte na sobě dres.
Co je vám bližší?
„Kopačky a hrací plocha. (smích) Šaty,
malování a boty na podpatku jsou pro
mě v tuto chvíli španělskou vesnicí.
Moc se v tom všem neorientuju a přijde
to až časem. Snad.“

vzpomenout, na žádný pokyn či radu.
V hlavě jsem měla prázdno a chvíli mi
trvalo, než jsem si zafixovala, že musím
chodit s předposledním hráčem...

První zápas? Na nic jsem si nemohla

!! Co bylo tím impulzem, že jste se
takto rozhodla?
„Na rozhodčí jsem se dala díky spolužákovi Adamu Kelucovi, který
s pískáním nedávno začal. Měl pravidla u sebe ve škole a četl si je tam.
Nedalo mi to, také jsem se do nich

Mladá mostkovická fotbalistka Kristýna Zatloukalová
odstartovala loni na podzim také rozhodcovskou kariéru

„I KDYŽ DĚLÁM CHYBY, JEN TAK LEHCE SE NEVZDÁM“
PROSTĚJOV
Ě
Uplynulá podzimní
sezóna začínala svou poslední třetinu, když si jeden ze svých velkých debutů odbyla Kristýna Zatloukalová.
Teprve šestnáctiletá fotbalistka sice
není na zelených pažitech žádným
nováčkem a v dresu i kopačkách se
po hřišti pohybuje pravidelně týden
co týden, leč v první polovině října loňského roku tuto slečnu čekal
první zápas v roli pomezní rozhodčí.
Mladá dívka se tak vydala na náročnou cestu, neboť právě arbitři bývají
prakticky každý duel pod přísným
drobnohledem diváků i médií.
Nenechala se však odradit, po premiéře v okresním přeboru mužů
se také další víkendy převlékala do
tolik exponovaného úboru a sbírala
zkušenosti při řízení jednotlivých
střetnutí. A v budoucnu by se ráda
prosadila do vyšších soutěží. Co dále
na sebe prozradil v našem obsáhlém
rozhovoru?

v rámci původního
p
w
interview
pro Večerník
erník
se ptal

HOLUB
UB

!! Nastal už okamžik, kdy jste si říkal jestli toho nenechat?
kala,
„Po
„Popravdě
mám viklání stále, pořád nad
tím přemýšlím. Ale vím, že kdybych
toh nechala, tak by mě to strašně mrtoho
zelo takže zkusím vydržet. Věřím, že to
zelo,
p měsíců přejde a zůstanu u toho.“
za pár
!! Prožila jste si během své krátké
roz
rozhodcovské
kariéry už nějaký vypja a hodně náročný okamžik?
pjatý
(sm
(smích)
„Pro mě byl vypjatý úplně
kaž zápas, který jsem mávala... Když
každý
něc uděláte, diváci okamžitě reagují.
něco
Kdy hrajete, tak si někdy ani nevšimKdyž
net co rozhodčí ukazuje, ale publikum
nete,
ji všímá. Najde se tam pár jedinců,
si jich
kteř jsou nepříjemní, ale většina mě
kteří
opr
opravdu
respektuje.“
!! Jak dlouho byste se máváni a pískán chtěla věnovat?
kání
„Ta dlouho, co jen to půjde. Budu se
„Tak
sna pilovat a vytáhnout to co nejvýš,
snažit
takže
takž proniknout i do vyšších soutěží
než jen okres?“
!! Co vás celkově na fotbalu tak přitah
tahuje?
„Vy
„Vyhovuje
mi kolektiv, vyhecovaná
atm
atmosféra
a jít na hřiště s pocitem, že
vyh
vyhrajeme.
V Mostkovicích je úplně
sup
suprový
tým, holky mě přijaly mezi
seb perfektně. Mrzí nás každá prosebe
hra ale věříme, že výhry přijdou. Já
hra,

vizitka
KRISTÝNA ZATLOUKALOVÁ
✓ narodila se 29. března 2000 v Prostějově
✓ momentálně studuje Švehlovu střední školu
polytechnickou Prostějov
✓ aktivně hraje fotbal v záloze a působí také
jako rozhodčí
✓ současný oddíl: TJ Sokol Mostkovice
✓ největší úspěchy: starty v divizi žen i oblastním přeboru Blanenska,
p
pomezní
sudí při několika duelech okresních soutěží mužů
zajímavost: při premiéře v roli rozhodčí jí na pozici asistenta
za
se
sekundoval o čtyřiapadesát let starší Pavel Duda
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že mám v neděli mávat zápas Vícova
s Vrahovicemi, tak jsem málem měla
zástavu. (smích) Nastal stres a nahrnuly
se do mě myšlenky typu: nezvládnu
to, zkazím to, nic o tom nevím! Poctivě jsem se učila pravidla, ale abych
pravdu řekla, moc mi to nepomohlo,
nemohla jsem ani usnout. Když přišel
osudný den zápasu, tak se mi v hlavě
motaly myšlenky, co když to pokazím... Ráno jsem ještě hrála náš zápas,
ve kterém jsem si nebyla jistá, protože
jsem se celou dobu snažila dívat na
rozhodčí a jejich pohyby. Nakonec
jsme vyhráli, což mě aspoň na chvíli
vyvedlo z těch stresujících myšlenek,
tak strašně jsem se na ten zápas těšila
a zároveň netěšila.“ (úsměv)
!! A s blížícím se výkopem se nervozita ještě stupňovala?
„Dvě hodiny po poledni nastal čas
odjezdu, stres a tep se ve mně rapidně
zvýšily. Dojeli jsme na místo a zalezli
do šaten, kde mi Peťa Antoníček ukázal,
jak mám pracovat se zápisem o utkání.
Převlékli jsme se a začala se blížit patnáctá hodina, tak jsme šli na to. Jakmile
jsme vyšli, automaticky všechny oči
směřovaly na mě, diváci si tam něco
málo pomumlávali, ale snažila jsem se je
nevnímat. Měla jsem štěstí, že jsem mávala zrovna s Peťou, byl pro mě hodně
velkou oporou, jak by někdo řekl takovýý
ten anděl strážný. Před začátkem utkání
jsem si zkontrolovala hráče v základní
sestavě, zda sedí jejich čísla na dresech
s těmi v zápise, pozdravili jsme diváky,
podali si ruce s domácím týmem i s hosty, pak to začalo.“
!! Povídejte...
„Na nic jsem si nemohla vzpomenout,
na žádný pokyn či radu, co jsem od
rozhodčích dostala. V hlavě jsem měla
prázdno a chvíli mi trvalo, než jsem si
zafixovala, že musím chodit s předposledním hráčem, ono to je strašně
namáhavé na uvědomění si. Prostě ho
musíte sledovat, pohybovat se s ním
a přitom sledovat hru, kdo zakopl
balon za pomezní nebo brankovou čáru. Bylo tam hodně chyb,
z nichž se snažím co nejlépe poučit,
ale taky fajn zkušenost. Rozhodčí to nemají jednoduché, musí na
hřišti čelit nadávkám od fanoušků
i od hráčů samotných, což nás ani
v tomto zápase neminulo. Den mi po
mém strašném výkonu rozradostnil
aspoň fakt, že jsem měla tu čest mávat
s tak výbornými rozhodčími jako Petrem Antoníčkem a Pavlem Dudou.
Peťa tam musel toho za mě hodně vyžehlit, za což jsem mu vděčná. Udivilo
mě, že mě ti fanoušci nezabili.“ (smích)
!! Jak jste se vlastně vůbec dostala
k fotbalu?
„Přes bratra, který hrával odmalička,
a přes taťku. Vždy mě to k němu takk
nějak táhlo a čutali jsme si na dvoře.

