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Rozbouené Držovice pláou...

EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC
DRŽOVICE V předvánočním čase se ještě zúčastnila rozsvícení stromků u držovické kaple, uplynulý pátek se
s ní na stejné místo přišlo před její poslední cestou rozloučit na devadesát místních občanů. Po mimořádných
volbách z předminulého víkendu už doslova totálně rozhádané Držovice ztichly. Alespoň na chvíli...
Všechny zdejší občany do jednoho totiž zarmoutila velmi smutná zpráva: nejstarší občanka Prostějovska
Anastázie Pospíšilová zemřela. Za pár týdnů, přesně 23. března 2017, se přitom chystala oslava jejích už
105. narozenin! „Paní Anastázie byla sluníčko, které zářilo nad celými Držovicemi,“ posteskla si pro Večerník
se slzami v očích Blanka Kolečkářová, která už brzy prožije další loučení. Tentokrát méně smutnější, přesto
hořké. Historicky první starostka v roce 2007 od Prostějova odloučené obce totiž míří do opozice. Postu
starosty se pak premiérově ujme muž..

VŠE O SOUČASNÉM DĚNÍ V DRŽOVICÍCH ČTĚTE NA STRANĚ 10

Na Anastázii Pospíšilovou byly hrdé celé Držovice, její srdíko už ale dotlouklo. Tuto kytici pinesl
Veerník v roce 2014 oslavenkyni k úctyhodným
102. narozeninám...
Foto: archiv Veerníku
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Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

17020710140

Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Volná místa na MMPv.
Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel. 582 329 162.
Přihlášky je možné podávat do 23. 2. 2017

17020810143

17012510093
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Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:
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Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel. 582 329 162.
Přihlášky je možné podávat do 26. 2. 2017

17020710141

1702101157

17010310011

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

2

RYCHLÝ

Pøípad Kvitová:
nebudou informovat
Olomouc, Prostějov (mik) - Večerník zajímalo, jak se postupuje vyšetřování přepadení tenistky Petry Kvitové
v jejím bytě 20. prosince loňského
roku. Jak známo, pátrání po útočníkovi
převzala krajská kriminálka. „Na případu dále usilovně pracují, jeho úspěšné
vyřešení a dopadení pachatele je pro
nás prioritou. Z taktických důvodů ale
nebudeme sdělovat z průběhu vyšetřování žádné podrobnější informace,“
sdělila Večerníku Jitka Dolejšová, vedoucí tiskového oddělení Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc.

  

  

Prostějov (mik) - Šestnáctiletého aktivistu z Prostějova Jakuba Čecha minulý týden Okresní soud v Prostějově
zplnoletnil! A to na jeho vlastní žádost.
Mladík dokonce uvedl, že míří do politiky a to do Strany zelených. Pokud
je ale nyní plnoletý, má tedy i trestní
odpovědnost a hrnoucí se žaloby už
nebudou putovat na adresu rodičů...

    
Prostějov (mik) - S průběhem prvního
masopustu v Prostějově jsou místní radní spokojeni. „Z vydařené akce bychom
tak mohli udělat tradici. Dokud zde budeme my, masopust v Prostějově bude,“
řekla Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky. Jedna stížnost ale přece jen
na magistrát dorazila! „Psala jedna paní,
že prase, které bylo přivezeno, mělo pod
váhu a bylo dokonce podvyživené. Nevím, ale snad si někdo nemyslel, že Josífkem, jak ho pojmenoval řezník, nakrmíme celý Prostějov? Šlo přece o ukázku,
jak má masopust vypadat,“ zasmála se
primátorka Alena Rašková.

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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Michal KADLEC
Můžeme být stále chlácholeni, že zimní
údržba v Prostějově probíhá na kvalitní
úrovni. Můžeme být ujišťováni, že v terénu jsou všichni, kteří mají v „technických
službách“ ruce a nohy. Ale co my, běžní
Prostějované? My si máme v centru města
na ledovici zlámat nohy?
Večerník si v pátek udělal ve Smetanových
sadech snímek parkové cestičky, kterou na
desítkách metrů pokrývala silná vrstva ledu.
Za tu by se nemuseli stydět ani na zimním
stadionu! A nepatří náhodou Smetanovy sady do první kategorie míst, která by měla být
odklizena od nástrah zimy ze všech nejdříve?

Agentura



Po dvě předcházející zimní sezóny
fungovalo na náměstí tatíčka Masaryka v Prostějově mobilní kluziště.
A konšelé nyní říkají dost! Jak Agentura Hóser exkluzivně zjistila, na
konci letošního roku se na place před
muzeem začne kopat obrovská díra.
Ledovou plochu, na kterou si bruslící
Prostějované už pomalu začali zvykat, totiž nahradí něco úplně jiného...
„Cítili jsme, že kluziště se už našinci
omrzelo, návštěvnost byla čím dál
tím nižší. Ostatně ledová plocha už
byla přespříliš nákladné, dvě sezóny
nás stály bezmála miliardu,“ pokrčila

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

letos slavíme jubileum...

rubriky

     

tt1POEʏMÓtt
Paranoidní hejtman? „To, že jsi paranoidní, ještě neznamená, že po tobě nejdou,“
upozornil spisovatel Joseph Heller. Přesně jako v jeho absurdním románu Hlava
XXII si musí nyní připadat Oto Košta. Nedávno zvolený hejtman na tiskovce otevřeně promluvil o udavačích, kteří na něj bonzovali, že chlastá více, než je zdrávo. On
sám je přesvědčen, že má pití pod kontrolou. Vždyť s Andrejem Babišem se neopil
ani při audienci na slavném čapím hnízdě! Teď už zbývá jen to, aby šéf hnutí ANO
2011 kategoricky popřel, že kdy v jakémkoliv hnízdě byl...
ttÁUFSâtt
Umžít, umžel, funus. Takto časuje sloveso zemřít Hyman Kaplan v newyorské
večerní škole angličtiny. Jednu z nejoblíbenějších humoristických knih uplynulého
století Pan Kaplan má třídu stále rád přeložil Antonín Přidal. Slovo přeložil v této
souvislosti není úplně přesné, vhodnější by bylo užít slova přepsal. Skvěle přepsal.
Prostějovský rodák ve věku 81 let zemřel v Brně.
tt4UʭFEBtt
Kurz čínštiny na Kosíři. Víte, jak se řekne čínsky rozhledna? Čumsemčumtam.
A víte, jak se čínsky řekne rozhledna na Kosíři? Bachanahubu. Uprostřed týdne do
médií pronikla informace, že kvůli bezpečnosti a křivému schodišti byla vyhlídka na
hanáckém Mont Blancu uzavřena.
ttɇUWSUFLtt
Alkoholik je ten, kdo chlastá víc než jeho hejtman. Slyšel jsem, že kdo pije
v práci, ten má aspoň důvod, aby se do ní těšil... Kvůli alkoholu v týdnu neměl trable
pouze lékař, vysokoškolský profesor a hejtman Oto Košta, ale také zaměstnankyně
prostějovského supermarketu. Strážnici jí v práci naměřili 1,4 promile alkoholu.
tt1ÈUFLtt
Dlouhý život? Spousta z nás by chtěla být nesmrtelná a přitom tráví své večery
u Ordinace v růžové zahradě... Na konci uplynulého týdne měla pohřeb nejstarší
občanka Prostějovska Anastázie Pospíšilová z Držovic. Letos v březnu by se dožila
105 let. Jak známo, míra naplnění našich životů se neměří věkem, ale činy. U ženy,
pro kterou byly rodina a víra v Boha vším, jich rozhodně nebylo málo.
tt4PCPUBtt
Ideální maska pro nesmělé muže. Pokud máte nepřekonatelnou touhu po
tom, aby se na vás nějaká žena pověsila, vyrazte na maškarní ples v převlečení
za skobu... Méně morbidní masky byly k vidění na dětském pohádkovém karnevalu v Žárovicích.
tt/FEʏMFtt
Rytmus v divadle. „Tanec je rytmické blbnutí,“ poznamenal trefně spisovatel
Karel Poláček. V mém případě určitě. Kdo chtěl spatřit kultivovanější projev, mohl
se vydat do prostějovského divadla na vystoupení Dnes tančí a hrají se žáky ZUŠ Vl.
Ambrose v hlavní roli.
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rameny náměstkyně primátorky pro
veřejnou zábavu Ivana Hemeráková. „Řešení se však nedávno nabídlo
vlastně samo. Pod muzeem byl totiž
objeven termální pramen, jehož teplota se pohybuje okolo třiceti stupňů
Celsia. Nejde o pitnou vodu, takže její
využití je omezené. Vymysleli jsme tak,
že místo kluziště zde bude koncem listopadu otevřeno termální koupaliště
se všemi potřebnými službami. Jen pro
upřesnění, odborníci nám sdělili, že
horký pramen má léčivé účinky. Měli
by ho využívat nejen impotentní muži,
ale i ženy, které už ztratily chuť na sex.
A jelikož strategií současného vedení
města je snaha zvýšit počet obyvatel
Prostějova, nebylo co řešit,“ konstatovala náměstkyně Hemeráková.

KRIMI


Přesně o tuto sedmimístnou
částku chtěla banky připravit
pětice podvodníků, na které
si nyní došlápla prostějovská
hospodářská kriminálka. Tři
ženy a dva muži z Prostějovska, Olomoucka či Vyškovska
při žádostech o úvěry disponovali fingovanými potvrzeními o zaměstnání a příjmech.

1 370 000
Jeden finanční ústav jim naletěl a vyplatil částku 200 000
korun, což byla polovina požadované sumy. Klec na podvodníky spadla ve chvíli, kdy si jiný
pilný bankovní úředník všiml
nesrovnalostí ve zfalšovaných
dokumentech. Pětici vykutálených úvěrových podvodníků teď
hrozí pětiletý kriminál.


na 2 roky...
strana 9

   
„Na stavebních pracích se začne dělat
už koncem léta. Bude zapotřebí vyhloubit půldruhého metru hlubokou
a padesát metrů dlouhou jámu, do
které se vsadí umělohmotný bazén.
Vzápětí se hned vedle provede vrt,
kterým se dostaneme k léčebnému
termálnímu pramenu. Napuštění
bazénu pak bude otázkou několika
minut,“ doufá náměstek pro výstavbu
pitomostí, tedy pardon - nemovitostí,
Zdeněk Fišerák. „Na konci února následujícího roku pak samozřejmě celé
náměstí uvedeme do původního stavu,
bazén přes léto uskladníme u primátorky na zahradě,“ dodal Fišerák.
Konšelé ještě nyní dolaďují detaily. Zatím totiž není úplně jasné, zda koupající se Prostějované budou muset z tep-

lé vody vylézat na mráz. „Já navrhuji,
abychom u bazénu nainstalovali dvě
obrovská horská slunce, která by zabezpečila letní teplotu alespoň v bezprostřední blízkosti nádrže s termální
vodou,“ přihlásil se s nápadem Vladimír Prušák, náčelník Bezdomovní
správy v Prostějově.
Snad radniční hlavy pomazané něco
vymyslí. Termální koupaliště v centru
města by však mělo být levnější než
kluziště. „Cena provozu se vejde pod
půl miliardy během tří let,“ potvrdila
primátorka Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl



Prostějovanky v televizi. Dvě dámy
z Prostějova a jedna z Němčic nad
Hanou si to proti sobě rozdají v pořadu televize Prima Prostřeno. A kdo
zná tuto reality show, tak jistě ví, že
v ní o dramatické a emotivní situace
není nikdy nouze. Určitě se bude na
co dívat, pořad můžete sledovat již
dnes v pondělí 13. Února a poté každý všední podvečer.
 



Prapodivná ztráta. Radní znovu litují,
že projekt Klokánku v Prostějově zkrachoval. Teď ale doslova skřípou zuby,
neboť Fond ohrožených dětí prodal budovu v Západní ulici spolku z Kostelce
na Hané. Ano, přesně tu budovu, kterou
fond získal od města zadarmo! Magistrát
tak přišel o tři miliony korun...




949 488

Až na hranici jednoho milionu korun málem vystoupal celkový výnos
Tříkrálové sbírky přímo v Prostějově,
který svým letošním číslem pokořil
všechna historická maxima. Hanáci tak rok od roku zametají s tezí,
že jsou „šgudlíři“ a nechali by si pro
korunu vrtat koleno. Naopak díky
jejich příspěvkům může místní Charita opravovat. Čtěte na straně 19!
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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.

RADEK KOKY
se narodil 7. července 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. února 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 22 do 25 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Foto: Michal Kadlec

OTO KOŠTA
Ve volbách získal největší počet
preferenčních hlasů v rámci Olomouckého kraje, přesto jej nyní
hnutí ANO hází přes palubu.
Proti mocenským choutkám „babišovců“ však stále ještě hejtman
hodlá bojovat, za což si zaslouží
sympatie. Vydrží všechen tlak
a nápor?
Čtěte na straně 10!
 



„ZA TESKEM NEMÁM
VĚŠÁK S RAMÍNKEM,
JÁ BYCH SI TU BUNDU
NEMĚLKAMPOVĚSIT!“
Mladý bezdomovec Večerníku
vysvětlil, proč si nechce vzít teplou
bundu nebo alespoň košili...
POÈASÍ v regionu

ROMAN MÉZL
se narodil 19. července 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. ledna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 45 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, zelenohnědé oči a hnědé vlasy.
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„ZA MÍSTNÍM MÌ CHYTIL POD KRKEM!“
MNOŽí SE úTOKY ZE STRANY BEZDOMOVCù?

PROSTĚJOV Ženy a dívky, pozor! Dle svědectví Veroniky V.
měl muž v bílé bundě s hnědým vzorem nedávno učinit pokus
o přepadení jedné z vás. Přestože se dívka se svojí zkušeností
svěřila na Facebooku, na Policii ČR nic nenahlásila. Svědkem obdobného útoku na bezbrannou ženu byl i jeden z věrných čtenářů Večerníku. Vzrůstá snad agresivita lidí bez stálého přístřeší?

Martin ZAORAL
K onomu přepadení mělo dojít
v úterý 24. ledna kolem sedmnácté
hodiny. „Šla jsem na poštu u místního nádraží zadem kolem kolejí.
Když jsem se vracela zpátky stejnou
cestou, volala jsem si s přítelem.
Najednou mě z ničeho nic někdo
chytl za zadek a kolem krku. Začala
jsem pištět. Naštěstí šel kolem
nějaký pán, takže se útočník lekl
a utekl. Neviděla jsem mu do tváře.
Jediné, co vím, že měl bílou bundu

s hnědým vzorem. Vysoký byl
zhruba sto osmdesát centimetrů,“
popsala na Facebooku sedmnáctiletá Veronika V. svůj nepěkný
zážitek. Podobnou zkušenost
údajně měla i další Prostějovanka.
„U Penny marketu se mi stalo něco
podobného. Navíc jsem vezla kočár
a šel se mnou můj devítiletý syn,“
dodala Marcela M., až to znělo
hrůzostrašně...
Obě uvedená místa mají jedno
společné, a to, že se na nich
zdržuje větší počet bezdomovců.

Zda výše uvedené útoky vedli
právě oni, ovšem není jasné. Jisté je, že jeden z nich zaútočil už
v polovině ledna na mladou
slečnu nedaleko kostela na
Petrském náměstí. „Naštěstí jsem
byl blízko, tak mu ta jeho smradlavá
držka skončila ve sněhu,“ vyjádřil se
pravidelný čtenář Večerníku Martin M., který na sociálních sítích
vyzýval ostatní, aby se k tomu jasně
postavili všichni. Spíše ale sklidil
nepochopení...
Přestože by ženy měly všechna napadení hlásit, ani v jednom z těchto
případů k tomu nedošlo. „Žádný
z vámi uvedených případů neevidujeme,“ reagoval na přímý dotaz
Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.

EXKLUZIVNĚ

V prostjovských ulicích se mla stát hned ti pepadení žen! Ano jedno však nebylo nahlášeno. Pro?! Ilustraní foto: internet

DALŠÍ NECHUTNOST...
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A Makedonci
zjistili jsme

PROSTĚJOV
Každý
jsme
nějaký, ale kolik z nás by si
v případě „malé“ potřeby vybralo
zrovna dveře justičního domu?
Čtyřiadvacetiletý mládenec se
s tím vůbec nepáral a učinil tak.
Vymočil se na místa, kudy denně
procházejí soudci, advokáti a státní zástupci... Mladík navíc fyzicky
napadl člověka, který jej u čůrání
pokáral!
Nedávno Večerník informoval
o čůrajícím řidiči MHD, který to
nevydržel přímo v autobuse. Další
Po více jak deseti letech nepetržitého provozu z$stává cukrárna AIDA ve Svatoplukov ulici zavená.
Foto: Martin Zaoral
podobně nechutná neomalenost
PROSTĚJOV Konec zákuskům, konec zmrzlině. Mezi Prostějovany ještě nedávno dosti oblíbená cukrárna se udála minulé pondělí 6. února.
AIDA, kterou jste mohli najít nedaleko od centra města, je od začátku února zavřená. Její dlouholetí makedonští „Kolem procházející muž upozornil
provozovatelé Refet a Mesut Halimi
mladíka močícího na dveře státní
se už delší čas topí v dluzích, často
budovy, aby s tímto nevhodným
jim nezbývalo ani na nájem. A tak
chováním přestal. Ten však reagomajitelům došla trpělivost...
val zcela nečekaně, když jej začal
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PRODAVAKY
UDALY

Nevychovaného mladíka $rajícího
na dvee budovy Okresního soudu v
Prostjov zadrželi strážníci.
Koláž Veerníku

společně se svým dvacetiletým kamarádem, který stál opodál, fyzicky
napadat! Přivolaným strážníkům
se útočník ke znečištění budovy
přiznal a obhajoval se tím, že
neměl jinou možnost, neboť nutně
potřeboval vykonat malou potřebu.

ART ECON - Střední škola
STUDIJNÍ OBORY

OPILOU
KOLEGYNI!
PROSTĚJOV Tohle se běžně
nestává! Uplynulý čtvrtek vyjížděli strážníci do nejmenovaného prostějovského supermarketu na základě oznámení, že
jedna ze zaměstnankyň vykazuje
známky opilosti!
„Na základě žádosti provedli strážníci dechovou zkoušku u konkrétní zaměstnankyně supermarketu.
Podezření spolupracovnic se potvrdilo, žena nadýchala 1,4 promile alkoholu,“ potvrdila Večerníku
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Běžně
zkoušky na alkohol ve firmách neděláme, jen pokud jde například
o řidiče pracovních strojů, tyto
případy pak řešíme jako přestupek.
Opilou zaměstnankyni supermarketu si však bude řešit vedení prodejny a postih bude učiněn podle
Zákoníku práce,“ vysvětlila Večerníku Adámková.
(mik)

4leté umělecké studijní obory
s maturitní zkouškou
GRAFIKA MÉDIÍ A TISKU
GRAFIKA V REKLAMNÍ PRAXI
FOTOGRAFIE V REKLAMNÍ PRAXI
MÓDNÍ DESIGNÉR A VIZÁŽISTA
4leté studijní obory
s maturitní zkouškou
ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM
PODNIKÁNÍ V PROPAGAČNÍ TVORBĚ
STÁTNÍ SLUŽBA A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ



3leté učební obory
s výučním listem
PRODEJNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
PRODAVAČ ODĚVŮ, TEXTILU A DOPLŇKŮ
TRADIČNÍ KREJČÍ
UMĚNÍ ARANŽOVÁNÍ
UMĚNÍ DEKORACE A KERAMIKY
Nástavbové studium
PODNIKÁNÍ
PROPAGACE

Foto: FTV Prima

Divácky populární pořad o vaření, v němž se dá vyhrát šedesát tisíc korun, zavítal
do Olomouckého kraje. PROSTŘENO se odstartuje už dnes v Prostějově a zavítá
také do Němčic nad Hanou. Pondělní díl se sice odbude v pohodové atmosféře, ale již od čtvrtka budou kulinářské choutky provázet hádky. Sejde se vůbec
v pátek u stolu všech pět soutěžících? Celé dění sledujte po nadcházejících pět
večerů od 17.35 hodin na TV Prima.
(mls)

Více
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www.fb.com/arteconsspv
www.instagram.com/_artecon

Právě teď můžete podávat přihlášky a nasměrovat
tak svoji budoucnost.

www.artecon.cz

17020910149
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neplatili
nájem...
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nedokázal...,
“ popsala celý
k
konflikt
Jana Adámková,
ti
tisková
mluvčí z Městské
po
policie
Prostějov. „Tímto
je podezřelý z přestupku
p
proti
veřejnému pořádku
a občanskému soužití. Jeho
kam
kamarád
pak z přestupku
pro občanskému soužití.
proti
Ob
Oběma
hrozí
pokuta
s
u správního
orgánu až do výše
dv
dvaceti
tisíc korun,“ přidala
k tomuto případu Adámková.
Jak jsme zjistili, jednalo se
Ja
o budovu Okresního soud v Prostějově. Večerník
du
zajímalo, zda se prostějovští
strážníci setkávají s podobnými
nepřístojnostmi často. „Naštěstí
ne, ovšem v nedávné minulosti jsme
už řešili případy močení na schodech
magistrátu, do odpadkových košů
nebo na vrata garáže,“ prozradila tisková mluvčí.
(mik)
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Místo pekařství „CHUDINKU Z FRANCIE“
budou lahůdky Poškliciozee nnyén.íOhblerádtiála
po
èerník
se také na Ve

V budoucí prodejn lah$dek a pekaství v souasnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
Otevít by opt mla v polovin letošního bezna.
Foto: Martin Zaoral

UŽ LAPILI

PROSTĚJOV Buď je duševně chorá, nebo je to
skvěle rafinovaná herečka! Každopádně vám při
náhodném setkání zahraje na city a často úspěšně vymámí peníze. Řeč je znovu o třiašedesátileté ženě, která tvrdí, že žije ve Francii, neumí
česky, byla okradena a nutně se potřebuje dostat
do Prahy. Tuto fintu zkoušela několik let nejen
na lidi z Prostějova, ale i z celé Moravy a východních Čech. „Oscara“ se za své přesvědčivé herecké výkony nedočkala, naopak má nyní pořádně
co vysvětlovat policii...
O „Chudince z Francie“ informoval Večerník poprvé
už na začátku léta 2014. Bylo to nedlouho poté, co
navštívila jeden z prostějovských kadeřnických salónů.
Odcházela z něj s lístkem na vlak a o několik set korun
bohatší. Zanedlouho stejnou fintu zkusila v Kostelci na
Hané. Na základě těchto dvou událostí vznikl článek,
který byl zveřejněn i na našich webových stránkách.
Díky tomu se nám postupně začali ozývat lidé z celé
Moravy a východních Čech, kteří měli se stejnou ženou
obdobnou zkušenost. Až do dnešního dne se Večerníku sešly zhruba čtyři desítky reakcí od napálených. Je

přitom nepochybné, že ve skutečnosti bude jejich počet mnohonásobně vyšší...
Každá písnička ovšem jednou skončí. Podvodnici
se nakonec staly osudné Pardubice a dáma, která
sice „nebohé ženě“nejprve pomohla, ale posléze
zapátrala na stránkách www.vecernikpv.cz a celou
věc následně ohlásila na policii. „Kriminalisté začali
nejdřív zjišťovat, zda už se o tuto ženu nezajímá jiné obvodní oddělení a zároveň se jim díky kamerovým systémům podařilo získat video, na kterém podezřelá žena
prochází centrem města,“ uvedla Eva Maturová, tisková
mluvčí Policie ČR Pardubického kraje.
Policisté nelenili a na zpravodajských serverech zveřejnili informaci o pátrání včetně fotografie. Přestože snímek nebyl příliš kvalitní, vedl ke zdárnému výsledku.
„Nyní už s jistotou víme, že si třiašedesátiletá ‚cizinka‘
vše vymyslela. Přiznala to mimo záznam,“ prozradila
Maturová.
Pardubická policie v těchto dnech tak usilovně
pátrá po lidech, kteří se této ženě rozhodli pomoci
a byli tím pádem podvedeni. V této souvislosti kontaktovala i redakci Večerníku. Kriminalistům jsme
v této fázi poskytli e-mailové adresy asi čtyř desítek
nám známých poškozených. Přidáte se i vy?

PROSTĚJOV Na začátku loňského
roku byla uzavřena tradiční prodejna
pečiva a cukroví na náměstí E. Husserla, kterou od února 2002 provozovala společnost Penam. Mnozí se
báli, že prostory zůstanou dlouhodobě neobsazené. Nic takového se však
nestalo. Na rozdíl od jiných měst totiž
zájem o podnikání v centru Prostějova stále neutuchá.
Záměr pronájmu objektu na náměstí
E. Husserla vypsal prostějovský magistrát již v září minulého roku. Přihlásilo
se do něj pět zájemců, už na začátku

prosince pak byla podepsána nová nájemní smlouva. „Vítězný uchazeč nabídl nejvyšší nájemné. Navíc přislíbil rozsáhlou a přitom citlivou rekonstrukci
prostoru na vlastní náklady. V polovině
března chce otevřít prodejnu lahůdek
a pekařství. Nabídne tím tradiční sortiment, na který jsou lidé v tomto prostoru zvyklí. Po rekonstrukci zde zákazníci
budou moci nově i posedět. Podobné
provozovny má stejný majitel i v jiných
moravských městech,“ prozradila Večerníku Marie Hájková z Domovní
správy Prostějov.
(mls)

Napsáno
pred


Město Prostějov neplatilo nájemné za „BÍLÝ DŮM“

12. 2. 2007

Tak to jsou věci! Až teprve nyní
vypluly na povrch patálie, které řešila, či spíše neřešila, prostějovská
radnice v souvislosti s užíváním
nemovitosti ve Školní ulici číslo 4,
již jsme si zvykli nazývat prostějovským „Bílým domem“. Město mělo
tuto budovu od roku 2000 vypůjčenou od tehdejšího Okresního úřadu, ovšem na nájemném nezaplatilo ani korunu!

Po několikaletých tahanicích s Okresním úřadem a poté s Úřadem pro
zastupování státu zřejmě celá kauza
dospěla ke šťastnému konci. Minulý týden se naši radní z Ministerstva
financí dozvěděli, že dluh ve výši 3,4
milionu korun je odpuštěn. „Byli jsme
nařknuti z bezdůvodného obohacení.
V roce 2002 podal tehdejší Okresní
úřad v Prostějově proti městu žalobu
za bezdůvodné obohacení při užívání

budovy ve Školní ulici. Po dlouhých
jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových však
nakonec Ministerstvo financí České
republiky, ke kterému už celá kauza
dospěla, uznalo, že se naše město užíváním nemovitosti nijak neobohatilo
a nebude tedy požadovat skoro tři
a půl milionu korun jako hypotetický pronájem za období z let 2000 až
2003,“ sdělil Večerníku místostarosta

Na základ této nepíliš kvalitní fotografie z kamerového systému v Pardubicích byla tená$m Veerníku dobe známá podvodnice konen dopadena.
Foto: Policie R

Nezbývá tedy než věřit, že na „Chudinku z Francie“
čeká adekvátní trest. Nejenže si několik let dělala
z velkého množství lidí blázny, zejména škodila
všem, kteří se skutečně dostali do svízelné situace, ve
které potřebovali pomoc svých bližních. I kvůli této
dámě se u nich nakonec mohli setkat jedině s nedůvěrou...
(mls)

města Vlastimil Uchytil. V budově ve
Školní ulici sídlí některé odbory městského úřadu a také například Kulturní klub Duha. „Stát uznal, že objekt
město užívá a užívalo v inkriminované
době převážně pro zajištění služeb
v oblasti sociální pro občany celého
regionu. Mezitím navíc došlo k potvrzení našeho vlastnictví budovy, což byl
druhý spor, který se kolem nemovitosti vedl.,“ přidal Vlastimil Uchytil.

Proč město vůbec nájem neplatilo.
„Protože jsme žili v domnění, že budovu máme v bezúplatné výpůjčce,
navíc jsme z jejího využívání určitě
neměli žádný zisk. Dluh za nájemné
jsme sice uznali, ale jelikož jsme později vyhráli soudní spor o vlastnictví
celé budovy, požádali jsme Ministerstvo financí o jeho odpuštění.
A to nám nyní vyšlo vstříc,“ vysvětlil
Uchytil.

1702101155
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jak šel čas Prostějovem ...

Husserlovo námstí

V roce 2000 došlo mezi tehdejším
Okresním úřadem a radnicí k naprosto šlendriánskému „kšeftu“, který se
řešil i soudně. Byla z toho další kauza,
která už před deseti lety vynesla Prostějov do všech televizních zpráv. Tenkrát z ožehavého problému konšelé
ještě vybruslili s čistým tričkem, bylo
to ovšem jen o pověstný fous. Stát se
takový malér dnes, stávající hlasitá
opozice by radniční koalici nejspíše
rozmetala na kousky do všech světových stran. A hlavně, v současnosti
by už ani nebylo možné při výpůjčce
jakékoliv budovy nesjednat jasné
a přehledné podmínky využívání
úředních prostor. Snad se tedy prostějovští konšelé poučili...
(mik)

asto se pejmenovávalo. V devatenáctém století neslo název Senný trh
(podle tradice konání trh$ v této lokalit), od roku 1881 Rudolfovo, za dalších sedm let bylo Masarykovo, v roce 1928 Wilsonovo, roku 1939 se stalo
Kramáovo, hned za rok Schillerovo, o pt let pozdji pak Edvarda Beneše,
roku 1952 1. eskoslovenské ptiletky a od roku 1991 se jmenuje námstí
E. Husserla podle prostjovského rodáka Edmunda Husserla (1859-1938),
zakladatele filozofického smru fenomenologie. Bezprostedn sousedí s historickým mstským centrem.Na západní stran námstí stávaly mstské jatky
zbourané v roce 1951.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

17021010156
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Příště: Rejskova ulice

letos slavíme jubileum...

   

Napadla bytnou!

Nájemnice neplnila své povinnosti,
proto se pronajímatelka rozhodla, že
její pobyt ukončí, což ženě sdělila. S tím
ovšem bydlící nesouhlasila a ve středu
8. února přišla k majitelce do práce
ztropit výtržnost. Než hlídka dorazila,
dotyčná se na místě již nezdržovala.
Výpověď o slovním napadání i vyhrožování újmou na zdraví oznamovatelce
potvrdila toho času přítomná svědkyně. Pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití byla událost předána správnímu orgánu k dořešení. Za
zmíněné protiprávní jednání lze uložit
pokutu až dvacet tisíc korun.

     

U zimáku v pyžamu

Uplynulý čtvrtek 9. února dopoledne
byl na linku 156 nahlášen muž jdoucí
pouze v nemocničním pyžamu po ulici
Hacarova. Po této zprávě bylo zjištěno,
že dotyčný je pacientem, který měl být
toho dne propuštěn, ale z budovy odešel už svévolně dřív, aniž by vyčkal na lékařskou zprávu a ošacení. Hlídka muže
zastihla u Víceúčelové haly-zimního
stadionu. Poté ho strážníci převezli služebním vozidlem zpět do nemocnice,
aby se dalo vše do pořádku.

Dárek ukradl

Mladý muž vzal minué úterý 7. února
z regálu prodejny dámské nůžky v hodnotě 220 korun a vložil si je do rukávu své
bundy. Poté prošel přes pokladní zónu
bez zaplacení. Netušil ovšem, že jeho počínání spatřil pracovník ostrahy. Ten ho
vzápětí vyzval k vyčkání příjezdu strážníků. Hlídce se mladík ke krádeži přiznal
s tím, že je to dárek pro kamarádku! Blokovou pokutu však zaplatit odmítl, tudíž
celá věc byla pro podezření z přestupku
proti majetku postoupena správnímu orgánu. Ten má možnost udělit pokutu do
výše až patnácti tisíc korun.

„Obchodnici“ nedostihli
Neznámá osoba nabízela ve čtvrtek
9. února parfémy na parkovišti před obchodním domem OBI, přičemž volající
na linku 156 uvedl i její podrobný popis.
I přestože hlídka ihned vyjela do této
lokality, nepodařilo se ženu prodávající
zastihnout, a to ani při následné kontrole
okolí. Stále však platí zákaz pochůzkového i podomního prodeje! Přestupcům,
pokud jsou při těchto aktivitách přistiženi,
hrozí bloková pokuta až pět tisíc korun, ve
správním řízení pak až třicet tisíc korun.

Psa našli strážníci

Minulé pondělí 6. února po půlnoci
prostřednictvím linky 156 nahlásil majitel psa obavu, že mu jeho čtyřnohého
kamaráda uvázaného před barem někdo odcizil. O události byla vyrozuměna
i Policie ČR. Nakonec strážníci chlupatého tuláka nalezli zhruba za dvě hodiny po ohlášení přímo v centru města.
Páníček byl zkontaktován a německý
ovčák předán. Nezabezpečení psa bylo
protentokrát řešeno domluvou...

Zloděj se vsadil!

Uplynulý čtvrtek 9. února v odpoledních hodinách byl v nákupním středisku pracovníkem ochranky přistižen
mladistvý hoch, jak vzal z regálu deodorant Old Spice a čokoládu. Zboží si
ukryl pod bundu a bez zaplacení prošel
přes pokladnu. Přivolané hlídce k události uvedl, že to byla sázka s kamarády.
Tímto jednáním je podezřelý z přestupku proti majetku. Záležitost byla
postoupena správnímu orgánu, kde
mu hrozí pokuta až do výše pěti tiaíc
korun. Ukradené věci v hodnotě 140
korun byly vráceny zpět do prodeje.

krimi
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Dvacetiletá žena skončila po útoku v nemocnici EXKLUZIVNĚ
tryskly naplno emoce, a to dokonce tak, že třicetiletý
muž zmlátil o deset let mladší dívku! Poškozená musela
být odvezena do prostějovské nemocnice.
„Žena při incidentu utrpěla zranění, se kterým musela vyhledat lékařské ošetření. Věc prověřujeme
pro podezření z přečinu výtržnictví, za který pachateli v případě prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“ informoval
Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Víte o případu něco bližšího? Byli jste svědky
této nechutné události? Znáte některého
z účastníků incidentu? Napište nám na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!
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Pro podezření z přečinu zatajení věci
prověřují prostějovští policisté případ
nevrácení omylem zaslané bezhotovostní platby. Příkazce své bance dal
pokyn k převodu částky 9 376 korun
dne 13. prosince 2016. Protože však
došlo k chybě při zadávání čísla účtu,
příjemcem peněz byla dosud nezjištěná osoba, která však takto získané peníze do dnešního dne nevrátila. Z toho
důvodu je podezřelá z přečinu zatajení
věci, za který mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.

PROSTĚJOV Nejdříve havárka, pak stres
s hádkou a nakonec také surová rvačka.
Dosud nejzávažnější letošní případ napadení ženy ze strany opačného pohlaví
hlásí prostějovští policisté. Došlo k němu
minulé úterý na sídlišti Hloučela. A nutno podotknout, že vcelku zbytečně...

Martin ZAORAL
Celému napadení předcházela dopravní nehoda, ke
které došlo v úterý 7. února kolem dvaadvacáté hodiny
na nespecifikovaném místě rozlehlého sídlište Hloučela
v Prostějově. Po srážce dvou osobních automobilů vy-

PROSTĚJOV To mu ta radost
z loupeže dlouho nevydržela! Padesátiletého chmatáka z Olomouce,
který se vloupal do domu ve Vrahovicích, chytila prostějovská policie
už po třech dnech od skutku. Majiteli
ukradl osm tisíc korun v hotovosti
a zlatý šperk. Chlapíka zřejmě čeká
kriminál, odkud se před půldruhým
rokem vrátil pro podobnou trestnou
činnost!
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„V pondělí šestého února dopoledne se
tehdy ještě neznámý pachatel vloupal
za použití násilí do rodinného domu
v Prostějově-Vrahovicích, kam po vstupu na volně přístupný pozemek vlezl
oknem do obývacího pokoje. Následně
celou nemovitost prohledal, aby odcizil
finanční hotovost ve výši osmi tisíc korun a zlatý řetízek. Tím majiteli způsobil
škodu vyčíslenou na deset tisíc korun.
Dalších patnáct stovek pak bylo způso-

beno poškozením,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Za tři dny od vloupání se policisté
pochlubili zprávou, že zloděje mají
za mřížemi! „Provedeným šetřením
skutku se za použití operativně pátracích metod podařilo již ve čtvrtek
devátého února jako pachatele ustanovit padesátiletého muže z Olomouce.
Uvedeného jednání se podezřelý měl

dopustit přesto, že byl za majetkovou
trestnou činnost v minulosti již pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody. Z vězení byl propuštěn v listopadu
roku 2015,“ uvedl dobrou zprávu Kořínek. Nyní je ve věci vedeno zkrácené
přípravné řízení. „V případě prokázání
viny a odsouzení pachateli tohoto skutku za přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky,“ dodal. (mik)
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PROSTĚJOV To je ale povedená
pětka! Hospodářská kriminálka
si došlápla na tři ženy a dva muže,
kteří se z různých bankovních společností snažili vymámit dost přes
milion korun. Mělo to však háček,
podvodníci žádali o úvěry na základě zfalšovaných potvrzení od
zaměstnavatelů. A tak pouze v jediném případě jim finančníci skočili
na špek...
„Z trestného činu úvěrového podvodu
viní prostějovští kriminalisté tři ženy
a dva muže ve věku od šestadvaceti do
třiašedesáti let, kteří pochází z Prostějovska, Olomoucka a Vyškovska. Trojice dam společně s jedním mužem

v období od října 2014 do ledna 2015
ve čtyřech jednotlivých případech požádali u bankovní instituce o poskytnutí úvěru v rozmezí od osmdesáti do
čtyřset padesáti tisíc korun. Ke svým
žádostem přikládali fiktivně vystavené potvrzení o zaměstnání s potvrzením příjmu i výplatními páskami od
zaměstnavatelů, u kterých však nikdy
nepracovali! Druhý z obviněných
mužů se při vyřizování žádostí vydával
dokonce za zástupce zaměstnavatele
žadatelů a potvrzoval bance předložené doklady,“ poskytl podrobnosti
k nebývalému podvodu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní oodbor Prostějov.