17020310135

!! Jaké to je nastupovat na hřiště
nejen v roli hráčky, ale i rozhodčí?
„Mohlo by to být lepší, ale teprve začínám, tak se budu snažit vypilovat
výkonnost a zlepšit se. Popravdě je to
hodně velká změna a přála bych každému fotbalistovi, aby si to vyzkoušel.
Jako hráč vnímáte zápas úplně jinak než
rozhodčí, je to pro mě dobrá zkušenost.
I když dělám chyby, jen tak lehce se nevzdám a udělám maximum, abych se
stále zdokonalovala.“ (úsměv)
!! Co je tak složitého na pozici arbitra?
„Musíte vnímat všechny věci naráz,
prostě veškeré hráče, ofsajdovou linii,
balon a současně se nenechat rozhodit
diváky. Osobně zatím hlavně sbírám
zkušenosti. Mávala jsem na lajně velkým osobnostem, od nichž jsem si
mohla něco vzít.“
!! Jak vás jako ženu přijali mezi
sebe?
„Úplně v pohodě. Vycházíme spolu
dobře a jsem mezi nimi spokojena. Celkově tam panuje velice veselá nálada,
rádi mi předávají své znalosti a radí mi,
co mám dělat, abych se cítila dobře.“
!! Lze říci, která z rolí vás baví víc?
„Obě pozice jsou pro mě adrenalinové,
ale více si zatím užívám samotného hraní. Naštěstí se mi ale zápasy Mostkovic
nekryly s pískáním, takže stíhám obojí.“
!! Vybavíte si ještě, jak jste se cítila
před svou premiérou s praporkem?
„No, v podstatě jsem ani nečekala,
že to půjde tak rychle... Když jsem
si na začátku týdne přečetla zprávu,

16090813004

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

„Přípravný zápas v době, kdy pracujeme na kondici. Stanovili jsme
taktiku držení míče a přesnou kombinaci s výměnou míst. Soupeře
jsme postupně přehráli hlavně kondičně, jinak má Dub ale šikovné
hráče. Já jsem s dnešní přípra-

fotbal / lední hokej
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letos slavíme jubileum...

klikni na
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vou spokojen,“ komentoval Ivo
Gottwald.
Statistiky z utkání najdete na straně 22. Další přípravný zápas sehrají Kralice opět na SCM, a to
v sobotu 11. února od 16:00 proti
Smržicím.
(zv)

o dvě branky. „Petr sice poslední dobou nastupoval za Bedihošť, ale znám
ho jako útočníka Lipové nebo Kralic. Je
na něm sice znát tréninkové manko, ale
jsem rád, že chodí poctivě. Jejich spolupráce funguje a hodně si od nich slibuji,“
poznamenal.
V dalších týdnech čeká na Konici ještě
sedm soupeřů. Tím nejbližším budou
v neděli 12. února od 14 hodin fotbalisté
Protivanova, dále se v severozápadní části okresu představí Smržice, starší dorost
1.SK Prostějov, Velké Losiny, Hněvotín,
Haňovice a Jesenec. Také Určice mají
před sebou řadu soubojů, o nadcházejícím víkendu se utkají s účastníkem jihomoravské I.A třídy Dražovicemi. (spo)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Určice remizovaly v Konici

  \  % ,. +#
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zjistili jsme
PROSTĚJOV Uprostřed minulého
týdne oddíl LHK Jestřábi oficiálně informoval, že formou střídavých startů
dopsal na soupisku svého mužského áčka tři mladé brankáře. Milana
Kloučka z Pardubic, Dominika Groha
z Mladé Boleslavi a Daniela Šimonů
ze Zlína.

DOMINIK GROH
Post: brankář
Narozen: 20. března 1998
Výška: 189 cm
Váha: 82 kg
Držení hole: levé
Kariéra: Dynamo Pardubice (dětství až 2013/14), Hradec Králové
(2014/15), Mladá Boleslav (2015 až
dosud)

a sportovní manažer hokejistů Prostějova
Jiří Vykoukal.
Klouček, Groh i Šimonů mají dosud za sebou výhradně kariéru v mládežnických soutěžích kromě prvně jmenovaného. Milan
totiž v aktuálním ročníku 2016/17 naskočil
do dvou střetnutí 2. ligy mužů v dresu Kolína. Prioritou každopádně je brzké uzdravení
Neužila a ve dvojici s Kantorem jejich co
nejlepší forma i pohoda pro rychle se blížící
play-off WSM ligy.
(son)

www.vecernikpv.cz

Post: brankář
Narozen: 19. září 1999
Výška: 181 cm
Váha: 86 kg.
Držení hole: levé
Kariéra: PSG Zlín (dětství až
dosud)

12/506/-327

VIZITKY NOVÝCH POSIL LHK

PROSTĚJOV Na své výborné
výkony z první poloviny této
sezóny se v sobotním duelu s Benátkami nad Jizerou
rozpomněl Jakub Šlahař.
Pětadvacetiletý útočník
Jestřábů krásně zavěsil do protivníkovy klece vedoucí gól
a díky druhé asistenci byl také
u vítězné trefy na 3:1.

exkluzivní
rozhovor
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Určitě by bylo dobře
ještě zabojovat o šestku

Foto: lhkjestrabi.cz

Do předkola play-off vám chybí
bodík, útočíte i na přímý postup do
čtvrtfinále. Jak vidíte momentální situaci?
„V první řadě se snažíme dostat do
desítky, což je poslední dobou náš cíl,
i když se nám nějaký čas v průběhu
sezóny výsledkově nedařilo. Tím pádem
se koukáme spíš pod sebe než nad sebe.
Já osobně bych však byl rozhodně rád,
kdybychom zabojovali ještě o tu šestku.
Máme nějaké zdravotní šrámy, a pokud
si člověk před play-off trochu odpočine,
může pak do něj jít plný sil.“

“

ostor Lukáši
„Tam se otevřel prostor
šel a já jsem se
Žálčíkovi, parádně mě našel
lo to.“
jen snažil trefit bránu. Vyšlo
Překvapilo vás něco ve hře
benáteckého celku?
„Na soupeře jsme se ráno dlouho
připravovali, ale moc nám to nevyšlo. Jak
už jsem říkal, hra nebyla dobrá
obrá a věci, co
jsme měli plnit, jsme neplnili.
nili. Dělala se
spousta chyb. Benátky majíí mladý
tým s řadou kluků pendludlujících do extraligovéhoo
Liberce, hrají rychlý hokej
a měli lepší pohyb než my.“
Přesto v uplynulých
týdnech
mnohem víc bodujete.
Čím to?
„Po druhé výměně
trenérů tady byl určitý
tlak a Jirka Vykoukal se
jej snažil uvolnit, kabině
v tomhle směru pomoct.
A myslím, že se mu to
povedlo. Začali jsme hrát
naprosto jednoduše, přináší to ovoce
a doufám, že v tom budeme pokračovat.“
Současný tým koučů tedy je tím
pravým ořechovým?
„Momentálně to funguje, za což jsme
samozřejmě rádi. A já jsem dvojnásob
rád za pana Vykoukala, že nám to pod
ním i panem Odehnalem tak sedlo
a výsledky se dostavují. Všechno špatné
jsme se snažili hodit za hlavu, tlak tolik
nevnímat a hru zjednodušit, což zatím
vychází.“

další. České hokejistky míří do švýcarské
Arosy, kde se postupně utkají s Norskem
(9. 2.), Dánskem (11. 2.) a domácím Švýcarskem (12. 2.). Poslední utkání vysílá přímým přenosem ČT SPORT, tudíž budete
moci vidět novou hvězdu prostějovského
hokeje pěkně v akci!
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svatyni Olomouce. V letošním ročníku se
však devatenáctiletá dívka rozhodla hrát
mezi chlapci. Přestoupila tak do Prostějova, kde chytá v kategorii staršího dorostu
a trénuje s juniorským výběrem Jestřábů.
Letos již odchytala za národní tým šest
utkání a v olympijské kvalifikaci snad přidá i

zjednodušení hry“

Šlahař: „Pomohlo nám

Post: brankář
Narozen: 30. dubna 1998
Výška: 191 cm
Váha: 89 kg
Držení hole: levé
Kariéra: Dynamo Pardubice
(dětství až dosud), SC Kolín (střídavé starty 2016/17)
--------------------------------------------
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Jaký je důvod takového kroku? „Na marodce pořád zůstává Kuba Neužil a v takovém
případě máme vedle Pavla Kantora už jen
mladého Adama Barvíka. Proto jsme jako
takovou pojistku zvolili řešení domluvit si
na střídavé starty tři šikovné mladíky z extraligových klubů, kdyby došlo po zdravotní
stránce v našem brankovišti k něčemu neblahému. Hlavně nechci nic přivolávat, snad
nebudeme muset situaci okolo gólmanů ve
zbytku sezóny vůbec řešit,“ objasnil kouč