 
 
   

  

„Ze čtyř takto předlodložených žádostí
byla schválena
jedna, z požadovaných čtyř
set tisíc korun
banka žadatelce
vyplatila polovinu. Stanovené splátky úvěru žena
dosud řádně platí. V ostatních třech
případech byly žádosti vzhledem
k podezření z předložení padělaných
dokumentů zamítnuty a úvěry vyplaceny nebyly. Celkem obvinění žádali
o poskytnutí úvěrů v souhrnné výši
jeden milion a třista sedmdesát tisíc
korun,“ zkonstatoval Kořínek. Jak do-
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dal, v případě odsouzení hrozí všem
obviněným za přečin úvěrového
podvodu trest odnětí svobody až na
pět let.
(mik)
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JEDNA Z JEHO „PIJAVIC“ ODSOUZENA...
PROSTĚJOV Rozsudku se nedočkal. Loni v říjnu ve věku šedesáti šesti let zemřel olomoucký podnikatel Milan P. Někdejší
majitel vodní elektrárny, díky níž mu každý měsíc na kontě
přistálo kolem sta tisíc korun, uzavřel svůj život jako chudý
a zlomený muž. Příčinou jeho pádu na samé dno bylo dlouhodobé užívání alkoholu a prášků. Od peněz mu pomohli jak
„kamarádi z mokré čtvrti“, tak i nejrůznější podvodníci. Mezi
druhou sortu lidí patřil i Ernest Báťa, jemuž za to prostějovský
soud prodloužil pobyt ve vězení na tři a půl roku. Večerník sledoval úterní stání pěkně zblízka...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
O tomto případu jsme poprvé informovali již před bezmála dvěma roky.
V roli obžalovaného se ocitl Ernest
Báťa z Olomouce. Toho si podnikatel
Milan P. najal, aby mu pomohl dosáhnout finančního vyrovnání s bývalou
manželkou. Jejich společný majetek
měl prý hodnotu devíti milionů korun, podle jeho manželky to ale byla
jen zhruba polovina.
„Manžel je těžký alkoholik, který je
závislý na lécích. Pije minimálně třicet
let, několikrát zkolaboval, k tomu se
připojily problémy se srdcem. Po hospitalizaci v nemocnici se obklopil nejrůznějšími pochybnými existencemi.

Měl pak obrovskou spotřebu peněz,“
vysvětlila důvody rozvodu Milana P.,
jeho bývalá manželka. Do handrkování o majetek se připletl i Ernest Báťa,
který se nabídl, že bude muže v dané
věci zastupovat. Hlavní motivací
protřelého podvodníka však bylo
vytahat z podnikatele co nejvíce
peněz. Například mu nabídl, že za
pětatřicet tisíc korun mu zajistí vydání nového řidičského průkazu.
O ten platný totiž Milan P. kvůli jízdě
pod vlivem alkoholu přišel. Peníze
svému „klientovi“ nikdy nevrátil, obdobně to dopadlo i s půjčkou ve výši
dvaceti tisíc korun...

Peníze pùjdou dìdicùm
Obžalovaný se cítil nevinný a poměrně naivním způsobem se hájil tím, že
jediným jeho zájmem bylo podnikateli pomoci, načež pak inkasovat svoji

 
Nevrátil z účtu peníze

     

Rychle a pod vlivem

Ve středu 8. února po desáté hodině
naměřili na dálnici D46 v katastru Prostějova policisté překročení nejvyšší
povolené rychlosti jízdy osobním automobilem značky Škoda. V úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 90 kilometrů
v hodině jel dvaatřicetiletý řidič z Frýdku-Místku rychlostí 131 kilometrů za
hodinu. Při kontrole po zastavení vozidla policisté u muže mimo jiné provedli
i dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu v dechu. Tou změřili hodnotu
0,47 promile alkoholu v dechu. Řidič
s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití čtyř desetistupňových piv
a jedné odlivky bylinného likéru během
předchozího večera. Další jízdu policisté muži zakázali a na místě mu zadrželi
řidičské oprávnění.

Alarm ho zachránil

Uplynulý čtvrtek 9. února v nočních
hodinách se dosud nezjištěný pachatel v okrajové místní části města
Prostějova pokusil vloupat do rodinného domu. Pachatel po překonání
oplocení pozemku násilím překonal
i okno v přízemí. Přesto do domu
samého již nevnikl, protože byl vyrušen majitelem objektu, kterého na
jeho přítomnost upozornil elektronický zabezpečovací systém. Svým
jednáním pachatel způsobil škodu
vyčíslenou na tři tisíce korun.

Zfetovaný u benzínky

Ve čtvrtek 9. února před půl desátou
večer kontrolovali policisté čtyřiadvacetiletého řidiče z Prostějova
u čerpací stanice. Provedeným testem zjistili přítomnost látek amphetaminu a metamphetaminu. Muž
s výsledkem testu nesouhlasil, přesto
přiznal, že během odpoledne téhož
dne si dvakrát potáhl ze skleněnky
s marihuanou. Byla mu zakázána
další jízda a hrozí mu pokuta.
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odměnu. „Vypůjčené“ peníze mu však
dodnes nevrátil. Přitom pro Ernesta
Báťu to rozhodně nebyl první podobný kousek. Nejrůznější podrazy
na druhé lidi zřejmě ke svému životu potřebuje stejně jako ryba vodu.
Nikoliv náhodou byl za podvody již
v minulosti odsouzen k téměř šestiletému trestu. Po propuštění na svobodě
dlouho nepobyl. Nedávno jej olomoucký soud opět poslal zpět do vězení za to, že se při policejních kontrolách
na silnicích vydával za někoho jiného...
Předkládal přitom jeho řidičský průkaz a této osobě se tak staral o pravidelný přísun trestných bodů do evidence.
Za to dostal čtrnáct měsíců nepodmíněně, prostějovský soud mu tento trest

navýšil na tři a půl roku. „Obžalovaný
se dopustil podvodu, když sliboval, že
svému klientovi opatří řidičský průkaz
a inkasoval za to peníze. Nic takového
samozřejmě nebylo v jeho moci. Stejně vše dopadlo i s půjčkou ve výši dvacet tisíc korun, které si vzal, ačkoliv věděl, že vzhledem ke své finanční situaci
nebude schopen finanční prostředky
nikdy vrátit. A skutečně tak dosud neučinil,“ odůvodnil rozhodnutí senátu
jeho předseda Petr Vrtěl. Kromě nepodmíněného trestu musí odsouzený
zaplatit dědicům Milana P. škodu ve
výši 55 000 korun.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.
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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!

Barbora VITANOVCOVÁ
27. 1. 2017 47 cm 2,95 kg
Prostějov

   '  ! "#
14. února a týká se jak dárců krve, tak
i krevní plazmy.
„Motivů k darování krve může být celá
řada, většinou je to ale právě příjemný pocit z dobrého skutku nebo láska k druhým,
která k nám dárce přivádí. Rozhodli jsme
se proto využít příležitosti svátku svatého
Valentýna a pro dárce připravili ještě další
odměnu,“ prozrazuje MUDr. Jiří Šlézar,
vedoucí lékař transfuzní stanice Nemoc-

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.

 
 

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Oblíbený únorový svátek lásky mohou všichni noví i stávající dárci krve
z Prostějova a okolí přijít oslavit
na transfúzní oddělení Nemocnice
Prostějov. Zde na ně čekají jak drobné dárky pro dárcovské dvojice, tak
i slosování o poukaz na wellness pobyt
v Lázních Slatinice. Akce platí v úterý

nice Prostějov s tím, že kromě možnosti
zachránit lidský život tentokrát nabídne
transfúzní oddělení dárcům také slosování
o poukaz na jednodenní wellness pobyt
pro dvě osoby v Lázních Slatinice.
Do slosování budou zařazeni všichni
příchozí a ještě v úterý 14. února odpoledne bude na webových stránkách
transfúzního oddělení Nemocnice
Prostějov uvedeno jméno výherce.
„Zejména budeme rádi za všechny nové
dárce, kteří přijdou darovat krev poprvé.
Vítáni jsou ale samozřejmě i naši pravidelní dárci, kterých si rovněž velmi vážíme,“
doplňuje MUDr. Jiří Šlézar.
Dárcem krve se může stát každý zdravý
občan České republiky ve věku 18 až
60 let, přičemž vhodnost dárce je ještě
vždy individuálně posuzována zdravotnickým personálem. Výhodami darování
krve je přitom v současnosti nejen dobrý
pocit z ušlechtilého skutku, ale také možnost čerpat pracovní volno s náhradou
mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od zdravotní pojišťovny,
občerstvení a odpočet ze základu daně
z příjmu, a to ve výši 2000 korun za každý odběr.
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klikni na

FOTOGALERIE

Andrea PULTEROVÁ
7. 2. 2017 52 cm 3,80 kg
Pivín

DÁRCI KRVE dostanou na Valentýna

+NEMOCNICE ...

Petra BUŠOVÁ
3. 2. 2017 46 cm 2,45 kg
Nezamyslice

Pondělí 13. února
ú
2017
www.vec
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PIVÍN Kdo by ty dva neznal?
A kdo by je nechtěl spatřit na vlastní
oči? Štěstí v tomto směru měly děti z
pivínské „mateřinky“, kam uplynulé
pondělí 6. února zavítali nezruční kutilové Pat a Mat.
Oba pohádkoví kamarádi dětem
ukázali, jak snadné je zvládnout
i obtížné úkoly. Stačí, když se spojí síly
a všichni si vzájemně pomohou. Tím
uvedli celotýdenní projekt s názvem
´Když jedeme z kopečka, vrzají nám
kolečka´.
„Díky němu se děti seznamovaly
s jednoduchými technickými stroji
a pomůckami dneška i minulosti. Vyrobily si káču, foukacího klauna, práskačku a „elá hop“ pohárek. Vše dělaly pro
radost, zábavu i poučení,“ popsala Večerníku projekt Dagmar Zbožínková,
ředitelka školky.
(red)

Do pivínské školky
dorazili PAT a MAT

David ŘEZNÍČEK
7. 2. 2017 52 cm 3,20 kg
Prostějov

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!

Rozárka MORO
7. 2. 2017 50 cm 3,15 kg
Dětkovice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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MILION KORUN!
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stromu uhýbali, ale beru názor většiny,“ při-i
pustil horkou půdu Jaroslav Šlambor, uvol-l
něný radní za KSČM. „Přes nový autobuu
sový terminál dobudujeme cyklostezku
tak, aby navazovala na další síť komunikací
a jezdci na kolech mohli volně jezdit jak do
centra města, tak i směrem k Hloučele. Naa
víc v parku přibudou další místa pro posezení, stará čekárna včetně trafiky se zbourá
a postaví se nová moderní. Terminál pak
bude mít dvě silniční komunikace, na kterých budou zastávky jak pro MHD, tak pro

ZIV
EXKLU

NĚ

„V
V pátek desátého února krátce po
osmé hodině došlo v místní části Prostějova k havárii nákladního automobilu
značky Mercedes-Benz s návěsem. Pětadvacetiletý řidič s vozidlem vyjížděl
na silnici z místa mimo komunikaci.
Při tom se jízdní souprava na zledovatělém povrchu stočila přes komunikaci
a zablokovala oba jízdní pruhy, načež
došlo ke kontaktu návěsu se vzrostlým
ovocným stromem u komunikace. Ke
zranění osob při havárii nedošlo,“ uvedl exkluzivně pro Večerník František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na
plachtě návěsu a stromu byla předJ   L =  *  
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běžně vyčíslena na 1 500 korun.






 !
  $
„Alkohol u řidiče byl vyloučen proŽEŠOV
V Takhle si to určitě mladý řidič šířku komunikace. Návěs dokonce po- vedenou dechovou zkouškou. Jeho
kamionu nepředstavoval! Nezvládl škodil ovocné stromy v příkopu. Však přestupek policisté vyřešili na místě
totiž zledovatělou silnici v Žešově a vo- si to šofér vzápětí od policistů schytal! uložením blokové pokuty ve výši pět
zidlo s návěsem se vzpříčilo přes celou Měl to za pět set...
set korun,“ dodal Kořínek.
(mik)

neporučíme. Co ale můžeme udělat pro čistší ovzduší je to,
že jsme už během ledna zintenzivnili čištění silnic od prachu.
Zatímco ještě vloni se tak dělo pouze jednou týdně, nyní už
dvakrát. I toto je dílčí opatření k tomu, jak zmírnit hladinu nečistot nejen na zemi, ale i ve vzduchu. Není totiž tajemství, že
největším zdrojem polétavého prachu v ovzduší je doprava,“
pokračovala Hemerková.
Pouhý den poté však Večerník zaznamenal zprávu, která
ohledně čistoty ovzduší vrací vše do původního „nepořádku“. „V Olomouckém kraji byla dnem desátého února
opět vyhlášena smogová situace. Na všech stanicích kromě
Jesenicka překračují koncentrace polétavého prachu až dvojnásobně přípustné hodnoty. Nejhorší situace je v Olomouci-Hejčíně, Přerově a v Prostějově,“ zní v prohlášení Krajské
hygienické stanice v Olomouci.
(mik)

Kamion se vzpříčil
p
v Žešově

PROSTĚJOV
V Smogová situace, která Prostějov svírala
během ledna, byla koncem uplynulého měsíce nejprve
odvolaná, když vyjasnění a hlavně vítr přinesly výrazné
zlepšení pro čistotu ovzduší nad naším městem. Radost
však netrvala dlouho, konkrétně jen do pátku 10. února...
„Smogová situace byla letos v Prostějově vyhlášena jednou
a trvala devět dní, když zasažena byla celá republika. Nejvíce pak města na severu Moravy, načež touto skutečností trr
pěl také Prostějov. Už dlouhodobě se nečistoty z Ostravska
dostávají až k nám,“ zkonstatovala minulý čtvrtek na tiskové
konferenci po jednání Rady města Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky, která je zodpovědná za životní
prostředí v Prostějově.
„Hlavním důvodem smogu bylo, že i nad Prostějovem došlo
k inverzní situaci. S tím pak neuděláme nic, přírodě prostě

PROSTĚJOV
V O Tříkrálové sbírce
informoval Večerník podrobně
již v minulých vydáních. V uplyy
nulých dnech spatřila světlo světa
oficiální zpráva o konečné sumě
vybrané přímo ve městě Prostějov, která v tehdejším výčtu ještě
chyběla. A jak jsme avizovali, tak
se i stalo - výnos byl skutečně nejvyšší v historii a dokonce předčil
veškeré odhady. Částka se totiž
už doslova nadosah přiblížila magické hranici jednoho milionu
korun!
Zatímco loni se celkový výnos Tříkrálové sbírky v Prostějově zastavil
855 296 korunách, letos po rozpečetění celkem 235 pokladniček
spočítali představitelé Charity výnos ve výši 949 488 korun, což je
bezmála o více než sto tisíc víc než
v roce 2016. Spolu s charitou na
Konicku, která získala 468 987 Kč,
tak zamíří na dobročinné věci
skoro půldruhého milionu a to je
na Prostějovsku absolutní rekord
v osmnáctileté historii. Vůbec nejúspěšnější byla skupina vedená
Janou Rokytovou, která dosáhla

na 21 344 korun. „Sumy nás naplnily radostí, když i přes obrovskou zimu lidé otevřeli svá srdce,“
usmíval se Vít Forbelský z Charity
Prostějov.
Vybrané peníze se teď budou dělit. Charita Prostějov získá osmapadesát procent z celkové částky,
patnáct procent připadne projekk
tům Arcidiecézní charity Olomouc,
deset poputuje na humanitární pomoc organizovanou Charitou ČR
v Praze, pět procent dostane krizový
fond - pomoc Charitám v existenční
nouzi a dvě procenta budou připravena na mimořádnou pomoc potřebným v České republice. Zbylých
pět procent pak pokryje režii sbírky.
„Získané prostředky by měly směřovat na pořízení nového auta pro
zdravotní službu, která dojíždí za
pacienty do jejich domovů a také na
budoucí opravy charitního centra
Marta v Martinákově ulici,“ prozradil Forbelský s tím, že částka se ještě
rozroste o peníze od dárců přímo
na účet či formu SMS zpráv a také
o sumu vybranou na charitativním
koncertu.
(pk)

PROSTĚJOV
V Večerník jako první
přinesl zprávu o prodeji nemovitosti
v Západní ulici, kterou přitom magistrát před lety DAROVAL Fondu
ohrožených dětí. Ten měl v územní
části Krasic zřídit sociální zařízení
pro děti „Klokánek“. Nákladné rekonstrukční práce však skončily fiaskem, neboť fond kvůli obrovským
celostátním dluhům práce nezaplatil.
A nedávno celou nemovitost prodal!
Teď prostějovští konšelé připouštějí,
že udělali chybu...
Dostat něco zadarmo, nesplnit dohodu
a následně zinkasovat miliony korun, to
se jen tak někomu nepodaří... Jde snad
o kšeft století? Nebo se jedná spíše podvod? Prodej krasického domu probírali
prostějovští radní v úterý 7. února na
svém pravidelném zasedání.
„Zaobírali jsme se písemným materiálem, který nás informoval o změně vlastt
níka nemovitosti. Máme tak potvrzeno,
že Fond ohrožených dětí v Praze prodal
celý komplex spolku Hvězda v Kostelci
na Hané. My ale přitom stále disponujeme smlouvou, na jejímž základě jsme
budovu darovali Fondu s tím, že zde
bude po dobu dvaceti let provozovat
Klokánek či jinou prospěšnou činnost.
Celou záležitost proto nyní vyhodnocujeme. Pokud tato smluvní podmínka
nebude dodržena, můžeme vymáhat
pokutu až do výše půl milionu korun,“
nastínil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova, že celá záležitost není zdaleka
u konce. „Je už teď zřejmé, že Fond ohrožených dětí zde nebude provozovat nic,
tudíž mohou z naší strany následovat
právní kroky,“ potvrdila prostějovská
primátorka Alena Rašková (ČSSD).

Předseda Fondu ohrožených dětí Jan
Vaněk prodej domu s nedokončenou
rekonstrukcí spolku Hvězda potvrdil,
odmítl však specifikovat prodejní cenu.
„A my částku rovněž neznáme! Ovšem
budova, kterou jsme fondu darovali,
měla podle znaleckého posudku hodnotu tří milionů korun, o něž jsme tedy
asi přišli. To je bohužel holý fakt,“ připustil Pospíšil. „Teď nám nezbývá nic
jiného než čekat, až bude nemovitost
zkolaudována, a hlavně k jakému účelu.
Uvidíme, co s objektem nový majitel
hodlá udělat a co bude provozovat,“
přidala Rašková.
Vedení magistrátu také vyjádřilo
politování nad tím, jak celá záležitost dopadla. „Společně s kolegyní
Hemerkovou jsme před lety uvítaly, že
v Prostějově má vzniknout Klokánek.
Také napříč politickým spektrem se na
zastupitelstvu odhlasovalo skoro jednomyslně darování budovy v Západní ulici
k tomuto účelu. Měli jsme všichni dobrý
úmysl pomoci organizaci, která se stará o
děti v tíživé životní situaci... O to víc nás

mrzí, jak všechno dopadlo,“ zkonstatovala první žena Prostějova.
„Samozřejmě nás celá věc nenechává chladnými. Magistrát ale měl vloni
možnost dům od fondu odkoupit, ale
i zastupitelé zkonstatovali, že by nám
k ničemu nebyl... Navíc zde existoval
závazek ve výši devíti milionů korun za
neproplacené faktury stavební firmě,
která prováděla rekonstrukci. Od tohoto
kroku jsme se tedy distancovali. Dřívější
chybou bylo, že do smlouvy jsme měli
dát pokutu za nedodržení podmínek až
do výše hodnoty celé nemovitosti. Jenže tehdy jsme vůbec nepočítali s tím, že
by projekt Klokánku mohl zkrachovat,“
konstatoval náměstek primátorky Jiří
Pospíšil.
Celé kauze se bude Večerník i nadále
věnovat, přičemž se opětovně pokusíme získat vyjádření nového majitele domu v Západní ulici. Podle našich
informací se na toto téma připravuje i
emotivní diskuse na jednání zastupitelstva, které proběhne příští pondělí
20. února.
(mik)
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ppřiznali radní v souvislosti s Klokánkem

„„Asi jsme přišli o tři miliony korun...,“

příměstské a linkové autobusy. Znamená
to, že konečně docílíme zrušení zastávek
v nedaleké ulici Hliníky, kde šlo často lidem
o život. Všechny zastávky budou přesunuu
ty na Floriánské náměstí,“ shrnula primáá
torka Alena Rašková.
K přestavbě na nový autobusový termi.
nál má dojít už na jaře příštího roku.„Po
dokončení projektu bude i jasné, kolik nás
výstavba bude stát. Samozřejmě se pokusí-í
me na realizaci díla sehnat potřebné dotaa
ce,“ dodal Jaroslav Šlambor.
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opravy v uvedené lokalitě, do soutěže
připuštěna nebude. Umožňuje nám to
současný zákon o zakázkách,“ prozradil
Jiří Pospíšil.
Není sporu o tom, že letošní poměrně
krutá zima může přinést další komplikace v kvalitě chodníků. Otázkou
je, jak na tuto skutečnost bude vedení
magistrátu připraveno. „Určitě budeme reagovat na aktuální situaci, ostatně
jako to děláme každý rok. Zcela jistě letošní mrazivá zima zanechá velké stopy
na chodnících i silnicích ve městě. Pokud tedy bude potřeba, hodláme jednat
o rozpočtových opatřeních, abychom
veškeré škody na jaře ihned napravili,“
přislíbil náměstek Statutárního města
Prostějov.

Rada města minulé úterý schválila vyy
tvoření projektové dokumentace řešící
změnu, která bude obsahovat úpravu jak
komunikace, tak i parku včetně napojení
cyklostezky. „Z loňského roku už máme
studii terminálu, kterou pro nás zpracoval architekt Petr Brožek. Na stavbu se
můžeme ucházet také o dotační peníze,“
prozradila primátorka Statutárního města
Prostějov Alena Rašková (ČSSD) s tím, že
celkové náklady na zpracování projektové
dokumentace včetně autorského dozoru
budou činit 710 000 korun.
Večerník pochopitelně zajímaly další podrobnosti plánované investice,
neboť půjde o razantní změnu poblíž
samotného centra Prostějova.
a „V první
řadě musím říct, že před vlastními stavebními úpravami jsme po zpracovateli projektu chtěli, aby byl stoprocentně zachován
celý park před lázněmi. Vášnivé diskuse
proběhly i mezi námi radními o patnácc
tiletém platanu, který překážel vyprojekk
tované cyklostezce. Nakonec jsme přijali
jednoduché řešení, krásný strom v parku
zůstane a cyklostezka kolem něho vytvoří
oblouk,“ nastínila průběh diskusí primátorr
ka. „Já osobně jsem byl proti, docela jsme
se na radě i hádali. (úsměv) Nakonec jsem
ale ustoupil názoru paní primátorky a její
náměstkyně Ivany Hemerkové. Mně se to
zdá nelogické, aby cyklisté kvůli jednomu

Michal Kadlec

PROSTĚJOV
V Lokalita v bezprostřed
dní blízkosti centra města se už příští
rok změní k nepoznání! Prostějovští
konšelé rozhodli o výstavbě nového auu
tobusového terminálu na Floriánském
náměstí. Park zůstane zachován včetně
velkého platanu, o který se podle zjištění Večerníku radní dokonce pohádali!
Zmizí pak současná zastávka s trafikou,
zruší se rovněž letité zastávky příměstt
ských linek v ulici Hliníky. Nový termii
nál s dvojitou komunikací bude totiž
určen jak pro městskou hromadnou
dopravu, tak i pro „vesnické“ autobusy!
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PROSTĚJOV
V Mesut Halimi pocházející
z Makedonie podniká v Prostějově již od roku
2005. Až do letošního února se svým bratrem
Refetem provozoval nedaleko náměstí E. Husserla cukrárnu AIDA. Na začátku druhého
měsíce roku 2017 však musel zavřít krám. Spirála finančních dluhů jej totiž pohltila..
„Rozhodli jsme se dát těmto nájemníkům výpověď kvůli dlouhodobému neplacení nájmu. Momentálně hledáme serióznějšího nájemce. Nějaké
nabídky máme, ale více bych v tuto chvíli nechtěl
prozrazovat,“ potvrdil Večerníku Jan Kacafírek,
jeden ze spolumajitelů objektu, ve kterém v minulosti oblíbená cukrárna AIDA fungovala.

➢

Některým Prostějovanům bude tradiční podnik chybět. „Jejich zákusky mi moc chutnaly
a zmrzlina také nebyla špatná,“ reagovala na zprávu o zavření čtenářka Večerníku Eva. Na druhou
stranu řada lidí upozorňovala, že s podnikem
to šlo v poslední době od desíti k pěti. „V létě
tam měli špinavé nádobí, porozbíjené cukřenky,
k jednomu stolu nám donesli pití v různých skleničkách a tak bych mohl pokračovat,“ svěřil nám
svoji zkušenost Roman.
Oba provozovatelé vynikali zejména hodně
svérázným jednáním nejen vůči zákazníkům,
ale především vlastním zaměstnankyním.
„Majitel se k těm mladým holkám choval jako
dobytek, a to občas i před zákazníky. Jinak mi ale
zmrzlina v Aidě moc chutnala,“ potvrdil Vlastík,
který navštěvoval cukrárnu pravidelně. „Pravv

 
dou je, že jednu dobu majitel zkoušel takový fígl.
Člověk si řekl o dva kopečky, ale on mu dal čtyři,
samozřejmě chtěl všechny zaplatit. Lidé většinou
zaplatili. Když někdo řekl, že chtěl jenom dva, tak
ty přebytečné neochotně sundal a tvářil se u toho
dost zhnuseně,“ prozradil.
Uzavřením provozovny vyvrcholily dlouhodobé problémy jejích provozovatelů. Z obchodního rejstříku vyplývá, že již v roce 2010 byla
proti Mesutu Halimi vedena exekuce kvůli částce
ve výši 8 500 eur, což je necelých 230 000 korun.

Nepochybně to přitom nebyl jediný závazek.
„Dluží, kam se podívá, nám například sedmdesát
tisíc korun. Ale celou věc už má exekutor,“ zmínil
se mimo jiné Pavel P. z Prostějova.
Mesuta Halimi se Večerník pokusil kontakk
tovat, nicméně úspěšní jsme nebyli. „Číslo
na něj vám můžu dát, ale stejně se mu nedovoláte. Telefon teď nebere vůbec nikomu,“
prozradil nám jeden z lidí, který s ním dříve
býval v pravidelném kontaktu. A přesně tak
se i stalo, opakovaně jsme volali naprázdno...

DOCHÁZELY PENÍZE...

Zhoršovala se úroveň,

chodníků! Jen tak pro představu, jedná
se o plochu větší než sedm fotbalových
hřišť. Snažíme se opravdu řešit kritické
lokality. Kromě těchto celoplošných
oprav budou probíhat i opravy lokální,
na které je vyčleněno v rozpočtu našeho
odboru přes dva miliony korun,“ upozorňuje náměstek primátorky, který je
na radnici zodpovědný za majetek města
a také komunální služby.
Večerník si ještě jednou „rýpl“, a to
ohledně výběru firem, které budou rekonstrukce chodníků provádět. Ještě
v živé paměti je totiž fiasko zlínské stavební společnosti, která nedávno totálně zpackala rekonstrukci Veleslavínské
ulice. „Opět budeme vypisovat soutěž
a samozřejmě firma, která prováděla
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náměstek Pospíšil. Na otázku, jak ale
magistrát došel k počtu pěti naplánovaných oprav, přišla jednoduchá odpověď. „Rozhodli jsme se tak na základě
aktuálního technického stavu, nutnosti
a podle provozu, tedy jak jsou chodníky v dané lokalitě vytíženy.“
V Prostějově je ovšem zcela jistě ještě
mnoho dalších míst, kde by bylo potřeba opravit chodníky. A tak může
být celá řada občanů naštvaná, že
letos se na ten „jejich“ chodník nedostane... „Samozřejmě to vnímáme, ale
není možné opravit vše během jednoho
roku... Za posledních několik let se v celoplošných opravách chodníků učinilo
mnoho. Od roku 2011 jsme opravili více
Zdroj: Magistrát města Prostějova než šestačtyřicet tisíc metrů čtverečních

neboť přesné termíny jejich prací jsou
vždy známy až v průběhu roku. Roli
v tom hrají výběrová řízení či různá odvolání uchazečů a podobně,“ zkonstatoval největší úskalí v přípravách Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské
primátorky. Nehrozí tedy, že po opravě
chodníků budou zase brzy rozkopány? „Absolutní jistotu nemáme nikdy.
Mnohdy se nám to nepodaří skoupit,“
připustil náměstek.
Večerník zná seznam chodníků, které čeká celoplošná oprava povrchu,
včetně jejich plochy a předpokládané ceny. „Obsahuje také komunikace,
kde byla v uplynulém roce schválena
oprava na základě žádostí bytových
družstev nebo společenství vlastníků.
Dále pak oprava chodníku v ulici Lidická, která vzešla ze setkání s občany
města v roce 2015 a v následujícím roce
byla odložena v souvislosti s vyhlášením přilehlého bývalého židovského
hřbitova za kulturní památku,“ vysvětlil
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šlo k opravě chodníku v lokalitě, kde
je plánovaná investiční akce, případně
výkopové práce správců inženýrských
sítí. Koordinace návaznosti na práce
vlastníků sítí jako je E.ON, RWE a dalších společností je však problematická,
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Vedení města ujišťuje, že letošní výběr
chodníků určených ke generální opravě
probíhal jednak na základě požadavků
samotných občanů a samozřejmě po
pečlivém posouzení odborníků. „Seznam byl konzultován i tak, aby nedo-

Michal KADLEC

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV
V Každým rokem se právě v tuto dobu řeší plán oprav
chodníků v Prostějově. Těch je přitom po městě neustále rozbitých
až běda! Problém se skrývá v tom, že kvůli omezeným finančním
možnostem se nedostane na všechny. Například v letošním roce se
počítá pouze s pěticí rozsáhlých rekonstrukcí komunikací pro pěší.
Těšit se mohou občané z Libušinky, Lidické, Tylovy, Moravské ulice
a rovněž na Sídlišti svobody okolo bloku číslo 17. To vše bude stát tři
miliony korun. Další více než dva miliony si město nechává v rezervě
na lokální či havarijní opravy.

„Rekonstrukci už skutečně plánujeme
nějaký ten rok, ovšem přednost dostalo
náměstí T. G. Masaryka. Usoudili jsme
tenkrát, že centrální náměstí je prioritou,
už vzhledem k nedávným oslavám sta let
prostějovské radnice,“ vysvětlil několikateré odklady Jaroslav Šlambor (KSČM),
uvolněný radní Prostějova.

Michal Kadlec

V Už minimálně pět let
PROSTĚJOV
se na radnici hovoří o potřebnosti
rekonstrukce náměstí Spojenců.
Ještě nikdy však k samotné realizaci nebylo tak blízko jako teď. Podle
vedení magistrátu dojde k rozsáhlým stavebním úpravám už na začátku června tohoto roku! Revitalizace celého prostoru je rozdělena
na čtyři etapy. Nové budou silnice,
chodníky, upraví se park a vybudují
se také nové parkovací plochy před
úřadem práce. Radní však přiznávají, že nějaká ta zeleň musí parkovišti ustoupit.

Pro změny na náměstí Spojenců už
prostějovští konšelé vyhlásili zadávací řízení veřejné zakázky na stavební
práce. „Toto náměstí si zcela jistě zaslouží úpravu, která nabídne nejen nové

vat podle jejich ekonomické výhodnosti,“ uvedla na tiskové konferenci rady
města prostějovská primátorka Alena
Rašková (ČSSD). Komplexní úpravy
a regeneraci obstarají konkrétně celkové úpravy vozovek, parkovacích stání,
vjezdů, chodníků, ploch pro stání odpadových nádob a hracích ploch. „Dále
budou provedeny úpravy vodovodních
a kanalizačních přípojek a vybudovány
tři podzemní kontejnerové odpadové
boxy a dále provedena úprava krytu civilní obrany. Současně proběhnou související sadové úpravy,“ upřesnila dlouhý
seznam plánovaných změn primátorka
Vzhledem k očekávané finanční náročnosti celé investice bude podle radních
největší důraz při výběru firem kladen
na nabídkovou cenu díla. „O posouzení
a hodnocení nabídek se postará minimálně pětičlenná hodnotící komise,“
prozradila Rašková s tím, že práce by
 '    ' J  $      - měly začít před 1. červnem. „Ukončení
a předání díla je plánováno nejpozději
:  ' ;] *   =  &#' ;
     ! "# do jedenatřicátého srpna příštího roku.“

komunikace, ale také například hřiště
pro volnočasové aktivity či nové chodníky. Oslovujeme proto šest možných
dodavatelů, kteří by se do obnovy mohli
pustit. Jejich nabídky budeme posuzoStavbaři se hned od začátku pustí
nejdříve do výstavby parkoviště před
úřadem práce. „O nové parkovací plochy pro potřeby tohoto úřadu jsme byli
požádáni již před dvěma lety. Tenkrát
jsme to odmítli s tím, že parkoviště zahrr
neme až do celkového projektu rekonstrukce náměstí. Není snad sporu o tom,
že úřad práce parkovací plochy pro své
klienty potřebuje,“ deklarovala Alena
Rašková.
Jak Večerník dále zjistil, za tímto
účelem bude muset z prostoru před
„pracákem“ zmizet menší část zelené plochy. „Tu ale bohatě nahradíme
v jiných místech náměstí Spojenců,“
uklidňuje první žena radniční koalice. „Jenom nepanikařte, o žádném
masivním kácení stromů nemůže být
ani řeči! Drtivá většina letitých stromů
na náměstí Spojenců však projde zdravotní úpravou, koruny budou prořezány
a vysazeny budou stromy nové a také
keře a květinové záhony. Kácet se budou
pouze ty stromy, u kterých hrozí nebez-

pečí, že by při vichřici mohly silné větve
spadnout a někoho zranit,“ vzkázala
případným kritikům Ivana Hemerková
(PéVéčko), náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov. „Kolik jich
bude? Možná dva nebo tři,“ dodala.
Práce zde budou probíhat ve čtyřech
etapách, dvě proběhnou letos a dvě
v roce příštím, kdy se pak má rekonstruovat i silniční komunikace od Kollárovy po Slovenskou ulici, určitých změn
dozná i veřejná zeleň v parku. „Navíc
se v roce 2018 dodělají další parkovací
plochy v rámci silniční komunikace. Dosud byli řidiči zvyklí stát podélně, nyní
budou parkovací místa označena spíše
šikmo,“ přidala ještě k popisu naplánovaných prací primátorka Rašková.
Celková rekonstrukce náměstí Spojenců v Prostějově má stát okolo 35,5
milionů korun. „Ve smlouvě bude
zahrnuto i pojištění dodavatele za způsobenou škodu ve výši pojistné částky
patnáct milionů korun,“ uzavřela primátorka.

Konec řečí, REKONSTRUKCE náměstí Spojenců JE TADY!

Prostějov (mik) - V letošním roce bude
zahájena v pořadí již druhá etapa rekonn
strukce Tylovy ulice. „Půjde o generální
opravu úseku až po Okružní ulici, která
bude stát městskou pokladnu zhruba
jednadvacet milionů korun, přičemž
čtyři miliony obdržíme v rámci dotace,“
prozradil Jaroslav Šlambor (KSČM),
uvolněný radní Prostějova. „Bude se
dělat kompletní rekonstrukce komuni-i
kací s asfaltovou úpravou, betonovými
obrubníky, chodníky s novou zámkovou
dlažbou a budovat se budou rovněž nové
parkovací plochy. Dojde i na výměnu veřejného osvětlení za nové, chybět nebuu
de ani sadová úprava v podobě výsadby
nových dřevin,“ doplnil Šlambor.
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Prostějov (mik) - Polozbořený plot
okolo mateřské školy v Partyzánské uli-i
ci pamatuje snad ještě druhou světovou
válku. Není proto divu, že se jej radní
rozhodli konečně opravit. „Zadali jsme
projektovou dokumentaci na generální
rekonstrukci plotu, který na některých
místech hrozí i zřícením. Z projektu
nám vyplyne cena, kterou uvolníme
z rozpočtu města. Kromě toho, že jde
o estetickou stránku věci, musíme saa
mozřejmě myslet i na bezpečnost dětí
ve školce,“ prozradila prostějovská pri-i
mátorka Alena Rašková (ČSSD).
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Prostějov (mik)- Jak se zdá, v otázce kri-i
tických připomínek k ukončené revitali-i
zaci prostějovského centrálního náměstí
nastal zlom. „Ještě vloni jsme byli terčem
kritiky, kdy nám hodně Prostějovanů vyy
týkalo, že se z náměstí T. G. Masaryka stal
betonový plac. Obzvláště se některým
lidem nelíbilo, jak jsme před muzeem
vytvořili velký vydlážděný prostor, kde
si mnozí představovali více zeleně nebo
třeba i další kašnu. Nyní tyto kritické
hlasy už úplně vymizely. Jsme za to rádi,
protože od začátku revitalizace náměstí
jsme věděli, co děláme a proč,“ uvedla
primátorka Prostějova Alena Rašková
(ČSSD). „Například problém s kluzištěm. Tento projekt byl na stole už několik
let, ale neměli jsme ho kam umístit. Navíc
se před muzeem uskutečnil hodokvas,
masopust a další společenské akce včett
ně koncertů. Konečně máme místo, kde
tyto akce pořádat. A uznali to i ti, kteří nás
dříve kritizovali,“ pochvaluje si Rašková.
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RYCHLÝ


zpravodajství

NA„Musíme
CHODNÍKY
PŘES PĚT MILIONŮ KORUN. BUDE TO
také reagovat na škody po mrazivé zimě,“ ujišťuje náměstek
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je pryč a nástupců není. Mimochodem před časem bylo v Davisově
poháru běžné, že se diváci
v nedělních dvouhrách těšili na
souboj zvučných jmen, jenže vzhledem k aktuálnímu stavu nehrající
kapitán sáhl k oblíbené výmluvě
o zranění hráče při rozcvičení
a nasadil nějaké tajně připravované
eso v rukávě.
Jak vidno, tyto praktiky se používají
nejen ve sportovním klání, ale hojně
i v politice. S tím rozdílem, že podveden se necítí sportovní fanoušek,
ale volič. Straničtí bossové mu
kvůli volebnímu úspěchu nastrčí
pod nos nekonfliktní, úctyhodnou
a všeobecně uznávanou osobnost,
s níž se volby dobře vyhrávají.
Jenže ouha, ono už je dávno rozhodnuto, že se co nejdřív po volbách tato politicky snad až naivní

Každý týden se z různých periodik
dočítám něco nového v případě
židovských požadavků na řešení
budoucích úprav v parku ve Studentské ulici. Překvapuje mě ale,
že vedení města viditelně neví, co
vlastně chce. Jednou rozhodne přijmout petici občanů, kteří protestují proti jakýmkoliv zásahům do
současné podoby parku, další týden
zase své rozhodnutí zruší. Jednou
odmítne požadavky zástupců židovské obce, pak se zanedlouho
dočtu, že jim jdou radní na ruku a
chtějí se s Židy domluvit. Kdy toto
všechno skončí? A za jak dlouho
někdo z magistrátu řekne, že to
bude s konečnou platností tak či
onak?
František Majer, Prostějov
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Každopádně jsem proti zamýšlenému bourání městských lázní. Argument, že obyvatelé sídlišť Hloučela či Svobody to budou mít do nového
krytého plaveckého bazénu v aquaparku mnohem blíž, je pro mě nepřijatelný. Proč se zase myslí jen na jednu část obyvatel města? Já bydlím na
Sídlišti E. Beneše, takže pro mě jsou lázně přímo v centru města naprosto
ideální. A vidina, že se v případě jejich rušení budu muset nechat ve svých
sedmdesáti letech dopravit až na druhý konec Prostějova, je pro mě děsná.
A takových je nás víc. Kdo myslí na nás?
Josef Dvořáček, Prostějov

[

Určitě každý z nás, co bydlíme v Plumlovské ulici, je rád, že silnice v této lokalitě se konečně bude opravovat. Podle vizualizace, kterou jsem nedávno viděl
ve Večerníku, se zdá, že se konečně dočkáme komunikace hodné jednadvacátého století. Ale co dál? Budou pak stále naší ulicí projíždět stovky těžkých
kamionů místo toho, aby se tato nákladní vozidla pustila přes jižní kvadrant?
Pokud se nic nezmění, budeme se pak z nového asfaltu těšit jen pár let, než
na silnici budou vyjeté další hluboké koleje a objeví se v nich další nové díry.
Petr Rakovský, Prostějov
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Nemám vůbec nic proti bezdomovcům, pokud se chovají slušně. Se
zájmem jsem si před časem přečetl
ve Večerníku o těžkém údělu dvou
mužů, kteří zůstali za místním nádražím, přestože jim zbourali staré domky, ve kterých bydleli. Podle mého názoru tam ale zůstalo víc bezdomovců,
protože před nádražím se jich denně
motá osm až deset. A tady vzniká problém. Žebrají po lidech nepřetržitě
peníze. Já bydlím kousek od místního
nádraží a každý den jsem snad pětkrát
požádán o nějaké drobné. Nejsem
žádný lakomec, a když mám důchod,
vždycky jim nějakou tu korunu dám.
Ale jestliže vás obtěžují několikrát za
den, je to už opravdu otravné. Není
lehké žít u místního nádraží.
Jan Kočiřík, Prostějov

Q     

HLAS LIDU   !

Byť jsem se se sportem aktivně
příliš nepotkal, některé disciplíny sleduji už od raného dětství.
Neměl jsem nikoho, s kým bych
televizní přenosy sledoval, takže
zpětně těžko říci, jak se vlastně
stalo, že mě fotbal, hokej či tenis
sledovat bavilo a třeba atletiku
nikoli.
Vzpomínáte ještě na pracovní soboty?
V dobách mé docházky do školních
škamen tento „výdobytek“ reálného socialismu pomalu přestával
kazit chatařům a chalupářům víkendy. Třebaže byla vyhlášena jen
dvakrát ročně, obzvláště mě mrzelo,
když padla na daviscupový víkend,
protože jsem obvykle přišel o začátek
čtyřhry...
První kolo letošního ročníku nás
fanoušky vůbec nepotěšilo. Zlatá
doba dvojice Berdych–Štěpánek

Králíci z klobouku
Nové strany a hnutí si doslova libují v hledání takových lidí. Ukazuje to dokonce i hledání vhodného
kandidáta na prezidenta, kdy se z klobouku vytahují neznámí akademici nebo textaři, o nichž vůbec
nevíme, co si myslí o problémech naší země. Příběh
hejtmana Košty ovšem nyní v přímém přenosu dokazuje, jak se může podobná móda vymstít. Je to ale
přece jako s lékařem, když budete nespokojeni s tím,
jak vás lékař léčí, nenecháte se operovat někým, kdo
ani nemá medicínu nebo zrovna „vylezl“ ze školy.
Pro politiku samozřejmě žádná vysoká škola neexistuje, ale zkušenosti jsou třeba. A možná nejsou
k zahození ani ty staré strany, v nichž se lidé poznají a získají zkušenosti o tom, jak jde dobré nápady
a úmysly přetavit do veřejných rozhodnutí. V takové
straně totiž nejprve musíte přesvědčit alespoň její členy, že víte, jak „léčit“ politiku, která u nás určitě potřebuje řadu změn. Někdy je zkrátka lepší vrátit se ke
starým osvědčeným postupům, přestože mají spoustu
chyb. Příběh zimního hejtmana to potvrzuje doslova
v přímém přenosu. Petr Sokol, vysokoškolský učitel

Zimní hejtman
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e pravda, že je dost příšerné,
když vylezete ze dveří, nadýchnete se a máte pocit, že stojíte
vedle otevřeného komína, ze kterého jde směs smradu, popílku a
kdo ví čeho ještě. Pochopitelně
se rozkašlete, a protože to tak
dělají samozřejmě i ti, co jsou
aktuálně zasaženi chřipkou či
jinými respiračními chorobami,
tak se kromě nezdravého ovzduší šíří městem i viry. Lidé kapou
jeden za druhým, třídy ve školách
se vyprazdňují a vidět někoho bez
červeného nosu je velké umění.
o s tím, je třeba se ptát. Tak
hlášení městského rozhlasu
sice potěší, ale nic neřeší, takže asi
bude třeba začít drobnostmi. Na-
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Ano, už nás zase během této zimního období navštívil
pan SMOG. Děje se tak bohužel už skoro pravidelně
každý rok a je jedno, jaká ta
Paní zima zrovna je. Letos to
ovšem bylo velmi extrémní, a to tak, že byl Prostějov
jmenován dokonce i v celostátní veřejnoprávní stanici
na prvním místě, což asi není dobře...

A

příklad ranní dlouhé startování aut
je přesně jeden z těch nesmyslů,
které našemu ovzduší neprospívají. Mimochodem loni na tomto
místě jsem psal, že neprospívá ani
samotnému motoru aut, ale prostě
lidé si říct nedají a nedají... A tak
dělají tuto zbytečnost stále a stále.
Skoro si říkám, zda by se nemělo
zavést pravidlo, které používají v
megapolích typu Peking, Paříž a
podobně, kde zavedli povinnost
ježdění aut s lichou a sudou SPZ
na střídačku během týdne. Jak
znám ale naše obyvatelstvo, okamžitě by vznikly petice, snad i
demonstrace a vše by skončilo u
ústavního soudu jako omezování osobní svobody. Prostě my si
to pohodlí vzít nedáme. Nejsem
osobně zastáncem kontrol kotlů
nějakými úředníky, ale ti, co stále
topí různými zhůvěřilostmi, by se
měli opravdu vážně nad sebou zamyslet, protože topivo ve stylu naplněná PET lahev směsí svinstva,
tak to je ale opravdu blbost! Bohužel se to děje. Je až neuvěřitelné jak
sobecky se lze chovat ke druhým.
tím se dostávám k lidské
psychice. Ano, pan SMOG
působí i na lidskou psyché, neustále šedivo, temno, smrad, to s
člověkem dělá divy, bohužel v ne-
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gativním smyslu slova. Je tu pak
větší podrážděnost, nevyspalost,
protože útlum z šedi způsobuje,
že by člověk pořád spal, nesoustředěnost na práci a nebojím se
použít i slovo deprese. Mám pocit, že ve dnech smogu jsou asi
nejspokojenější psychologové
a psychiatři, jelikož počet jejich
klientů musí stoupat přímo geometrickou řadou. Jedna z rad
zní, že se má myslet pozitivně, ale
když jdete a vidíte okolo sebe jen
´nasířené´ tváře, tak logicky ten
optimismus ztratíte velmi rychle,
načež spadnete do té šedivé většiny. Bohužel pracovní úkoly se plnit
musí, komunikovat s lidmi také,
žít běžný život nepochybně, takže
sice nejsem psycholog, ale zkusme
si v těch smogových dnech aspoň
jednou denně udělat nějakou
drobnou radost. Třeba se jen tak
na někoho úplně cizího usmát...
Ano, možná mu budete připadat
jako UFO, ale co už, vy budete
mít lepší den a jemu to třeba také
časem sepne.
ám jeden odpudivý příklad,
jak se k sobě rozhodně nechovat. Před pár týdny jeden supermarket měl akci s hrnečky, na
kterých byli hrdinové z filmů Walta Disneyho, a rozdával je za věr-

nostní body. To, co se okolo nich
strhlo v den výdeje, hraničilo s
regulérní válkou a dle zpráv došlo při boji i na zlomeninu ruky.
Proboha říkám já, tohle snad ne!
Kam se poděly rozum a soudnost?
Jediným vysvětlením, kterému
chci věřit, je pan SMOG.
A tak, vážení, bude třeba začít se
smogem bojovat, čeká nás za rok
zas, musíme se mu vzepřít, jinak
nás zabije na těle i na duchu.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

PÁR POZNÁMEK ZPOD SMOGOVÉ DEKY

osobnost vymění za politické šíbry,
kteří v tom už nějaký ten pátek umí
chodit.
A volič jenom kouká. To jste jako
nevěděli předem? To jste se jako
spletli v pečlivém výběru lídrů?
Ale jděte...!

7

SOKOLÍÍ
OKO...

publicistika

Zimního krále jsme již v našich dějinách měli. Teď se
zdá, že nás v Olomouckém kraji čeká vývoj, který skončí tím, že by současný hejtman Oto Košta mohl do letopisů našeho kraje vstoupit jako „zimní hejtman“, protože ve funkci může vydržet jen necelý čtvrt rok.
Příčinou jeho pravděpodobného pádu se stalo to, že
ztratil po tak krátké době důvěru vlastní strany. Tak
rychlý odchod teprve nedávno instalovaného hejtmana může působit jako velké překvapení, ale má v sobě
určitou logiku. Pan hejtman přišel do politiky jako
úplně nový člověk a byl rychle katapultován až do
nejvyššího patra krajské politiky. Byl to let opravdu
raketový, který může zahýbat úplně s každým, natož
s člověkem, který dosud žádnou politickou funkci
nezastával a nezískal na tomto poli žádné předchozí
zkušenosti.
Ano, dnes je všeobecná móda nadávat na politiku
a hlavně na ty „staré-zavedené“ a vlastně už skoro „nepotřebné“ politické strany. Proto všichni aplaudují,
když do nejvyšších funkcí nastupují lidé úplně bez zkušeností s tím, jak funguje správa věcí veřejných...

letos slavíme jubileum...

Volby nejsou Davis Cup

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKÝCH RESTAURACÍ A HOSTINCŮ
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Tentokrát jsme se vypravili do restaurace,
která si slušné renomé získala širokou nabídkou jídel denního menu za více než příznivou cenu a možností konání oblíbených
rodinných oslav či firemní večírků. Jmenuje
se „U Tří bříz“. Jestli se tam břízy někdy nacházely nebo snad ještě někde v okolí nacházejí, jsme si nikdy dříve nevšimli, a vzhledem
k nastupující tmě to nebylo možné zjistit
ani v době naší návštěvy. Neformálně je
mezi zákazníky používán také název ´Na
Kopečku´, dříve bylo vžité ještě označení
´V Sakristii´, neboť nedaleko je kostel sv.
Petra a Pavla.
Restaurace je umístěna v přízemí nemovitosti postavené v sedmdesátých letech minulého století. Provozovány jsou zde i takzvané objekty občanské vybavenosti, tedy
obchody a restaurace. Nejlepším řešením je
přijít pěšky, poměrně velké parkoviště v bezprostřední blízkosti totiž slouží hlavně obyvatelům přilehlého domu, a jen výjimečně
tak naleznete místo k zaparkování.
Jak se stalo naším zvykem, nejprve jsme
si chtěli prohlédnout internetové stránky. Přestože na nich existuje odkaz Menu
PV, web hlásil: „stránka nebyla nalezena“. Náhoda to nebyla, ani opakované vyhledání v příštích dnech nepřineslo jiný
výsledek. Z tohoto důvodu naše příprava
tentokrát spočívala „pouze“ v absolvování
rodinných oslav kulatých narozenin příbuzenstva a několika večeří při příležitosti výročních schůzí turistického oddílu...

\,
Vstupujeme vchodem řešeným ve stylu
architektury z dob vzniku stavby. Vítají nás
skleněné tabule v chladných hliníkových
rámech, načež se dále ubíráme chodbou
kolem záchodů, kterou se snaží „zútulnit“
reklamní panely s fotografiemi obložených
mís z produkce restaurace. Dostáváme se
do části, která by se dala nazvat výčepem.
Po levé straně se nachází nejprve z poloviny zavřený salonek pro patnáct až dvacet
osob i docela estetický barový pult s pípou.
Zbytek místnosti je zařízen jednoduchým

vybavením běžného výčepu. Při naší návštěvě zde bylo poněkud nakouřeno.
Nekritizujeme to, myslíme si, že každý
hospodský má mít právo rozhodnout se,
jaké zařízení bude provozovat, stejně tak
každý návštěvník má mít právo rozhodnout se, kam půjde. Po 30. květnu 2017
však bude rozhodnuto za hospodské
i návštěvníky... Naše návštěva proběhla večer, v poledne je zde kouření zakázáno.
Architekturu sedmdesátých let nezapřou
ani další prostory restaurace. Velký sál byl
budován pro racionální nasycení masového
množství strávníků, nikolv pro zážitkovou
gastronomii v intimním prostředí. Ve stejném duchu jsou řešeny i salonky - sklo, hliník, dlažba, strohost stěn...

X 
  
 ? 
O nabídce poledního menu je zmínka
v úvodu, výběr v příznivých cenových relacích je pravidelně obměňován. Poutač
umístěný na chodníku u silnice láká projíždějící motoristy na jednu nebo dvě akce dne.
O návštěvníky zřejmě nouze nebude...
Stálý jídelní lístek, ze kterého jsme čerpali,
je obsáhlý, nabízí dvanáct druhů jídel z vepřového masa, třináct z kuřecího masa, šest
druhů pokrmů z ryb, devět bezmasých jídel
a půltucet druhů zeleninových salátů pojatých jako hlavní chod, přílohové jsou pak
uvedeny samostatně.
Všechny restaurace nemusí nabídkou
uspokojit pana Pohlreicha, ale zde by se asi
vyřádil. Hovězí maso úplně chybí, s ním
zřejmě i klientela se zájmem o jídlo vyšší cenové relace. Pozastavili jsme se ale nad tím,
že všechna bezmasá jídla jsou jen smažená.
Dopředu litujeme vegetariánsky orientované návštěvníky a ty děti, které maso v oblibě
také právě nemají.
Zkrátka jídelní lístek jako poplatný době
vzniku restaurace... I názvy jídel tomu
odpovídají, naštěstí jsou pod vznešenými názvy uvedeny hlavní ingredience, ze
kterých se příslušný chod skládá. Alespoň
něco, co v sedmdesátých letech vůbec nebývalo zvykem. A ještě jedna změna. V části věnované rybám jsou kromě (mraženého) filé
dvě jídla z lososa, který je také výdobytkem
porevoluční doby. Tedy ne že by tehdy neexistoval, jen prostě v tuzemsku nebyl...
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Chcete-li oběd nebo večeři zakončit sladkou
tečkou a nejste-li právě milovníkem zmrzlinových pohárů se šlehačkou, máte smůlu.
Nebo vlastně štěstí, ušetříte svému tělu značnou dávku kalorií.
Na jídelním lístku jsme objevili jen vína
rozlévaná. V daný moment nám to vyhovovalo vzhledem k tomu, že jeden z nás
přijel autem. Restaurace sice disponuje
také nabídkou lahvových vín, avšak díky
zkušenosti z nedávné rodinné oslavy
jsme věděli, že sortiment není široký
a nevychlazená vína mnoho potěšení
konzumentům nepřinesla.
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ho Tramínu červeného přinesla červené
víno, ale poté, co jsme si vyjasnili terminologii, sama zčervenala a asi osmkrát se
nám omluvila. Paradoxem bylo, že Tramín
červený stejně k dispozici nebyl...

] ^$(
Toalety se nacházejí hned vedle vchodu,
přestože ve srovnání s minulostí udělaly
krok vpřed co do čistoty, a půl kroku co
do vybavenosti, jsou stále řešením umístěné do pivnice z roku 1970. O minimální
intimitě při konání potřeby nemůže být ani
řeč, alespoň na pánském WC, dámské jsme
neměli možnost posoudit. V minulosti poměrně nedávné byly vylámané kliky u kabinek a jediné umyvadlo bez kohoutku, což je
nyní napraveno.

Předkrmy „U Tří bříz“ nevedou, takže jsme
tentokrát měli jednodušší rozhodování
"
a mohli hned přistoupit k hlavnímu chodu.
_$ 
Po krátké poradě s vrchním jsme zamítli
jeho doporučení smažených jídel a zvolili
dojem
sami. Objednali jsme jedenkrát kapsu Venecia, a to z kuřecích prsou plněných italskou Prostor „U Tří bříz“ je zejména restaurací
šunkou, sušenými rajčaty a sýrem, druhá pro oběd v polední pracovní přestávce,
objednávka zněla na Kosířskou jehlu, což popřípadě pro klasické posezení u piva.
představoval špíz s kousky vepřového masa,
slaninou, cibulí a klobásou. Pomineme-li
dnes už velice „retro“ znějící nic neříkající názvy a univerzální oblohu ze syrové
zeleniny, ze které guru české gastronomie Zdeněk Pohlreich leze po zdech,
bylo jídlo velmi slušné, i když ne nijak
mimořádné. Hlad byl zahnán, žaludek si
nestěžoval, druhý den si však už nevzpomenete, co že jste to vlastně jedli...
K lítosti druhé motorizované poloviny mohl
EXCELENTNÍ
jen jeden z nás ochutnat zmíněná rozlévaná
N
Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
vína. Volba padla na červený Portugal a Tramín, který, jak se ukázalo, došel a byl po doobsluha, prostředí i další služby
hodě nahrazen odrůdou Chardonnay. Káva na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
představovala restaurační standard.
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.

2

Prostějovská restaurace „U Tří b
bříz““ má d
dobrou
b
šanci stát se vyhledávanou v případě, že přijde
do módy retro styl socialistické éry. I kdyby
jídlo bylo famózní, prostory jeho úroveň chtě
nechtě nad průměr nemají šanci dostat. V první
větě resumé však nejde o žádnou ironii, v bývalé
NDR tento styl již slaví úspěchy. Stejně tak ne
každý Prostějovan potřebuje nezbytně k obědu
luxus. Otázkou je, zda-li stále častější mínění
spadají spíše k jídelně, vyhovuje majitelům...
Proto tentokrát udělujeme...

Mimochodem podle vyvěšených diplo- řeným výčepem verus ohromným sálem,
mů dobře ošetřeného litovelského. Do- ve kterém jsme seděli sami, neposkytuje
poručit by se dala i pro nepříliš náročnou právě příjemné prostředí.
rodinnou oslavu, rozhodně však ne pro
j I když
y
intimní večeři zamilované dvojice.
rát nepředstajsme takový pár pro tentokrát
vovali, ani volba mezi hlučným
ným a zakou-

RaS resumé
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4 VELMI DOBRÉ

Personál byl přátelský, ale nikoliv nevhodně
familiární. Vrchní několikrát nevtíravě položil dotaz, zda něco nepotřebujeme, vždy
včas, abychom si objednali další nápoje. Humornou situaci jsme zažili s jinak ochotnou
číšnicí. Podle vyšitého znaku na vestě ški
zřejmě o učnicí, která místo objednané-

JJen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo
i servis na vysoké úrovni. Pokrmy
jsou
j připraveny s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní
čistota všech prostor je samozřejmostí. Bez

obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
vzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
N
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
SNESITELNÉ
atmosféru místa zpříjemnit.
Sem doporučujeme zajít jen tehwww.vecernikpv.cz
dy, nemáme-li nic jiného na výběr.
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Dnes počtvrté se potkáváme na místě, které má za cíl podívat se na
zoubek nejen regionálním restauracím, ale už brzy také místním
hostincům.Vše odstartovaly dva díly na konci uplynulého roku, třetí dějství nového seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku jsme vám
přinesli v lednu, dnešní sondou pak uzavíráme první kvarteto.
A jak jsme předeslali, na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se v letošním roce našeho dvacátého výročí budete s touto novinkou setkávat stále více pravidelněji. Věříme, že vás zaujme a jeho
úroveň bude stoupat. Navíc se bude bojovat o zajímavé výhry.
Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak i čtenáře. Na
samém konci pak dojde i na finanční odměny.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí
když klikne na www.vecernikpv.cz a na pravé straně najde příslušný banner, pod kterým se skrývají všechny potřebné informace i tři
dříve zveřejněné díly. Teď už ale pojďme do restaurace, „U Tří bříz“
už jsou asi netrpěliví...
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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Tisková zpráva prostjovského magistrátu

KLID PŘED BOUŘÍ Nepřesnosti okolo starého

PROSTĚJOV Jak Večerník během uplynulého týdne zjistil, nad diskusemi ohledně rehabilitace židovského hřbitova ve Studentské ulici v Prostějově se
na krátký čas jaksi zavřela voda. Zjevně jde ale o klid
před bouří, ta se možná strhne už tento čtvrtek!
„Chtěla bych poděkovat prostějovským médiím, že
v poslední době informují o sporech města se zástupci
židovských obcí objektivně. Rehabilitaci židovského
hřbitova jistě provázejí emoce, ale my se chceme s představiteli židovských obcí dohodnout na variantě, která
bude vyhovovat oběma stranám a hlavně občanům tohoto města. Během uplynulých dní k žádným novinkám
ale nedošlo,“ potvrdila Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.
Přede dveřmi je nyní první veřejné projednávání
rehabilitace starého židovského hřbitova, ke kterému dojde ve čtvrtek 16. února v 17.00 hodin v sále
Kulturního klubu Duha v Prostějově. Za Federaci
židovských obcí se jej zúčastní Petr Papoušek, nadaci
Kolel Damesek Eliezer bude zastupovat Tomáš Jelínek.

PROSTĚJOV Chtěli pomoci místním dětem a vůbec i sobě, aby žili tam, kde
se jim dlouhodobě líbí. Nemají zájem cokoliv u soukolí svého domova měnit. Jenže, z bohulibého vyjádření názoru se stala politická hra a především
nařčení z antisemitismusu. Kdo však sleduje celou kauza od samého počátku a ne pouze posledních pár týdnů ví, že napsat něco takového je hloupost.
Prostějov nezažívá žádný holocaust, a když se projdete městem, nálada mezi
občany není ani náhodou protižidovská. „Jenže, někteří to pořád dokola
chtějí takto podat,“ posteskl si Aleš Michálek, člen petičního výboru. Ve čtvrtek se má konat první veřejná beseda. Může vůbec něčemu prospět?

 Zúčastní se čtvrteční besedy některý z členů petičního výboru?
„Je pravdou, že jsme obdrželi pozvánku. Ale o naší účasti budeme teprve
až dnes večer (tj. v pondělí 13. února
- pozn.red.) hlasovat na petičním výboru. Zatím nejsme nikterak rozhodnuti

Stejná fotografie zveřejněná dvěma různými subjekty a pokaždé s
naprosto jiným popiskem... Řeč je
o tzv. první vizualizaci starého židovského hřbitova ve Studentské ulici,
resp. o známém „obrázku se zdí“.
Městem byla fotografie zveřejněna
na webových stránkách www.prostejov.eu (mimochodem je tam od
července loňského roku a na webu
„visí“ dosud) a v Prostějovských radničních listech. Městem byla opatřena
popiskem ODMÍTNUTÝ NÁVRH
(předložený v roce 2012 zahraničními rabíny, tedy v době, kdy začínaly
první rozhovory na téma rehabilitace
starého židovského hřbitova).

Za magistrát mají dorazit primátorka Alena Rašková
s prvním náměstkem, jímž je Zdeněk Fišer. O své účasti
přemýšlí i členové petičního výboru.
„Chceme veřejnosti přiblížit pohled jednotlivých stran
na danou problematiku a najít cestu ke konečně shodě.
My všichni pak samozřejmě odpovíme na dotazy zúčastněných občanů,“ prozradila Večerníku primátorka.
(mik)

A. Michálek úast
na besed nepotvrdil
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židovského hřbitova...
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a probíhá naše vnitřní diskuse. Je řada
argumentů pro i proti. Na jedné straně
bychom rádi debatovali před prostějovskými občany, na druhé je ovšem
několik zásadních argumentů, které
nás od účasti odrazují...“
 Evidentně tedy váháte, zda se
zúčastnit. Opravdu nemáte zájem
seznámit občany se svými postoji?
„Zájem by byl, ale věc už není opravdu
tak jednoduchá... Akci pořádají opoziční politické strany, nikoliv magistrát.
A my jsme jasně i důrazně deklarovali,
že nebudeme do boje o park zatahovat
politiku! Jsme a chceme zůstat apo-

Podruhé se objevila stejná vizualizace
o zhruba dva měsíce později na výzvě,
která měla za cíl mobilizovat rodiče
žáků Reálného gymnázia a základní
školy Prostějov a „zabránit vzniku
hřbitova před školou“.
Zatímco městem zveřejněná vizualizace s popiskem „odmítnutý návrh“
nevyvolala prakticky žádný ohlas,
stejná vizualizace použitá petičním
výborem na výzvě k „zabránění vzniku hřbitova před školou“ vyvolala, dá
se říct, emoční třesk.
Ve schránkách měli onu výzvu i někteří občané přilehlého sídliště, děti ji
obdržely v „papírové“ podobě přímo
ve škole...

Město Prostějov se sice od této „iniciativy“ důrazně distancovalo, nicméně vizuální šok se školou obehnanou zdí a apel na „zabránění vzniku
hřbitova před školou“ na lidi zřejmě
zapůsobil.
Dnes jsme sice už v jiné fázi diskusí
o rehabilitaci starého židovského hřbitova; do jednání mezi městem Prostějovem a zástupci židovských organizací vstupuje mediátor, bývalý premiér
Vladimír Špidla. Nicméně vysvětlení
okolností použití či zneužití tzv. první
vizualizace považuje město Prostějov
za velmi důležité.
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

„S VYDĚRAČI SE NEVYJEDNÁVÁ!“
litičtí, nemáme zájem, aby na našem
hnutí kdokoliv jakkoliv profitoval, vytvářel dojem jakéhosi spasitele a mediátora, či si z boje o park dělal cestu do
budoucího zastupitelstva. Jde nám jen
a jen o inkriminované místo, naše děti
a vůbec celý životní prostor. Kdyby
akci pořádal magistrát jako svou besedu s občany, nebylo by co řešit. Tady
bychom neváhali.“
 Co konkrétně vám vadí?
„Už samotná pozvánka na tuto akci
je minimálně podivná... Všimněte si
názvu besedy, fotky nalezených náhrobků na pozvánce. Nejde o diskusi na
téma ´Co dál s parkem na Studentské´,
není tam fotografie parku. Jako první
jsou uváděni židovští hosté, nikoliv paní
primátorka jako první žena města. To
je podle nás minimálně neslušné! Ani
postava moderátorky besedy, kterou
je profesorka Ingeborg Fialová, v nás
nebudí pocit nestrannosti či nějaké vyváženosti v názorech k tématu. Musíme
se tedy ptát: bude to vůbec beseda o bu-

doucnosti parku? Nebo jen další agitka
o nutnosti vytvoření plotu, neprůchozího pietního místa o ploše zhruba sedm
tisíc metrů čtverečných místo parku
a parkoviště? Všimli jste si, kolik dalo
práce, aby se navrhovatelé k takovému
záměru vůbec veřejně přiznali? Kolik
bylo z jejich strany mlžení o zvýšení
piety, důstojnosti, kousku živého plotu
a podobně?! Ale toto jsou v podstatě stále jen okrajové důvody, proč tak
dlouho účast zvažujeme...“
 Vy máte nějaký problém s profesorkou Fialovou jako moderátorkou besedy? To je hlavní důvod
vašeho váhání?
„I když je postava moderátora pro jakoukoliv besedu vždy klíčová, není ani
toto náš hlavní důvod, proč s účastí
váháme. Paní profesorku však nepovažujeme za nestrannou. Připomeňme,
že je z Centra judaistických studií Kurta
a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Budu citovat prohlášení jeho pracov-

níků v souvislosti s děním v Prostějově:
´Objevily se negativní emoce veřejnosti
a dokonce i projevy antisemitismu. To
nás přimělo vyjádřit znepokojení nad
manipulací s historickou pamětí, ale
také nad obecným neporozuměním
historickým a tím i současným událostem´. My se s něčím takovým zásadně neztotožňujeme. O antisemitismu
a manipulacích mluví stále dokola jen
zastánci projektu a používají je jako nástroje obrovského mediálního tlaku na
petiční výbor, navíc skrytě mířeného
na magistrát města. Jen a jen proto, aby
prosadili svůj cíl. Občané města sami
vědí, jestli probíhá v Prostějově jakási
vlna antisemitismu, o které stále dokola píše nejmenovaný celostátní deník.
Sami vědí, jestli petici podepsali z úleku
nad jakýmsi obrázkem, nebo prostě
proto, že chtějí zachovat park a parkoviště ve Studentské a nesouhlasí s jeho
přeměnou na izolované megalomanské
pietní místo. Strašné je, že navrhovatelé
svým chováním a tlakem přes antisemi-

tismus dříve nebo později tento možná
opravdu vyvolají. A nejde jim náhodou
právě o to?“
 Nezlobte se, ale co je tedy tím
hlavním důvodem, proč váháte
s účastí?
„Přesně to, co jsem právě teď zmínil.
Naposledy vyšel další štvavý článek
proti petičnímu výboru podepsaný panem Šverdíkem. Je jen naší
domněnkou, kdo za tím vším stojí
a proč... Těžko to ale dokážeme. Jsme
přesvědčeni, že dokud budou naše
město a jeho obyvatelé takto v médiích neustále pomlouváni, je nevhodné
pokračovat v jakýchkoliv jednáních
s navrhovateli změn ve Studentské
ulici. Musí se rázně říci - pánové, takto
ne! Dokud budou mediální tlak a pomluvy pokračovat, nejste pro nás věrohodní partneři. A vyhodit je ze dveří, ať
se vrátí, až se situace uklidní, až půjde
jednat opravdu bez tohoto sprostého
a urážlivého nátlaku. S vyděrači se totiž
nevyjednává!“

BLÍŽÍ SE NAŠE VÝROÍ

A BUDEME SLAVIT!

U této p6íležitosti pro vás chystáme 6adu 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 354Kq
ušetříte

PSČ

Ulice

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

20%

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
bankovním převodem
poštovní poukázkou



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

hotově

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

ě
původn

1768Kq

nyní zaplatíte

1414Kq

akce platí do 28. února
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Jednání o koalici Držovice: Zamstnanci
bylo ODLOŽENO PRCHAJÍ Z Ú*ADU!
zjistili jsme
DRŽOVICE Kdo čekal, že po
uplynulém týdnu už bude oficiálně ruka v rukávě a s tím také
zveřejněn kandidát na nového
starostu Držovic, musí být notně zklamán. A to i přesto, že se
uplynulý pátek 10. února mělo
uskutečnit první povolební jednání vítězů mimořádných voleb
z hnutí „Za Držovice“ se zástupci
spřízněného seskupení pod názvem „Iniciativa“. Jenže, neuskutečnilo...

„Jednání skutečně neproběhlo, nemohu tedy informovat o žádných
novinkách. Dohodli jsme se s představiteli hnutí Iniciativa, že schůzku
odložíme na čtvrtek šestnáctého
února,“ sdělil Večerníku Jaroslav Studený, první muž vítězného hnutí Za
Držovice. Večerník pochopitelně zajímal důvod odložené schůzky. „Stály
za tím praktické důvody, jeden z našich členů byl na dovolené a ostatní
byli velmi pracovně zaneprázdněni,“
vysvětlil Studený.
Podle informací Večerníku je nové
složení držovického zastupitelstva
však prakticky jasné a dosavadní
starostka obce Blanka Kolečkářová

budeme muset přejít do opozice.
Jasné ale není to, kdo tuto dámu nahradí ve funkci. „Kandidát na starostu
vzejde z našeho jednání s koaličními
partnery z ´Iniciativy´ a volen bude
na ustavujícím zastupitelstvu. To by se
mělo konat nejpozději třetího března,“
prozradil Jaroslav Studený.
Právě on by jako lídr vítěze voleb
měl usednout za starostovský stůl,
jenže voliči dali více preferenčních
hlasů jak „dvojce“ hnutí Za Držovice Jakubu Martínkovi, tak i jedničce Iniciativy Janě Františce Kreplové. A byť byl rozdíl minimální,
v politice se může stát cokoliv...
(mik)

DRŽOVICE To se dějí věci!
Podle exkluzivních informací
Večerníku zažívá Obecní úřad
Držovice hromadný exodus
svých pracovníků! Výpovědi
z pracovního poměru podali zaměstnanci údajně ihned poté, co
se dozvěděli výsledky nedávných
mimořádných voleb. Proč?
Z různých zdrojů se Večerník zkraje uplynulého týdne dozvěděl, že
výpověď dala jedna ze tří úřednic
a také tři ze čtyř pracovníků úřadu,
kteří pro obec zajišťují různé služby. „Já jsem stejnou informaci dostal už také, ale zatím jsem nikoliv
oficiální cestou. Proto bych v tuto

EX

EXKLUZIVNĚ
chvíli nerad cokoliv komentoval,
musím vše nejdříve prověřit. Jestli je to ale pravda, jedná se o dost
zásadní problém pro naši obec,“
zareagoval na náš dotaz v sobotu
odpoledne Jaroslav Studený, lídr
vítězného hnutí Za Držovice.
Podle některých občanů přiměla
k výpovědím pracovníků obecní-

ho úřadu starostka Blanka Kolečkářová, která ve volbách propadla.
„To je nehorázná lež pocházející
od lidí, kteří volby vyhráli! Nemůžete věřit všemu, obzvláště těm,
kteří tady v Držovicích jenom
křičí. Co já vím, tak výpověď na
vlastní žádost podala pouze paní
Holubová. A jestli se chystají odejít i další zaměstnanci obecního
úřadu, je to čistě jejich věc. Jsou
to svobodní lidé s možností svobodného rozhodování. Pokud se
tak rozhodnou, může to být výraz
jejich loajality,“ okomentovala pro
Večerník čerstvou kauzu Blanka
Kolečkářová.
(mik)

PANÍ ANASTÁZIE (*1912) odešla z tohoto svta...
➢ Z TITULNÍ STRANY

„Byla to vzácná žena a naše sluníčko,“ míní sousedé

DRŽOVICE Když se počátkem uplynulého týdne rozletěla po
Držovicích smutná zpráva o úmrtí nejstarší občanky prostějovského
regionu, jakoby se na chvíli zastavil čas. Aktuální debaty o povolebním vývoji v této obci byly v tu ránu vedlejší... Anastázie Pospíšilová
se narodila 23. března 1912 a letos tak měla oslavit již 105. narozeniny.
Ještě nedávno velmi čiperná stařenka se jubilea bohužel nedočkala,
v pátek 10. února se s ní v držovické kapli rozloučila bezmála stovka
místních občanů...

Michal
KADLEC
s přispěním

Martina Zaorala
„Zpráva o úmrtí paní Anastázie mě hluboce zasáhla. Bylo to sluníčko, které svítilo nad celými Držovicemi. Bude nám
všem chybět, rodině vyjadřuji tu nejhlubší soustrast a také poklonu, že se o babičku vzorně starala,“ svěřila se Večerníku
Blanka Kolečkářová, končící starostka
Držovic.
Večerník se posledních pět let pravidelně
účastnil oslav narozenin paní Pospíšilové,
vždy na nás působila dojmem velmi optimistické ženy. V životě to však vůbec ne-

měla lehké. Přišla na svět v době, kdy ve
třídách visel portrét císaře Františka Josefa II. Do školy šla nedlouho poté, co se
T. G. Masaryk stal prvním prezidentem
samostatného Československa. Svého
milovaného muže Vojtěcha si brala rok
předtím, než se poprvé na stříbrném plátně objevil začínající Oldřich Nový. Dceru
Marii porodila na své dvaatřicáté narozeniny ve sklepě domu v Pustiměři, kde
se za druhé světové války společně skrývali před nacisty. Poté, co jim komunisté
znárodnili obchod, našla zaměstnání
v prostějovských železárnách. S rodinou
se přestěhovala do domu v Držovicích.
Zde společně prožili zbytek života. Paní
Anastázie ráda vzpomínala, jak s manželem na prostějovské radnici oslavili neuvěřitelné sedmdesáté výročí svatby.
„Ale nejlépe se mám teď, když se o mě dcera tak hezky stará,“ hlásila s rozzářenýma
očima paní Anastázie Večerníku při jejích

Anastázie Pospíšilová bude všem držovickým oban$m velmi chybt, byla velice oblíbená.
Foto: archiv Veerníku

stoletých narozeninách. Tenkrát i prozradila, že začala stárnout až po devadesátce.
„Někdy mě zlobí, třeba jednou odklízela
sníh, i když jsem jí opakovaně říkala, ať to
nedělá. Nedá si říct, že prý je to potřeba
a ona to zvládne,“ zlobila se naoko v březnu
2012 její dcera Marie Týnová.
V celých Držovicích Anastázii Pospíšilovou velmi dobře znali, vždyť mnohým
pekla cukroví na svatbu. „Před lety se mě

ptala, kdy konečně postavíme nový most
přes Romži, že by tudy chtěla chodit na
procházky. V živé paměti mám tuto dámu
ještě z Vánoc loňského roku, kdy za námi
přišla slavnostně rozsvítit stromky u kaple. Jako kdyby se s námi přišla rozloučit.
Ale i tehdy byla velmi veselá a usměvavá,“
přidala Blanka Kolečkářová.
Večerník bohužel neměl na konci
uplynulého víkendu možnost hovořit
s pozůstalými, na zvonění u domku,
kde Anastázie Pospíšilová žila bezmála sedmdesát let, nikdo neotevřel.
„Je nám to všem moc líto, vždyť za pár týdnů by paní Anastázie slavila 105. narozeniny. Byla to vzácná ženská, která nám všem
dodávala optimismus. Kdyby všichni lidé
byli takoví jako ona, žilo by se na tomto
světě dobře,“ podotkl jeden ze sousedů.
Rozloučení s Anastázií Pospíšilovou proběhlo v pátek 10. února v kapli v Držovicích. „Na poslední cestu ji přišlo vyprovodit asi devadesát lidí,“ prozradila nám
Kolečkářová.
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EXKLUZIVNÍ
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JE TO FAKT! HEJTMAN MÁ JÍT P*ES PALUBU
„Připadám si jako za Stalina, jenom mě zastřelit...,“ posteskl si Košta

OLOMOUC, PROSTĚJOV Uplynulý týden přinesl další slovní
přestřelku mezi hejtmanem Olomouckého kraje Otou Koštou
a vedením krajské organizace hnutí ANO 2011. Ale co je
hlavní,„babišovci“ se už odvážili naplno odkrýt karty a veřejně
přiznali, že nově zvoleného hejtmana hodlají„donutit“ k rezignaci, nebo jej na krajském zastupitelstvu 27. února ho odvolají!
Něco takového přitom ještě o předminulém víkendu popírali.
Prý to nebylo na pořadu dne...