Kralice zvládly souboj s Dubem Pojistka pro zbytek sezóny
PROSTĚJOV Umělka SCM Za
místním nádražím hostila v sobotním odpoledni souboj kralického
účastníka krajského přeboru s vedoucím týmem I.B třídy Dubem
nad Moravou. Přestože počasí
příliš fotbalu nepřálo, na hřišti
byl k vidění fotbal solidní úrovně.
Kraličtí po zásluze zvítězili, rozdíl
dvou soutěží byl znatelný, ale Dub
potvrdil, že má ve svém kádru několik hodně šikovných fotbalistů.
„Zápas se odehrál v rychlém tempu,
Dub se ukázal jako solidní protivník,“ uznal i kralický lodivod Ivo
Gottwald.
Kraličtí se proti soupeři z nižší soutěže
zpočátku těžko prosazovali. Kompaktní tým Dubu na malém hřišti dokázal
zhustit prostor a favorita moc nepouštěl do kombinace. Větší herní vyzrálost
Kralic však nakonec rozhodla. Svou
roli sehrála i fyzická připravenost, kdy
postupem času začaly soupeři docházet síly. V rušném duelu tak tahaly stále
za delší konec Kralice a po zásluze vyhrály rozdílem dvou branek.

pole a dvěma brankáři. Trápí nás marodka i absence kvůli škole, takže nebyli Vodák, Hatle, Halouzka, Neubauer i další.
Průběh byl kostrbatý, za výsledek jsem
ale rád, stále dokola se projevují naše nedostatky v obranné hře celého mužstva,
to nás trápí po celou dobu,“ ohlížel se
určický trenér.
Domácí soubor vyzkoušel hned čtyři
nové tváře a všechny se ukázaly v pozitivním světle, také celkově zatím panuje v Konici optimismus. „Scházíme se
dvakrát až třikrát týdně a kluci k tomu
přistupují zodpovědně. Máme tu ideální podmínky a jedeme podle plánu,“
podotkl stále ještě člen jesenecké sestavy
v roli hráče.
Radost mu mimo jiné udělalo i útočné
duo Kamený-Bross, které se postaralo

BYLI JSME
U TOHO

KONICE Hned šest branek nabídlo
úvodní přípravné utkání určických
a konických fotbalistů. Na konické
umělce se oba celky podělily o gólové zásahy rovným dílem a zrodila se
tak remíza 3:3. Důležitější než skóre
však byla předváděná hra, na níž
bylo znát, že se jedná o první zápasovou prověrku.
„Škoda laciných branek, které jsme inkasovali. Hned v šesté minutě jsme prohrávali, poté se nám podařilo skóre otočit,
následně jsme ale opět prohrávali a nakonec je z toho remíza. Můžeme s ní být
spokojeni, i přes okénka to bylo dobré,“
přemítal Petr Ullmann po svém debutu
na konické lavičce. Víceméně podobná slova volil i jeho protějšek Radek
Tomšic. „Odjeli jsme s deseti hráči do

„Náš brankář Lukáš je na dovolené
a tak jsme poprosili soupeře o zapůjčení
gólmana. Každý poločas chytal jeden
a musím říci, že oba byli výborní,“ komentoval Jiří Kamenov, kormidelník Mostkovic. „Měl jsem z mladého běhavého
soupeře trochu respekt. Navíc jsme
teprve v začátcích přípravy a pro kluky to
byla spíše odměna. Utkání bylo rychlé,
nahoru, dolů. Na stoperu jsme zkoušeli

Mostkovice vítězně s „U17“ eskáčka

PROSTĚJOV Premiérový přípravný zápas za sebou má účastník
I.A třídy Olomouckého KFS
z Mostkovic. V sobotním dopoledni se popasoval s výběrem „U17“
prostějovského eskáčka a zvítězil
rozdílem dvou branek. Zajímavostí
duelu byl fakt, že za oba týmy chytali střídavě brankáři prostějovského
dorostu.

Bureše. V utkání byla spousta šancí, ale pro Večerník
oba brankáři se překonávali. Vše proběhlo
fair, nebyly žádné tvrdé zákroky. O víken- Marek
du nic nehrajeme, až osmnáctého února
SONNEVEND
D
proti eskáčku U19, pak už každý týden,“
komentoval Jiří Kamenov. „Utkání splnilo
Máte veledůležité tři body. Co vy
svůj přípravný charakter,“ doplnil trenér na to?
sedmnáctek Pavel Musil.
(zv) „Pro nás je to zlaté vítězství. Hra nebyla doStatistiky z utkání brá a zaplaťpánbůh, že jsme to ukopali. Tři
najdete na straně 22 získané body jsou opravdu moc důležité.“
Je výhoda, že se můžete
spolehnout na skvělé přesilovky?
„Snažíme se je hrát jednoduše a nic
nekomplikovat, nedávat žádné těžké
nahrávky. Obě dvě přesilovkové lajny
navíc mají nacvičené nějaké signály,
které docela vycházejí. Musím to zaklepat, aby vycházely i dál.“
Vaše branka na 1:0, to byla ukázpodmínkách vlastní umělky nebo na
prostějovském SCM. První přípravný zá- ková kombinace až do kuchyně, ne?
pas mají stejně jako Lipová naplánovaný
na 25. února.
Již dva týdny trénují i Plumlovští.
Využívají místní tělocvičnu nebo krásnou
okolní přírodu k oblíbenému nabírání
fyzičky. „V jednání jsou dva hráči. Na
odchodu je jen jeden hráč, co vím,“ infor- PROSTĚJOV V nominaci na kvalifimoval o aktuálním dění trenér Plumlova kační turnaj žen hokejistek se objePetr Kiška. První přípravný zápas sehrají vilo i jméno Blanka Škodová. Jedná
v neděli 12. února od 14:00 hodin s lídrem se o gólmanku, která v letošní sezóně
okresního přeboru Hanou Prostějov. hájí branku LHK Jestřábi Prostějov.
Hrát se bude na umělce SCM Za místním Jedná se odchovankyní uničovského honádražím v Prostějově.
(zv) keje, která v posledních sezónách hájila
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Mnohem více zabrat dostávají borci
Čechovic. Od čtvrtku byli na soustředění
ve východočeských Jaroměřicích. „Trénovali jsme čtyřikrát denně. Já jsem
s tím, jak kluci makali, hodně spokojený.
Bylo nás i se mnou třináct: Polák, Lakomý, Ján, Walter, Chmelík, Kolečkář,
Haluza, Jahl, Jano, Frys, Novák a Kupka.
Někteří nemohli kvůli pracovním povinnostem,“ informoval čechovický trenér
Evžen Kučera a dodal ke kádrovým
změnám: „Momentálně jsou zranění
Jirka Jančík a Adam Pospíšil. Pro jarní
část počítám nově s Jansou.“ Čechovičtí
se budou nadále připravovat v domácích

-  [     b 
PROSTĚJOVSKO Zbývající trojice
účastníků I.A třídy Olomouckého
KFS zatím dává před zápasy přednost
tréninku. Tradičně pozvolna se
rozjíždí Lipová, v plném zápřahu
už jsou ale Čechovice a Plumlov.
Čechovičtí absolvovali čtyřdenní
soustředění, Plumlov honí fyzičku
v domácích podmínkách.
„Scházíme se dvakrát týdně. Jeden
trénink míváme v Lipové, druhý
v Kralicích. První přípravný zápas sehrajeme až 25. února. V kádru zatím
k žádným změnám nedošlo,“ hlásil
lipovský kouč Pavel Růžička.