Michal KADLEC
Proti Otovi Koštovi se už vyjádřil i
Andrej Babiš. Ano, ten Babiš, o kterém Večerníku Košta před krajskými volbami řekl, že ho svlékl donaha a prověřil ho skrz na skrz! „Spletl
jsem se v panu Koštovi, to se stává.
Je třeba se z toho poučit,“ přiznal
nyní vicepremiér vlády a šéf ANO
2011 České televizi. Ještě předtím
krajská organizace hnutí přispěchala s oficiálním stanoviskem. „Zastupitelský klub hnutí ANO 2011
v Olomouckém kraji společně se
členy krajského předsednictva vyzvali hejtmana Olomouckého kraje
Otu Koštu k rezignaci. Zastupitelé
a členové předsednictva se na tom
jednomyslně shodli při společném
jednání v neděli pátého února.

Podle našeho názoru se hejtman
Košta nedokázal ani po několika
měsících zorientovat v řízení kraje
a neplní své hejtmanské povinnosti,“ píše se v prohlášení podepsaném poslancem hnutí ANO, krajským předsedou a neuvolněným
radním Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem. „Jako nováček v
politice měl doktor Košta k dispozici celý náš odborný tým, stáli za
ním zastupitelé. Bohužel u něj nad
smyslem pro povinnosti převládla
nekoncepčnost, chaotičnost a neschopnost práce v týmu. Doktor
Košta prostě neřídil kraj efektivně,
odmítal spolupracovat s hnutím,
jako svého poradce zaměstnal bývalého hejtmana z ČSSD, který je vyšetřován v korupční kauze Vidkun,“
uvedl dále Ladislav Okleštěk. „Se-

Už je to jasné - dva nesmiitelní! Ladislav Okleštk trvá na rezignaci hejtmana Oty Košty, který však hodlá i nadále bojovat.
2x foto: Michal Kadlec

lhání hejtmana je pro nás překvapením. Jeho případné odvolání zřejmě vrhne špatné světlo na krajskou
koalici a především na hnutí ANO,
na druhou stranu šlo o zásadní
a opakující se excesy a my musíme
jednat,“ dodal muž, o němž se nejhlasitěji hovoří, že by měl Koštu
v křesle prvního muže nahradit.
„Může to být kdokoliv, schopných
lidí máme dost,“ odmítl Okleštěk
tyto spekulace potvrdit.
Hejtman Olomouckého kraje pak
po celý minulý týden vytrvale médiím vysvětloval, že veškerá obvinění proti jeho způsobu práce
jsou podle jeho slov jen zástupná,
hnutí ANO jej prý využilo jako

známou osobu k vítězství ve volbách a nyní ho chce vyměnit za
předem určeného dravce. „V žádném případě nebudu rezignovat,“
potvrdil také Večerníku.
„Říkám neustále to samé, důvody
k mému odvolání jsem odmítl a
odmítám je i nadále. Jako sportovec
a lékař jsem zvyklý celý život bojovat. Tlak je sice na mě teď enormní
a neadekvátní i na české politické
poměry, ale to já neovlivním. Celé
je to za hranou,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku Oto Košta. „Víte, připadám si jako za dob Stalina, jenom
mě zastřelit nebo poslat do gulagu!
Je pravda, že už v době předvolební
kampaně jsem měl informace o tom,

jak jsem jen figurka mocenských ambicí úzkého vedení krajského hnutí
ANO 2011. Nevěřil jsem ani těmto
řečem, ani svým dobrým známým,
kteří mě varovali. Po mém jmenování hejtmanem se ale právě Ladislav Okleštěk choval jako hejtman.
Kladl na mě nesmyslné požadavky
a dával neadekvátní úkoly. Původci celé této kauzy ani nedohlédli, co
všechno mohou způsobit,“ řekl zvýšeným hlasem Oto Košta.
„Pokud pan Košta i nadále odmítá
odstoupit ze své funkce, budeme
ho muset skutečně na zastupitelstvu
sami odvolat,“ potvrdil v sobotu večer plány hnutí ANO 2011 Ladislav
Okleštěk. „Nic ale nebylo předem

ušité,“ zareagoval Okleštěk na spekulace, že plán se „upekl“ již před
volbami. „Až po nich jsme během
dvou měsíců zjistili, že doktor Košta
prostě není týmový hráč. Pokud bychom takto spekulovali dříve, tak už
bychom přece při ustavujícím zastupitelstvu navrhli jiného hejtmana!
V krajském zastupitelstvu je hodně
našich členů, kteří mají zkušenosti
s vedením města či menších obcí,“
zdůraznil Okleštěk.
Večerník tak měl o víkendu na
hejtmana Olomouckého kraje
ještě jednu otázku, co bude dělat, když ho většina zastupitelů
27. února skutečně odvolá?
„Zatím nechci takovou alternativu
předjímat. Vám ale prozradím, že na
stole je už několik variant řešení. Mé
odvolání nebo..., ty další si ale zatím
nechám pro sebe,“ vyhnul se první
muž kraje přímé odpovědi.
Jak spor uvnitř hnutí ANO 2011
dopadne, na to si budeme muset počkat. V každém případě nás ale na
krajském zastupitelstvu čeká za čtrnáct dnů snad ještě větší show, než
umí vyvolat místní opozice na tom
prostějovském...

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

STAROSTA
VRBÁTEK
PO
DESETI
LETECH
SKONČIL
Obec povede jeho dosavadní zástupce Pavel Novotný
VRBÁTKY Přes deset let stál ve vedení Vrbátek Ivo Zatloukal.
Jak Večerník zjistil, poslední lednovou neděli na svoji funkci rezignoval. O svoji budoucnost se však bát nemusí.
Pětapadesátiletý vystudovaný lesní hospodář se před třemi
roky stal členem ANO 2011. Po úspěchu hnutí v krajských
volbách byl jmenován ředitelem společnosti Nemocnice
Olomouckého kraje. Ve vedení Vrbátek jej nahradil dosavadní
místostarosta Pavel Novotný.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Tohle Vrbátky už dlouho nepamatují! Na posledním zastupitelstvu obce
se sešlo zhruba šest desítek občanů.
Hned v úvodu se bouřlivě debatovalo
o otevřeném dopisu starosty Ivo Zatloukala, kterým se obracel ke všem
obyvatelům a vysvětloval důvody,
proč se po letech rozhodl skončit ve
své funkci. „Od ledna nového roku
jsem byl jmenován do vedení akciové
společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. Nevedly mě k tomu materiální výhody, ale situace, která nastala

v obci po posledních komunálních
volbách v roce 2014. Koalice vzniklá
z rozumu už o osm let dříve se postupně díky osobním ambicím několika jedinců proměnila v protichůdné
seskupení. Místo toho, abychom pokračovali v nastoupených změnách,
byla rozmetána stávající rada obce.
Starostou jsem byl zvolen jen díky
preferenčním hlasům. Za uplynulé
dva roky jsem však postupně ztratil chuť neustále bojovat s větrnými
mlýny a přesvědčovat zastupitele
o věcech, které jsou potřebné,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí Ivo Zatloukal, který jako příklad uvedl zejména
dlouholetou diskusi o tělocvičně při
zdejší základní škole. „Podmiňovat
výstavbu za třicet milionů korun získáním dotace, když máme na účtu

KRVAVÉ

napadení v hospod!
KOSTELEC NA HANÉ Po více
než dvouměsíčním vyšetřování
prostějovští policisté uzavřeli případ drsné rvačky z kostelecké hospody. No, rvačky... Jasně navrch
měl muž, který svého soka zmydlil
do krve a na několik týdnů mu tím
„vystavil“ neschopenku! Teď mu
hrozí až tři roky kriminálu...
„Dne druhého prosince loňského roku krátce před půlnocí došlo
v hostinci v Kostelci na Hané k rozepři mezi dvěma muži. Verbální
konflikt posléze přešel do fyzického
napadení, kdy čtyřiatřicetiletý útočník devětatřicetiletého muže napadl
několika ranami pěstí do obličeje,

ten po útoku spadl na podlahu. Při
incidentu se zranil, což jej na běžném způsobu života omezilo na
několik týdnů,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Minulý týden krvavý incident
policisté uzavřeli. „Po obdržení
lékařské zprávy poškozeného věc
kvalifikovali jako podezření z přečinu ublížení na zdraví. V současnosti
je ve věci vedeno zkrácené přípravné
řízení, načež v případě prokázání
viny a odsouzení pachateli tohoto
skutku hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky,“ dodal Kořínek.
(mik)

devětatřicet milionů, není věcný argument, ale osobní obstrukce,“ netajil
své rozčarování. Podle svého vyjádření zůstává i nadále řadovým zastupitelem obce.
„Chci navázat na
úspìchy svého pøedchùdce“

Novým starostou Vrbátek byl těsnou většinou osmi hlasů zvolen Pavel Novotný, který jakožto nezařazený kandidoval za hnutí ´Žijeme zde
společně´. Ten ve srovnání se svým
předchůdcem o aktuální situaci hovořil mnohem smířlivěji. „Do funkce starosty nastupuji s obrovským
respektem a pokorou. Je toho spousta, s čím se musím seznámit. Obec
je ale rozjeta velmi dobře. Rád bych
tedy navázal na práci, kterou odvedl
můj předchůdce. Doufám, že budeme stejně úspěšní jako doposud,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník
Pavel Novotný, který je v současnosti zaměstnaný jako řídící pracovník
v HŽP Prostějov. „Do konce února bych se rád začal věnovat práci
starosty na plný úvazek,“ nastínil
své nejbližší kroky. Podle něj bude

Historici
plá,ou...

EXKLUZIVNĚ
Ivo Zatloukal ve funkci starosty koní a pechází do pozice editele spolenosti
Nemocnice Olomouckého kraje, jejímž majitelem je hejtmanství. Základní kapitál
této organizace je 473 milion$ korun. Na postu jej nahradí Pavel Novotný (na
snímku ve výezu).
2 x foto: archiv Veerníku a internet

v současnosti hlavní prioritou obce
výše zmíněná výstavba tělocvičny
u základní školy. „Není možné, aby
žáci i nadále docházeli na hodiny
tělocviku do sokolovny, která stojí
víc jak kilometr od školy. O získání
dotací na tento projekt jsme se neúspěšně pokoušeli už minimálně deset let. Nakonec se zastupitelé shodli
na tom, že halu postavíme bez dotací, pouze z vlastního rozpočtu. Díky
dosavadnímu dobrému hospodaření na to prostředky máme,“ vyjádřil

se Novotný s tím, že v nejbližší době
by už mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Co se týče dalšího fungování, důležitá bude ve Vrbátkách i volba nového
místostarosty. Obec totiž momentálně žádného nemá. Náhradu za
Pavla Novotného se ani přes několik
návrhů zastupitelům najít nepodařilo. „Další jednání zastupitelstva bude
přibližně za dva měsíce. Myslím, že
do té doby se na jméně určitě shodneme,“ míní nový starosta.

Promítačka z roku 1920

SKONČILA VE SBĚRU
PROSTĚJOVSKO Za to useknout
ruce! Zloději se v září loňského
roku vloupali do sokolovny v nejmenované obci na Prostějovsku,
odkud
odcizili
starožitnou
promítačku, která měla nepochybně svoji historickou hodnotu nevyčíslitelné ceny. Trojice
darebáků starožitnou památku
bez nějakých skrupulí prodala do
sběrných surovin, za což utržila
pár stovek...
„Z trestného činu krádeže podezírají
prostějovští policisté trojici mužů
ve věku sedmatřicet, devětatřicet

a šedesát let. Tohoto skutku se
měli dopustit tím, že osmého září
loňského roku v přesně nezjištěné
době společným jednáním z budovy sokolovny na Prostějovsku
odcizili starožitný promítací stroj.
Jednalo se o promítačku s pohonem
na kliku a kahanovým osvětlením,
pravděpodobně z dvacátých let minulého století. Podezřelí se přístroje
v budově patřící obci zmocnili při
probíhajícím úklidu a její přípravě
k rekonstrukci. Následujícího dne
jej odevzdali ve výkupně sběrných
surovin a utrženou sumu bezmála

jeden tisíc devětset korun si rozdělili
a ponechali pro svoji potřebu,“ popsal krádež, při níž historikům tečou
slzy, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov František
Kořínek.
Svým
jednáním
podezřelí
způsobili škodu vyčíslenou na
30 000 korun. „K činu se pachatelé
přiznali. V současnosti je tak ve věci
vedeno zkrácené přípravné řízení
a v případě prokázání viny i odsouzení
jim za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

RYCHLÝ
VEERNÍK
Kvùli dluhùm
pøijdou o dùm
Konice (mls) - Dům i s pozemkem v konické ulici Radošovec se
ocitl v dražbě. Důvodem jsou dluhy jeho vlastníků Petra Z. a Světlany T., kteří oba skončili v osobním
bankrotu. Veřejná dražba se bude
konat 29. března od 10:00 hodin
prostřednictvím systému na internetové adrese www.eurodrazby.cz.
Nejnižší podání činí 550 000 korun, což je i odhadní cena nemovitosti. Pokud nikdo nebude mít zájem, licitátor může postupně snížit
tuto částku až na 275 000 korun.
Dům je v současnosti nevyužívaný
a neobyvatelný.

Školka pùjde
k zemi
Hruška (mls) - Řadu let zůstával
nevyužitý objekt bývalé školky
v Hrušce. Jeho stav už začal ohrožovat okolí. Občané tak v nedávném
referendu těsně rozhodli o tom, že
by se budova měla zbořit. Obec se
dále rozhodovala, zda místo ní vybudovat dětské hřiště. Tato varianta
však byla v anketě zamítnuta. Uvolněný prostor tak v budoucnu zřejmě poslouží jako stavební parcela.

Dìtská høištì
získají
nové atrakce
Plumlov (mls) - Město Plumlov
vypsalo výběrové řízení na dodání
herních prvků hned na čtyři dětská hřiště v Plumlově, Žárovicích,
Soběsukách a Hamrech. Cena za
tyto herní prvky je nejvýše 568 000
korun bez DPH. Město na tuto investici získalo finance z projektu
Oranžové hřiště Nadace ČEZ.

Mikroregion znemožnil oblíbenou podívanou. Jde o zfušovanou stavbu?

POZOR, ROZHLEDNA NA KOSÍI
POZOR,
NENÍ BEZPENÁ!
VELKÝ KOSÍŘ Tohle je hodně nepříjemná
zpráva! Již předloni v říjnu byla na rozhledně poprvé předčasně ukončena turistická
sezóna. Důvodem měli být vandalové, kteří
z atrakce pro turisty vytahali šrouby. Už tehdy se mezi zasvěcenými mluvilo o tom, že
příčin může být mnohem víc a některé z nich
souvisí se samotnou konstrukcí vyhlídky. To
se nyní naplno potvrdilo, brána do výšin je
opět uzamčena...

Martin ZAORAL
Rozhledna na Kosíři byla slavnostně otevřena
v létě 2013. Od začátku letošního února je
ovšem uzavřena a není v tuto chvíli vůbec jasné, kdy bude pro návštěvníky opět zpřístupněna. Nejenže zde stejně jako loni neproběhne
oblíbená Valentýnská pusa, velký otazník visí i
nad jejím pravidelným dubnovým otevřením.

„Z technických důvodů bude rozhledna na Velkém Kosíři uzavřena až do odvolání. V současné
době řešíme reklamace vad díla, které se během
dvouapůlletého provozování na této rozhledně
projevily,“ konstatovala předsedkyně Mikroregionu Kosířsko Hana Rozsypalová, která zdůraznila, že uzavření rozhledny je jediným možným
řešením. „Chceme, aby byla bezpečná,“ vysvětlila Rozsypalová.
Už loni se na rozhledně projevily problémy
se statikou. „Stavební firma se bohužel k našim předešlým reklamacím stavěla vlažně
a řadu vad odmítla uznat. Proto jsme nechali vypracovat nezávislý znalecký posudek od
odborníků z ČVUT Praha. Na základě něj
jsme přistoupili k úplnému uzavření rozhledny,“ dodala Rozsypalová.
S posudkem byla seznámena i architektonická
kancelář, která stavbu vyprojektovala. Vyjádřila
však jednoznačný nesouhlas. „Závěry této studie

jsme odmítli, protože byly vytvořeny z neúplné
projektové dokumentace. Jinak řečeno, stavělo
se podle úplně jiných plánů,“ konstatoval Svatopluk Sládeček ze studia New Work. Uznávaný
brněnský architekt na druhou stranu připustil,
že problém na rozhledně skutečně je. „Jedná se
o svěšené schodiště a situace se v tomto ohledu
postupně zhoršuje. Už loni v létě byl vytvořen
projekt na opravu schodiště, která by však něco
stála. Navrhovali jsme, že z oprav zaplatíme třetinu, třetinu uhradí dodavatel stavby a poslední
třetinou se bude podílet investor tedy Mikroregion Kosířsko. Už se nám ovšem nikdo bohužel
neozval...,“ prozradil zajímavou skutečnost Sládeček s tím, že předpokládané náklady se tehdy
odhadovaly asi na půl milionu korun. Reakci
vedení Mikroregionu na tuto zprávu se bohužel
Večerníku do uzávěrky tohoto vydání získat nepodařilo. Připomeňme, že vybudování celé rozhledny přišlo na 6,5 milionu korun.

Rozhledna na Velkém Kosíi se drtivé vtšin lidí líbí. Samotná stavba však zejm
nebyla provedena s takovou precizností, jak být mlo.... Foto: archiv Veerníku

Uplynulou sobotu 11. února
krátce po půl šesté večer kontrolovali policisté v ulici Boskovické
v Plumlově šestačtyřicetiletého
cyklistu. Všimli si, že při jízdě po
komunikaci vybočuje z přímého
směru jízdy. Provedli u něj dechovou zkoušku a naměřili mu kolem
3,2 promile alkoholu v dechu. Cyklista se k požití alkoholických nápojů před jízdou přiznal. Další jízdu mu zakázali. Nyní je podezřelý
z přestupku na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,
který bude po zadokumentování
zaslán příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Na kole s 3,2 promile!

Uplynulý čtvrtek 9. února před
patnáctou hodinou kontrolovali
policisté z plumlovského obvodního oddělení na komunikaci mezi
Protivanovem a Bukovou dvaatřicetiletého řidiče osobního automobilu z Protivanovska. Provedenou orientační zkouškou u něho
policisté zjistili přítomnost látek
cannabis a amphetamin/metamphetamin. S výsledkem testu muž
souhlasil a přiznal užití látky marihuana během předchozího večera.
Na místě mu byl odebrán řidičský
průkaz, o který může přijít na
dobu až jednoho roku. Navíc mu
u správního orgánu hrozí pokuta
až do výše dvaceti tisíc korun.

Přiznal marihuanu

Minulé pondělí 6. února po sedmé
hodině došlo v Olšanech u Prostějova k havárii dvaatřicetileté
cyklistky. Prvotním šetřením na
místě havárie policisté zjistili, že
žena na namrzlé vozovce nezvládla řízení jízdního kola a upadla na
komunikaci. Při pádu si způsobila
zranění, se kterým byla převezena
do Fakultní nemocnice Olomouc.
Výše způsobené hmotné škody
na jízdním kole byla vyčíslena na
pět set korun. Alkohol byl u ženy
vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění havárie jsou předmětem
dalšího policejního šetření.

Cyklistka se „přerazila“

V noci ze čtvrtka 9. na pátek
10. února došlo ke vloupání do restauračního zařízení v malé obci
v územní působnosti obvodního
oddělení Němčice nad Hanou. Prozatím někdo neznámý se do restaurace dostal po násilném poškození
okna i dveří a z vnitřních prostor
odcizil pochutiny, cigarety různých
značek, elektronickou pokladnu
EET a peníze. Škoda poškozením
a odcizením byla předběžně vyčíslena na sedmasedmdesát tisíc korun.
Pachateli v případě jeho zjištění hrozí za trestné činy krádež a poškození
cizí věci až dva roky za mřížemi.

Ukradl i pokladnu EET

 





Martin ZAORAL
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v Plumlově a širokém okolí skutečně
jako doma. Přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří o víkendu zavítali do
kulturního domu v Žárovicích. Pod

zbrusu novým stropem zde probíhal
pohádkový karneval.
Celou akci zahájila pohádka o Smolíčkovi, následovala pohádková
stezka s pěti soutěžními zastaveními. Lidé, kteří si koupili ruličky, si
postupně z tomboly rozebrali záviděníhodných 190 cen! Na závěr
se pak ze všech vstupenek losovala
velká tombola, kde bylo ve hře dalších
osmnáct dárků „V nejrůznějších kostýmech dorazili jeden tatínek a asi sto
třicet dětí,“ spočítala plumlovská místostarostka Gabriela Jančíková.
Mezi početnými návštěvníky se mísili místní s přespolními. „Jsme rádi za
každého návštěvníka, oceňujeme pak
zejména ty, kteří si našli čas a svým

x{>: Martin Zaoral

ratolestem kostým vyrobili,“ vzkázala
Jančíková, která při této příležitosti
rovněž upozornila na existenci mateřského centra Mateřídouška. „Maminky se svými malými ratolestmi se mohou setkávat každý čtvrtek dopoledne
v prostorách plumlovské fary, kde pro
ně bývá připraven zajímavý program,“
zmínila se.
Už tuto sobotu se žárovický „kulturák“ zaplní znovu. Konat se tu bude
dlouho dopředu beznadějně vyprodaný Ples Plumlovských nadšenců,
na který o víkend později naváže
Rockový bál. Další akci pro děti pak
v Plumlově plánují na začátek dubna.
„Bude se jednat o vynášení smrtky,“
prozradila Gabriela Jančíková.

KOSTELEC NA HANÉ Jednou
z prvních událostí nové chovatelské sezóny byla již po sedmnácté
prodejní výstava králíků. Zájemci
o nový králičí přírůstek měli na
výběr téměř ze sedmdesáti kousků. Na rozdíl od minulých ročníků
však návštěvníci a chovatelé neměli možnost spatřit kromě „ušáků“
také opeřenou část zvířecí říše, a to
z důvodů veterinárních opatřeních
spojených s ptačí chřipkou.
p

BYLI JSME
U TOHO

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
29,61
31,25
32,14

30,64
35,72
36,54

28,57
29,19
32,34

Myšáci (2011 a mladší)
Petr Malec
Olomouc 54,15
Terezie Kohoutková Prostějov 54,30
David Zapletal
Kladky 55,48
Masters (1976 a starší)
Tomáš Wanek
Olomouc 27,35
Pavel Koutný
Prostějov 38,09
Leoš Faltýnek
Prostějov 38,37
Předžáci (2005-2006)
Amelie Kohoutková Prostějov 31,16
Linda Hladíková Hranice 31,55
Matěj Bordovský Bystrovany 32,79
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Tomáš
PYTELA

pro Večerník
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svých zážitků a novinek si případně
vyměnili také králíky. Návštěvnost
je obvyklá. Nikdy neočekáváme, že
k nám zavítají davy lidí, jedná se spíše
o přátelské setkání stále stejné sku„Výstavu pořádáme především pinky nadšenců, kterou každoročně
z toho důvodu, abychom se společně doplní několik chovatelů toužících
s ostatními chovateli sešli a kromě ze začátku sezóny po novém kous-

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

ku,“ vysvětlili organizátoři Večerníku
hlavní důvod pořádání akce, která
proběhla v sobotu 4. února.
Prohlédnout a případně i zakoupit bylo možno přesně šedesát šest
králíků, přičemž se jich podařilo
prodat téměř třicet. Jedním z návštěvníků byl také pan Jiří, který se na
tuto akci vydal s jednoznačným cílem:
„Rád bych si pořídil pořádného samce. Podívám se a uvidím, jestli některý
z těch, kteří jsou zde vystaveni, bude
splňovat mé představy ohledně parametrů a ceny,“ usmál se.
Organizátoři museli pro tentokrát
z původního plánu výstavy vyškrtnout opeřence, kteří sice nebývají
hlavním tématem, ovšem jsou pro
chovatele a zájemce o zvířata příjemným zpestřením. Důvodem
byla vlna ptačí chřipky, která v minulých dnech zasáhla území České
republiky.
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mít jak žáci mateřské i základní školy,
tak široká veřejnost příležitost dozvědět se něco o zákonitostech přírody,
uvidí ukázku hospodaření se srážkovou vodou, kompostování, poznají
domácí i zdomácnělé byliny a dřeviny,“ vysvětlila Marcela Melková, ředitelka školy.
Většina podpořených organizací své
aktivity směřuje na začátek léta a na
podzim, kdy proběhne i přihlašování
projektů do třetího ročníku Zelených
oáz. Své projekty do něj opět budou
moci hlásit neziskové organizace,
obce, ale třeba i školy a další sdružení
přibližně od srpna.
(mls)

2. Ivana Kašparová 1:43:51
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URČICE Více zeleně a vodních
prvků ve městech a obcích - takový
je cíl grantového programu Zelené
oázy, který společně vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL
Česká republika. Do jeho druhého
ročníku se přihlásila stovka projektů z celé České republiky. Mezi
dvacítku úspěšných patří i projekt
zahrady ve škole v Určicích.
Základní a mateřská škola zaujala
svým záměrem vybudovat v areálu
komunitní místo, které bude fungovat
v souladu s přírodou. Na svůj projekt
získá grant sedmdesát tisíc korun.
„Bude to místo, díky kterému budou
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KLENOVICE
NA
HANÉ
Předminulousobotu4.únoraopůltřetí
odpoledne projížděl jednatřicetiletý
muž z Kroměřížska osobním autem
značky Ford Klenovicemi na Hané.
Když uviděl policejní služební vozidlo, začal kvapem ujíždět směrem
k Čelčicím! Daleko však neujel...
„Při výjezdu z Klenovic na Hané na
mokré komunikaci nezvládl řízení a dostal smyk. Vozidlo tak vyjelo vlevo mimo
komunikaci, projelo živým plotem
a přejelo cyklostezku, poté se zastavilo na
poli. Ke zranění osob při havárii nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na dvě stě korun,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Alkohol byl u šoféra vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Měl však

dvou let,“ prozradil Kořínek s tím, že vlastníkem automobilu je devětadvacetiletý
spolujezdec ve vozidle. „Protože předal
řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky, je rovněž podezřelý z přestupku
podle stejného zákona. Za ten mu hrozí
pokuta až do výše dvou a půl tisíce korun,“ uvedl policejní tiskový mluvčí.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie
se zjišťuje.
(mik)
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na svědomí jiné prohřešky! „Provedeným šetřením policisté zjistili, že muž
není držitelem řidičského oprávnění a na
kolech má letní pneumatiky. Svým jednáním se řidič dopustil přestupků podle
zákona o silničním provozu. Za ty mu
v případě prokázání viny hrozí pokuta
v rozmezí od pětadvaceti do padesáti tisíc
korun a zákaz řízení všech motorových
vozidel na dobu od jednoho roku do

DRŽOVICE Pejska, který minulé
pondělí vyběhl u Držovic na dálnici, se zachránit nepodařilo. Srážkou
jej totiž usmrtil řidič projíždějící
„škodovky“. Policii se však podařilo
vypátrat nezodpovědného páníčka
zvířete, který za nehodu rovněž ponese zodpovědnost!
„V pondělí šestého února po desáté
hodině došlo na sedmadvacátém kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na Olomouc k dopravní nehodě
osobního automobilu a psa. Sedmačtyřicetiletému řidiči vozu Škoda měl
pes do cesty z pravé strany vběhnout
náhle, takže se mu střetu již nepodařilo
zabránit. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětatřicet tisíc korun. Zvíře střet

cistům podařilo vypátrat majitele psa.
Protože nezabránil jeho pobíhání po
pozemní komunikaci, je podezřelý
ze spáchání přestupku podle zákona
o silničním provozu. Věc bude předána k dořešení příslušnému správnímu
orgánu,“ přidal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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s vozidlem nepřežilo,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.
„Provedeným důsledným šetřením
v nedaleké obci Držovice se už poli-

KLADKY, KONICE Čtvrtý ročník
závodu Konický Yeti proběhl tento- FOTOGALERIE
klikni na
kráte v kombinaci lyží, běhu a střelby.
www.vecernikpv.cz
Na startu uvítali předminulou sobotu pořadatelé celkem osmatřicet závodníků a poprvé se jela i dětská trať
Yetík, kde závodili čtyři účastníci.
„Kvůli předpovědi počasí jsme start
lyží přesunuli na kladecký „ledovec“,
kde nám zázemí poskytl pan Výmola v
areálu své pily. Sníh naštěstí oblevu vydržel, ale trať byla letos hodně náročná.
Navíc orientaci ztěžovala mlha, nicméně se nikdo naštěstí neztratil,“ prozradil
Večerníku hlavní pořadatel akce Josef
Procházka.
Hlavní kategorie Yeti jela na běžkách dvanáctikilometrovou trať, malí Yetíci pak
poloviční. Poté následoval běh na čtyři
X= C   #;
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kilometry přes Jesenec do Radošovec
arény, kde proběhla střelba. „Až na střelbě ho zásluhou bezchybné střelby předstihl Bytovkách, kde máme díky paní Antlové měnu dostali letos malý batůžek na záda. bude pravděpodobně na kole. Ale třeba
se rozhodlo o absolutním vítězi, Franta domácí závodník Petr Synek. Ze střelnice skvělé zázemí. Po závodě si všichni mohli A my už začínáme připravovat pátý ročník. nás počasí překvapí a budou koloběžky,“
Kocourek musel na dvě trestná kola, a tak už závodníci dobíhali do Restaurace Na pochutnat na skvělé ´gulášovce´ a za od- Jelikož se pravidelně střídají kolo a běžky, uzavírá s úsměvem Procházka.
(red)
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Nejrůznější klauni, princezny, tygři,
berušky, Křemílci, Vochomůrkové,
Červené karkulky, mořské panny, indiáni a další pohádkové bytosti jsou

ŽÁROVICE Uplynulou sobotu měly děti v kulturáku v Žárovicích
skutečně napilno. Musely uvařit polívku s babou Magi, poskládat
puzzle s pirátem, za asistence vodníka chytit rybičku, projít opičí
dráhu pod dohledem Pipi Dlouhé punčochy a konečně se trefit
hráškem do terče za odborné asistence opravdického Budulínka.
Když to všechno zvládly, mohly si skutečně užít sladké odměny.
Večerník byl akci s rozjařenými očky přítomen naživo.

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Akci v Žárovicích navštívilo za doprovodu rodičů kolem 130 dětí
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„PŘÍBĚH DOKTORA MARTINA UZAVŘE FILM “

Slavný český herec Miroslav Donutil odmítá, že by kolegyním sahal na prsa...
JESENEC Naposledy se jeden
z nejuznávanějších českých herců současnosti představil na
Prostějovsku v říjnu předloňského roku, kdy na prknech prostějovského divadla exceloval po
boku svého syna v roli Salieriho
ve hře Amadeus. Tentokrát Miroslav Donutil zavítal do nedaředvedl
lekého Jesence, kde předvedl
ké a pěpro změnu své vypravěčské
vecké dovednosti. Jeho historky
o Františku Kocourkovi či dalších kolezích, zážitky z cest
ku snad
i natáčení, zná v tuzemsku
racemi.
každý napříč všemi generacemi.
né periVečerník vám jako jediné
ostřední
odikum přináší bezprostřední
o herdojmy charismatického
ce, moderátora či bavičee těsně
lk show
předtím, než se svojí talk
hal další
Cestou necestou zanechal
ovském
výraznou stopu v prostějovském
regionu.

v rámci exkluzivního
xkluzivníh
ho
interview
ník
pro Večerník
se ptal

v Brně na mistrovství světa v nohejbale, kde jsem dokonce předával klukům medaile, měl jsem
z toho velikou radost. Pokud mám
čas, zajdu pak na fotbal, na hokej.“
 Když se potřebujete odreagovat chodíte ku příkladu na ryby.
Jaký byl váš největší úlovek?
„Pamatuju si, že jsem třeba chytl štiku asi metr a tři centimetry
dlouhou, kterou jsme si s kolegy
v divadle před vánočními svátky
vychutnali. Jinak rybu domů neberu, vždy ji pouštím. Pro mě úlovek
nemá tu hodnotu největšího tím,
že má nejvíce centimetrů, pro mě
má vždycky tu osobní. Velice rád
také chodím na golf, když to jde,
zajdu do lesa na houby, v podstatě
co nejvíce do přírody.“
 Ptal jsem se trochu záměrně,
nebyla tím největším úlovkem
vaše žena?
„Tak to určitě, ale když jste se ptal
na ryby, tak do toho nebudu
plést ženu. (úsměv)

 Ve stejném filmu se snažíte
svému synovi, jehož hraje Matouš Ruml, vštípit znalosti a dovednosti, které by se mu mohly
v budoucnu hodit. Snažil se
o něco podobného váš otec a vy
pak následně u svých synů?
„Můj otec se o to nesnažil a já se
o to také nesnažím, protože vím,
že je to hloupost. Každý si

Foto: Josef Popelka
Moje žena byla odjakživa, a rád to
říkám, tím nejšťastnějším úlovkem
v mém dosavadním životě a na
tom se už asi nic nezmění.“
 Vzhledem k vašemu povolání trávíte spoustu času na
cestách. Necháte se vozit nebo
jedete po vlastní ose?
„Nechávám se vozit, ono už to ani
nijak jinak nejde. Dlouho jsem nesměl mít řidičský průkaz, a když
mi to povolili, tak už jsem ho nedělal. V podstatě je to výhodné
v tom, že mám spolehlivého řidiče, který mě doveze vždy včas na
místo, kam zrovna jedu. Já si mohu
vzadu pospat nebo si počíst nějakou knihu, text, scénář a podobně.
Má to zkrátka své výhody.“
 Z posledních filmových či
seriálových rolí zmiňme Deset
pravidel jak sbalit holku. Pamatujete si pravidlo číslo tři?
„Ne, já si nepamatuju ani jedno to
pravidlo. Je to stejné jako s každým
jiným scénářem. Jakmile scénu natočím, už o ní nevím. (úsměv) Kdyby měl člověk držet v hlavě všechny texty, které hraje v současné
době, tak by mu ta hlava praskla.“

musí projít svou vlastní cestou, se
svým vlastním uvažováním. Když
mě požádá o nějakou radu, chce
něco vědět, jeden či druhý syn, tak
to rád udělám.“
 Úspěšný byl seriál Doktor
Martin. Jak jste se vžil do lékařského povolání, troufl byste si
na tuto profesi? A jaký vůbec
máte vztah s lékaři?
„Můj vztah k lékařům je velmi
vřelý a s nastupujícím věkem
čím dál vřelejší, protože vím, že
se bez nich neobejdu. (úsměv)
A to je nejenom proto, že mi už
mockrát v životě pomohli, ale
jako studenti jsme se nejvíce kamarádili právě s lékaři. Medicínská fakulta byla přímo naproti
JAMU, takže logicky se nám líbila
jejich děvčata a jim zase ta naše.
Taková velmi úspěšná výměna
probíhala. (smích) Že bych se tomu
věnoval, tomu se můžeme jen
pousmát, protože když chce být
člověk kvalitním lékařem, tak
nejenže musí vystudovat fakultu
medicíny, ale neustále se zdokonalovat v praxi a publikovat,
aby mohl jít dál a dál a studovat

Měla by být vysoká, dlouhonohá, že by měla mít krásné poprsí
a nádherně tvarované nohy? Ono
vlastně o to nejde. Najednou potkáte dívku, tak jako jsem já po-

 V mnoha vašich vyprávěních napodobujete cizí jazyky.
Kolik z nich opravdu ovládáte alespoň na komunikativní
úrovni?