Fotbalisty Olšan už cepuje VITÁSEK JEDE
vod, jenž trénoval naposledy v třetiligové
Mohelnici, si přitom chtěl po hektickém
období odpočinout. „Zkusili jsme mu
zavolat a on řekl, že to zkusí,“ doplnil Elfmark. „Uvidíme, jak to půjde. Je to člověk,
který má s fotbalem hodně zkušeností
a klukům má rozhodně co dát. Já bych byl
samozřejmě rád, abychom spolupracovali delší dobu. Vím ale, že okresní přebor
není pro Romana cílovou stanicí.“
Samotný kouč tato slova jen potvrzuje.
„V Olšanech jsou dobří kluci, znám to
tam, a když mě oslovili, tak jsem řekl, že
jim pomůžu. Už jsme měli jeden trénink,
pár hráčů jsem zažil ještě na place,“ prozradil své první pocity Roman Sedláček.
„Je to o přípravě. Je potřeba potrénovat,
ale hlavní je, aby to hráče bavilo.

Kormidelníka už tedy Olšany mají, ale
bude mít koho trénovat? „Sehnat hráče
za nějakých rozumných podmínek je hodně obtížné. Trenéra jako kamaráda sehnat
můžu. Bohužel ti hráči, kteří jsou mými
kamarády, už mají podstatně více roků a asi
už by nebyli přínosem,“ konstatoval se smíchem Milan Elfmark. „Posílit samozřejmě
chceme, ale dnes je doba, kdy se každý
v první řadě ptá na peníze. Něco mám rozjednaného, ale není lehké někoho do takové soutěže dostat,“ přidal Sedláček.
Olšanští fotbalisté zahájili pod novým
koučem přípravu ve středu 1. února.
Tuto sobotu je pak čeká první zápas
v Mohelnici proti tamnímu dorostu.
„Chci kluky vidět v zápase,“ uzavírá Sedláček.
(zv)

>>>dokončení ze strany 27
Comeback do dresu s velkým státním
znakem na hrudi si Ondřej Vitásek odbyl
těsně před Vánocemi na moskevském
turnaji Channel One Cup, kde se mimo
jiné jednou brankou podílel na vysoké
výhře proti Švédům. Nyní se vydá právě
do Skandinávie a konkrétně Göteborgu,
kde jen o chvíli dříve sehraje Sparta finále
tohoto ročníku Champions Hockey League. Ve čtvrtek od 19:15 hodin změří Češi
síly s domácím výběrem, v sobotu si to od
pravého poledne rozdají s Finy a přesně
o den později nastoupí proti Rusům.
„Oproti extralize je to velký skok a chvíli
jsem si musel zvykat na vyšší tempo, utkání ale šla rychle za sebou, herně to nebylo
špatné a měl jsem dobré pocity. Výsledkově to sice neplatilo, ale věřím, že když teď

zahrajeme podobně, bude i skóre lepší,“
těší se defenzivněji laděný bek, který však
v tomto ročníku stihl již za Liberec vsítit
čtyři branky a na dalších devět přihrát.
Premiéru v českém výběru zažil před
necelými třemi roky za éry Vladimíra
Růžičky, pod nímž se zúčastnil i světového šampionátu, nyní si vybojoval
důvěru i jeho nástupce Josefa Jandače.
„Každý trenér je jiný a nyní se snažíme
o takový spíše kanadský styl, který se přibližuje NHL. Vyhovuje mi
a jde i o to, že se podobá systému, který
hrajeme pod Filipem Pešánem v Liberci. I proto jsem se myslím do reprezentace dostal,“ uvažoval Vitásek.
Právě
severočeský
tým
diktuje rytmus nejvyšší domácí soutěže
a stejně jako před rokem vévodí celé tabulce,

pokoření stobodové hranice má šest kol před
koncem na dosah. „Daří se nám a je hezké
být první, to hlavní však teprve přijde a soustředíme se, abychom byli dobře připraveni
a zvládli jsme i play-off. Čeká nás jiná soutěž
a nejlepší by bylo obhájit,“ nepopírá.
Právě úspěšná cesta vyřazovací částí by mu společně s kvalitními výkony
v národním týmu mohla otevřít cestu na mistrovství světa, které od 5. do
21. května společně hostí francouzská Paříž a německý Kolín nad Rýnem, kde se uskuteční závěrečné boje
o medaile. „Zní to hezky, tak daleko ale zatím
nepomýšlím. Chci se ukázat v co nejlepším
světle a předvést stoprocentní výkon, a co
bude, to bude,“ nestresuje se Ondřej Vitásek
událostí, která bude na programu za necelého čtvrt roku.
(spo)

bývalý reprezentant I NA ŠVÉDSKÉ HRY
➢ zestrany27

PROSTĚJOV Někdejší opora olomoucké Sigmy, ze které nakoukla i do
reprezentace a dostala se do bundesligové Hansy Rostock, si na sklonku
aktivní kariéry zahrála několik sezón
v Olšanech u Prostějova. A navázala
tam kamarádský vztah s Milanem Elfmarkem, což bylo hlavním důvodem
jejího návratu, tentokrát v trenérské
pozici.
„Finančně bychom na něj asi neměli. Je
to dohoda vyloženě na kamarádské bázi.
Snažíme se dát mužstvu nějaký impuls
a tak jsme se s Romanem dohodli, že nám
pomůže,“ poodkryl exkluzivně Večerníku
zákulisí nečekané dohody Elfmark. Lodi-
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OREL

VEČERNÍKU

ETHAN JACOBS
Své bodové maximum v prostějovském dresu
esu
dokázal vylepšit v souboji s lídrem tabulky
lky
a účastníkem Ligy mistrů. Během osmadvaceaceti minut dal jednadvacet bodů a proměnil i dvě
trojky z pěti pokusů. Podruhé v řadě navíc dosáhl
i na double-double, když ve dvanácti případech
padech
získal doskočený míč. K tomu hrál i čistě, utkání
končil s bilancí dvou osobních chyb.

6

Eugene Elliot
LAWRENCE

RAYSHAWN
SIMMONS

5

letos slavíme jubileum...

a do té doby se rozhodně zraněný Dyck
a Dokoupil na střídačku nevrátí. „Ještě
tři týdny budou mimo, s tím nic nenaděláme. Když to půjde dobře, vrátí se
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Foto: internet

tak osm kol před koncem nadstavby,“
odhaduje Fridrich. „Musíme věřit, že
nenastanou žádné další komplikace
a léčení a rehabilitace půjde dobře.“

Nymburk pevyšoval Prostjovské ve všem už od za+átku.