Jakmile scénu natočím, už o ní
nevím. Kdybych měl držet v hlavě
všechny texty, k
které v současnosti
hraju, tak by mi ta hlava praskla....
„Se mnou rozhodně ne. (úsměv)
Bylo to ale jedno z témat,
o kterém jsem uvažoval, je-li to vůbec možné, aby měl
lékař problém s krví. Ale
jeden významný doktor
mi pověděl, že naviguje
sestřičku přesně kam
vpíchnout injekci a až
ji navede, tak omdlí.
(smích) Takže je to
možné.“

Josef
POPELKA
A
 Vraťme se úvodem zpět do
vašeho dětství. Měl jste nějakou
přezdívku, o kterou se s našimi
čtenáři můžete podělit? A jaký
jste vůbec byl typ žáka?
namnou
„Neměl jsem žádnou významnou
atuji, že
přezdívku, pouze si pamatuji,
mi tu a tam někdo zkomolill jméno,
takže to bylo třeba Doňa, Doncva,
Donys a podobně. Občas někdo
obrátil mé jméno, když z Mirka
udělal Kerima, takže to znělo
spíše turecky. (smích) Ve škole
jsem se nesnažil ani pořádd něco
nentně
vyvádět, ani se permanentně
měrný
dobře učit. Byl jsem průměrný
žák, který se snažil vyjít s učivem
yl binec.
tak, aby z toho doma nebyl
Střídavě se mi to dařilo a střídavě
se mi to nedařilo...“
činí jste
 Které sportovní náčiní
dostal poprvé do rukou
ou jako
malý kluk?
„Myslím, že to byla hokejka,
ka, protože my jsme s kluky hokejj hrávali
celoročně na ulici nebo v zimě na
nějaké zamrzlé ploše jen tak bez
bruslí. Jinak jsem provozoval
val snad
všechny druhy míčových her.“
 Pocházíte z Vysočiny,
y, která
je známá spíše pro zimní sporty.
Změnilo se něco na tom,, že tento druh odvětví pro vás nehraje
příliš prim?
„Zimní sporty jsou pro mě již zapovězená kapitola, protože mám
levé koleno nachystané na operaci.
Ani bruslit, ani lyžovat už na tom
stejně nemůžu, i kdybych se to
ještě byl býval naučil, jako že ne.“
(úsměv)
 Zajdete i v dnešní době na
nějaké sportovní klání? Máte
nějaký oblíbený klub?
„Já miluju sport a sleduju v televizi téměř všechno, co se něj týče.
Někdy, i když jsem doma třeba
jen na den a v televizi je zrovna
Světový pohár v lyžování nebo biatlonu, tak jakkoliv to neovládám,
strašně rád přenosy sleduji. Strašně tomu totiž rozumím. (smích)
A moje žena říká: ´Chvilku jsi doma
a hned se díváš na sport!´. Musím
se na to ale dívat. Jednak se znám
se spoustou sportovců, kamarádím s nimi, fandím jim, a jak jsem
již zmínil, hrozně tomu rozumím.
Já vím, jak má ten svah sjet, kdy
má běžet, kde přidat, kdy zvolnit.
Všechno to teoreticky zvládám.
(smích) A na sportovní klání jdu,
pokud můžu. Naposledy to bylo

a studovat a stále na sebe nabalovat ty zkušenosti. Na to už mi čas
nezbývá.“
 Také to s vámi při pohledu
na krev sekne?

tkal svou ženu,
žen podíváte se jeden
druhému do očí, něco přeskočí
začnete docea teprve později
poz
ňovat to, co jjste si vlastně vybral.
U mě to tak funguje. Nikdy jsem
kterými bych
neměl žádná kritéria,
k
se řídil.“
 Jaký máte vztah ke zvířatům,
vlastníte něja
nějaké?
„Měli jsme do
doma, dokonce současně, dva pejsky a pak také kocoura,
který odešel zzároveň s tím jedním
pejskem. Můj mladší syn má kocoura, kterého občas přiveze.“
 Mluvili js
jsme o filmových rolích, můžem
můžeme se v blízké době
zase těšit na nějaký další povedený snímek
snímek?
„Teď zrovna jeden
j
dokončujeme.
Jmenuje se ´´Můj strýček Archimedes´, a pojedeme
po
jej dotáčet
na Krétu. Je to příběh řeckého
migranta, kte
který sem přišel v padesátých letec
letech. Hraje ho Ondra
Vetchý, já js
jsem jeho český kamarád. Pracujeme
Pracu
na husí farmě
a to téma těch
tě migrantů je zde
zpracováno s nadhledem i humorem. Myslím si, že to bude velice
hezké a v televizi
tele
se má promítat
někdy na pod
podzim. Brzy začnu tomezinár
čit mezinárodní,
koprodukční
film ´Marie Terezie´, kde budu
hrát postav
postavu hraběte Harracha
a také toč
točit šestnáctidílný seriál, který se jmenuje ´Druhá
šance´, což je právnicko-krim
-krimi thriller. Ještě v tomto roce
r
budeme na devě
větadevadesát procent
ddotáčet film Doktor
M
Martin, který celý
ttento seriál uzavře.“

„Češtinu, slovenštinu, polštinu,
ruštinu, angličtinu a francouzštinu.
Ale když říkáte na komunikativní
úrovni, tak to slovo podtrhuji, protože nemá cenu se holedbat tím, že
umíte ten jazyk dokonale. Já je skutečně používám na dorozumění se.“
 Povětšinou hovoříte o zahraničních dovolených, na kterých
zažíváte opravdu neuvěřitelné
situace. Ale co takhle dovolená
u nás, na které se vám přihodila
nějaká veselá příhoda?
„Já dovolenou u nás chápu dvěma
směry. Jedna část, ta podstatnější,
probíhá na Českomoravské vysočině, tam jezdím nejraději ze všeho.
Tam zažíváte to nejlepší, co můžete
- příroda, les, voda, rodina, všecko to
krásné, co se tam dá zažít, to tam je.
Druhý směr vede do Třeboně, kam
jezdím do lázní už několik let. Vždy
mě tam o prázdninách zrekonstruují, abych mohl nabrat síly a pokračovat v té intenzivní činnosti.“ (smích)
 Nejen ve filmu, ale také při
vašich představeních často zpíváte. Zdědil jste tento talent po
vašich předcích či jste jej rozvinul při studiu JAMU a následném využití v herectví?
„Jak maminka, tak tatínek zpívali
moc hezky, takže já ty geny pochopitelně podědil po nich. Co se týče
hudební výchovy, studoval jsem
dokonce muzikálovou katedru na
JAMU. Byla to jediná, ne-li vůbec
první otevřená muzikálová katedra, a tam ten zpěv do nás samozřejmě také cpali horem, spodem.
(úsměv) Navíc zpívám rád, a když
se to všechno propojí, tak se to
i někdy zdaří.“

vizitka

MIROSLAV DONUTIL
 Zde jste si také zahrál po
boku mužského idolu Jitky
Čvančarové, o jejíchž přednostech není třeba hovořit. Použiju
vaši jednu vzpomínku z dabingu s panem Maryškou, kdy jste
svou kamarádku Silvu spolu
osahávali a ta si stěžovala: Donutil a Maryška mi sahají na
kozy. A odpověď pana Maryšky
byla, tak si je nemáš brát do dabingu. Stalo se něco podobného
třeba i na tomto natáčení?
„Podezíráte mě, že ještě v tomto
pozdním věku jsem schopen osahávat kolegyni? (smích) Tak to se
určitě nestalo! S Jitkou vycházíme
velmi dobře a rozhodně za celou
dobu natáčení nic takového neproběhlo. Je to výborná herečka,
bezvadná partnerka a ta práce s ní
byla příjemná.“
 Jaký je vlastně váš ideál ženské krásy?
„Každý chlap má rozdílný ideál
ženské krásy a nemá cenu vnucovat někomu jinému svůj ideál
krásy. Ale když se nad tím zamyslím, tak musím říct, že jsem si to
vlastně nikdy takto nespecifikoval.

✓ narodil se 7. února 1951 v Třebíči
✓ je ceněn zejména jako nadaný komik, vypravěč a skvělý herec
✓ při studiích na JAMU působil od roku 1973
v brněnském Divadle Husa na provázku, kde
vydržel až do roku 1990. Poté se stal členem činohry souboru pražského Národního divadla, kde působil do roku 2013
✓ s manželkou Zuzanou mají dva syny - starší Tomáš pracuje jako informatik a mladší Martin je hercem
✓ ztvárnil známé postavy v mnoha divadelních rolích: Stařeček v Židlích, šašek v Jak se vám líbí, Truffaldino ve Sluhovi dvou pánů, Dogberry
v Mnoho povyku pro nic, Tobiáš Říhal ve Večeru Tříkrálovém, Archie
Rice v Komikovi, Bušek v Našich furiantech. Nezapomenutelné jsou jeho
herecké kreace v komediích Tankový prapor, Černí baroni, Dědictví aneb
Kurvahošigutntag, Hotýlek v srdci Evropy, Pasti, pasti, pastičky, Pelíšky
nebo Román pro muže. Z novějších snímků Deset pravidel, jak sbalit holku nebo úspěšný seriál Doktor Martin
✓ za svůj výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal Českého lva
a za roli Miroslava Norbachera ve filmu režiséra Vladimíra Morávka
Nuda v Brně (2003) byl nominován na Českého lva za nejlepší mužský
herecký výkon ve vedlejší roli
✓ jako dabér svůj hlas propůjčil nejčastěji Kevinu Costnerovi a Gérardu
Depardieuovi
✓ Jiří Suchý jej nazval klaunem z Boží milosti a prohlásil, že Donutilův
Truffaldino v Goldoniho Sluhovi dvou pánů způsobil, že se v Národním
divadle i se vším publikem opravdu nekontrolovaně řehtal, což se mu stává opravdu málokdy
zajímavost: nevlastní řidičský průkaz, jelikož od mládí trpěl epilepsií, a později
si jej už neudělal

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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„CHCEME NÁBOR UKRAJINCŮ!“
PRAHA, PROSTĚJOV Představitelé Hospodářské komory ČR
(HK ČR), Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR)
oslovili ministry a předsedu vlády
s naléhavou žádostí, aby pomohli
řešit nedostatek pracovníků na
českém trhu práce. Ve společném
dopisu vládu vyzvali, aby zrychlila
přijímání ukrajinských uchazečů
o práci a podpořila tak české podniky a ekonomiku. Bohužel firmy
nemají české uchazeče o práci
a vládní projekt na legální přijímání Ukrajinců v praxi nefunguje:
Kvóta je vyčerpaná do června a vyřízení pracovní karty pro jednoho
uchazeče trvá až šest měsíců.
„Vzhledem k rekordně vysoké zaměstnanosti v ČR není možné volná pracovní místa obsadit českými
uchazeči. Proto se firmy obrací do
zahraničí. Pokud se vláda rozhodla,
že jim v tom pomůže, nemůže přeci
ignorovat stávající nefungující situaci. Firmy potřebují zaměstnance
nyní, ne za půl roku. Do té doby
Rizika, pokud vláda nezrychlí
legální příjem Ukrajinců:
§ Stávající kapacita 3 800 osob je již
téměř vyčerpána a v řádu dní se Režim Ukrajina uzavře.
§ Jedinou možností, jak se u nás budou moci zaměstnat cizinci, bude
prostřednictvím problematického
systému Visapoint.
§ Uzavřením Režimu Ukrajina ztratí
stát i zaměstnavatelé kontrolu nad
pohybem cizinců v ČR, což může
mít i bezpečnostní důsledky.
§ Řada firem bude postavena před
dilema, zda přijít o zakázky (a nikdy
je již nezískat), omezit výrobu, anebo dokonce přenést výrobu do podnikatelsky přívětivějších států.
§ Dalším doprovodným negativním
jevem bude propouštění, nezaměstnanost a následné sociální problémy,
což ve volebním roce není pro politické strany dobré vysvědčení.
§ Nechceme podporovat, aby zaměstnavatelé řešili nedostatek pracovních sil jejich dovozem přes Polsko nebo Maďarsko.

Důvody, proč české firmy musí hledat zaměstnance mimo ČR:
* Pracovní trh v současné době nenabízí dostatek kvalifikovaných sil, a to ani
z řad nezaměstnaných anebo absolventů škol, proto nyní musí zaměstnavatelé
hledat pracovní sílu v zahraničí.
* Firmy potřebují obsadit cca 140 tisíc volných pozic jakýmikoli pracovníky, v rámci Režimu Ukrajina se jedná o zaměstnání nyní 3 800 pracovníků (roční kvóta) a po navýšení kapacity MZV ČR a MV ČR by mohlo
dojít k navýšení o více jak 100 % uchazečů ročně.
* Je nutno zdůraznit, že zaměstnávání cizinců v českých firmách je krizovým,
nestandardním a nesystémovým řešením, které zaměstnavatelům přináší dodatečné (a nemalé) náklady – na jejich dopravu, ubytování, zaškolení, překlady
předpisů a pracovních postupů – toto vše v případě zaměstnávání tuzemských
pracovníků samozřejmě odpadá.
* Nedostatek pracovních sil výrazně omezuje konkurenceschopnost našich firem.
* Jednoznačně odmítáme hlas odborů, který očerňuje zaměstnavatele z neadekvátních odměn pro cizince. Považujeme to za úmyslnou dehonestaci českých
podnikatelů. Na základě několika případů zaměstnavatelů, kteří nabízí velice
nízké mzdy, se odbory snaží vytvořit dojem, že čeští podnikatelé chtějí zaměstnáváním cizinců brzdit růst mezd.
* S politováním musíme konstatovat, že podle našeho názoru chtějí odbory
jen vyvolávat sociální napětí, protože za celou dobu samy nenavrhly vlastní
konkrétní a funkční řešení nedostatku českých zaměstnanců.
* Jasnou snahou odborů je využít stávající situaci na pracovním trhu, kdy chybí
kvalifikovaní zaměstnanci, a na této vlně se vézt a získávat sympatie tzv. bojem
za vyšší mzdy.
* Je třeba jasně říci, že zodpovědnost za hospodářské výsledky má vláda, podnikatelé a zaměstnavatelé, nikoliv však odbory.
můžou naše firmy přijít o zakázky, na úkor českých občanů a prosperity
zákazníky a brzy budou řešit opačný naší země. Dlouhodobě nás Ukrajinproblém, než je nábor zaměstnan- ci samozřejmě nezachrání, ale krátců,“ upozorňuje na rizika prezident kodobě mohou pomoci. Vláda pro
Svazu průmyslu a dopravy ČR Ja- to však musí něco udělat,“ poznameroslav Hanák. „V případě, že by Re- nal prezident Hospodářské komory
žim Ukrajina neexistoval, jedinou Vladimír Dlouhý.
možností zaměstnat cizince zůstane „Vyzýváme proto vládu ČR, aby
problematický systém Visapoint. urychleně přijala návrh na navýšení
Stát i zaměstnavatelé ztratí kontrolu personální kapacity MZV ČR a MV
nad pohybem cizinců v ČR. Řada ČR za účelem zrychlení vyřizování
firem bude postavena před dilema, vyššího počtu žádostí o zaměstnazda přijít o zakázky, omezit výrobu, necké karty a pomohla firmám zajistit
anebo dokonce přenést výrobu do potřebné chybějící personální zdroje
podnikatelsky přívětivějších států,“ k zabezpečení výroby a služeb a poddodává prezident KZPS ČR Jan pořila tak firmy, aby se udržely na trhu
a obstály v těžkém konkurenčním
Wiesner.
„Nepružnost českých orgánů napří- prostředí,“ zní hlavní a společný požaklad v porovnání s Polskou republi- davek zástupců byznysu na vládu ČR.
kou je až zahanbující. A děje se tak
(red)

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
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

Čtvrťáci ze „sídláku“ se na SOŠ

učili společenskému chování
PROSTĚJOV Díky spolupráci
mezi ZŠ Jana Železného na Sídlišti
svobody se SOŠ a SOU na náměstí
E. Husserla se minulé úterý konala
akce, během níž si žáci mohli osvojit či zopakovat základní pravidla
etiky, chování ve společnosti a stolování. Tuto formu vyučování si
vyzkoušeli nadaní čtvrťáci, jejichž
vzdělávací program obzvlášť dbá
na výuku matematiky a českého
jazyka. Obě pořádající školy společně prožité dopoledne hodnotily
pozitivně a hlavní bylo, že i děti samotné byly spokojené...
„Jedná se o speciální třídu, kterou
spravuje Mensa v čele s panem
Blumensteinem, kde kromě klasické výuky žáci chodí i na speciální
kroužky, jako je například etika
nebo estetika, což bylo vidět. Děti
byly velice šikovné, věděly, měly
zájem a spolupracovat s nimi byla
radost. Jsem ráda, že jsme navázali
novou spolupráci, která může být
prospěšná podle mého názoru pro
obě strany. Podobným akcím se
nebráníme, ba naopak, provázanost
jednotlivých škol jedině vítám,“ takto v několika větách okomentovala
návštěvu ze ZŠ Jana Železného Mi-

Možná si někdo bude významně ťukat prstem na čelo, nicméně i ve stále mrazivých dnech už i Prostějované musí myslet na jaro. To se blíží závratným
tempem, s ním pak zákonitě přijde i chuť na změnu životního stylu.
BERANI - 21.3. až 20.4. Budete
postaveni před těžký úkol. Na jeho
splnění sami stačit nebudete, tudíž
si musíte vybrat kolegu, který do
toho půjde s vámi. Společně vás
bude hnát dopředu vidina slíbené
vysoké odměny.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Na cestě do
zaměstnání na vás bude v nejednom případě číhat nebezpečí. Můžete uklouznout na zledovatělém
chodníku nebo se vlastní neopatrností střetnout s protijedoucím autem. Buďte opatrní.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Přestože neustále vidíte svět přes růžové
brýle, nyní budete notně zklamáni.
Zradí vás totiž dosud největší přítel
a kolega, který omámený vidinou
peněz změní zaměstnavatele. Zůstanete sami.
RACI - 22.6. až 22.7. Než se tento
týden do něčeho pustíte, pečlivě si
promyslete každý krok. V poslední
době jste velcí ranaři a jednáte hodně zbrkle. To by se vám nyní nemuselo vyplatit, obzvláště v rodinných
záležitostech.

LVI - 22.7. až 22.8. Udělejte si
soukromou inventuru domácnosti,
vždyť vy ani netušíte, co všechno
vlastníte. Pořádný binec máte ostatně i v celém soukromém životě.
Měli byste si najít partnera, který dá
vašemu životu řád.
PANNY - 23.8. až 22.9. Uprostřed
týdne vás čeká milé překvapení,
budete docela dojatí. Zajímavé setkání však bude znamenat i určitou
komplikaci v osobním životě. Zbyde vám totiž méně času na rodinu,
která vám to dá „sežrat“.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Do žádných milostných dobrodružství se
nyní rozhodně nepouštějte, není na
to vhodná doba. Spíše si dejte do
pořádku pracovní záležitosti, v nich
doslova plavete. Kolegové na vás začínají být alergičtí.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Vy byste v těchto dnech raději neměli ani
vystrkovat hlavu z domova. Budete
nepříjemní na každém kroku, takže
do společnosti se naprosto nehodíte. Špatnou náladu vám nezlepší ani
nová známost.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Zimní počasí vám už pořádně leze na
nervy, výlety do horského prostředí
už pohrdáte. Co se dá dělat, zabavit
se můžete akorát tak plány na jaro.
A těch máte více než dost, takže je
rozvíjejte.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Reálně vám hrozí ostrý spor s rodiči, kteří vás budou nutit k něčemu,
k čemu máte dlouhodobě odpor. Pokud stojíte pevně nohama na zemi,
dokážete se vzepřít jejich požadavkům.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Po celý
týden si budete pohrávat s myšlenkami na změnu zaměstnání. To dosavadní vám už začíná lézt krkem,
což ostatně už nějakou dobu dáváte
nepokrytě najevo. Chce to jen najít
odvahu a jednat.
RYBY - 21.2. až 20.3. Je nejvyšší čas začít opět dbát na své tělo
a správnou výživu. Jestli nezačnete
dodržovat správnou životosprávu,
letos v létě se vám na koupališti
začnou v plavkách všichni smát.
A máte to zapotřebí?

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: POLOTOVARY

Pizza 320 g

24,90

-

Bramborák 250g

20,90

-

Halušky 400g

19,90

-

Bramborová kaše250g

14,90



29,90

-

-

22,50

24,90
(400g)

14,90
(400g)

 

   
350g

Naše


27,90

24,90

18,90 (250g)

-

19,90

24,90

-

18,90

13,50

23,90

18,90 (460g)

15,90
29,90 (330g) (100g)

-

8,90 (100g) 27,90 (100g) 29,90 (330g)
-

32,90

-

17,90 (400g) 25,90 (400g) 14,90 (400g)

Když má hospodyňka napilno a zrovna nestíhá, přijde k duhu sáhnout do železných zásob. Pokud máte chuť na pizzu, navštivte Tesco, kdo má rád bramboráky či
halušky, měl by si jejich základ koupit v Kauflandu. Jestliže chcete udělat narychlo
bramborovou kaši nebo máte rádi slunečnicový chléb, zajeďte do Albertu. Nejlevnější bramborové knedlíky v prášku pak mají v Bille a Penny marketu
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 8. února 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hvozd, Vojtěchov
Dne: 27. 2. 2017 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
včetně podnikatelských subjektů:
Hvozd, Vojtěchov. Odběratelská
TS Vojtěchov Dětský tábor (č.
300822).

L'*    #   ' #      ;
  &  +
lada Dosedělová, ředitelka střední
odborné školy.
A co vlastně na žáky čekalo? „Jednalo se především o seznámení se
společenskými pravidly, etiketou
u stolu. Následovala praktická část
formou oběda, kdy si děti vyzkoušely své teoretické znalosti. Součástí
výuky bylo mimo jiné i skládání některých slavnostních tvarů ubrousků. Též došlo na scénky, během
kterých bylo dětem ukázáno, jak se
správně chovat a čeho se naopak
vyvarovat. Bylo vidět, že žáci již
s restauracemi a společenským cho-

váním mají zkušenosti, spolupracovalo se s nimi velice dobře,“ shodly
se exkluzivně pro Večerník Iveta
Stiskalová a Romana Procházková,
zástupkyně učitelského sboru, které
měly celou akci na starost.
Kromě výše zmíněných profesorek
odborného výcviku vypomáhaly
i Monika Lužná a Tereza Malíková,
studentky druhého ročníku oboru číšník. „Vše proběhlo ve velice
příjemné atmosféře a bylo vidět,
že i praktická forma výuky je velice
důležitá i během studia na základní
škole,“ shodly se.
(mp)

Obec: Bílovice
Dne: 2. 3. 2017 od 7:30 do 8:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Bílovice - od začátku obce (od Kostelce n. H) po č. 6 a OÚ, celá ul. sm.
k trafostanici u MŠ vč. chat, celá ul.
sm. Lešanská vč. zástavby podél ko-

munikace a odb. místa J. Zapletal,
dále ulička sm. č. 138.
Obec: Skalka
Dne: 3. 3. 2017 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Skalka - novostavby od č.p. 107 po konec ulice s č.
E. ON Česká republika, s.r.o.
118.

 

     



OD 13. DO 19. 2. 2017
 PŘEDNÁŠKA ing. Pavla Goliáše „GIORDANO BRUNO A RENESANCE“ proběhne ve čtvrtek
v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
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.
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.
POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „O POČASÍ“. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.
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letos slavíme jubileum...

rozhovor

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

„Beru to jako ocenní za celoživotní práci v odvním prfmyslu,
kde pracuji t6iaqty6icet let,“ usmívá se podnikatel Pavel Koutný

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník
ík
se ptal

Martin
ZAORAL
 Před pár dny jste se stal držitelem krajského titulu EY Podnikatel roku Olomouckého kraje.
S jakými pocity?
„S těmi nejkrásnějšími... (úsměv)
Beru to jako ocenění za celoživotní
práci v oděvním průmyslu, kde pracuji třiačtyřicet let.“
 Vystudoval jste Vysokou školu
strojní a textilní v Liberci. Přesto
jste v Oděvním podniku Prostějov začínal na pozici skladníka.
Co vám postupný posun v rámci
firemní hierarchie dal?
„Jsem rád, že jsem prošel všemi stupni obchodního úseku včetně zásobování či výroby košil ve Vietnamu
až po obchodního náměstka. Bylo
to pro moji kariéru prospěšné a užitečné.“
 Z OP Prostějov jste odcházel
ještě v dobách jeho největší slávy.

Co vás navzdory vysoké funkci
k tomuto kroku vedlo?
„Moc jsem toužil, založit si svoji
firmu na výrobu pánské konfekce
a vyrábět vlastní saka, kalhoty a obleky. Byl to můj cíl, za nímž jsem si šel.
Jsem rád, že se ukázalo, o jak správnou cestu jde.“
 Vaší inspirací jsou prostějovské oděvní firmy z období první
republiky - Nehera a Rolný, které

„

ovat módním trendům včetně
sobovat
žností různých střihů, které
možností
dou vyhovovat všem postavám
budou
ást důraz na různé detaily. Je saa klást
zřejmostí splňovat a dodávat kvamozřejmostí
litníí výrobky. Tím vším se v naší firmě
me a přináší to ovoce.“ (úsměv)
řídíme
 Vyrábíte kromě pánských obů i další sortiment?
leků
dle módní konfekce tedy obleků,
„Vedle
sak,, kalhot a plášťů se zabýváme vý-

chu Oděvního podniku vznikly
pouze obchodní nikoliv výrobní
firmy...“
 V současnosti máte devadesát
zaměstnanců. Plánujete jejich počet rozšířit, nebo jde o strop?
„Maximálně bychom chtěli přijmout
ještě desítku pracovníků, více už ne.“
 Vyrábíte oděvy i jinde n ež
v Prostějově?
„Ano, především

Už pan Baa íkal, že v podnikání
by nemla existovat žádná pekážka.
Se správným pístupem všech
pracovník lze dosáhnout každého
z pedem vytených cíl.“
Pavel KOUTNÝ o jednom
ze svých podnikatelských vzorů

se rovněž
ěž zaměřovaly
ěř l na výrobu
ý b
pánské konfekce. Čím jste se u
nich inspiroval?
„Zejména pozitivním přístupem ke
krejčovskému oboru a postupným
zvyšováním výroby z malé dílny na
firmy, které byly schopny konkurovat ostatním firmám v Evropě před
druhou světovou válkou.“
 Netajíte se ani obdivem
k Baťovi. Je něco konkrétního, co
z jeho nápadů využíváte i při svém
podnikání?
„Ano, stejně jako pan Baťa si myslím,
že v podnikání by neměla existovat
žádná překážka. Se správným přístupem všech pracovníků lze dosáhnout každého z předem vytčených
cílů. A upozorňuji, že nejde o žádné
klišé, ale vlastní zkušenost!“
 Co je klíčové k tomu, abyste
v současnosti uspěli na trhu s pánskými oděvy?
„Především je potřeba se přizpů-

robou
bou profesního
f íh oblečení,
bl č í konkrétk k ét
ně uniforem pro různé organizace.“
 Můžete jmenovat nějaké
stižní zakázky, které vaše firma
prestižní
acovávala?
zpracovávala?
aše oblečení využívají například
„Naše
slušnícihradnístráže,vojáci,hasiči,
příslušníci
zaměstnanci Letiště Praha, Českých
aerolinek a další. Kromě toho dodáváme uniformy i pro holandskou
a rakouskou armádu.“
 Čím se vám daří prosadit na
zahraničních trzích?
„Dle přání zákazníka musíme dodat vždy perfektní výrobek, který odpovídá běžným evropským
standardům.“
 Otevřely se po krachu OP Prostějov na trhu větší možnosti pro
podobné firmy jako je ta vaše?
„Naše společnost zaznamenala pouze zvýšení prodeje módního zboží
zhruba o patnáct procent v rámci
České republiky. Ono totiž po kra-

se jjedná
d á o výrobu
ý b
uniforem, které zajišťujeme jak v České republice, tak na Slovensku,
anebo v Bulharsku.“
 Ve firmě působí i váš syn s dcerou,
kterým jste podnik
loni předal. Myslíte, že jej budou
schopni úspěšně vést?
„Ano, již ve firmě pracují přes deset let
a všechno funguje dobře. Jsme spokojená rodinná firma.“ (úsměv)
 Co byste si přál pronést
u příležitosti ocenění Podnikatele
roku Olomouckého kraje?
„První zmínka o založení krejčovského cechu v Prostějově pochází z roku
1532 a tak doufám, že oděvní tradice bude v našem městě i přes veškeré komplikace nadále pokračovat.
A možná budou založeny i další menší oděvní firmy, které budou mít lidé
v oblibě.“

Foto: Olomoucký kraj

KDO JE PAVEL KOUTNÝ...
Narodil se 3. října 1950 v Púchově na Slovensku, kde vystudoval základní školu. Následně
absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu
v Prostějově, poté Vysokou školu strojní a textilní
v Liberci. V letech 1973 až 1991 pracoval v OděvnímpodnikuProstějov,načežsepustildopodnikání.
V roce 1995 založil firmu Koutný spol. s r. o., v níž
je manželka Marcela hlavním ekonomem a ve které pracují i syn Pavel
s dcerou Petrou. Jeho rodina pochází z Prostějova, v konfekčním průmyslu pracoval už dědeček. Otec pak začínal v Prostějově u firmy Rolný, načež po válce byl vyslán na Slovensko, kde byla založena Makyta
Púchov. Z tohoto důvodu strávil Pavel Koutný své dětství na Slovensku.
V roce 1965 se přestěhovali zpět do Prostějova. Mezi koníčky Pavla
Koutného staršího patří lyže a kolo, má také rád ve věcech pořádek.

17020910148

PROSTĚJOV Šestašedesátiletý
Pavel Koutný, jednatel a spolumajitel oděvní firmy Koutný,
se stal jedenáctým držitelem
krajského titulu EY Podnikatel
roku Olomouckého kraje (čtěte
na straně 29 dnešního vydání
- pozn.red.). Porota ocenila zejména důraz vítězné firmy na
rodinné podnikání v tradičním
oboru. Při této příležitosti
poskytl Večerníku interview,
v němž mimo jiné odhalil, jak
pevně je majitel úspěšné firmy
spjat s tradicí výroby oděvů
v Prostějově...

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

zpravodajství
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S prostjovským exprimátorem o souasném život

„Splachovací rozhodně nejsem,“ vzkazuje
všem svým kritikům Miroslav PIŠŤÁK

Michal
KADLEC
C
 Je to už půldruhého roku, co jste

rezignoval na funkci primátora Statutárního města Prostějov. Jak vlastně nyní trávíte svůj čas?
„Někdy s pocitem určité úlevy, ale jindy
zase s pocitem určité nespokojenosti.
(úsměv) Pro mě osobně se toho ale
v životě zase až tak moc nezměnilo. To,
že už nejsem primátorem, není v tomto
okamžiku důležité. Jsem totiž přesvědčen, že zejména co se týká hospodaření
města, tak dobrý trend, který provázel
Prostějov řadu let, pokračuje a já věřím,
že pokračovat bude i v budoucnu.“
 Stále se ale na veřejnosti přetřásá fakt, zda vaše rezignace byla
ukvapená...
„Ani dnes neumím odpovědět na některé otázky občanů, jestli to bylo či

konstatovat, že v sociologickém průzkumu z července loňského roku hodnotila
převážná část dotázaných respondentů
jejich práci velmi dobře. Hodnocení se
na stupnici jedna až deset zlepšilo na
hodnotu 6,7 bodu. A to je nejlepší hodnocení v historii naší městské policie!“
 Pojďme zpět k politice. Po roce
a půl, co už nejste primátorem, se na
vás z jedné a té samé strany stále valí
kritika, mnohdy i potupné urážky.
Překvapuje vás to?
„S přihlédnutím k tomu, co všechno
podivného se dnes odehrává v celé České republice, tak by mě to zase až tolik
překvapovat nemělo... Chci říct, nebráním se kritice. Myslet si, že se mi všechno během doby ve funkci primátora
podařilo stoprocentně, by bylo hodně
namyšlené. Na druhé straně je mi hodně líto, že se devalvují nezpochybnitelné dobré výsledky hospodaření města
a rovněž tak kvalitní práce celého magistrátu. Být ale například oceněn jako
excelentní úřad, to je už přece něco!
A těch ocenění práce byla celá řada,
včetně výborných ratingů. O to mně
neopodstatněné pomluvy hlavně směrem k ekonomickému řízení města vadí
víc a víc...“
 Nedávno vás jeden mladík z Prostějova napadl, že si magistrát pod vaším vedením údajně vysoké ratingové hodnocení takzvaně „kupoval“!
Co vy na to?
„Nechci se opírat do těch, kteří se ke
mně jakýmkoliv způsobem kriticky
vyslovují. Do určité míry má na kritiku
právo každý občan. Tato konkrétní záležitost se týká období, kdy jsem byl takzvaným správcem městské pokladny
a jako primátor jsem měl odpovědnost

anční odbor i rozpočet měsza finanční
oc mě mrzí, jak se naznačuta. Moc
je, že ratingy, které jsme dostávali
ku 2006, a postupně byly
od roku
čím dál tím lepší, načež dokonce
dnom okamžiku nejlepší
v jednom
z celé republiky, nebyly zasloužené.“
 A že se dobré ratingové
hodnocení
nocení dalo koupit?
„No, vyjasněme si jednu
věc... Rating si město
nává jako službu
objednává
sí za něj pochoa musí
pitelněě zaplatit. Ale
dném případě
v žádném
objednávási neobjednáváte a neplatíte
dek!
výsledek!

Foto: archiv Veerníku

“

Beru kritiku, která se opírá o pravdivá
fakta, nikoliv o lži... A pochybovat o tom,
že mezinárodně uznávaná firma vám zfalšuje
ratingové hodnocení, to je hodně silná káva!

A pochybovat o tom, že mezinárodně
uznávaná firma vám za peníze zfalšuje
ratingové hodnocení, to je hodně silná
káva! Navíc každý rok, když se projednává hospodaření města, probíhá
kontrola ekonomiky auditorskými společnostmi, které jsme postupně měnili.
Právě proto, aby se každý rok dívali kontroloři na hospodaření města jinýma
očima, což bylo samozřejmě dobře.
A vždycky bylo konstatováno, že ekonomická stránka odpovídá všem zákonným potřebám včetně účetnictví. Ba co
víc, věřte tomu, že pokud by bylo něco
v nepořádku, členové finančního výboru
by na to hodně razantně reagovali.“

 Když se na vás valí tyto kritické ne-

smysly, nechává vás to chladným, nebo
už uvažujete i o právních krocích?
„Víte, já se k tomu příliš nechci vyjadřovat. Na jedné straně v něco věřím
a všem těm nepřejícným lidem bych
měl odpouštět. A taky umím přijímat
kritiku, byť mnohdy tvrdou, pokud
se opírá o pravdivá fakta. Něco jiného
je ale nechat si líbit, když se uvádí lži.
Opravdu bych to dále nerad rozebíral,
ale věřte, že mě to nenechává chladným...“
 Vypadá to ale, že jste lidově řečeno „splachovací“.
„To tedy rozhodně nejsem!“

1702101161

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
interview
w
pro Večerník
erník

nebylo ukvapené. Nicméně v září roku
2015 jsem se takto rozhodl. A znovu
připomínám, neudělal jsem to proto,
že bych měl pocit nějakého provinění,
ale nechtěl jsem, aby celá pseudokauza
s finančním darem od soukromé firmy
byla spojována s chodem města Prostějov.“
 Adrenalin spojený s funkcí prvního muže radnice vám nechybí?
„Trochu ano, ale na druhé straně jsem
už starý muž. Dokážu se tak s chybějícím adrenalinem zdatně vypořádat!“
(úsměv)
 Úplně bez práce jste nezůstal. Nadále zodpovídáte například za činnost prostějovských strážníků.
„Přivítal jsem, že mi zastupitelstvo města vyslovilo důvěru v okamžiku rozhodování, zda mám i nadále řídit Městskou policii Prostějov. Opakovaně ale
zdůrazňuji, že tato funkce je z mé strany
vykonávaná zadarmo a nejsem pro její
výkon uvolněným zastupitelem. Ostatně to byla při schvalování funkce moje
podmínka, že nebudu pobírat žádnou
odměnu.“
 Městská policie vám musela za
loňský rok udělat radost, počet přestupků poklesl o zhruba deset procent. Je to tím, že se Prostějované
polepšují ve svém chování?
„Neexistuje žádný průkazný sociologický průzkum, který by na tuto otázku
uměl odpovědět. Snížený počet přestupků může být do jisté míry ovlivněn
i změnou metodiky, která posuzuje, co
všechno je přestupkem a co není. Tento pozitivní fakt je ovšem do značné
míry i výsledkem dobré práce Městské
policie Prostějov. Já osobně dokáži být
k strážníkům kritický, ale i já musím

1702101159

PROSTĚJOV Od září 2015 už není
primátorem města, jako zastupitel
ale zůstal zodpovědný například
za chod Městské policie Prostějov.
Dlouhálétastrážilradničnípokladnu
a hospodaření města dotáhl až k nejlepšímu ratingovému hodnocení
v rámci celé České republiky. Přesto
je Miroslav Pišťák i nadále terčem
kritiky ze strany určité skupiny lidí,
kteří na členovi ČSSD dlouhodobě
nenechávají žádnou nitku suchou.
Večerník zajímalo, jak se s tvrdými
ataky na svoji osobu vyrovnává.
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řádková inzerce / vzpomínky
SLUŽBY

Neplačte, že jsem odešla, ten klid
a mír mi přejte, jen v sdrcích svých si
věčnou vzpomínku na mne zachovejte.

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

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

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

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

Dne 12. února 2017
uplynulo 3. výročí
úmrtí naší maminky
paní Milady POSPÍŠILOVÉ
z Otaslavic.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Milada, Blanka a Julie s rodinami.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

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

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
vosti. 774 409 430
602 764 713

letos slavíme jubileum...
Očím ses ztratil,
ale v srdcích zůstaneš navždy...

Dne 16. února 2017
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan JAROSLAV GRULICH
z Prostějova
Vzpomeňte s námi a zapalte
svíčku. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Helena,
syn Petr a dcera Lenka
s rodinou.

Živote, měl jste Tě rád..
PODĚKOVÁNÍ
Pronajmu ihned 1+k v Pv, ul. Ambre- Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
ze, nájem 6 000 Kč, vč. inkasa, tel.: 721 344 771. Práce strojem UNC,
Děkuji všem lékařům a zdravotním sestřičvýkopové, terénní práce.
608 88 76 33
kám z prostějovské nemocnice, odd. ARO
Prodám DB 2+1 s alkovnou v Pv na Zveme vás do útulného a zábavného za pečlivou a citlivou péči při hospitalizaci
paní Vlasty KRAJÍČKOVÉ.
clubu
Portorico
na
Brněnské
ulici,
Sidl. svobody v původním stavu. Cena
1 200 000 Kč. Tel.: 606 628 119 po naproti hřbitova. Tanec u tyče, šamFINANCE
paňské zdarma, rozvoz limuzínou. Ma17: 00 hod.
sáže, tantra masáže, sado maso show.
Dne 14. února 2017
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekon- Tel.: 775 027 321
uplyne druhý smutný rok od chvíle, kdy nás
dnes. Tel.: 603 218 330
strukci, 774 409 430
navždy
opustil
náš milovaný syn a vnuk
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ
pan Jaroslav ŚMÍD
Prod. pan. DB 3+1 s balk., 74 m2 po VRÁNA. Výmalba místností od Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě,
z Kostelce na Hané.
kompletní rekonstrukci (nová kou- 20Kč/m2, nátěr dveří od 350Kč/ks, rychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591
S bolestí v srdci, kterou čas nezahojí,
pelna, vana, sprch. kout, nové pod- nátěry radiátorů, železných konstrukstále vzpomínáme. Všem, kteří měli
lahy a dveře) blízko centra Pv, s velk. cí, malování všeho druhu. Na přání Osobní bankrot – oddlužení. Konzulnašeho syna rádi, děkujeme
garáží na vl. pozemku s el. montáž. provedeme i úklid. Tel.: 775 652 906 tace zdarma. Volejte 777 551 492
za tichou vzpomínku. Rodiče.
jámou. Cena k jedn. 2 195 000 Kč
Střechy
Klimeš
provádí
tesařské,
Úvěry pro podnikatele - živnostníky od
+ možnost dokoupit garáž 295 000 Kč.
klempířské, pokrývačské a zednické 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy neTel.: 724 582 411
Kdo žije v srdcích svých milých, není
práce. Výroba a montáž pergol,
movitostí. Volejte 777 551 492
mrtev, je jen vzdálen..
altánů, zimních zahrad a selských
Pronajmu parkovací místo v uzavřeném
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
garážovém dvoře, Svatoplukova ul. Tel.:
777 01 03 23

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

Dne 17. února 2017
vzpomeneme 8. výročí od úmrtí
pana Josefy KUBY
z Jesence.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinou.

Dne 10. února 2017
jsme vzpomenuli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín ŠTOLPA
z Mostkovic
a dne 13. února 2017
by se dožil 87 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

Dne 15. února 2017
uplynou 3 smutné roky od úmrtí
naší maminky, babičky a sestry
paní Irmy ONDROVIČOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

16110923303

Slušní manželé, nekuřáci, hledají dlouhodobý pronájem bytu 1+kk i větší,
částečně zařízený. Platba na 2 měsíce
bez kauce. Od 15. 3. 2017. Jen Prostějov
a blízké okolí. Tel.: 736 734 181

SEZNÁMENÍ

Pronajmu byt 2+1 ve starší zástavbě, střed
města, výhodná cena, tel.: 603 204 749

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

Koupím dům v PV nebo blízkosti
PV. Tel.: 792 273 313

15012920079

KOUPÍM 1+1. 732 116 877
Koupím byt 3-4 + 1. Tel.: 739 367 205

Žena 66/168 hledá hodného muže (nekuřáka), který má v sobě cit a úctu k ženě.
Ve stáří jeden druhému oporou. Pv a okolí.
Tel.: 722 556 610

OZNÁMENÍ

Prodám rodinný přízemní dům v PV
k rekonstrukci, 3+1 a 2+1, s možností Sportovní nábor do řesko-římnského zápůdní vestavby, s dvorem a zahradou, pasu do Čechovic, tel.: Tel.: 727 875 306
v blízkosti centra. Vhodné pro bydlení,
ordinaci a podnikání. Tel.: 582 332 654
KOUPÍM
Pronajmeme větší 1-pokojový byt
v centru města, 3. patro, RK ne! Telefon:
603 546 705
Pronajmu byt 1+1 v Pv, přízemí.
Akontace. Tel.: 727 875 306

PRODÁM

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.

AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

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

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

Muž 60 let/170 cm hledá úpřímnou a hodnou ženu – nekuřačku. Přistěhování do mého
nového RD. Pv a okolí. Tel.: 775 524 560
68-letá vdova plnoštíhlá hledá přítele. Tel.:
606 425 313

Navěky žije ten,
koho nosíme ve svém srdci..

Dne 17. února 2017
tomu bude 7 let,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, syn, tatínek a bratr,
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Maminka, bratři
a manželka Štěpánka s dětmi.

Dne 17. února 2017
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Jany HÉLOVÉ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, dcera a syn s rodinami.
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.

V našem srdci zůstaneš,
i když s námi nejsi dnes.

Dnes, tj. 13. února 2017
je tomu právě 6 let, co nás navždy
opustila naše drahá maminka a babička
paní Emílie HRABALOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery Jiřina
a Dagmar s rodinami.

Dne 12. února 2017
jsme vzpomenuli již 18. výročí,
co odpočívá na kosteleckém
hřbitově náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Rudolf MEDŘICKÝ
ze Smržic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Jiřina, dcery Terezka
a Zuzanka s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

5
UZÁVÌRKA

16011421482

Dne 18. února 2017
vzpomeneme 3. výročí,
co nás opustila
paní Jitka SEKANINOVÁ
z Vícova.
S láskou vzpomínají rodiče
a bratr s rodinou.

Dne 16. února 2017
uplyne 15 let od úmrtí
pana Jana KRÁTKÉHO
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera a syn s rodinami
a sestra.

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

Pokud hledáte partnera, neváhejte
za pouhou desetikorunu najít
druhou polovičku v naš rubrice.

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

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

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

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 500 Kč/prms.,
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953

Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

Čas jako by se zastavil,
bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka nám zůstane,
je v našich myslích skrytá.

Dnes, tj. 13. února 2017
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Život je krásný, Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý a musel Ti ho brát...

Pronajmu garsonku 24m2, kompletně po rekonstrukci, cihla, blízko centra, zeleń, možnost včetně
vybavení, nájem + inkaso 6 300 Kč,
RK nevolat! Tel.: 605 907 890
Starší pár hledá pronájem neužívané
chaty na plumlovské přehradě květen
až září 2017. Drobné opravy a údržbu
celého objektu provedeme zdarma sami.
Tel.: 608 734 188

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

JE V PÁTEK
17. ÚNORA
V 10.00 HODIN
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Jiří Jurníček 1947
Domamyslice Úterý 14. února 2017
Věra Šindlerová 1928
Olšany u Pv Marie Drčková 1928 Smržice 10.00 kostel Smržice
Jan Kadlčík 1927
Prostějov Ludmila Šutová 1927 Čechy pod Kosířem 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Cecílie Vingrálková 1915 Bystročice Vojtěch Piňos 1935 Otinoves 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Grycová 1932
Prostějov Středa 15. února 2017
Vilém Novák 1939
Vranovice Karel Kučera 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Libuše Čechová 1922
Biskupice Bohumil Navrátil 1945 Dětřichovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Novotný 1936
Smržice Antonín Burget 1928 Laškov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Matoušek 1938 Prostějov Bohumil Kubíček 1929 Otaslavice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Drahomíra Špaltová 1927 Držovice 13.00 kaple Držovice
Myriam Svobodová 1932
Uherské Hradiště Pátek 17. února 2017
Svatava Vrbasová 1936
Smržice Jarmila Koudelková 1936 Určice 14.00 kostel Určice
Josef Slavík 1944
Čelčice Sobota 18. února 2017
Alžběta Holubová 1931
Prostějov Miroslav Jančík 1937 Otinoves 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Kalabisová 1929
Otaslavice Anna Třísková 1953
Prostějov Ludmila Krajíčková 1956
Ptení
MUDr. Miroslav Werner 1953 Plumlov Alice Kováčová 1977
Alojzov Oldřich Kaštyl 1923 ČelechovicenaHané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
%   & #&
 !
Danuše Suchánková 1949 Prostějov Středa 15. února 2017
Marie
Pospíšilová
1928
Určice 14.00 kostel Určice
Zdeněk Kelnar 1928
Prostějov
Jiřina Kratochvílová 1926 Prostějov Pátek 17. ledna 2017
Ludmila
Pospíšilová
1928
Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Anastázie Pospíšilová 1912 Držovice
Vlastimil Pazdera 1938 Otaslavice Alžběta Windová 1924
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
 !
Středa 15. února 2017
Prostějov
Alois
Rozehnal
1948
Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Prostějov Anna Bašná 1923
Kralice na Hané

%   & #&
Marie Dvořáková 1921
Vojtěch Spurný 1942
Anna Ruznarová 1921

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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   16 OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV
Během úvodního měsíce tohoto roku
se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji navýšil
o čtyři procenta na 27 414 uchazečů,
počet hlášených volných pracovních
míst ovšem také vzrostl, a to o jedno
procento na celkově 6 342 volných
míst. Podíl nezaměstnaných osob se
v Olomouckém kraji zvýšil na 6,1 procenta. Prostějovský region se již tradičně může chlubit vůbec nejnižší mírou
nezaměstnanosti, počet uchazečů
o jedno pracovní místo je tak naprosto
minimální...
K 31. lednu 2017 evidoval Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Olomouci celkem 27
414 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet
byl o 919 vyšší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl ale nižší o 4 853 osob.
Z tohoto počtu bylo 25 473 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od patnácti do čtyřiašedesáti let. „Bylo to o 752
více než na konci předchozího měsíce. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 5 168. V prů-

nost nižší než v celé České republice,“
zmínil významnou skutečnost Jaroslav
Mikšaník.
Na tento úspěch zareagovala během
uplynulého týdne i prostějovská primátorka Alena Rašková. Podle slov
první ženy lze za nízkou nezaměstnaností hledat péči a aktivity vedení
magistrátu v průmyslové zóně. „Na
rozdíl od mnoha měst jsme začali, prakticky hned po revoluci, budovat průmyslovou zónu, která byla pro investory
natolik zajímavá, že téměř vše obsadili.
O zbytek místa dnes projevuje zájem
hned několik firem. Tím roste i nabídka
dalších pracovních míst,“ nastínila Rašková a doplnila, že práci zde mohou najít
jak strojaři, tak například švadleny, řidiči
či pracovníci ve stavebnictví. V současnosti firmy stále víc poptávají zaměstnance, jedna v průmyslové zóně se má
navíc rozrůstat a nabídne práci dalším
šesti stovkám lidí. „Věříme, že se podaří i nadále rozšiřovat průmyslové zóny
v Prostějově a dát lidem ještě víc pracovních příležitostí než doposud,“ uzavřela
primátorka.
(red)

17021020154

  

17020310134



běhu ledna bylo nově zaevidováno 4 355
osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo více o 25 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně
o 192 osob. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 3 436 uchazečů. To bylo
o 1 077 osob více než v předchozím měsíci a o 98 osob více než ve stejném měsíci
minulého roku,“ poskytl základní aktuální
statistické údaje Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce z Úřadu práce ČR, krajské
pobočky v Olomouci.
Do zaměstnání v kraji ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 221 klientů úřadů práce,
což je o 998 osob více než v předchozím
měsíci a o dvě osoby méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Ve všech okresech
Olomouckého kraje byl zaznamenán meziměsíční nárůst nezaměstnaných, největší v okrese Jeseník, a to o rovných deset
procent. Co se týká Prostějova, tady
bylo k 31. lednu bez práce 3 496 lidí,
z toho 1 865 žen. Volných pracovních
míst je tady 1 329 a podíl nezaměstnaných osob činil rovná čtyři procenta.
„Jde o nejnižší podíl nezaměstnaných,
který jako jediný vykazuje nezaměstna-

Elektromontážní firma

přijme do hlavního pracovního poměru
Požadujeme:

JEŘÁBNÍKY
Požadujeme:

z jeřábnický průkaz

z vyučení v oboru elektro

(lze u nás doškolit)

z vyhl. 50/1978 Sb.
z ŘP sk. B
z schopnost pracovat v týmu

a učit se nové technologie
z absolventy bez praxe

zaškolíme.

POMOCNÉ MONTÉRY

z profesní řidičský průkaz

PROJEKTANTY/ -TKY
Požadujeme:

z maturitu (nebo VŠ) v elektro oboru
z ŘP sk. B

Poskytujeme:

z 5 týdnů dovolené
z motivující finanční ohodnocení
z zaměstnanecké výhody

Kontakt: norma.smutny@tiscali .cz
www. normarz.cz
Schůzka po předchozí telefonické domluvě na tel.: 725 720 041

17020810147

ELEKTROMONTÉRY
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PRÁCI NABÍZÍ
H&D, a.s. přijme zkušeného modeláře pánské a dámské konfekce
(i mladodůchodce) pro pracoviště
v Prostějově. Požadujeme: dlouhodobou praxi v oboru. Platové podmínky:
18 - 21.000 Kč + mimořádné odměny za
realizované úkoly. Životopisy na: H&D,
a.s., Olomoucká 37, 796 01, e-mail:
personal@hdas.cz

PRÁCI NABÍZÍ
Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky
do dílny v Prostějově a v Protivanově
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770.
Email: kinetic@kinetic.cz
Firma s 30-letou historií hledá šikovné
a zkušené DOMÁCÍ ŠVADLENY na šití
špičkových spacích pytlů péřových i syntetických. Nabízíme stálou práci, dobré
výdělky, včasné platby. Požadujeme ŽL,
kvalitu 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.

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmeme nové dívky do night clubu,
Brněnská 10, Pv. Výdělek až 120 000 Kč
měsíčně. Masáže, tanec, tantra, hostesky. Výhody – ubytování zdarma, solární
bazén, různé výhody. Nežijte chudobou,
na věku nezáleží, tel.: 775 027 321

1

   

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

Hledáme pracovníka na sezónní
obsluhu venkovního grilu. Možnost na ŽL/IČO. Pracoviště: Hostinec U Anděla, Melantrichova 71,
Prostějov. Vážní zájemci volejte
603 221 538

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

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Dispečer/-ka
30 000 Kč
Kuchař/-ka ve školní jídelně
13 500 Kč
Masér/-ka – thajské masáže
17 000 Kč
Pokrývači
15 000 Kč
Referent/-ka pořizování územně
plánovací dokumentace
25 740 Kč
Stolaři s praxí
20 000 Kč
Údržbáři
17 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný ÚSO
jednosměnný střední odborné
pružná prac.doba základní+praktická
jednosměnný střední odborné

Firma

HZ servis, Vranovice-Kelčice
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
Ayur - Lanka, Prostějov
Procyon Manufacture Prostějov

Přijmu šikovného pracovníka do obchodu z ÚP, s část, inv. důchodem (chráněné
Přijmeme zámečníka, svářeče CO2 místo), nenáročná práce.Tel.: 731 412 028
na HPP nebo na brigádu i důchodce.
pružná prac. doba vysokoškolské
Statutární město Prostějov
Tel.: 603 533 508
Přijmeme řidiče dodávkového vozijednosměnný střední odborné
Radek Zatloukal, Prostějov
dla na rozvoz léků. Info: 725 108 703,
třísměnný
střední odborné
ALPER Prostějov
Nabízíme brigádu na pracovní smlou- 8:00-16:00 hod.
vu, pracoviště v Prostějově. Informace
denně na tel.: 602 603 067, e-mail: Přijmu kuchaře/-ku, praxe v oboru víbrigadypv@email.cz. Personální agen- tána, turnusové služby v rozmězí 8:00
Přijmeme pracovníky na zkrácený, nebo tura, Kravařova 9, Prostějov.
-22:00 hod. Více na tel.: 739 460 733
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
dlouhodbý PP na pozici zahradník. Náplň
práce je realizace soukromých zahrad. Po- Zahradnická firma „MRVA - okrasné PŘIVÝDĚLEK. NA WWW.PZDtrávy
a
trvalky“
přijme
pracovnici/-ka
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
GROUP.CZ/JAINE
žadavky – fyzická kondice, spolehlivost.
do výroby v okrasné školce v KlenoTel.: 606 848 579
85 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
Compass Group ČR Prostějov
vicích na Hané. Požadujeme kladný Přijmu pomocnou sílu do kuchyně. Kuchař/-ka
Tel.: 739 460 733
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
Přijmu řidiče na rozvoz pečiva sk. B, vztah k zahradnictví, dobrý zdravotní
stav a bezúhonnost. Tel.: 603 187 237.
PD 04:00, tel.: 582 342 095
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751
Přijmu pracovníka do kostelecké H&D, a.s. přijme pracovníka technické
pekárny (noční směny), telefon: přípravy výroby k budoucímu zpracová- H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánní na samostatného modeláře pro pra582 342 095
coviště v Prostějově. Požadujeme: praxi ských sak na brigádu na měsíc březen. Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37,
Přijmu kuchaře, nutný ŘP sk. B, v oboru min. 5 let. Platové podmínky: 796 01 Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz.
15 – 17.000 Kč mimořádné odměny
telefon: 775 711 241
za realizované úkoly. Životopisy na:
PRÁCI HLEDÁ
Přijmeme pracovníky do výroby. H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01,
Směnný provoz. Nástup možný ihned. e-mail: personal@hdas.cz
Hledám práci - obsluha čerpací staInformace na tel. čísle.: 739 022 196,
Přijmu kosmetičku, manikérku, pedikér- nice, 20 let praxe, Prostějov. Telefon:
www.lasertechnology.cz
776 241 412
ku na ŽL. Telefon: 721 755 420

HLEDÁTE BRIGÁDU?

17020810145
17020210128

17020320129

17021020151

17020120121

16101223189

17011970057

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také v sedmém vydání letošního roku 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 16. 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
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roh ul. Kpt. Jaroše a J.Švermy Eduard SKÁCEL, Bílovice 120
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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L
Ladislav
Okleštěk Petra POSPÍŠILOVÁ, Brněnská 13, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
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INTERNETU
Dominik STANĚK, Fanderlíkova 41, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

SU
DO
KU
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SUDOKU

 12%

7,2,5,4
Věra KOCOURKOVÁ, Švýcarská 2, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KŘÍŽOVKA

16102763252

  /0

Výherce získává POUKAZ
    ! 

12%

Široký sortiment v kamenné prodejně či e-shopu
Božena DANIŠOVÁ, E. Beneše 29/35, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

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

OSMISMĚRKA SUDOKU

17011120036

16110213416

ANI LETOS NEMŮŽETE CHYBĚT NA ....

OPICE, ALARM, MALPA, DIPLOM, DEREŠ, CHERUB, EMISE, BOREC, PELECH,
VYHNAT, SANDÁL, ABIÓZA, SRNEC, ZÚŽIT, MŠICE, KANCI, PADAT, VIRUS,
ZINKY, ZVRAT, ŘIDIČ, ÚDAJE, SMETÁK, NÁVIN, SONDÁŽE

Výherce získá POUKAZ 
   

Výherce získává  
"# $

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

16052762081

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
nováčka v daviscupové reprezentaci ČR, který
je členem prostějovského tenisového klubu...

QLµKGNMACQRµAF
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Výherce získává 



16070712278

Výherce získává POUKAZ
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 13. února 2017
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TIP#$%ku

BASKETBAL:
sobota 18. února:
14.00 BCM Orli Prostějov – BA Sparta
Praha (19. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).
neděle 19. února:
14:00 BCM Orli Prostějov – BA Nymburk (20. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

`%@
neděle 19. února
10.30 Kostelec na Hané-HK – Bohunice (12. kolo 2. ligy mužů, sportovní hala
v Kostelci na Hané).
16.00 Sokol II Prostějov – Telnice
(12.kolo2.ligy mužů,halave Studentskéulici).
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lupičů s pytlem plným peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si
vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to,
co si Marc s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie se Marcovi
vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje plán a za dveřmi je policie. „Nastíněný děj slibuje dobrou zábavu,“ uvedla k představení
ředitelka Městského divadla Jana Maršálková. Autor francouzské komedie s kriminální zápletkou Alain Reynaud – Fourton
proslul scénáři napsanými s noblesou a notnou dávkou humoru
a nadsázky. Jeho inscenace znají diváci po celém světě.
Představení Agentury Harlekýn Praha je uváděno pro předplatitelskou skupinu B, doprodejové vstupenky jsou k dispozici
v divadelní pokladně.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. února
17:30 Tanečnice
životopisné drama Francie/Belgie
20:00 Já, Daniel Blake
drama Velká Británie/Francie
úterý 14. února
17:30 La La Land
americké komediální drama
20:00 Padesát odstínů temnoty
romantické drama USA
středa 15. února
17:30 Jackie
americké životopisné drama
20:00 Padesát odstínů temnoty
čtvrtek 16. února
17:30 Padesát odstínů temnoty
20:00 T2 Trainspotting
drama Velká Británie
pátek 17. února
15:30 Psí poslání
dobrodružná americká komedie
17:30 Padesát odstínů temnoty
20:00 T2 Trainspotting
sobota 18. února
15:30 LEGO® Batman film 3D
animovaný akční film USA
17:30 Padesát odstínů temnoty
20:00 Lék na život
hororové drama USA/Německo
neděle 19. února
15:30 Psí poslání
17:30 Zlato
dobrodružné americké drama
20:00 Mlčení
historické drama Mexiko/Tchaj-wan

KINO klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 18. února
15:00 PEJSKOVÉ V POHÁDCE
pásmo pohádek ČR
17:30 HEIDI DĚVČÁTKO Z HOR
rodinný film Německo
20:00 OSTRAVAK OSTRAVSKI
česká komedie

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 13. února
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
do 28. února
TEREZA KONÍČKOVÁ - PERCEPCE
výstava fotografií

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

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 17. února
20:00 V. HOROROVÝ PLES
KLEMENTOVA LAZARETU
Klementův Lazaret si pro vás připravil velký večírek, který se ponese v hororovém
duchu. Speciální výzdoba, videoprojekce,
nápojový lístek u kterého se budete nejen
bát, ale i bavit!
sobota 18. února
20:00 INSEMINACE
VÝČEPU HURÁ! TUR
koncert inseminační Stanice & Synové
Výčepu & Kudla V Zádech

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA
v amatérské fotografii profesionálního geologa
výstava geologických zajímavostí z pěti
kontinentů v obrazech fotografií Ondřeje
Bábka z Univerzity Palackého v Olomouci
do 19. února
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
výstava ze soukromé sbírky 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

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 13. února
19:00 THE BACKWARDS
-BEATLES REVIVAL
koncert kapely, která je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě
úterý 14. února
19:00 CZECH BRASS
4. abonentní koncert
(hrají: Marek Zvolánek, Marek Vájo, Jiří
Houdek - trumpeta, Lukáš Moťka, Stanislav Penk – trombón, Karel Kučera bastrombón, Karek Malimánek - tuba)
středa 15. února
19:00 VRABČÁK A ANDĚL
Městské divadlo Brno
hrají: H. Holišová, K. Ptáčková
režie: Stanislav Moša - Igor Ondříček
neděle 19. února
19:00 RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
česká komedie s hvězdami
viz. Tip Večerníku
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
tichého pozorovatele za oponou

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 15. února
17:00 NA MÁMINĚ KOLE
NAPŘÍČ BALKÁNEM
vyprávění a promítání fotografií cyklocestovatele Radomíra Čížka, který se vydal na
kole přes Balkánský poloostrov
čtvrtek 16. února
16:00 DESKOHRANÍ
Máte rádi deskové hry? Přijďte sami nebo
spolu, vyberou si malí i velcí, každý podle
své nálady...
do 15. února
SPISOVATELÉ, JAK JE NEZNÁTE
literární výstava (Galerie Na Půdě)
do 28. února
V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Jste na internetu jako doma? Nezapomeňte
ale, že zde jsou také další miliony lidí, a spoustu z nich byste doma určitě nechtěli. Doma je
tam, kde jste v bezpečí. A internet bezpečné
místo rozhodně není. Nejlepší budou zařazení do losování o knižní ceny. Kvíz je vhodný
pro děti od 10 do 15 let.
SNÍH V KNIHOVNĚ
chcete vidět zasněžené knížky, regály,
počítače, a třeba i zasněžené knihovnice?
Během ledna noste do knihovny pro děti
a mládež (Vápenice 9) vlastnoručně vyrobené vločky - z čehokoli

q`%gQ`@
sobota 18. února:
11.30 Jestřábi Prostějov – Karviná (5. kolo
nadstavby „F“ ELIOD Ligy mladšího dorostu, sk. Východ, Víceúčelová hala-ZS Pv).
14.15 Jestřábi Prostějov – Šumperk
(8. kolo krajské ligy přípravek – soutěže na
velkém hřišti, Víceúčelová hala-ZS).
neděle 19. února:
11.15 Jestřábi Prostějov – Opava (6. kolo
nadstavby Ligy starších žáků „B“, Víceúčelová hala-ZS).
13.15: Jestřábi Prostějov – Opava (6. kolo
nadstavby Ligy mladších žáků „D“, Víceúčelová hala-ZS).
15.30 Minihokej Olomouckého kraje
(12. kolo soutěže roč. 2008, Víceúčelová hala).
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Vše o víkendovém poháru čtěte na straně

46

Zámek Konice
do 23. února
HISTORIE A SOUČASNOST
KČT KONICE
výstava a beseda se zakládajícími členy,
výstavka fotografií z vycházek, promítání
záznamů a fotografií z cest
(zámecká galerie)
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
KJÓSA SUGURI - KJÓSABORI
výstava představuje více jak sto kusů prací
tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé
čtvrtiny až konce dvacátého století

VOLEJBAL:
sobota 18. února
10.00 TJ OP Prostějov - TJ Nový Jičín
(29. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).
11.30 VK Agel Prostějov – TJ Tatran
Střešovice (9. kolo nadstavby extraligy
kadetek, hala ZŠ Palacká Pv).
14.00 TJ OP Prostějov – TJ Nový Jičín
(30. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).
14.00 VK Agel Prostějov – TJ Tatran
Střešovice (10. kolo nadstavby extraligy
kadetek, hala ZŠ Palacká Pv).
neděle 19. února:
12.00 VK Agel Prostějov – TJ Sokol Žižkov I (9. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
17.00 VK Agel Prostějov – TJ Sokol Žižkov I (10. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
CESTA MEZI OKEM A SRDCEM
výstava akční tvorby žáků výtvarného
oboru
(Galerie Linka)

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 19. února
13:30 a 15:30 KAŠPÁREK
VŽDY VÍTĚZÍ
loutkové divadlo

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 15. února
10:00-11:00 VĚŽ
výstava tří umělkyň Dany Balážové,
Marie Štindlové a Markéty Filipové

"!#$ %

Komenského 6, Prostějov
neděle 19. února
TOMÁŠ PFEIFFER:
SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
společné zamyšlení nad otázkami
a záhadami života

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
středa 15. února
17:00 VÝSTAVA AŠOTA
ARAKELJANA
vernisáž arménsko-českého malíře s nevídaným citem pro barvu, tah a fantazii.
To vše se pojí ve snové uličky a náměstí
připomínající magickou Prahu nebo bohatě rozkvité kytice z vašich nejbarevnějších snů.

Avatarka
nám T.G. Masaryka 20, Prostějov
do 17. února
VÝSTAVA OBRAZŮ
Žáci prostějovské malířky a výtvarnice
Zdeňky Trnečkové, kterým se deset let
věnuje a netradičním způsobem předává
své zkušenosti, Jana Jančaříková, Štěpánka Servusová a Martin Zoubal předkládají uměnímilovné veřejnosti svá díla.
I když nejde o malíře v obecně známém
smyslu, lze očekávat zajímavé výsledky,
ke kterým dospěli v zájmové oblasti a této
etapě malířské tvorby, která je baví...

<<< www.vecernikpv.cz
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BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Úterý
16040471917

Přední české herce Václava Vydru, Jana Šťastného nebo
Svatopluka Skopala, Janu Bouškovou (Janu Malou nebo
Marcelu Peňázovou), Martina Zahálku či Lenku Zahradnickou obsadil režisér Jan Novák do komedie Rukojmí
bez rizika, kterou prostějovští diváci zhlédnou tuto neděli 19. února od devatenácti hodin.
Na prknech Městského divadla v Prostějově bude Marc ztvárněný Václavem Vydrou ženami obdivovaný spisovatel, ale delší
dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí
ho letitý přítel Luc, který se už také kdysi pokusil zabít, když ho
opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila.
Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských

Sobota

14.2.
9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
18.2.
17.15 - 19.15
Pro veřejnost

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* v úterý 14. února je pořádán seminář výživové specialistky L. Němcové
„VÍME, CO JÍME?“. Dozvíte se, co
tvoří základy výživy, jaké je dělení živin
a základní složení potravin.
MC Cipísek
* Prostějovský Polokruh - podpůrná ženská
skupina je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi, a to
každé sudé pondělí od 17:00 hodin
* individuální psychologické poradenství
s PhDr. P. Tenglerovou dle objednání se
koná v úterý 14. února dopoledne.
* rodičovské setkání - další z pravidelných
měsíčních setkání rodičů na téma děti, výchova a komunikace v rodině je naplánováno na úterý 14. února od 18:00 hodin
* v sobotu 18. února od 9:00 do 13:00
hodin se koná zážitkový seminář pro rodiče
„Jak být úspěšným rodičem aneb základy
efektivního rodičovství“.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J. V. Sládka 2, Prostějov
* v pondělí 13. února se koná tvořivý program pro maminky „VALENTÝNSKÉ
HRNKY“. V rámci Národního týdne manželství budou vyráběny dárky pro naše muže.

ICM
informační centrum pro mládež, Pv
* v pondělí 13. 2. proběhne kreativní dílna
* v pondělí 13. února od 14:00 do
17:00 hodin se koná „Tvořivá dílna
s ICM - malovaná zrcátka“

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2 je z důvodu
dlouhodobé nemoci dočasně uzavřena.
Informace pouze na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 13. února od 14:30 do 15:30
hodin proběhnou „Protahovací cvičení“
* ve čtvrtek 16. února od 8:00 do
11:00 hodin se koná „Tvoření z keramické hlíny“ (OS Lipka)
* v pátek 17. února od 9:30 do 11:00 hodin je připravena beseda o Číně se Světlanou Kostrunkovou „Peking a okolí“

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR,
Poradenské centrum Prostějov, p.s.,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01.
V roce 2017 nabízíme možnost využít služeb
našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Tel.: 775 549 777.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
V úterý 14. února ve 14:00 hodin se koná
„Cvičení s Pavlínkou“ v rámci Akademie
seniorů v OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

PŘIJĎTE SI ZALUŠTIT
Kroužek HANÁCI z Prostějova pořádápodzáštitouStatutárníhoměsta
Prostějova ve spolupráci se Svazem
českých hádankářů a křížovkářů v
sobotu 18. února od 10.45 hodin
GRANDPRIXPROSTĚJOVAvřešení logických úloh a od 13.00 hodin
v řešení křížovek a hádanek ve dvou
kategoriích. Soutěže se konají v restauraci U tří bříz v Prostějově, Dolní
2. Na přeborech se budou řešit práce
Hanáků, a to Bohdana Kousala, Ivety Dedkové a Bohumila Korčáka.
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

Číslo 07•Ročník 21

HOKEJOVÁ ZÁPLETKA

bZAMOTANÁ SITUACE
e
an OKOLO PLAY-OFF!
zjistili jsme

Naleznete
uvnitř

ZEMŘEL
PŘIDAL

 Prostějovský spisovatel
či překladatel a pedagog odešel
ze světa minulé úterý v Brně...
strana 30

JULČA JEŠTĚ
POŘÁD VĚŘÍ...

Foto: Marek Sonnevend
Foto:Martin Pytela

Oblíbený baviè
na podruhé dorazil
do mìstského divadla

strana 27
JEDNOU
VTOU
 Bývalý místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí
několika sociálnědemokratických
vlád Zdeněk Škromach se v pátek
odpoledne objevil v Prostějově.
Čtěte na straně 30
 Odchovanec prostějovského
hokeje Ondřej Vitásek odehrál
na dalším podniku Euro Hockey
Tour ve Švédsku všechny tři zápasy
a v počtu startů za národní „A“-tým
se dostal již na číslo šestadvacet.
Za výkon ve včerejším utkání proti
Rusku byl vyhlášen nejlepším
hráčem České republiky!

MAREK SONNEVEND
PROSTĚJOV Podobně dramatický závěr základní části soutěže z hlediska postupových
vyhlídek do vyřazovacích bojů prostějovský hokej už dlouho nepamatuje. Ještě před dnešním
posledním kolem zůstává jedinou pevnou jistotou to, že si Jestřábi zahrají minimálně předkolo
play-off. Existuje však reálné šance, že proniknou přímo do čtvrtfinále! Na zásadní otázku dostaneme všichni odpověď už dnes, tj. v pondělí 13. února, něco kolem dvacáté hodiny. A co je
důležité, pokud Vykoukalovi hoši vyhrají v pražském Edenu, nemusí se ohlížet na žádného
z dalších svých soků a posunou se mezi elitní šestku. Na koho by pak narazili?

O VŠECH VARIANTÁCH ČTĚTE NA STRANĚ 47,
DALŠÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ PAK NAJDETE NA STRANÁCH 39 AŽ 41

 Ve Vrchoslavicích se uplynulou sobotu dopoledne konaly již
tradiční „Vepřové hody“, které
uspořádali místní hasiči.

➢

HÁZENÁ SE HLÁSÍ...
 O nadcházejícím víkendu odstartují boje ve druhé lize mužů. Jak jsou
na tom regionální zástupci?
strany 42-43

PIŠLA SI PRO Orli hrají o pohárový úspch,
ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

„PTIBÁBU“!
FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

 Uplynulý pátek se Zdenička
Kotzová objevila v pořadu České
televize na „dvojce“. Vidět jste
mohli reportáž týkající se robotické ruky, kterou využívá
v rámci rehabilitace v Nemocnici
Prostějov.
 Volejbalové juniorky proti
Plzni opět vylepšily svou pozici
v boji o Final Four, kadetky VK
AGEL usilující o záchranu byly
s Řepy úspěšné napůl.
Reportáže najdete na
www.vecernikpv.cz!