NA STÍDA@CE JE ZATÍM
STÁLE PRÁZDNO
EXKLUZIVNÍ zpravodajství

Basketbalisty v následujících týdnech
čekají zápasy ve skupině A2 a při pohledu na tabulku je zřejmé, že Orly
čeká hodně náročná část sezóny. Šest
týmů dělí pouze tři body, na poslední
Brno má Prostějov aktuálně hubený
dvoubodový náskok. „Budou to nervy.
Všechny týmy jsou v ohrožení a nikdo
nechce do baráže. A my jsme v situaci,
kdy skládáme tým za pochodu, chybí
nám sehranost a trápí nás velký počet
vlastních chyb. Bojovnost hráčům neschází, ale to je zatím málo,“ vnímá realitu
trenér Zbyněk Choleva.
Čas přitom neúprosně utíká. Skupina
A2 startuje už na konci tohoto týdne

PROSTĚJOV
STĚJO Hledání nových posil do odchody a zraněními
zdecimované sestavy prostějovských basketbalistů zatím
úspěchem neskončilo. Klub ve spolupráci s trenéry stále shání
kvalitní hráče, kteří by měli pomoci zastavit porážky z posledních týdnů...
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Není snadné doplňovat kádr v rozehrané soutěži a už vůbec ne několikrát, což je náš případ. Pochopitelně
bychom si přáli sestavu posílit co
nejdříve, na druhou stranu se nutně
při výběru potřebujeme trefit a vybrat
ty pravé. Jsme docela v časovém presu,
přesto nechceme za každou cenu nic
uspěchat,“ naznačuje obtíže při hledání
basketbalistů generální manažer Prostějova Petr Fridrich.

V poháru narazí Prostějov na Opavu

Souboj dvou americ-kých rozehráva ovláádl bývalý prostjovský hrá v nymburských službách, pestože dal v utkání
pouhé dva body. V osmi pípadech totiž
vyzval své spoluhráe ke skórování optimální pihrávkou. Simmons sice dal rovných deset bod a ml i pt asistencí,
k tomu ale nasbíral také pt ztrát a navíc
jeho úspšnost stelby se zastavila na
ptadvaceti procentech.

RYCHLÝ
VEERNÍK
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CO ZAZNLO

NEZAŽIL!“

Ivan Pospíšil po základní části: „TO JSEM JEŠTĚ

B NYM
O PV

Mistr šetřil oslabenou sestavu až v poslední čtvrtině

PROSTĚJOV V semifinále Hyundai Final „Pokud chceme vítězství obhájit, stejně by4 Českého poháru mužů se obhájce trofeje chom na Nymburk pravděpodobně naraziMěstská hala
BK JIP Pardubice utká s Nymburkem, který li a museli bychom v tomto utkání zvítězit.
Sportcentrum DDM
se do soutěže vrátil po dvouleté odmlce. Ve Narazíme na sebe prostě dříve. Rozhodně se
Nadstavbu Orli
Prostějov
druhém semifinále FINAL 4 si to rozdají do- nevzdáváme. Chceme se pokusit opět uspět,
mácí Orli Prostějov, kteří závěrečný turnaj i když to bude těžké,“ uvedl pardubický trenér
zahájí v Brnì
17. a 18. února hostí, s BK Opava!
Levell Sanders.
Prostějov (lv) - Na půdě posledLosování turnaje proběhlo v poločase utkání Ve druhém semifinále na sebe narazí dománího Brna odstartují basketbalisté
Prostějova nadstavbou část sezóny Kooperativa NBL mezi BK JIP Pardubice a BK cí držitelé „divoké karty“ ČBF Orli Prostěve skupině A2. Svěřenci trenéra Armex Děčín a největší zděšení nastalo právě jov a BK Opava. Slezané znají recept, jak na
Zbyňka Cholevy se pokusí ukončit mezi v tu chvíli domácími fanoušky. Pardubické aktuální proměněnou sestavu Orlů vyzrát.
sérii šesti porážek v řadě, která sho- naděje na obhajobu trofeje se tím výrazně sníži- Podařilo se jim to ve vzájemných ligových
dou okolností začala právě v Brně. ly. Oba zástupci Kooperativa NBL v evropských soubojích, které v pobíhajících soutěžích vy„Přitom jsme po deseti minutách pohárech si letos ve vzájemných soubojích zatím hráli. „V současné době se nám v lize nedaří,
vedli o třináct bodů. Doufám, že ten- udrželi výhodu domácího prostředí, a tak je otáz- ale pohár je přece jen jiná soutěž. V žádném nechceme uspět. Moc bychom chtěli alespoň utkání,“ přeje si generální manažer Prostějova
tokrát zápas zvládneme lépe, i když kou, kdo uspěje na neutrální půdě v Prostějově. zápase nebudeme favorit, což neznamená, že jedno vítězství získat. Nejlépe hned v první Petr Fridrich.
(lv)
v naší situaci to nebude snadné.
Navíc soupeř hraje v poslední době
dobře. Naposledy porazil Jindřichův
Hradec, před tím prohrál s Nymburkem pouze o sedm bodů. Ve vlastní
hale si věří,“ uvědomuje si kouč ChoOrlů z trojek a rychlých útoků. Ve druhém poločase Nymburk
leva. Další kolo skupiny A2 budou
Bez problémů odskočil na 25:10 přitlačil a rozdíl ve skóre rychle
Orli hrát 14. února, jejich utkání
a po první čtvrtině vedl pohodlně narůstal. Hned šest nymburských
se Slunetou Ústí nad Labem se ale
nakonec přesunulo až na 20. února.
27:14. A to ještě řadu střel netre- střelců pokořilo hranici deseti
NA TISKOVCE...
TISKOV
VCE...
Střetnutí bude v hale Sportcentra
fil. Například nová křídelní posila bodů a s jejich pomocí Středočeši
DDM zahájeno v 18.00 hodin
NYMBURK Pouze v poslední mistra Hunt minula všech sedm natáhli svůj náskok na 80:40 po
Ronen Ginzburg - *EZ Basketball Nymburk:
čtvrtině za rozhodnutého stavu pokusů z dálky.
třiceti minutách.
„Utkání jsme kontrolovali od začátku až do konce. Prostějov provedl mnoho
Odchod Marka
se na půdě mistrovského Nym- Hosté nastoupili bez zraněné troji- Až v posledním dějství domácí změn v sestavě za poslední měsíc, přijel bez dvou důležitých hráčů. Přál bych
burka hrála vyrovnaná partie. ce Norwa, Dyck, Dokoupil a opět alespoň na chvilku polevili. Často Prostějovu, aby svou situaci vyřešil pro boj ve skupině A2. My jsme skončili záu arbitráže
kladní část, čekají nás boje v nadstavbové skupině A1 a poté play-off. Také chceProstějov (lv) - Vedení Asociace Basketbalisté Prostějova ne- dali příležitost mladým nadějím střídali a všichni hráči sestavy odeme uspět v Champions league.“
ligových klubů požádalo ve sporu dokázali být ve zdecimované klubu. Adam Goga odehrál téměř hráli přes deset minut. To částečně
Zbyn k CHOLEVA - Orli Prost jov:
kolem odchodu bývalého prostě- sestavě vyrovnaným soupeřem dvacet minut, Martin Nábělek pomohlo hanáckému týmu. Závějovského kapitána Romana Marka a vysokou porážkou 58:100 za- necelých jedenáct a další ligovou rečnou desetiminutovku basketba- „My jsme si tady rádi zahráli, byť pomyšlení na výhru teď ani vůbec nepřipadá
o právní rozbor. Jedna advokátní končili základní část Kooperati- minutu si na své konto připsal listé Prostějova prohráli pouze o dva v úvahu, protože náš tým je aktuálně ve fázi obnovy, nového zrodu. Do poločasu
i Viktor Vašát. Mladíci nehráli body 18:20. Zasloužily se o to pře- jsme se ještě drželi, protože Nymburk nestřílel s tak velkou úspěšností z dálky.
kancelář potvrzuje platnost hráčské va NBL.
smlouvy Romana Marka v Prostě- Po osmi minutách bylo rozhod- odevzdaně a i oni přispěli k při- devším americké posily, které daly My jsme hráli moc dlouho s míčem proti zdi nymburské obrany, místo toho abyjově a druhá potvrzuje neplatnost nuto. Nymburk od úvodního roz- jatelnému poločasovému skóre dohromady sedmatřicet bodů a ob- chom si to dali z ruky a trochu více si vyhověli. Myslím si, že jsme bojovali, ale na
smlouvy. Vzhledem k dané situa- skoku dominoval a trestal chyby 24:45.
staraly i většinu doskoků Orlů. (lv) Nymburk to prostě nestačilo.“
ci musel ředitel ALK postupovat
podle platného Přestupního řádu
NBL, článek 3, bod 5: „V případě,
že smlouva s klubem NBL existuje
a hráč se domáhá vyslovení
neplaty
p
nosti této smlouvy,
ouvy, je oprávněn podat
PROSTĚJOV Už p
před sezónou šéf prostějovského pině A1. Dlouho to vypadalo napřestup teprvee poté, až o jeho žádosti
o platnosti smlouvy
mlouvyy rozhodne Arbitbasketbalového klubu Ivan Pospíšil očekával, že dějně. Ale poslední týdny všechno
rážní komise ČBF nebo příslušný
seb těžkou sezónu. Ovšem rea- pokazily. Definitivně nás odrovnaOrli mají před sebou
soud. Bez některého
ěkterého z těchto
lita překonala i jeho představy. „Odchody, zra- ly odchody dvou zkušených hráčů
dokumentů sportovní
portovní ředina začátku roku pět kol před konsháně posil a to všechno najednou. cem.“
nění, shánění
tel Národní basketbalové
asketbalové
!! Projevil se v těchto utkáních košem. S probíhajícím ročníkem se
To jsem ješt
ještě nezažil,“ kroutí hlavou Pospíšil. !! V průběhu základní části jste menší počet zkušených hráčů to nedá srovnávat.“
ligy přestup neprojedeprojedná.“ Na základě
dě výše
nasbírali čtrnáct porážek. Nebyly v prostějovské sestavě?
!! S jakými cíly půjdete do zápaexkluzivní rozhovor
exkluziv
uvedeného článku
lánku
„Možná ano, ale i tak jsme měli ta- sů ve skupině A2?
některé zbytečné?
není sportovní
tovní
pro Večerník „Byly. A stály nás lepší umístění... kové zápasy zvládnout. Tým zřejmě „Musíme si uvědomit, že se sice
ředitel ALK oprávprávZbytečné byly porážky v Brně není tak odolný, jak bychom si přáli.“ bude hrát o postup do čtvrtfinále, ale
Ladislav VALNÝ
Lad
něn k dalšímu
šímu
a doma s Jindřichovým Hrad- !! Nevzpomenete si při všech pro- současně se bude bojovat o záchrajednání a musí
!! Po základní části je Prostějov cem. Nejvíc ale mrzela porážka blémech na sezónu, kdy jste hráli nu... Nikdo nedokáže odhadnout, co
tedy rozhoddosmý, takže o spokojenosti se asi s Opavou. V zápase, kdy jsme vedli v sedmi a bylo z toho nakonec finále? nás čeká. Nejsme v situaci, kdy můnout Arbitrážní
žní
komise České
ké
nedá hovořit...
o patnáct bodů a ještě deset minut „Jenže to jsme měli jiný tým, hráli žeme něco plánovat! Musíme se rvát
basketbalovéé
„Je to pro nás zklamání, chtěli jsme před koncem měli dvouciferný jsme bez zábran a měli i hromadu o každé vítězství. Ani jeden zápas
Foto: archív Veerníku
federace.
štěstí. Co jsme vystřelili, skončilo nebude snadný.“
bbýt do šestého místa a hrát ve sku- náskok.“
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BYLI JSME
U TOHO