 Rozhovor s liberem
prostějovských Agelek
strana 47

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Akční fotografickou soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ovládla Jitka Vlachová
z Horního Štěpánova. Tato dáma poslala do redakce nejvydařenější snímek zimní krajiny, který
jste mohli vidět v minulém vydání. A uplynulý pátek si přišla do redakce pro slíbenou cenu.
Pět set korun šťastné výherkyni předal šéfredaktor Večerníku Petr Kozák.„Děkuji moc, penízky
věnuji své půlroční neteřince,“ zajiskřilo to v očích Jitky Vlachové.
(mik)

prvním soupe6em je Opava
PROSTĚJOV Až v semifinále si užijí letošní pohárovou premiéru
basketbalisté Prostějova. Pořádající klub Final Four byl nasazený
rovnou do finálového klání a ve druhé nejvýznamnější soutěži se
pokusí získat postavení na stupních vítězů. K tomu potřebuje urvat
minimálně jedno vítězství. První šanci bude mít tento pátek v rámci
semifinále FINAL FOUR ČESKÉHO POHÁRU proti Opavě. Začíná
se od 18.00 hodin.
„V naší situaci neexistuje lehký zápas. Nemůžeme říct, že nějaké utkání s jistotou vyhrajeme. Tým se přestavěl, chybí nám souhra. Pokusíme se to nahradit maximální bojovností a odvahou. Drobnou výhodou je skutečnost, že v poháru můžeme jenom získat,“ přemítá před
startem turnaje Zbyněk Choleva, kouč Prostějova.
V utkání proti Opavě mají Orli co napravovat. V domácím ligovém
utkání se slezským celkem prohráli, přestože v průběhu utkání vedli
až o patnáct bodů. V závěru ovšem dovolili soupeři výsledek otočit.
„To už je pryč, čas se nedá vrátit. Pohár je něco jiného než liga. Hrajeme doma před vlastními fanoušky a pokusíme se jim udělat radost,“
přeje si Choleva.
Na finále myslí i Slezané, kterým semifinálový los vyhovuje. „Bude se
hrát na prostějovské půdě, což bude výhoda domácího týmu. Pokud
se ovšem budeme držet své hry, měli bychom vyhrát,“ říká opavský
rozehrávač Radovan Kouřil, který ještě v minulé sezóně hrál za Orly.
„Potřebujeme si ale dát pozor na nové hráče v soupeřově dresu. Často
se stává, že nováčci v prvních zápasech předvedou něco výjimečného.
To je třeba pohlídat,“ uvědomuje si.
Druhé semifinálové utkání Nymburk - Pardubice začíná už v 15.00,
finálový souboj a duel o třetí místo jsou na programu v sobotu. (lv)

BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NEJEN
O POHÁRU ČTĚTE NA STRANÁCH 46 A 47
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

WSM LIGA - 51. KOLO
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PROSTĚJOV Nový ročník okresního
přeboru jednotlivců má za sebou již čtyři
ze sedmi kol a po odehrání více než poloviny soutěže se na čele usadil Pavel Vaculka. Šachista prostějovské Rošády postupně zdolal Aleše Hradského, Stanislava
Strejčka i Karla Meissela a jediný půlbod
ztratil za remízu s Karlem Virglerem, jako
jediný tak zatím ještě neprohrál.
Druhá pozice patří dalšímu členovi Rošády
Vladimíru Dvořákovi, nasazená jednička
zvládla tři duely vítězně, když si poradila s
Karlem Meisselem, Felixem Kubinou i Davidem Krejsou, avšak hned v samotném úvodu
ztroskotala na Karlu Virglerovi z SK Prostějov.
A právě ředitel turnaje zaujímá v tuto chvíli
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třetí pozici, když je o dalšího půl bodu zpět.
Mohl jít dokonce do vedení, leč v zatím posledním kole sedl na lep Aleši Hradskému,
sebral jeho „otráveného pěšce“ a v padesátém
kole musel vzdát. Díky tomuto úspěchu si
další člen „eskáčka“ udržel čtvrtou pozici. Na
kontě má dvě výhry, jednu porážku a zápas
proti zatím šestému Stanislavu Strejčkovi k
dobru.
Pořadí po 4. kole: 1. Pavel Vaculka 3,5 bodu,
2. Vladimír Dvořák (oba SK ROŠÁDA
Prostějov) 3 b., 3. Karel Virgler 2,5 b., 4. Aleš
Hradský 2 b., 5. Felix Kubina 1,5 b., 6. Stanislav Strejček a 7. Karel Meissel (všichni SK
Prostějov) 1 b., 8. David Krejsa (SK ROŠÁDA Prostějov) 0,5 b.
(spo)
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denthalerová, Boudová, Cruz, Strnadlová, Kociánová, libero Slavíková. Střídaly:
Marvanová, Baláková.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Stěžejní zápasy z hlediska upevnění
postupového místa do Final Four byly
tím důležitější, že jsme s Plzní měli před
vzájemnými souboji stejně bodů. Soupeře jsme ale od začátku tlačili servisem, dobře bránili a hladce získali první
dva sety. Problémy nastaly až ve třetím,
kdy hosté začali riskovat, což jsme neustáli na přihrávce. Čtvrtá sada však
už zase patřila naší dominanci. Odveta
měla stejný průběh. Opět dobrý vstup,
za stavu 2:0 polevení a zbytečný chaos
QD   \ >Q: n" 9UD n : 9]D
včetně mnoha chyb, následně zlepšení.
JUNIORKY
 * : I'   " QQ/'c P W^X
/ G/>/JM :   " L '  *>/ VK AGEL Prostějov - Volejbal Plzeň 3:1 Tentokrát však byl závěr dramatičtější,
R/' H < % !"&' ( " p!"  (15, 15, -22, 18) a 3:1 (15, 16, -18, 21)
když jsme se celou čtvrtou sadu tahali
 8  /  \ & QDQD: 9]D;D
Sestava Prostějova: Zatloukalová, Wei- o každý bod a rozhodla až koncovka.
PROSTĚJOV Postup do závěrečných
medailových bitev, který se u juniorských Agelek ocitl nedávno v nejistotě,
se nyní pomalu blíží k realitě. Výběr VK
U19 totiž v klíčových duelech zdolal Plzeň dvakrát 3:1, v nadstavbové skupině
extraligy o 1. až 6. místo je třetí a páté
příčce (nepostupové do play-off) odskočil na slibných šest bodů. Mnohem hůř
jsou na tom volejbalové kadetky Prostějova, které ve třetím dvoukole grupy o 7.
QD   \ >9: n" 9UD n : 9]D až 12. pozici porazily Řepy pouze jednou
 * ?   $ " P G& & /  a z devátého postu mají náskok jen tří boW^# P BQ a L_ " b[F P  ' $$ díků na jedenáctý flek posílající do baráže o záchranu. Tady to budou ještě nervy.
HQ PI+  "OR& J 

Těší mě natažení vítězné šňůry, holkám
gratuluji.“
Extraliga juniorek ČR 2016/17, nadstavbová skupina o 1. až 6. místo – pořadí po 6. kole: 1. Brno 32, 2. Olymp Praha
31, 3. Prostějov 22, 4. Žižkov 17, 5. Plzeň
16, 6. Šternberk 8.
KADETKY
VK AGEL Prostějov – SK Španielka
Řepy 3:1 (16, -20, 26, 20) a 0:3 (-18,
-10, -20)
Sestava Prostějova: Nečasová, Hradilová, Brodzianska, Krejčiříková, Svobodová,
Marvanová, libero Kocourková. Střídaly:
Korhoňová, Hůsková, Krátká, Smékalová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Nastoupili jsme bez nemocné první
nahrávačky Kláry Dvořáčkové, navíc se
pořád potýkáme s neustále omílaným

nasazením, které nedosahuje u všech hráček potřebných sta procent. Do úvodního
zápasu jsme ale odstartovali výborně, pak
polevili a nechali soupeře vyrovnat na 1:1.
Rozhodoval třetí set, kde jsme konečně
po delší době vybojovali vyrovnaný závěr.
A čtvrtou sadu se nám povedlo vítězně
dojet. Vítězství mělo holky nabudit, jenže
bohužel došlo k pravému opaku. A odveta
byla úplně špatná. Mizerný výkon bez týmové soudržnosti vedl k hladké porážce
a místo bodového odskočení od spodku
tabulky je situace dál hodně vyrovnaná. V
Českých Budějovicích nás tedy zase čekají nesmírně důležité bitvy.“
Extraliga kadetek ČR 2016/17, nadstavbová skupina o 7. až 12. místo - pořadí po 6. kole: 7. Přerov 30, 8. Střešovice
28, 9. Prostějov 20, 10. Řepy 18, 11. České Budějovice 17, 12. Ostrava 13. (son)
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Úterní derniéru prožilo
i prostějovské METRO
FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

ZÁBAVA NA Ú/ET
MLUV/ÍHO PREZIDENTA
PROSTĚJOV Jednoznačně nejžádanější divadelní představení posledních dní po celém tuzemsku s názvem „Ovčáček
čtveráček“ měli v úterní podvečer možnost zhlédnout i prostějovští diváci. Ne však v divadle, nýbrž na plátně Kina Metro
70, kde byl promítán přímý přenos z derniéry inscenace. Tento
„nekorektní“ kabaret inspirovaný životem Jiřího Ovčáčka,
mluvčího prezidenta republiky Miloše Zemana, a také několika přinejmenším zajímavými událostmi z politické scény
poslední doby rozhodně nenudil a diváci si tak přišli na své.
Večerník byl přímo u toho!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajství
ví
pro Večerník

Martin
PYTELA

Nejúspěšnější, nejpovedenější, v diskusích omílaný, vyzývající, smích vyvolávající, varující, humorný, ale také
podle některých urážející, nevhodný, vlezlý či dokonce trapný. Takový
byl a je nekorektní kabaret Ovčáček
čtveráček, jehož režisérem je Petr

Michálek. Tato divadelní inscenace
pocházející z půdy Městského divadla Zlín o sobě rozhodně dala vědět,
lidé o ni jevili a stále i jeví obrovský
zájem.
A o co se v ní vlastně jedná? Kabaret pojednává jednak o tom, kdo
vlastně Jiří Ovčáček, kterého v průběhu hry ztvárňuje Marek Příkazký
(a nutno říct, že opravdu dokonale).
Svoji pozornost věnuje několika
místy až absurdním událostem, ke
kterým na politické scéně v minulém roce došlo. K vidění byli tedy
mimo jiné i pan Brady, Daniel Hůlka, Jindřich Forejt, Bohuslav Sobotka či dalajláma.
Vzhledem k obrovské poptávce po
možnosti zhlédnout Ovčáčka čtve-

Starý ovák s mladým Ovákem aneb tém dv stovky v sále prostjovského kina polechtaly bránice.
Foto: Martin Pytela.

ráčka se poslední představení promítalo na plátna sedmdesáti českých
kin včetně prostějovského kina, jehož návštěvníci byli možností spatřit
podle některých hit roku potěšeni.
„Bylo to doopravdy zábavné, ovšem
pokud si představím, že jednotlivé
pasáže hry pojednávaly o skutečných událostech, již tolik důvodů

k úsměvu nemám,“ přiznal Lukáš,
student vysoké školy v Brně, že mu
při tomto pomyšlení zamrzá úsměv
na rtech.
K nekorektnímu kabaretu se vyjádřil i ředitel prostějovské knihovny
Aleš Procházka. „Skvělé představení.
Zpracování hry se mi velice líbilo,
je dobře, že tato hra vznikla. Ocenil

jsem také fakt, že svůj prostor dostaly i názory lidí z internetových diskusí,“ uvedl pro Večerník.
Nyní již diváci možnost zhlédnout toto představení hned tak
mít nebudou. Ovčáček v úterý završil svou divadelní kariéru a nyní
se již může naplno věnovat svým
politickým povinnostem.

Z VERNISÁŽE

Nesvadba p6edvedl brnkaqku Do prostjovského muzea

PROSTĚJOV Herec a bavič, kterého
zná téměř každé dítě, nahradil uplynulou sobotu prostějovským dětem
zábavu, o kterou přišly v prosinci vinou hercovy nemoci. Že by však děti
Michalu Nesvadbovi něco zazlívaly,
se říct rozhodně nedalo. Pouze se potvrdilo, jak je mezi dětmi stále více a víc
oblíbenější.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
Michala Nesvadbu zřejmě netřeba
představovat. Děti jej sledují v televizi,
hrají si s jeho hračkami. Mnozí z rodičů
také vyrůstali při sledování pořadu Kouzelná školka, který má na starosti právě
zmíněný herec, a dokáží se proto vžít do
situace dětí i pochopit, jakou mají radost
z toho, že svého hrdinu vidí naživo na
jevišti. V Městském divadle bylo v sobotu 11. února dopoledne pořádně veselo...
„Jako teta supluji mámu, po dlouhé
době jsem se vrátila z Anglie
a dlouho jsem nikde nebyla, tak jsme
se synovcem Davidem vyrazili. Je

FOTOGALERIE
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Michal Nesvadba a jeho povstné vlastnorun vyrobené rekvizity v akci.
Foto: Martin Pytela

velkým fandou Michala Nesvadby,
sleduje ho pravidelně v televizi a má
několik cédéček,“ svěřila se Večerníku
Kateřina, načež malý David rychle
dodal: „Mám taky Františka!“
A podle Večerníku nebyl určitě jediný.
Stačilo se rozhlédnout všude kolem,
kviděníbyloněkolikdesítekdětívdoprovodu rodičů, společně téměř vyprodali
celé divadlo. „Těšíme se moc, s malým
se na Michala díváme v televizi a dnes je
to spíše zkouška, jak dlouho vydrží sedět
v divadle, kde se ocitl poprvé v životě,“
prozradila Ivana, jedna z maminek.
Hnedodpočátkubylojasné,žeMichal
Nesvadba to s dětmi doopravdy umí,
po omluvě za svou nemoc vysvětlil,
o co dnes půjde. „Představení jsem pojmenoval ´Brnkačka´ z toho důvodu,
že jako malý jsem rád s tatínkem chodil
do cirkusu a tam jsem obdivoval klauny,

kteří uměli hrát na všechny hudební
nástroje. Teď to tedy vyzkouším já s tím
rozdílem, že si všechny hudební nástroje
sám vyrobím,“ představil program samotný herec. Následovala rozcvička pro
děti a poté došlo na soutěže, kdy vždy
jeden kluk a jedna holka byli pozváni
na pódium, aby spolupracovali s hlavní
hvězdou. Program byl velice pestrý,
a tak není divu, že děti byly z představení
doslova u vytržení. „Byl to pro ně
rozhodně obrovský zážitek, zvlášť když
si někteří z nich odnesli domů i drobné
suvenýry,“ konstatovala s úsměvem Jana
Maršálková, ředitelka Městského divadla
v Prostějově.
Na vystoupení Michala Nesvadby budou nejen děti ještě dlouho vzpomínat.
Jen škoda, že přes velký zájem Večerníku
pořídit exkluzivní rozhovor, bavič rázně
odmítl...

zavál VÍTR Z ORIENTU
PROSTĚJOV Unikátní soubor prací zvaný kjósabori je
od poloviny minulého týdne
k dispozici všem návštěvníkům
zdejšího muzea. A co vlastně
tento pro někoho zřejmě prapodivný název v sobě ukrývá? Jedná se
o umění tradiční japonské lakové
dřevořezby, které rozhodně stojí
za zhlédnutí...

Martin PYTELA
„Sbírku kjósabori, jejíž autorem je
Kjósa Suguri, se nám do Prostějova
podařilo získat díky naší dlouholeté
spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, které je orientálnímu
umění velice nakloněné. Soubor
sto šesti prací nám byl zapůjčen až
téměř do konce dubna,“ prozradila Večerníku Kamila Husaříková,
zástupkyně ředitele prostějovského
muzea. „V našem muzeu zatím
návštěvníci nikdy neměli možnost
spatřit něco podobného, tak jsem
zvědava, kolik jich přijde podívat
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Precizní zpracování u jednotlivých výtvor$ rozhodn nechybí. Foto: Martin Pytela

se na umění tradiční japonské lakové dřevořezby. Doufám, že co
nejvíce,“ vzkázala všem kulturním
přívržencům.
Dřevořezby, které jsou zde
k vidění, pocházejí z druhé
čtvrtiny až konce dvacátého
století. Samotný autor děl,
Japonec Kjósa Suguri, se narodil v
roce 1909 do uznávané rodiny. Na
uměleckou dráhu se dal již v dětství
a díky své práci si získal uznání za
schopnost „psát znaky nožem“. Zajímavé na umělecké kariéře tohoto
dřevořezbáře je i to, jakým způsobem
ji ukončil. Jednoho dne jednoduše

ohlásil, že končí, a tak i učinil... Od
té doby se již jeho ruka s řezbářským
nožem nikdy více nepotkala.
Pro většinu zájemců o umění se
výstava může zdát poněkud exotická
a netypická od těch, které jsou
v muzeu běžně k vidění. „Ovšem
to, že je něco netypické a odlišné
neznamená, že je to špatné, ba
někdy onen svěží vítr vanoucí třebas
i z Orientu může přinést něco lepšího
a dosud nepoznaného,“ svěřil se Jan
Neoral, jeden z prvních návštěvníků.
Ostatně se o tom můžete do
24. dubna v prostorách prostějovského
muzea sami přesvědčit...

PEKLO v Apollu Rozpoutala kapela DEBUSTROL

PROSTĚJOV Debustrol představil svým fanouškům po sedmi letech nové album, které nese název
Válka. U této příležitosti hudebníci
připravili i turné Válka tour 2017,
přičemž jednou ze zastávek byl
i prostějovský rockový klub Apollo 13. Asi se ani nedalo čekat, že
by legendy českého trashmetalu
nepředvedly něco, na co nejen příznivci kapely budou dlouho vzpomínat. Večerník může z osobní
zkušenosti, že to byl o páteční noci
pořádný nářez...
Pokud by někdo náhodou tuto velice
známou kapelu neznal a i přesto by
jeho kroky směřovaly do Apolla, okamžitě by zjistil, kdo že má zábavu na
starost. Všude, kam se člověk podíval,
byla k vidění trika a jiné kusy oblečení s nápisy Debustrolu, což bylo jasným důkazem, že příznivců mají tito

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
trashmetalisti i v Prostějově opravdu
mnoho.
„Tento styl hudby je pro mě to pravé!
Hudba, texty a hlavně ta show nemají
chybu. Rozhodně se nejedná o mou
poslední návštěvu na koncertech této
kapely,“ potvrdil dobře naladěný fanoušek Martin. Ostatně tanec, zpěv,
přátelské žduchanice pod pódiem,
dobrá nálada, tvrdá muzika, to vše
bylo možné v klubu vidět, slyšet či zažít. Aby také ne, když fanoušci museli
na nové album a s ním spojené turné
čekat sedm let, což je rozhodně dlouhá doba. Důvodem, proč nebyla des-

Legendy tuzemské metalové scény to v prostjovském Apollu rozbalily naplno a zaplnné hledišt pod pódiem pailo až do rána.

ka vydaná dříve, byl fakt, že Debustrol
koncertuje téměř bez přestávky, jeho
příznivci nedají Kolinssovi, Herr Milerovi, Zedovi a Trifidovi, což jsou
současní členové kapely, chvíli klidu...
Nové cédéčko Válka obsahuje hity

nové i staré, dle názoru Večerníku si
každý najde na novém kousku kapely něco pozitivního. „Možná by bylo
lepší napsat negativního, protože námětem skladeb je to, co členy skupiny
sere, ať už se jedná o situace spojené

například s církví, či válkami. Důležité
je, že i nové songy obsahují stále stejnou porci nářezu, na který jsme byli
od Debustrolu zvyklí,“ přidal Martin.
Fakt, že členové Debustrolu s některými skutečnostmi rozhodně

2x foto: Martin Pytela.

spokojeni nejsou, dokazovala
i energie přímo sršící z hudby, která
se ozývala v prostorách Apolla. Jak
na pódiu, tak pod ním a ostatně
v celém hudebním klubu to doslova
a do písmene vřelo.

společnost

saa
sa
aa

jjak
ak se
se pl
plesalo
lessalo s gj
gjw...
jw...

2x foto: Tomáš Kaláb

hejtmana Olomouckého kraje pro školství. Téma Mozarta zaznělo i ve zdravici
ředitele ústavu Michala Šmucra, když
zmínil hloupost a závist, s nimiž se velký talent musel vždy potýkat. „Maturita nebude lehká, to vám mohu slíbit,“
připomněl studentům nadcházející

Práv dekorované maturantky.

www.vecernikpv.cz
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Foto: Josef Popelka

samozřejmě chybět ani pohyblivé
obrázky. V maturitním videu studenti
sami sebe postupně vykreslili prostřednictvím činností, do nichž se každý
z nich pustí hned, jakmile ráno zazvoní
budík. Učinili tak s patřičným vtipem
a nadsázkou. Některé z nich nepříjemný signál zastihl třeba ve sněhové závěji
či u hospodského stolu.
„Až se příště narodím, chci studovat
na konickém gymnáziu. Tolik sportovkyň, opilců a spáčů jsem během
tak krátké doby zatím nikde jinde
neviděl,“ zhodnotil video Adam Sychrow, který celým večerem provázel.
Během samotného předávání stužek,

šerp a oscarových sošek se jednotliví
maturanti představovali prostřednictvím odpovědí na kvarteto otázek.
Zatímco v mnohém se jejich odpovědi výrazně lišily, v jednom bodě se
nápadně často shodovaly: „Na škole
jsme milovali hlavně zimu v jazykové učebně,“ prohlašovali s ironií sobě
vlastní. Po rozdání všech stužek, šerp
i Oscarů z rukou třídní učitelky Stanislavy Pospíšilové už hrábla do strun
kapela Frontmen z Jevíčka a zaplněný
„kulturák“ se pod zlatě vyvedeným nápisem Hollywood dal do tance, který
trval do brzkých ranních hodin včerejšího dne...

Na úvod plesu zatanili samotní maturanti na melodie ze známých film$.
Foto: Martin Zaoral

poslala do dodatečného zlatého setu,
který by musel rozhodnout o postupujícím.
Takový scénář by znamenal obrovské
překvapení, ale jihomoravský celek nedávno ukázal, že favorita svede na jeho
palubovce zaskočit. Ještě před úvodním pohárovým střetem totiž v prostějovském stánku vedl 2:1 na sady a sahal po nečekaném skolení současných
národních hegemonek. Vékáčko však
nepříznivý průběh navzdory početné
marodce nakonec obrátilo k výsledku
3:2, hned zkraje této sezóny navíc také

stačí získat

pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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neprostupné obrany MTV, který nadále dominoval - 25:17 a 2:0.
A přesvědčivé kralování lepšího protivní-í
ka výběr VK nijak neohrozil ani ve třetím
dílu. Právě naopak, neboť místo vykřesání
jiskry naděje čerstvý premiant Němecc
kého poháru válcoval Hindriksen a spol.
od samotného začátku jako nemilosrdný
stroj (2:0, 4:1, 9:2). Dolů tlačená hostující družina se neměla čím chytit, jen
chvilkově jí pomohl účinnější servis - 9:5.
V celkovém kontextu postrádal Prostějov vysokou mezinárodní kvalitu, kterou
stuttgartský mančaft bez viditelnějších
slabin evidentně oplývá. Šňůrou tří bodů
za sebou z 11:7 na 14:7 ještě umocnil
svou všeobecnou pohodu a konstantně
dobrým výkonem dovedl střetnutí do
jasného konce - 25:14 a 3:0.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

Také šéf prostějovského volejbalového oddílu Petr Chytil věří, že ještě
není nic ztraceno. A myslí si, že k případnému otočení mizerně rozjeté
série mohou ženám vékáčka hodně
pomoct diváci, jejich vydatná přízeň.
„Pokud něco nevychází nebo se nedaří,
je důležité dál věřit ve zlepšení. Proto
bychom byli velmi rádi, kdyby naši fanoušci ani po nepovedeném zápase ve
Stuttgartu na družstvo nezanevřeli a na
odvetu jej přišli povzbudit v co nejhojnějším počtu. Pokud holky ucítí v zádech velkou podporu příznivců a budou
se moci opřít o bouřlivou atmosféru, tak
zdaleka nemusí být ještě nic ztraceno,“
zdůraznil předseda správní rady VK
AGEL směrem k druhému měření sil
s Allianz MTV. Na řadu přijde ve středu 22. února od 18.00 hodin v hale
Sportcentra DDM Prostějov.

extraligově uspělo na hřišti KP 3:1.
Každopádně svěřenky slovenského lodivoda Marka Rojka jdou od
začátku soutěžního ročníku po výý
konnostní stránce nahoru a vedle
atakování elitního kvarteta UNIQA
extraligy dokázaly projít i do osmifinále evropského Challenge Cupu,
kde vypadly s Ostravou. Družstvo
okolo zkušené kapitánky Michaely
Doležalové nejvíc spoléhá na údernou univerzálku Vendulu Měrkovou,
nebezpečné dokážou být rovněž smečařky (Salanciová, Polášková, Suchá)

či americké blokařkyy (Brown, Potts).
„Pro nás je postup do finále Českého
poháru maximálně důležitý, neboť byy
chom moc rádi získali jubilejní desáté
vítězství v této soutěži bez přerušení.
Proto je prioritou co nejrychleji vyy
hrát jeden potřebný set a tím si zajistit
klidné splnění úkolu bez zbytečných
nervů. Současně platí, že doma určitě nechceme podlehnout, tudíž půjdeme za výhrou v celém utkání při
odvedení co nejlepšího výkonu,“ shrnul kouč ženského výběru VK Peter
Goga.
(son)

neporazitelnost v soutěži je příjemným
bonusem navíc. Zároveň si uvědomujeme, kde nás tlačí bota a na čem je tedy
ppotřeba nejvíc
j pracovat,
p
“ shrnul dlouhodobou fázi UNIQA extraligy ČR
2016/17 kouč Agelek Peter Goga.
Do nadstavbové skupiny o 1. až 4. místo vstoupí prostějovský tým v sobotu
18. února, a to nezvykle venku, konkrétně
na Olympu Praha. „Z první pozice jsme
měli podle platného rozlosování začínat
tradičně doma, ale kvůli basketbalovému
Final Four Českého poháru o nejbližším
víkendu v Prostějově a tím obsazení haly
Sportcentra DDM jsme si s Olympem
domluvili prohození pořadatelství. Nyní
tak pojedeme do Prahy a soupeřky k nám
zavítají až před polovinou března,“ vysvětlil
Goga.
(son)

„Jsme zklamaní, že se nám nepovedlo
uhrát tady dva sety a nepostoupili jsme
do elitní čtyřky pro nadstavbovou část.
Do střetnutí jsme vstoupili bojácně
a tím domácí uklidnili. Kromě třetí
sady byli lepší, i když ve čtvrtém setu
se přidala také nešťastná rozhodnutí sudích. Tam nám soupeř hodně odskočil
a svůj náskok pak uhájil,“ hodnotil asistent lodivoda KP Radim Vlček.
Olomouc se posunula na druhou pozici díky zvládnutí výše zmíněného
mače v Praze a své vyšší postavení následně potvrdila suverénním triumfem
ve čtvrteční předehrávce 18. dějství na
půdě „spřáteleného“ Šternberka. Při
výsledku 0:3 (-17, -16, -4) se zrodil dílčí rekord v dějství číslo tři, kde drcené
Sokolky získaly pouhé čtyři výměny!
„Úvodní dva sety jsme nehráli špatný volejbal, ale chyběla nám odvaha
v útoku. Což na tak silného protivníka nestačilo,“ konstatoval kormidelník TJ Martin Hroch. „Zápas jsme
měli pod kontrolou, neboť máme
zkušenější družstvo než domácí.
V hodně jednoznačné třetí sadě
jsme soupeře výrazně zatlačili servisem,“ rekapituloval derby spokojený
trenér UP Jiří Teplý.
Z celé základní fáze již zbývá zmínit
jediné sobotní střetnutí, ve kterém

Termíny jednotlivých střetnutí se ještě mohou změnit.

19. kolo, sobota 18. února, 17.00 hodin: PVK Olymp Praha – VK AGEL
Prostějov, VK UP Olomouc – TJ Ostrava.
20. kolo, sobota 25. února, 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov – VK UP
Olomouc, PVK Olymp Praha – TJ Ostrava.
21. kolo, sobota 4. března, 17.00 hodin: TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov,
VK UP Olomouc – PVK Olymp Praha.
22. kolo, sobota 11. března, 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov – PVK
Olymp Praha, TJ Ostrava – VK UP Olomouc.
23. kolo, sobota 18. března, 17.00 hodin: VK UP Olomouc – VK AGEL
Prostějov, TJ Ostrava – PVK Olymp Praha.
24. kolo, sobota 25. března, 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava, PVK Olymp Praha – VK UP Olomouc.
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měl beznadějně poslední Fénix Brno
na dosah svůj premiérový bodový zisk
v tomto soutěžním ročníku. Nakonec
však smolně podlehl Frýdku-Místku
1:3 (-20, 22, -18, -34) a severomoravský soubor se díky tomu vyšvihl
na šesté místo před sedmý Šternberk
i osmý Přerov.
„Odehráli jsme dobré utkání především ve druhé a čtvrté sadě. Škoda
neproměněných setbolů v tom posledním, neboť věřím, že v tiebreaku
bychom zápas dovedli do vítězného
konce,“ mrzelo brněnského kouče
Zdeňka Janouška. „Od začátku jsme
byli nervózní, což se promítlo do
všech herních činností. Za těsné vítězství můžeme být rádi, neboť soupeř
byl nebojácný a v náš prospěch rozhodlo volejbalové štěstí,“ uznal zkušený bard z lavičky Sokola Leopold
Tůma.
(son)

Prostějov
j (son) Prvními finalistkami
Českého poháru žen 2016/17 se staly
volejbalistky Olomouce. V semifinále
k tomu musely překonat nebezpečnou
Ostravu, což se jim nakonec povedlo
možná hladším způsobem, než se původně očekávalo.
V úvodním vzájemném duelu předchozí týden to však byla velká bitva,
když výběr TJ doma podlehl těsně
2:3 (19, -15, -17, 7, -12). Přesto mírný
favorit úspěšněji zvládl rozhodující tiebreak a v odvetě na vlastním hřišti mu
k postupu do finále stačilo jakékoliv
vítězství.
To se skutečně zrodilo, přičemž mělo
poněkud drtivý nádech. Kolektiv UP
totiž soupeře vyklepl jasně 3:0 (17,
17, 16).
Ženyy VK AGEL odvetné semifinále ČP teprve čeká tuto středu proti
Královu Poli a k postupu potřebují
získat jedinou
j
sadu, tudíž se slibně rýsuje finále letošního Českého
poháru Prostějov versus Olomouc.
Což by 1. března od 17.00 hodin
v olomoucké Sportovní hale Univerzity Palackého pod organizační takk
tovkou prostějovské marketingové
agentury TK PLUS znamenalo divácky nadmíru atraktivní zážitek při
sledování nesmlouvavé řežby dvou
zástupců pořádající Hané a současně krajských rivalů.

UP je ve finále
Èeského poháru

Prostějov (son) - Zase o něco kvalitt
nější je tým olomouckých volejbalistek. Poté, co od začátku nového kalendářního roku vedení UP ppřeřadilo do
svého kádru ze Šternberka staženou
a velmi zkušenou univerzálku Janu
Napolitano (za svobodna Šenkovou),
přivedlo čerstvě další posilu. A poměrr
ně zvučnou!
Není jí totiž nikdo jiný, než prostějovským fanouškům dobře známá
Ivana Bramborová, nyní už provdaná Mifková. Příznivci Agelek oblíbená Ivča působila ve vékáčku dlouhé tři roky (2009 až 2011) a svou
drtivou levačkou pořádně větrala
obrany soupeřů. Teď se jednatřicetiletá slovenská smečařka působící
v posledních sezónách v Itálii vrací po
mateřské přestávce, přičemž zamířila
ke konkurentovi do hanácké metropole. „Mám kopec energie. Tréninky si užívám a nejen díky pauze, ale
i díky kolektivu. Holky jsou skvělé,
hned od začátku jsem se mezi nimi
cítila výborně. Mám radost, že můj
příchod sem klapnul. Olomouc je
krásné město a na Moravě se cítím
jako doma,“ řekla Mifková.

„Olmik“ získal
Bramborovou
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Favoritovi v úvodu pomohla kvalitním
servisem kapitánka Hindriksen k šesti-i
bodové šňůře z 0:1 na 6:1, zatímco hosté
vzápětí třikrát za sebou zablokovali přímo

PROSTĚJOV
V Prostějovské volejbazavřely základní část UNIQA
y žen ČR 2016/17 povinítězstvím 3:0 nad sedmým
em, leč hlavně v závěru měly
kaně velké problémy. Soupeř
kání osmnáctého kola soutěže
e zlepšoval a ve třetím setu se
hodně blízko k prodloužení
zápasu. Favorizovaná ekipa
kovou možnost o kousek neila, čímž do nadstavby půjde
okem šesti bodů na druhou
uc.

na zem - 6:4. Další problémy vznikly vékáčku při čtyřech inkasovaných bodech
v řadě vinou zhoršené přihrávky (z 11:5
na 11:9), ale jinak mělo jasně navrch. Přerovské hráčky mnohem častěji chybovaly
jak pod tlakem, tak nevynuceně a lídr taa
bulky znovu rychle získal uklidňující náá
skok 18:10. Stejně tak závěr vstupní sady
byl naprosto jednoznačný - 25:13 a 1:0.
Zkraje druhé části ale domácí plejerr
ky vypadly z role, čehož probuzený
protivník využil k aktivnímu nástupu
(0:3). Jakmile přerovským děvčatům
vycházelo podání, potýkaly se Gogovy
svěřenky s příjmem a po jejich herní
převaze nezůstalo ani památky. Takhle
se hanácké soupeřky opětovně dostaly
zajímavě nahoru, tentokrát dokonce
8:12. Nicméně Agelky na rodící se nebezpečí okamžitě zareagovaly celkovým zkvalitněním svého výkonu, když
zase skvěle servírovala Hindriksen.
A sedm bodů bez přerušení na 15:12
poslalo set předpokládaným směrem,
byť družstvo pod vedením Dity Gálíkové vzdorovalo až do konce - 25:20 a 2:0.

Postupný růst výkonu Přerova se projevil též na startu třetího dějství - 0:2.
V tomto případě sice Prostějovanky
zabraly dříve, ovšem obrat na 4:2 jim
pohodu nezajistil. Hostující kolektiv
nepřestával bojovat a zanedlouho skóre
znovu otočil (5:6), po kralující pasáži

VK pro změnu zlikvidoval manko zásluhou účinného podání L. Kohoutové
(z 11:7 na 11:12). A za několik minut se
mu povedl další nečekaný zvrat ze 17:16
na 17:19, což pro obhájkyně národních
titulů znamenalo reálnou hrozbu ztráty
sady. Outsider bez svého nemocného

Dita GÁLÍKOVÁ
Á - zaskakující
j trenérka Volejbal
j
Pøerov
„Holky hrály bez stresu a bez nervů, uvolněně pro radost. Což se hned promítlo
do lepšího výkonu než v předchozích utkáních, kdy jsme byly v křeči. Přesto
produkujeme víc hloupých chyb než většina soupeřů a z toho důvodu často
prohráváme. Tentokrát ale tým zabojoval pro nemocného trenéra, takový volejbal z naší strany ho myslím mohl potěšit.“

Peter GOGA
A - hlavní trenér VK AGEL Prostìjov
„Chtěli jsme nechat odpočinout většinu hráček, které táhnou celou sezónu,
a současně zapojit mladé libero Terezu Slavíkovou. Což se povedlo a s tímhle
můžeme být spokojeni, na hřiště se dostala všechna děvčata kromě Verči Tinklové. Samozřejmě jsem si myslel, že i tak vyhrajeme větším rozdílem, zatímco
závěr utkání byl až příliš vyrovnaný. Aspoň že jsme neztratili žádný set a priorita
se zapojením téměř celé soupisky byla splněna.“
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:1, 6:1,
6:4, 9:4, 11:5, 11:9, 16:9, 18:10,
19:12, 24:12, 25:13. Druhý set:
0:3, 2:3, 4:4, 4:6, 6:6, 7:7, 7:10,
8:12, 15:12, 17:15, 20:15, 22:16,
23:19, 25:20. 7ĜHWt VHW 0:2, 4:2,
4:4, 5:6, 9:6, 11:7, 11:12, 14:12,
15:15, 17:16, 17:19, 19:19, 22:20,
22:22, 24:23, 26:24.
kouče sympaticky dřel, donutil domácí
výběr obávat se o každou výměnu a vše
nakonec dopadlo nejtěsnějším poměrem – 26:24 a 3:0.
Statistiky z utkání najdete na straně
26, podrobnější údaje od zítřka na
www.vecernikpv.cz!
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S Přerovem nejprve pohoda, pak nervy...

PROSTĚJOV
V Ostravské volejbalisttmiérově ve svých novodobých
ch působí na evropské poháá
céně a hned dosáhly historicspěchu v podobě postupu do
nále Challenge Cupu, tedy třeyšší soutěže klubů na starém
entu.
moravský celek se tak daleko
paradoxně přes jiný český tým
o Pole. Osmifinálovýý los svedl
obě dva zástupce ČR a mírný
po domácím triumfu 3:0 v prvv
ájemném duelu zvládl vítězně
nkovní odvetu, tentokrát z pohostitelského KP 1:3 (12, -20,
9).
ím CEV Cupu, kde bojují (zaa
úspěšně) ženy VK AGEL Prosi skvěle vede družstvo, které na
m vyřadily z kvalifikace ChamLeague. Maďarský Linamar Béa totiž v úvodním osmifinále
rancouzské VB Beziers 3:1 (-23,
23) a má slibně nakročeno mezi
elitní osmičku.
Přidáváme i aktuální výsledky Ligy
mistryň, která měla na programu
duely 4. kola základní části. Najdete je na straně 26 dnešního vydání.
(son)

PROSTĚJOV Do poslední chvíle dramatická byla základní část
UNIQA extraligy volejbalistek ČR
2016/2017. Sice pouze v jediném,
zato klíčovém ohledu, neboť se bojovalo o poslední postupovou příčku do horní nadstavbové grupy.
Olymp Praha si v téhle bitvě mohl
pomoct již v úterý, kdyby z dohrávky
16. kola vytěžil nějaký bodový zisk
proti Olomouci. Leč nestalo se, domácí podlehli 0:3 (-18, -22, -24). „Nesehráli jsme špatný zápas, ale soupeř
téměř nechyboval a čekal na naše chyy
by, které bohužel přišly. Rozhodující
utkání nás ovšem teprve čeká,“ nadhodil trenér PVK Stanislav Mitáč.
Měl pravdu a stěžejní duel jeho svěřenky zvládly na jedničku, když v přímém
souboji o čtvrtý post zdolaly Královo
Pole 3:1 (15, 23, -21, 17). Dosáhly tím
přesně takového výsledku, jaký potřebovaly k tabulkovému přeskočení svého rivala a k průniku do skupiny A1.
Doslova za minutu dvanáct!
„První dva sety jsme lépe servírovali
i přijímali, ve třetím hosté přitlačili na
podání a nám docházely síly v útoku.
Pomohli jsme si výborným vstupem do
čtvrté sady na servisu a mně nezbývá,
než poděkovat děvčatům za bojovnost
i postup,“ radoval se kouč Olympu Mitáč.

POKRAČOVALY Do elitní skupiny nakonec pronikl Olymp
evropské poháry

PROSTĚJOV
V Základní část aktuálnííníku extraligové soutěže zvládly
istky VK AGEL Prostějov bez
y, byť ztratily dva bodíky za těsná
í 3:2 nad Olomoucí i KP Brno.
y ostatní duely vyhrály jasnějměrem (osmkrát 3:0, šestkrát
v čele průběžné tabulky drží
dový náskok před druhou Olotřetí Ostrava pak ztrácí dokonce
bodů.
dobře víme, že v některých zásme se herně trápili a naše výý
t nebyla celou dobu rozhodně
Na druhou stranu jsme dokázali
h momentech zabojovat a díky
pakovaně otáčet nepříznivý průž se cení. Důležité je, že vedeme
s určitým odstupem, dosavadní

Do nadstavby vstoupí Prostějovv v sobotu na Olympu

PROSTĚJOV
V V komfortní situaci
olejbalistky VK AGEL Proso odvetného střetnutí semifieského poháru žen 2016/17
Královu Poli, jež přivítají tuto
15. února od 17.00 hodin
Sportcentra DDM.
zájemný duel totiž ovládly na
ké půdě jasně 3:0 a k průniinálového mače jim tedy stačí
cím prostředí zisk jedné sady.
jjistě si tedyy Hanačkyy zahrajíj
ČP již podesáté za sebou, pouze šokující porážka 0:3 by dvojzápas

1(=(0ŏ(/$ K postupu do finále ČP JEDEN SET

jubileum...

B
Mysliveckému plesu vévodily ZVĚŘINOVÉ MEDAILONKY DEBAKL

Červený koberec a oscarové nominace. Maturanti z Konice si letos na přípravě plesu skutečně mákli. Na rozdíl
od řady svých kolegů své téma očividně začali zpracovávat s dostatečným
předstihem a také s pozoruhodnou
důsledností. Málokdy se například
vidí, aby výzdobu sálu na únorovém
plese již tvořily zvětšeniny snímků,
které budou použity na maturitním
table. Na nich studenti věrně ztvárnili
své oblíbené hrdiny stříbrného plátna.
Při daném tématu nemohly na plese

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

vaní šťastlivci si domů odnášeli zajíce, bažanty, krocana nebo perličku,“
vyjmenoval Jaroslav Mráček z OMS
Prostějov.
Někteří z výherců se o následujícím
víkendu mohli projet luxusními
předváděcími automobily značky
Mercedes, Ford nebo Opel. Radost určitě udělal i vyhlídkový let
nad naší krásnou krajinou či nová
sekačka na trávu. Celá zábava se ve
skvělém tempu nesla až do ranních
hodin, následně byli hosté rozvezeni
připraveným autobusem do svých
domovů. „Jsme rádi, že po celý večer
převládala opravdu pohodová nálada všech účastníků. Děkuji všem,
kteří se na přípravě plesu podíleli,“
vzkázal Mráček.
(red)

PROSTĚJOV Uplynulý pátek přišla řada na maturanty ze Střední
školy automobilní v Prostějově.
Ano, řeč je o maturitním plesu,
který si žáci společně s třídními
učitelkami pro příbuzné, kamarády a další příchozí pečlivě připravili. Tématem večera byl Fantom
opery a podle něj to také v Národním domě vypadalo... Večerník
sledoval všechno pěkně zblízka.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

ČELČICE Poslední lednový pátek proběhl v kulturním domě
v Čelčicích tradiční myslivecký
ples, pořádaný Okresním mysliveckým spolkem v Prostějově.
Ve vyzdobeném sále se sešly více
než tři stovky hostů, které přivítal
předseda OMS Jan Toman. Ples
dále zahájily slavnostní fanfáry
v podání Aloise Bartoše, poté již
skupina Novios naladila všechny
tak, že od začátku až do konce večera byl parket zaplněn...
K mysliveckému plesu patří také
pravá myslivecká kuchyně. Mistr Bohatá tombola byla plná zviny i dalších cen.
Foto: Jitka Procházková
Na parketu elického kulturáku bylo skuten plno. Foto: Jitka Procházková
kuchař Petr Srostlík proto připravil
čtyři druhy pokrmů z jelena siky moc chutnaly. A nejen to, ale i výbor- Bohatá tombola byla plná zvěřiny a v hlavní tombole dalších čtyřiadva- lončák, dále pět selat divočáka, dva
a divočáka. Zvláště zvěřinové medai- ná svíčková, pečené maso se zelím či a dalších hodnotných cen. V ru- cet cen. „Hlavní cenou byl padesáti- kusy mufloní zvěře, jeden jelen sika,
lonky s houbovou omáčkou hostům zvěřinový guláš sklidili slova uznání. ličkové tombole bylo 225 výher kilový divočák, v myslivecké mluvě jeden kus zvěře dančí. Další vyloso-

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

tříd M2A a M2C. O zábavu se kromě
samotných aktérů starala především
hudební kapela Romantika, která
hrála až do ranních hodin pro všechny přítomně ať už k tanci, či poslechu.
Ještě před půlnočním gongem přišlo
i překvapení ze strany maturantů, kteří nacvičili tanec speciálně pro tuto
příležitost. Žákyně měly přitom na
sobě kombinézy pro automechaniky,
takže celá scénka byla o to vtipnější.
Samozřejmostí maturitních plesů je
i tombola, když bylo k dispozici přes
sto dvacet cen.
S průběhem plesu byla spokojená
i jedna z maturantek Nicol Hrubanová: „Na ples jsem se moc těšila, vše
nám vyšlo a bylo to vážně super! Moc
jsem si to užila, škoda že ´maturiťák´
je pouze jeden,“ zhodnotila pro Večerník.

www.vecernikpv.cz
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ļ
FANTOM MATURITY pohltil studenty SSA

nelehké týdny a své vystoupení zakončil romanticky. „Nezapomeňte na lásku,
protože i ta ke studentskému životu patří,“ pronesl před přípitkem.
Nejen k prvnímu tanci maturantů
s jejich blízkými pak hrála kapela Kanci
paní nadlesní.