„NEZÁTKY“ ZVLÁDLY SOUBOJ NEPORAŽENÝCH
klikni na
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POHLEDEM TRENÉRÙ
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„Začátek byl hodně nervózní a měli jsme i štěstí, že jsme neinkasovali. Ve druhém poločase už kluci ukázali, co umí. Výraznou postavou byl Mira Oplt, jenž dokáže přejít jeden
na jednoho a vidí i spoluhráče. Dávali jsme tak góly v podstatě do prázdné, protože jejich
brankář je kvalitní a střely z dálky na něj neplatí. Na titul vůbec nemyslíme, čekají nás
ještě těžké zápasy. Je to ale kulaté. Kluci makají, hra vypadá kompaktně.“
+?300@'J-   
„Nebyl to z naší strany vůbec špatný zápas. V první půlce jsme nedali minimálně čtyři
jasné příležitosti. Postupně jsme začali být nervózní a bohužel dostali první branku.
Podařilo se nám srovnat, ale hned jsme inkasovali podruhé a potřetí. S ubíhajícím
časem jsme museli otevírat hru a soupeř toho dokázal využít. Co se týká titulu, pořád
není nic ztraceného. Musíme ale všechny zápasy vyhrát.“ (úsměv)

  

Podceňovaný tým je ve futsalové soutěži nejblíže titulu!

v nátlakové hře, ale dobře bránící Nezamyslice jejich ataky odrážely. Pokusy
Ošlejška a Mazoucha navíc končily mimo
tři tyče. Chléb se začal lámat na sklonku
třicáté minuty. Hlavní postavou se stal
kanonýr Nezamyslic Oplt, jenž nejprve
po individuální akci otevřel skóre, aby
na rychlé vyrovnání reagoval další trefou
- 2:1. Jeho tým pak využil dalšího přečíslení a po Musilově zásahu vedl 3:1. Tyto
čtyři branky padly v rozmezí dvou minut,
navíc pak Mazouch napálil penaltu přímo
do skvělého Fischera.
Mechechelen se vrhl do zoufalého náporu, ale na skvěle chytajícího Fischera
recept nenašel. Naopak soupeř podnikal smrtící brejky a dva další zužitkoval
k vedení 5:1. Rozbolavělé duše svých spoluhráčů pak už jen mírně pohladil umístěnou trefou na konečných – 5:2.

NĚMČICE NAD HANOU Skvostná jízda pokračuje. Parta nezamyslických bojovníků je blízko prvotřídní futsalové senzaci. Po pěti odehraných nadstavbových kolech má tým z jihu regionu plný počet výher. Důležitý krok k historickému úspěchu udělal ŽE-STAV v přímém
souboji dvou neporažených. S favorizovaným Mechechelenem zvítězily Nezamyslice rozdílem tří branek a před posledním turnajem
drží jednobodový náskok před pětinásobným obhájcem z Relaxu.

původní reportáž
ortáž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Souboj dvou kandidátů nejvyšších příček
byl zvláště v prvním poločase šachovou
partií. První gólovku si vytvořily Nezamyslice, ale Švéda se štěstím vyrazil.
Postupně si pak vytvořili více šancí hráči
Mechechelenu. Havlíček však napálil
brankáře Fischera a Doležel v stoprocentní pozici poslal dloubáček těsně vedle.
Mechechelen zvláště ve druhé části první
dvacetiminutovky držel otěže, ale k vlastní
smůle branku nevstřelil.
Po změně stran pokračovali oranžoví

nout k obratu. Za dvě hodiny a šest minut
bylo hotovo a český hráč ukončil utkání
s bilancí 46 nevynucených chyb! „Je to další
prohra, která je velmi bolestivá. Hrát Davis
Cup byl vždy můj sen, bohužel snad kromě
jednoho zápasu se mi nikdy nepodařilo naplnit očekávání,“ litoval český tenista. „Ten
zápas byl od prvního do posledního míče
jedna velká křeč. Tak nějak jsem předvedl
můj standardní výkon, který předvádím
v Davis Cupu,“ dodal.
Ani Šátral proti Kyrgiosovi nedokázal uhrát
ani set, se světovou patnáctkou to ale měl
hodně těžké. Náladový Australan tentokrát
udržel koncentraci a na začátku každé sady
dokázal vzít soupeři podání a tím se dostal do
velké pohody. Český tenista se sice snažil a bojoval, rozdíl ve výkonnosti ovšem byl hodně
patrný. „Soupeř vedl od začátku do konce.
Nechal jsem na kurtu všechny síly a byl rád za
šanci, kterou jsem dostal. Nestačilo to, hrálo se
výhradně podle karet soupeře,“ uznal Šátral.

➢ ZE STRANY 27

LANZAROTE, PROSTĚJOV Na Kanárských ostrovech, konkrétně v příjemném
prostředí areálu Club La Santa Lanzarote,
se poprvé po svém zranění ukázala bez
obvazu Petra Kvitová. Prostějovskou tenistku přepadl v prosinci loňského roku
přímo v jejím bytě útočník, který dvojnásobnou wimbledonskou šampionku
pořezal na levé ruce. Následkem toho
musela absolvovat operaci a minimálně
půlroční rehabilitaci. „Je prima být zase

sport

39

má stále vše ve svých rukách. Musí ale
porazit Mechechelen i Nezamyslice a
uhrát minimálně bod se Sexmeraldou.
Mechechelen pak musí vyhrát všechny
tři zbývající zápasy a čekat na zaváhání
Nezamyslic.
V soutěži veteránů je o titulu rozhodnuto již čtrnáct dní, ale zajímavou zápletku
má boj o zbývající medailové posty. Závěrečné turnaje 1. třídy a ligy veteránů
se hrají v sobotu 11. února 2017.

FUTSAL PROSTĚJOVSKA
SSTĚ
STĚJ
TĚĚJO
ĚJO
OVSKA
O
VSSKA
A
TROJBOJ O ZLATO
NĚMČICE, KOSTELEC Rozhodne
poslední turnaj. Nečekaně dramatické
vyvrcholení bude mít letošní ročník
futsalové nejvyšší soutěže. Ve hře o titul
jsou před finálovým turnajem hned tři
týmy. Podle očekávání dvojice největších favoritů Relax a Mechechelen, ale
nejlepší výchozí pozici mají nečekaně
Nezamyslice. Těm stačí k historickému úspěchu ´maličkost´ - porazit Relax. Právě pětinásobný obhájce Relax

1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO - NADSTAVBA

2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
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v teple,“ pochvaluje si pobyt v příjemné
destinaci Petra Kvitová.
Na Kanárské ostrovy odletěla i se svým týmem. Společnost člence TK Agrofert dělají
nový kouč Jiří Vaněk a také kondiční trenér
David Vydra. Trojice společně vše podřizuje
rehabilitaci po nepříjemném zranění, vedení
hotelu je připravené splnit každé tenistčino přání. „Jsme velice potěšeni, že si k nám
Petra Kvitová našla opět cestu. Přejeme jí vše
nejlepší v rehabilitaci,“ uvedli na sociálních
sítích zástupci ubytovacího komplexu.
Po neznámém pachateli tolik proklamovaného útoku Policie ČR stále pátrá...
(lv)

+  ( ($ $,

Rehabilitace začala na sluníčku

TCHAJ-PEJ, PROSTĚJOV Divokou
kartu, kterou dostala od pořadatelů
turnaje v Tchaj-peji, parádně využila
Lucie Šafářová. Poprvé v nové sezóně
postoupila až do semifinále a ve světovém žebříčku se vrátila do první padesátky. V novém vydání patří nedávné
vítězce Australian Open ve čtyřhře
47. příčka.
„Už na Australian Open jsem hrála
dobře, ale měla jsem těžký los. Je fajn, že
mi forma vydržela. V semifinále mi ale
trošku došly síly,“ uvedla Šafářová, která
v den semifinálové porážky slavila třicáté
narozeniny a od pořadatelů dostala dort.
„Spravil mi náladu po porážce,“ usmívala se česká tenistka. Šafářová během
turnaje vyřadila dvě nasazené tenistky
a ukázala, že její momentální postavění
v žebříčku WTA neodpovídá výkonům.
„Když mi to půjde, rychle se dostanu ještě výš,“ věří prostějovská hráčka.
(lv)

do první
padesátky

se vrací

Šafářová

otočit. Nejprve získal čtyři hry v řadě a vyrovÈtyøhra zázrak nepøinesla
nal na 1:1, pak přidal ještě další tři hry a urval
Nejkratším možným způsobem padli zástup- pro svůj tým první bod. „Ten zápas už byl mrtci českého tenisu, když ve čtyřhře podlehli fa- vý, o nic pořádně nešlo. Po minulých výkonech
vorizovaným Australanům Grothovi s Peer- semiúplněnechtělo,alepřecejenjsemsiaspoň
sem. Ostřílená dvojice získala rozhodující trošku spravil chuť. V Davis Cupu zatím nejsou
bod po jednoznačném průběhu. Domácí pár moje výkony dobré, takže každá výhra se pozcela bez potíží dirigoval tempo, když Austra- čítá. Doufám, že mi to pomůže do budoucích
lany táhl především téměř bezchybný Groth. daviscupových utkání,“ řekl Veselý.
„Bylo to od začátku do konce na jednu bránu.
Víceméně jenom na úvod jsme trochu vzdo- VyrovnanýprvnísetmeziŠátralemaThomprovali, jinak nás převálcovali úplně jednoznač- sonem dospěl až do tie-breaku, do kterého
ně,“ řekl Veselý. „Skoro jsme se nedostali do lépe vkročil domácí reprezentant. Prvními
hry. Zkoušeli jsme furt něco měnit, vyměnili třemi vítěznými míči odskočil českému tejsme si strany na returnu, na servisu, ale nešlo nistovi, jenž se už do zkrácené hry nedokázal
nic. Oni hráli tak dobře, že to nebylo úplně o vrátit. Zisk prvního setu nabudil Thompsona k ještě lepším výkonům a jeho soupeř
nás dvou,“ doplnil svého spoluhráče Šátral.
už nedokázal patřičně vzdorovat. „O nic
nešlo, tak jsem byl uvolněnější. Hrál jsem
q( *
takovou hru, jakou hraju na turnajích. MuV souboji s Grothem Veselý ukázal bojovné- sel jsem si vše uhrát, je to hráč, který nezkazí
ho ducha. Sice ztratil první set a v tom dru- balon. Udělal jsem víc chyb a jen kvůli tomu
hém už prohrával 3:5, dokázal však střetnutí jsem prohrál,“ komentoval duel Šátral. (lv)

Zázrak se nekonal. Tenisové torzo padlo v Austrálii
MELBOURNE, PROSTĚJOV Tenisty České republiky čeká v Davis Cupu
baráž. Rozhodla o tom jejich porážka
s Austrálií 1:4, pod níž se podepsalo velké
oslabení sestavy Jaroslava Navrátila. Na
půdě soupeře se představila bez Tomáše
Berdycha, Adama Pavláska a Lukáše Rosola, zraněná záda nakonec nepustila do
zápasu ani Radka Štěpánka. „I tak jsme
chtěli překvapit. Nepodařilo se. Musíme
se připravit na utkání o záchranu a snad
ji zvládneme,“ konstatoval zklamaně nehrající kapitán Navrátil.
Bez bodu i bez setu
Český reprezentant v pozici jedničky zklamal a s debutantem Thomsonem byl od
začátku zápasu horším hráčem. Trápil se
při výměnách i na servisu, často chyboval
a nedokázal potvrdit roli mírného favorita.
Domácí tenista si naopak svoji premiéru
užíval a nezastavila jej ani pauze po druhém
setu, v níž se Veselý marně snažil nadech-
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 6. února 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

KULEČNÍK BOJUJE O UDRŽENÍ V EXTRALIZE
Přežije prostějovský oddíl i v blízké budoucnosti?

PROSTĚJOV Jedním z méně divácky atraktivních, a tudíž i veřejnosti ne tolik viditelných sportů je karambolový kulečník, v
němž ovšem vyslanci Prostějova dosahují vynikajících výsledků. Tým kolem hrajícího předsedy Jiřího Nenála v minulém
soutěžním ročníku s přehledem porazil všechny své soky na
Moravě a postoupil do nejvyšší celostátní soutěže. V polovině ročníku 2016/2017 rekapituluje Večerník prozatímní dění v
kulečníkové extralize...
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PRÙMÌRY HRÁÈÙ

109,87
12. Horna Jiří

69,38
Prostějov

Poznámka: číslo udává tzv. generální průměr, což je podíl mezi součty všech nahraných karambolů a náběhů
v příslušné soutěžní disciplíně; GP je hlavním měřítkem výkonnosti hráčů

Prostějov

200

4. Andrejovský Miroslav

136,72

Ostrava

w * 

5. Bláha Milan

Volná hra

Bohumín

151,6

3. Dvořáček Jan

210 x 105 cm

Trmice
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Je ovšem otázka, jestli klub uvidí za horizont příští sezóny také
po ekonomické stránce. „Srážejí
nás provozní výdaje, jen pronájem
prostor a energie nás přijdou okolo
sto padesáti tisíc korun ročně,“ poodkryl nesnáze Nenál. Z vlastních
zdrojů klub pokryje zhruba dvě třetiny této částky, dotace na provoz
klubu využívá také z Olomouckého
kraje. Podle slov předsedy je škoda,
že město Prostějov vypisuje dotace
pouze na akce, což klub sice v omezené míře také využívá, ale jeho problémy to zásadně neřeší.
I z tohoto pohledu je důležité, aby
se klub v extralize udržel, na čemž
samozřejmě závisí přízeň nemnoha
sponzorů. Navíc oddíl nemá dostatek adeptů na obsazení nezbytných
funkcí, s přibývajícím věkem uvažuje o snížení svého angažmá v kulečníkovém sportu jako takovém předseda klubu Nenál, zásadní je také
kvalitní obsazení postu hospodáře.
Mladých následovníků, kteří by převzali tágo a kráčeli ve šlépějích úspěšných hráčů, je přitom jako šafránu.
„Vypadá to, že na kterýkoli sport
v Prostějově sáhneme, tam dosáhneme špičkové úrovně,“ říká s trochou
nadsázky předseda Komise sportovní při Radě statutárního města
Prostějova Pavel Smetana s tím, že
patříme v tomto směru opravdu
mezi výjimečná města a je potřeba si
toho vážit.
Aby však známý slogan Prostějov
- město sportu dlouhodobě naplňoval také kulečník, je potřeba
vybalancovat sportovní a ekonomickou stránku. Už za měsíc bude
jasnější, zdali se prostějovskému
kulečníku podaří udržet nejvyšší
soutěž České republiky i pro další
ročník.

[ "    2!  #6 " ! +C $ !.  #

I druhý zápas se konal na domácích
stolech, do Prostějova přijel koncem září favorit z Ostravy. „V tomto
utkání jsme byli bez šance a prohráli
jasně 2:16,“ uznal Nenál. Poté přišla
více než měsíční pauza, během níž
právě onemocněl Milan Bláha. Na
dvojzápas do Prahy a Plzně tak jelo
prostějovské družstvo s náhradníkem Jiřím Hornou a zejména na
Žižkově ve vyrovnané partii prohráli Hanáci smolně o jediný zápas.
I v Plzni tahali za kratší konec, přičemž Horna rozhodně nezklamal,
byť je z celé čtveřice v individuálním
hodnocení na posledním místě.
Také v tomto sportu je důležité
minimalizovat náklady na cestovné, proto je běžnou praxí sehrát na
opačném konci republiky během
jednoho víkendu dvojzápas. To byl
i případ lednového výjezdu do Ústeckého kraje, odkud si ovšem Prostějov žádné body na Hanou opět
nepřivezl. K dispozici byl sice už
Bláha, po delší pauze však ještě dostatečně nerozehraný. Přesto to byl
on, kdo zařídil jedinou dílčí výhru
v Trmicích.
Před prostějovským týmem je nyní
série rozhodujících zápasů. „Věřím, že na záchranu soutěže máme,
musíme ovšem beze zbytku využít
výhodu domácího prostředí s Náchodem (utkání se hrálo po uzávěrce
této strany, výsledek vám přineseme
v příštím čísle - pozn.red.), Plzní a Žižkovem,“ neztrácí optimismus Nenál.
Z osmičlenného pelotonu sestupují poslední dva týmy. „Jasným
sestupujícím je Újezdeček. Pokud
bychom náhodou tím druhým byli
my, máme na Moravě natolik silnou
pozici, že bychom se po roce vrátili
zpět,“ je přesvědčen doyen prostějovského kulečníku.
2. Hejlik Marek

EXKLUZIVNÍ
NÍ
ví
zpravodajství

Na konci ledna měli za sebou
prostějovští kulečníkáři přesně
polovinu soutěžních zápasů. Los
podzimní části k nim byl méně
přívětivý, protože hned pět zápasů sehráli na stolech soupeřů.
Domácí prostředí je v tomto sportu také důležité, ovšem z trochu
jiných příčin. „Nejde samozřejmě
ani tak o podporu diváků. Podstatné je hrací nářadí, v tomto
případě stoly, na nichž trénujete
a jste zvyklý hrát. Když přijedete
k soupeřům, máte zhruba deset
minut na rozcvičení, a to je příliš
krátká doba na to, abyste poznal
specifické chování daného stolu,“
vysvětluje Nenál s tím, že rozdíly
jsou v parametrech sukna, koule
se od mantinelů jinak odrážejí,
a to vše má pochopitelně na hru
velký vliv.
Rozjezd měl každopádně nováček
z Hané ideální. Domácí prostředí
a ještě relativně nejslabšího soupeře.
Však se také poměrem 12:6 zrodila
první, zatím ale také jediná výhra
v soutěži. Připomeňme, že se zápolí
v několika disciplínách, všichni z nominované trojice odehrají Kádr 52/2,
poté dva hráči Kádr 52/1, poslední
z trojice pak Volnou hru. Na závěr
jsou na programu tři zápasy v Jednobandu, při němž se musí hráčova koule dotknout nejméně jednoho mantinelu před dokončením karambolu.
Vítěz utkání získává dva body, poražený je bez bodu. Součet celkového
skóre po devíti odehraných zápasech
tedy musí dávat číslo osmnáct.
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1. Bača Adam

k
pro Večerník
ÁB
B
Tomáš KALÁB
Na rozdíl třeba od prostějovských
fotbalistů, pro něž byl přechod mezi
třetí a druhou ligou zásadním kvalitativním skokem, v případě kulečníku měli hráči v rámci Moravy takový náskok, že se neměli ztratit ani
v celostátním měřítku. I na zelených
suknech se ovšem ráda zabydluje
sportovní smůla. „Náš aktuálně nejlepší hráč Milan Bláha, který hostuje z Třebíče, se v závěru podzimu
potýkal se zdravotními problémy.
V zápasech na Žižkově, v Plzni a Náchodě jsme tak byli oslabeni, jinak
jsme všude mohli pomýšlet na vítězství,“ posteskl si úvodem Jiří Nenál,
hrající předseda klubu. Ten spolu
s Martinem Dostálem a právě Bláhou tvoří základní trojici pro mistrovská utkání. Paradoxem přitom
je, že v prostějovském klubu hraje
špičkový plejer Zdeněk Galíček,
který se ovšem ligových zápasů neúčastní. Pro oddíl zajisté velká škoda...
Extraligová mapa republiky má své
centrum v Moravskoslezském kraji.
Tam totiž sídlí dvojice jasných favoritů Ostrava a Bohumín, kterou doplňuje pražský Žižkov s předměstím
Ústí nad Labem Trmicemi. Pouze
papírovým outsiderem má být teplický Újezdeček.
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