Foto: Tomáš Kaláb

BYLI JSME
U TOHO

18.2.

17.2.

Městské divadlo v Prostějově
Mánes
Sokolovna Mostkovice
SDH Mostkovice
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Trivis, SŠ veřejnoprávní Prostějov
XXIII. Zemědělsko-potravinářský ples Společenský dům Prostějov
Okresní agrární komora Prostějov
Obecní ples
Sokolovna Dubany
Obec Vrbátky
Maškarní bál
Sokolovna Smržice
TJ Sokol Smržice
Zahrádkářský ples
Kulturní dům Čelčice
Zahrádkářský spolek Čelčice
Ples Župy sokolské
Sokolovna Kostelec n/H
Župa sokolská – Prostějov
Hasičský ples
Kulturní dům Lipová
SDH Lipová
Ples Spolku Plumlovských nadšenců Kulturní dům Žárovice
SPN Žárovice
Reprezentační ples lékařů
Městské divadlo v Prostějově
ČLK
Společenský ples
Sokolovna Určice
TJ Sokol Určice
Hasičský ples

17.2.

těm, které mají jako třídní učitelky na
starost Alena Popelková a Andrea Víchová. Prvně jmenovaná se s Večerníkem podělila o své pocity. „Na dnešní
den jsme se připravovali opravdu
bedlivě a myslím si, že to také přineslo kýžený efekt. Byl to opravdu krásný
večer. Co vám budu povídat, pro mě
se jednalo jednoznačně o nejlepší ples
letošní sezóny,“ usmála se a bylo vidět,
že si společně s ostatními ples opravdu užila.
Vše odstartovalo krátkým videem,
EXKLUZIVNÍ
NÍ
které si budoucí maturanti připravili.
reportáž
Následovalo předtančení v podání
pro Večerník
tanečního souboru BUĎ ZUŠ, který
Martin
zastupoval pár Robert Volek a Terezie
Lízalová. Poté již na řadu přišel slavPYTELA
nostní ceremoniál, který byl hlavní
Páteční večer v „Národě“ patřil žákům podstatou celého plesu, tedy samotStřední školy automobilní, konkrétně né stužkování studentů a studentek

JESENEC Charlie Chaplin, Jack
Sparrow, Mia Wallace, Darth Vader, Bridget Jones či Catwoman.
Hodně pestrá společnost se sešla
uplynulou sobotu v Jesenci. Stylově vyzdobený sál místního „kulturáku“ totiž hostil maturitní ples
oktávy Gymnázia Konice. A jak
se zdá, zkouška z dospělosti letos
v Konici prověří samé hvězdy...

Maturanti z Konice si odnesli OSCARY

Studenty pozdravili námstek hejtmana Ladislav Hynek Studenti prostednictvím svých zástupc$ podkovali rodi(vlevo) a editel Michal Šmucr.
$m a pedagog$m.

F o too r e poo r táá ž

Už samotné předtančení evokovalo
dobu geniálního skladatele a v bílých
parukách se představili i moderátoři
večera. Při představení jednotlivých
tříd maturantů se na parketu střídaly
průřezy hudebními epochami, k vidění

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

byl klasický valčík, promenáda, úryvky
z muzikálu Pomáda, aerobik i street
dance. Poté se do centra dění dostali
třídní učitelé, jejichž milou povinností
bylo předat slavnostní šerpy svým svěřencům. Zvlášť pěknou památkou na
studentská léta byly šerpy opatřené přezdívkou adepta zkoušky z dospělosti.
„Přeji vám, aby se vám v životě dařilo
stejně jako dnes odpoledne biatlonistce
Gabriele Koukalové, abyste byli zlatí,“
využil aktuální příměr z biatlonového
šampionátu Ladislav Hynek, náměstek

PROSTĚJOV Společenský dům byl uplynulý pátek večer
svědkem velkolepého reprezentačního plesu Gymnázia Jiřího
Wolkera Prostějov, při němž byli šerpou dekorováni maturanti
jak čtyřletého, tak osmiletého studia. Nejen slavnostní akt se nesl v mozartovském duchu a maturanti při představování svých
tříd předvedli nečekané taneční kreace. Večerník byl u toho!

připomněl na plese
GJW ředitel Šmucr

PLESY

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

v Prostjov a jeho okolí
Hanácký
k b
bál

17.2.

letos slavíme jubileum...

„NEZAPOMETE
NA LÁSKU,“

28

volejbal

MAREIKE HINDRIKSEN
M

ŽHAVÁ NOVINKA
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statistické srovnání

„Ve středu ve Stuttgartu to vůbec nebyl příjemný zážitek. Vrátila jsem se domů do rodd
né země a navíc na místo, kde jsem rok působila, a takhle to dopadlo. Přitom vůbec
nevím, co se stalo. V rámci přípravy na utkání jsme sledovaly aspoň deset DVD záá
znamů ze zápasů MTV Allianz, přesto jsme se vůbec nedokázaly vypořádat s jeho
silným podáním. Jako by nás soupeř doslova vystřílel z SCHARReny. Pokud vám ve
volejbalu nic nefunguje, tak můžete bojovat jak chcete, ale prostě to nejde. Dlouhá cesta
zpět do Prostějova samozřejmě nebyla veselá, ale jasně jsme si řekly, že po hrubě nee
vydařeném utkání v Německu chceme další střetnutí s Přerovem zvládnout mnohem
lepším výkonem a bez problémů. Zpočátku se to dařilo, hrály jsme docela dobře. S při-i
bývajícím časem se však stále víc projevovalo, že momentálně nejsme v herní pohodě, a
hlavně ke konci nás soupeř
p dost potrápil.
p p Podstatné je
j vítězství tři nula i to, abychom
y
se
do dalších soubojů rychle zlepšovaly. Čekají nás teď silnější protivníci a průměr by na
ně nestačil.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

aneb pohled
Mareike Hindriksen

www.vecernikpv.cz

Shání se úèko!

Několik posledních zápasů prostějovských volejbalistek po nedávném
odchodu turecké akvizice Yeliz Basa
odkrylo závažný problém: velkou
slabinu na univerzálu! Kubánské
dvojce VK na tomto klíčovém postu Heidy Rodriguez se při její herní nevyrovnanosti moc nedaří, trn
z paty účinně nevytáhly ani střídající
smečařky zkoušené na dané pozici
Barbora Gambová či Lucie Nová. Po
uplynulém týdnu tak situace vyústila
v jasný závěr, že Agelky potřebují do
svého středu kvalitní účko. „Dělám,
co můžu, abychom nějakou skutečně
dobrou posilu přivedli. Uzávěrka přestupů je sedmnáctého února,“ prozradil Večerníku sportovní manažer
a zároveň kouč vékáčka Peter Goga.
Jak už Večerník informoval, angažování Terezy Rossi (za svobodna Matuszkové) nevyšlo. Klapne tedy něco
přínosného do pátku?

( '
debut Slavíkové

Vzhledem k odchodu Yeliz Basa
byla do momentálně jedenáctičlenného kádru VK AGEL zařazena pro soutěžní duely coby
dvanáctá hráčka mladá odchovankyně oddílu Tereza Slavíková. Velmi talentovaná reprezentantka ČR
v mládežnických kategoriích cestovala s prostějovským týmem
i do Stuttgartu, kde však do úvodního osmifinále CEV Cupu nenaskočila. Příležitost naopak dostala
v sobotním extraligovém souboji
s Přerovem. Pro Terku však nešlo
o úplnou premiéru v nejvyšší české soutěži žen, neboť tu si zahrála
již během minulé sezóny za SG
Brno. Debut v mistráku dospělé
kategorie za mateřský klub to však
každopádně byl a Slavíková jej
zvládla více než solidně. Padesátiprocentní úspěšnost na přihrávce
a řada dobrých zákroků při obraně
v poli vystavily této ambiciózní bojovnici hezké vysvědčení.
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Minulý týden
M
n otevřely prostějovské volejbbalistky výsledkovým propadákem ve
Stuttggartu, kde se žádné z členek VK moc
nedařilo aani herně. Jakýs takýs výkonnostní
standard si naa německé půdě udržela alespoň první nahrávačka Hindriksen, která solidně nahrávala
a velice dobře vypomáhala fungující obraně. Přihrávka i zakon
nčení coby největší propadáky českých
mistryň vůbec n
nešly za ní. Po návratu domů Agelky
extraligově přiivítaly Přerov a v tomhle krajském
derby Mareike excelovala. Nejenže znovu předvedla svou nahrávačskou
nahráva
kvalitu, ale navíc vynikajícím
servisem uštědřila soupeři zřídka vídaných osm es! Dosáhla tím devíti bodů
a celkové užitečnosti plus sedm, kromě toho jako správná kapitánka neustále
burcovala místy tápající parťačky z kolektivu.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

")4h$"*#='W##&2#'/"/

letos slavíme

to znamená nějaký záměr, ne jen bezhlaa
vě bouchnout míč před sebe, a současně
i odvahu a razanci, nikoliv ustrašenost.
Pokud tohle dokážeme, přidáme také na
přihrávce a minimálně zopakujeme dobrou obranu, můžeme s Allianzem hrát vyy
rovnaně. Případně ho třeba i porazit nebo
dokonce bojovat o postup, ačkoliv nám

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

Goga. „Kromě naší útočné sterility pak
značný problém spočíval také v kvalitě
podání. Oba týmy zkazily přibližně stejný počet servisů, ale zatímco my jsme
vyprodukovali jediné eso, Stuttgart jich
nasázel o deset víc. Celkově nás dostával
pod nemalý tlak na přihrávce a my jsme
naopak protivníka souvisleji tlačit vůbec
nedokázali. Navíc mančaft srážely chyy
by v sériích, například zkažené podání
a vzápětí dvě inkasovaná esa. Nejlepší
útok jsme paradoxně měli ve druhém
setu, kdy nás trápil nejhorší příjem.
Prostě se nám nikdy nesešly všechny činnosti najednou, abychom hráli kolektivně dobře. Naopak pořád bylo něco
špatně, a proto střetnutí dopadlo tak
vysokou porážkou,
u “ analyzoval Goga.
Co s tím?? „Do odvety potřebujeme
zlepšit úplně všechno, hlavně pak servis
a útok! Zakončení musí mít hlavu a patu,
po prvním vzájemném duelu venku asi
moc lidí nevěří. My však rozhodně nic nebalíme, naopak se ještě hodláme rvát. Působení na evropské scéně je pro nás moc
důležité a budeme v přípravě ze všech sil
pracovat, abychom odčinili nepříznivý
dojem z německého souboje,“ ujistil lodi-i
vod prostějovských volejbalistek.

značnou část cesty z Prahy do Norimberka jeli právě po této cestě Via Caroli. Místy byla mlha, ale panu řidiči se
jelo dobře,“ prozradil na úvod Navrátil
s úsměvem.
I pro něho osobně měla německá výprava historický přesah. „Vracel jsem se do
Stuttgartu téměř po třiceti letech. V roce
1989 jjsem tam byl
y na Mistrovství Evropy žen, kde družstvo České republiky
v základní skupině porazilo Polsko, Bulharsko i Francii 3:1, ale podlehlo Itálii
0:3 a NDR 2:3, aby nakonec obsadilo
s pouhými dvěma porážkami páté místo,

zatímco Itálie se třemi prohrami získala
bronz. Byla to krutá pravidla. Pamatuju
si, že mezi zápasy jsme si tenkrát zašli na
fotbalové utkání bundesligy VFB Stuttt
gart – Borussia Mönchengladbach,“ zavzpomínal Navrátil.
Celá prostějovská parta se v půlmilionovém městě u našich severních
sousedů potkala s jednou dobrou
známou, či spíš kamarádkou. „Členem realizačního týmu Allianz MTV
je životní partner Sonji Borovinšek, naší
slovinské blokařky z předchozích sezón.
Se Sonjou jsme se srdečně přivítali a na

první pohled bylo vidět, že s Janisem,
který se nám mimochodem dost věnoval, čekají rodinu. V květnu se jim narodí
syn, asi Nicos,“ připojil radostnou zprávu ze života vždy usměvavé sympaťačky
Borovinšek, jež po minulém ročníku
ukončila kariéru.
„O samotném zápase se mluví těžko.
Obrana nebyla zlá, ale útok a hlavně
protiútok... Ani cesta zpět do Prostějova
neproběhla hladce, neboť u Brna byla
uzavřená dálnice kvůli havárii a domů
jsme se tak dostali až kolem deváté ráno,“
doplnil Pavel Navrátil.

3:0

STUTTGART, PROSTĚJOV
V
vysokou prohru prostějovské volejbaa
listky již dlouho neutrpěly! V prvním
utkání osmifinále evropského CEV
Cupu 2016/17 vůbec nestačily silnému Stuttgartu, který na své palubovce
exceloval a VK AGEL nedal absolutně

Bodový vývoj - první set: 1:0, 1:2, 3:2,
6:3, 8:6, 10:6, 11:8, 13:8, 14:11, 17:11,
19:12, 21:13, 23:16, 25:16. Druhý set:
1:2, 4:2, 8:7, 10:7, 10:9, 11:11, 14:11,
17:12, 19:13, 21:16, 24:16, 25:17. Třetí
set: 2:0, 4:1, 9:2, 9:5, 11:7, 14:7, 19:13,
21:13, 25:14.

jak se utkání vyvíjelo...

AL STU
VK PV

žádnou šanci. V odvetě za dva týdny
by tak úřadující šampiónky ČR muu
sely na dosažení postupu triumfovat
3:0 nebo 3:1 a ještě získat i dodatečný
zlatý set.
Hanačky do důležitého souboje nevstoupily herně špatně, ale hned v úvodu je
srážely nevynucené chyby při zakončení
(z 1:2 na 6:3). Oba týmy skvěle bránily,
naopak útočně měly problémy položit míč na zem a fanoušci tak sledovali
atraktivní volejbal plný dlouhých výměn.
Allianz přitom pomalu zvyšoval svůj
tříbodový náskok, až to bylo uprostřed
zahajovací sady 13:8. Prostějovské ženy
okamžitě reagovaly dílčí korekcí na 14:11.
Vzápětí však domácí družstvo odskočilo
ještě výrazněji (17:11), když těžilo z lepšího servisu, jímž dělalo vékáčku potíže
na přihrávce. Celkově německý celek
působil mnohem jistějším i kompaktněj-

 

NA

né pasáži, jednoznačně nejlepší v dosavadním vývoji zápasu, srovnaly před
polovinou setu i průběžný stav z 10:7
na 11:11. Bohužel naděje na výsledkový obrat netrvala dlouho. Stuttgart
opět přitlačil na podání, přes zhoršený
příjem soka bleskově unikl do šestibodového trháku a osud této sady byl
také zpečetěn. Gogovy svěřenky měly
značné trable především s překonáním

„Jsem moc šťastný za skvělý výkon našeho týmu, všechny hráčky pracovaly výborně.
Především jsme výtečně servírovali a tím soupeři dělali největší problémy.“
Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Náš útok, a to zejména po úspěšné obraně, dnes vůbec nefungoval. Domácí byli mnohem lepší než my ve všech herních aspektech a zasloužili si zvítězit, rozdíl mezi oběma
družstvyy byl
y značný.
ý“

Guillermo Naranjo HERNANDEZ - trenér Allianz MTV Stuttgart

 

ším dojmem, měl perfektní defenzivu,
byl smečařsky úspěšnější. A první dějství
suverénně dotáhl k hladkému vítězství 25:16 a 1:0.
Zkraje druhé části Agelky znovu těsně
vedly, aby soupeřky zase rychle otočily
skóre (z 1:2 na 4:2). Tentokrát ale jejich
převaha zdaleka nedosahovala takových rozměrů, naopak české mistryně
dokázaly hru vyrovnat. A díky vydaře-

STUTTGART EXCELOVAL A USTEDRIL
   AGELKÁM

„Jak asi každý ví, loni bylo výročí Karla
IV. a rozsáhlá výstava k této příležitosti
se z Prahy následně stěhovala do Norimberka, kde je až dosud. My jsme

Marek SONNEVEND

STUTTGART, PROSTĚJOV
V Zajímavé informace z cesty do Německa
i zpět a hlavně z pobytu VK AGEL
Prostějov ve Stuttgartu včetně samott
ného duelu evropského CEV Cupu
nám poskytl lékař „A“-týmu žen vékáčka Pavel Navrátil.

anebněkolik postřehů lékaře VK z výpravy

letos slavíme jubileum...
společnost
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všechny přítomné. „Já jsem přes
dvacet let dělal v Oděvním podniku
Prostějov, jsem vyučený krejčí. Před
pár lety jsem přišel o rodinu, práci
a částečně i přátele. Jo, uznávám, byl
v tom trochu alkohol, ale to všechno je už pryč. Chci se vrátit do běžného života, nechci umřít jako bezdomovce někde v lese,“ dodal ještě
zhruba padesátiletý muž.
Tři pytle s oblečením byly rozebrány
během pár desítek minut. Zhruba
dvacet lidí bez domova si odneslo
něco teplého na sebe. „Svetr a prošívanou bundu už mám, ale vhod mi
přijdou ponožky a spodky,“ nechal
se slyšet muž, který si nechá říkat
Ríša. Čtyři přítomné ženy se pak
domlouvaly, jak se podělí o dvě teplé
šály, mladý bezdomovec si zase odnesl flanelovou košili a dva froté ručníky. „Vyřiďte prosím naše poděko-
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Druhou soutěžní večeři připraví
sedmačtyřicetiletý Jaroslav z Olomouce. Jako jediný chlap ve skupině to vůbec nemá jednoduché. Dámy sledují
každý jeho krok a podrobí jej nemilosrdné kritice.
Středa bude patřit čtyřiašedesátileté
dámě z Němčic nad Hanou. Drahoslava se vyučila jako dámská krejčová, po
revoluci začala podnikat v oděvnictví,
pak se rozvedla, odjela do USA, kde
pracovala jako uklízečka, hospodyně,
také šila, našla si klientelu, ale musela se
vrátit, aby se postarala o svou nemocnou maminku. Soutěžícím připraví
menu zvláštních názvů a chutí. Hosté si
tak budou lámat hlavu třeba nad tím, co
je to švejžužu nebo co si mají představit
pod předkrmem „sloní žrádlo“. Nejstarší soutěžící se musí připravit i na pořádnou porci kritiky, ne všem hostům totiž
přijde její večeře vhod...
Ve čtvrtek se k plotně postaví čtyřiačtyřicetiletá servírka Renata z Prostějova. Žije s manželem Miroslavem,
který má z předešlého vztahu dceru
Kristýnu. Čtvrtá hostitelka návštěvu
nepozve k sobě domů, protože tam
probíhá rekonstrukce, přesto soupeře
vybídne, aby se k ní zašli podívat. Když
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rátí, jsou zaraa
se soupeři vrátí,
žení z toho, coo viděli.
Podmínky, v jakých
Renata žije, se jim
yž se
nezdají. Když
ému
snaží o problému
mluvit, narazí na
odpor hostitelky.
lky.
peKritika od soupeatě
řů přijde Renatě
de
přehnaná, vše bude
bníí
považovat za osobní
be
útok a hádky na sebe
ho
nenechají dlouho
čekat...
V pátek se u plotnyy
představí nejmladší
soutěžící, Veronika
ze Šumperka. S dobrou
náladou nedorazí na večeři k devatenáctileté dívce Renata, která odmítne komunikovat s Janou i Drahuškou, neboť je přesvědčená, že ty dvě

<  

se její cti dotkly nejvíce. Celé finále se
tak ponese v podivné atmosféře.
A jak to celé dopadne? Sledujte s Večerníkem po celých pět podvečerů
(mls)
pořad Prostřeno a uvidíte!
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Prostějovský podnikatel Pavel Koutný,
jednatel a spolumajitel oděvní firmy Koutný, se stal jedenáctým držitelem krajského titulu EY Podnikatel roku Olomouckého kraje.
„Jsem rád za toto ocenění především pro Prostějov, kde je tradice
oděvnictví stále živá. Především
bych chtěl poděkovat všem našim
pracovníkům, že naplňují moji vizi
a vyrábějí perfektní oděvní výrobky,
a to jak tradiční módní oděvní tvorbu, tak profesní oblečení,“ sdělil své
první dojmy vítěz titulu EY Podnikatel roku Olomouckého kraje Pavel
Koutný.
Porota ocenila zejména důraz vítězné firmy na rodinné podnikání
v tradičním oboru. „Díky poctivé
a precizní práci I osobnímu přístupu
k zákazníkům dokáže tato společnost získat významné zakázky doma
i za hranicemi,“ uvedla za pořadatele
Magdalena Souček.
Soutěž organizuje společnost EY
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a ve spolupráci se zájmovým sdružením OK4Inovace. „Jsem

velmi rád, že mohu být letos poprvé
přítomen vyhlášení výsledků soutěže. Nepochybuji o tom, že všichni
finalisté z regionu jsou nadmíru
úspěšní ve svém podnikání a nechybí jim vlastnosti jako je pracovitost,
cílevědomost a tah na branku. Navzdory mnohým překážkám dokázali vybudovat stabilní a fungující
firmy, kde se nebojí inovací ani nových výrobních procesů. K tomu už
je nutná potřebná dávka odvahy. Za
jejich odvahu a vytrvalost jim děkuji
a přeji jim do dalších let mnoho pracovních i osobních úspěchů. Právě
takové osobnosti jsou nepostradatelné při rozvoji našeho kraje,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje Oto
Košta.
Jméno držitele titulu EY Podnikatel
roku 2016 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 28. února v Praze. Vítěz z České
republiky se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční 8. až 11. června
2017 v Monte Carlu.
(mls)
Exkluzivní rozhovor s Pavlem
Koutným přinášíme na straně 15
dnešního vydání!

Pavel Koutný se stal
podnikatelemroku!

PROSTĚJOV Ač si stále stěžujeme na špatný vzduch ve
městě, podařilo se čtenářům Večerníku nalézt a pozorovat v jisté lokalitě i kus nefalšované přírody, se kterými se
ochotně svěřili. A tak můžete vidět bažanty, zajíce a různé
druhy ptactva, kterým ovšem vévodí majestátní pár káňat
lesních. Je neuvěřitelné sledovat, že si příroda žije vlastním
životem prakticky nedaleko od zástavby a člověk jí prakticky nevadí.
Možná se divíte, proč neuvádím přesné místo. To je ale
z důvodu bezpečnosti pro danou zvěřinu. Našli se už totiž
jedinci, kteří kradli kousky masa káňatům, jež tam donesli jiní. Při pohledu na bažanty a zajíce pochopíte, že by
se mohli stát obětí nenažranců, takže se hlavně kochejte
fotografiemi. A ti zasvěcení vědí...
(mm)
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PROSTĚJOV Jak Večerník už dříve
informoval, během loňského listopadu se v Olomouckém kraji natáčel divácky velmi oblíbený televizní pořad
Prostřeno. Jeho aktéry budete moct
po celý tento týden vidět každý podvečer všedního dne na obrazovce TV
Prima a představí se vám i dvě Prostějovanky - kadeřnice Jana a servírka
Renata - či paní Drahoslava z Němčic
nad Hanou. A všechny tři se do sebe
pěkně pustí!
Jako první se již dnes, tj. v pondělí 13.
února, od 17.35 hodin k plotně postaví
třiadvacetiletá kadeřnice Jana z Prostějova, která žije s přítelem, s nímž má
osmnáctiměsíční dceru v třípokojovém bytě. Žena na mateřské dovolené
ráda tvoří, peče, pro hosty připraví moderní menu. První večer bude vyloženě
oťukávací, hosté se teprve seznamují.
A všechny překvapí zábava, a sice vyjížďka luxusní limuzínou. Avšak Jana
nemá ráda stolování, vadí jí srkání,
mlaskání a další nechutné zlozvyky. Už
vůbec pak nesnese vrzání příborů o talíř, dočká se...?

košili. „Víte, já za Teskem, kde přespávám, nemám věšák s ramínkem, já
bych si tu bundu neměl kam pověsit,“
odvětil s naprosto vážnou tváří mladík.
V akci „Pomáhejte druhým“ pokračuje Večerník i nadále, a tak
kromě překvapení, které chystáme na závěr projektu rozlévání
polévek, můžete nosit do redakce další ošacení, které vám doma
přebývá, případně našim prostřednictvím poskytnout lidem
bez přístřeší jakýkoliv dar...
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2x foto: Michal Kadlec

vání těm, kteří nám takto pomáhají.
A fakt to myslíme vážně, bez prdele,“
prohodil velice upřímně muž, který se představil jako Jarda. Ten prý
stále přespává za místním nádražím,
ovšem už jen venku na sněhu ve spacáku...
Večerník se při této charitativní akci,
za kterou vděčí především svým čtenářům, dočkal i velice úsměvné epizodky. To když se zeptal mladého bezdomovce, proč si nechce vzít
zít teplou
bundu nebo
ebo alespoň
p

ke
Prostejov vs

Ve chvíli, kdy si lidé bez stálého domova pochutnávají na gulášové polévce, přijel Večerník s naloženým
kufrem u škodovky a dopřál jim
takové malé „druhé Vánoce“. Našim
čtenářům totiž není jedno, jak někteří jejich spoluobčané na ulici trpí
a proto prohrabali své šatníky. Co se
jim zdálo nepotřebné, udělalo jinde
radost...
„Já bych chtěl strašně poděkovat
všem dobrým lidem, co na nás
myslí. Víte, nemáme to lehké a ne
všichni jsme se na ulici dostali
vlastní vinou. Já jsem si vybral svetr a košili, určitě si to hned obléknu. Přespávám v lesíku za Teskem,
takže čím víc se obléknu, tím budu
mít větší šanci přežít tuto hodně
těžkou zimu,“ svěřil se Večerníku
Vít Minx, který mluvil ze srdce za

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Na nedávnou výzvu Večerníku pomoci prostějovským bezdomovcům nějakým tím darem zareagovaly desítky našich čtenářů. Dobré duše nosily během uplynulých dnů do redakce
teplé svetry, bundy, košile, ponožky či třeba froté ručníky. Dary od
lidí se srdcem na pravém místě jsme potřebným předali u místního nádraží, kde zastupitelka města Milada Sokolová se studentem
Janem Šmídou rozdávají bezdomovcům teplé polévky...

Večerník rozdal oblečení OD DOBRÝCH LIDÍ

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

startuje

Pavel Navrátil ve Stuttgartu po30 letech

„Soupeř má svoje kvality a napoprvé nás
jasně přehrál, přesto jsme některé věci
dělali v Německu dobře. Například systém obrany nám absolutně seděl a dařilo
se spoustu míčů nadrazit bloky či vyy
brat v poli, bohužel následný protiútok
nám vůbec nefungoval. Domácí tím
pádem často dělali body na několikátý
pokus, získávali pro sebe drtivou většinu
dlouhých výměn, kterých bylo mnoho.
A v tomto dohrávání akcí měli neporovnatelně vyšší úspěšnost,“ správně viděl podstatný rozdíl kouč Agelek Peter

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D

Exkluzivní zpravodaajství

STUTTGART, PROSTĚJOV Dokonalou lekci dostaly volejbalistky VK AGEL Prostějov v úvodním utkání osmifinále evropského CEV Cupu 2016/17 od velice silného Stuttgartu, který
je na svém hřišti smetl jako zimní fujavice poslední podzimní
list ze stromu. Po drtivém vítězství německého oddílu 3:0 se
může zdát býti rozhodnuto, ale dvojzápas je teprve v polovině
a Agelkám tak stále zůstává prostor na případný obrat série.
K tomu by však v domácí odvetě (středa 22. února, 18.00 hodin) potřebovaly pronikavé zvednutí výkonu. A také podporu
zaplněné Městské haly Sportcentra DDM.

VEČER
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společnost

BRNO, PROSTĚJOV
V Fam
Famózní překladatel,
originální autor, skvělý muž a jedinečný šiřitel
b se dal charakterikrásy českého jazyka. Tak by
zovat spisovatel, překladatel,
překladatel publicista a pedagog Antonín Přidal. Rodák z Prostějova v úterý
B mu 81 let. Do
7. února v Brně zemřel. Bylo
povědomí šir
širší veřejnosti se domoderátor televiznístal coby m
ho Klub
Klubu Netopýr. Většina
lidí jej však
v už navždy bude
mít spojeného
sp
s dokonalým překladem jedné
z nejoblíbenějších
nejo
humoristic
ristických knih minulého sstoletí „Pan Kaplan
má stále třídu rád“.
An
Antonín Přidal se narod
rodil 13. října 1935
v Prostějově.
P
Po studiu
jaz
jazyků na filozofické
fak v Brně pracoval
fakultě
bběhem šedesátých let
v Československém
rozhlasu. Za normalizace se pod krycími jmény živil jako
ppřekladatel. V osmd
desátých
letech napsal
tak scénář k pozorutaké
hodn
hodnému trezorovému

Martin ZAORA
ZAORAL

ketingu v České republice. V současnosti přednáší pouze na Fakultě
sportovních studií v Brně. A proč
věnoval svůj čas právě SOŠPO? Protože jedním ze vzdělávacích oborů
na této střední škole je Sportovní
management. „Výuku předmětu
sportovní marketing realizujeme
právě ve spolupráci se společností
TK PLUS. A jsme za to velmi rádi.
Studenti mají jedinečnou možnost
dozvědět se praktické informace,
které v žádné odborné publikaci
nenajdou. Výuka je doplněna třemi přednáškami doktora Černoška
a nezůstane pouze u nich. Studenti
se mohou těšit na další významné
osobnosti. Jednou z nich bude také
trojnásobný olympijský vítěz v hodu
oštěpem Jan Železný,“ prozradil Večerníku Marek Moudrý, zástupce
ředitele školy.
(pk)
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PROSTĚJOV Uplynulou středu
8. února proběhla na Střední odborné škole podnikání a obchodu
v Prostějově přednáška jednatele a spolumajitele marketingové
společnosti TK PLUS Miroslava
Černoška. Studenti třetího ročníku se zaměřením na sportovní
management tak měli výjimečnou
možnost dozvědět se informace
z oblasti sportovního marketingu,
které by jim mohli závidět mnozí
vysokoškoláci.
„Bylo to velmi zajímavé. Jsem rád, že
máme to štěstí a můžeme se dozvědět
důležité informace z oblasti marketingu sportu. Předmět je pro nás sportovce velice užitečný,“ podělil se o své
dojmy Michal Zapletal, který je talentovaným hráčem 1.SK Prostějov.
Miroslav Černošek patří mezi největší osobnosti sportovního mar-

studentům na SOŠPO

Vypadalo to, že ti, kteří přišli, se bavili, což potvrdil i Radim Šubert, jenž
klikni na
učí na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
„Bylo to precizně připraveno, moc se
U TOHO
mi akce líbila,“ spokojeně zhodnotil
a dodal, že přišel především kvůli své
dceři, která se taktéž ukázala se svým
tanečním umem.
Ostatně většina toužila zhlédnout
vystoupení svých blízkých, výjimkou nebyl ani Štěpán Klos, jehož
nejvíce zajímala vlastní sestra. „Chodím se dívat pravidelně, vždy v sobě
probudím vzpomínky na dobu, kdy
jsem sám byl žákem ´zušky´,“ zavzpomínal s úsměvem.
Každé taneční číslo bylo ohodnoce< >   :    :  ;;";
   !*
no hlasitým potleskem, dle názoru
strojem času se vždy vrátili do určité pravěku, renesance, baroka, swingu, bylo k vidění čtrnáct čísel, za nimiž stá- Večerníku zaslouženým, protože se
doby, která byla ztvárněna tanečním rock´n´rollu a dokonce se podařilo la kromě samotných žáků také učitelka jednalo o opravdu příjemný kulturvystoupením. Diváci se tedy dočkali i nahlédnout do budoucnosti. Celkem Pavla Krieger Jahodová.
ní zážitek.

FOTOGALERIE

Kromě informací místopředsedkyně klubu Milady Galářové byl
prostor především pro diskusi
s hostem, který se v ryze ženském
prostředí cítil příjemně. Není divu,
paní senátorka totiž dokáže vždy
vykouzlit pro přítomné vpravdě domácké prostředí. Dotazy se logicky

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Bývalý místopředseda vlády a ministr práce
a sociálních věcí několika sociálnědemokratických vlád Zdeněk
Škromach se v pátek odpoledne opět po nějaké době objevil
v Prostějově. V kanceláři senátorky Boženy Sekaninové se na
neformálním setkání zúčastnil
schůzky Klubu sociálnědemokratických žen.

točily kolem tematiky starobních
důchodů, Škromach neodmítl ani
konzultace při individuálních problémech v sociální problematice.
V rámci své návštěvy poskytl Zde-

něk Škromach, koketující s případnou kandidaturou na budoucího
prezidenta republiky, Večerníku exkluzivní rozhovor, který přineseme
v některém z následujících vydání.
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Základní umělecká škola Vl. Amrose
ve spolupráci s Městským divadlem
nachystali na nedělní odpoledne
12. února již tradiční vystoupení
„Dnes tančí a hrají“, během něhož
se na pódiu ukázalo několik desítek

Martin
PYTELA

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerníkk

žáků tanečního a literárně-dramatického oboru. „Těším se moc, ale
jsem nervózní, i když to rozhodně
není moje první vystoupení. Hlavně
všichni doufáme, že diváci budou
spokojení,“ sdělila Večerníku těsně
před začátkem představení Terezie
Lízalová, jedna z tanečnic.
„Dnes tančí a hrají“ se tentokráte
odehrávalo za účasti dvou vědců, do
jejichž role se převtělili Tomáš Chudoba a Matěj Snášel, kteří provázeli
svými vtipnými scénkami celý večer
veškeré obecenstvo. Společně se svým

PROSTĚJOV Uplynulou neděli se nejen Večerník podíval
zpátky do minulosti, jak vypadaly etapy lidského i kulturního
vývoje. Vše bylo uskutečněno prostřednictvím stroje času,
jenž si pro diváky, kterých dorazilo na akci prostějovské „zušky“ skutečně dost, připravili dva vědci. Co přesně se tedy na
jevišti Městského divadla v Prostějově odehrávalo?

(%"$>,)/&'"/;58 5F; ('h$>

filmu Straka v hrsti. Ve snímku o lásce a krutosti mohlo naplno vyniknout herecké umění Borise Rösnera
či Miroslava Donutila. Jedinečným způsobem film
doplnila také groteskní hudba Pražského výběru
v jeho nejlepší formě.
Na počátku devadesátých let začal Antonín Přidal
spolupracovat s Českou televizí, a to nejen jako moderátor Klubu Netopýr, ale i coby autor a režisér snímků
Poslíček č. 111, Valčík na uvítanou či Elektrický nůž.
Napsal též řadu divadelních a rozhlasových her, vydával rovněž básnické sbírky. Poslední z nich vyšla před
dvěma lety pod názvem Zpovědi a odposlechy.
Navzdory všem svým různorodým aktivitám vynikl
Antonín Přidal zejména jako překladatel anglických
a španělských autorů, mezi něž patřil García Lorca či
Joseph Heller. Jeho nejproslulejším překladem však
nepochybně už napořád zůstane humoristická kniha
Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád.
„Po děkování pampřekládatel! Já musim fšem
písnout, že toto je napro sto genitální tílko. Překlát úplná lachůtka! Ste špíčkovej a sfětovej překládatel. Takle si po hrad s jasikem je kozelné
a já musim do poručit! Fakt,“ složila na webovém
portálu databazeknih.cz výstižnou poklonu prostějovskému rodákovi uživatelka Chytuš.
V knize, která místy dokáže rozesmát až k slzám, hledá
přistěhovalec Hymie Kaplan mimo jiné také to správné slovo, kterým by nejlépe vystihl svůj vztah ke svému
bratrovi. Nakonec jej označí za „superlatývní“, k čemuž
dojde na základě konstatování, že prostě „su perla“.
Tentýž přívlastek by se dal připojit i k Antonínu Přidalovi. Čest jeho památce!

Antonín PŘIDAL
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Miroslav Černošek přednášel

letos slavíme jubileum...

ZEMŘEL
„superlatývní“ spisovatel

30

151204111262

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

0
0
7
34
2
3
38
0
17
1
6
8
31
7
92
39
21
6

11

køídla
9
11
5
4
10
pivoti
6
10
10
7
spojky
10
9
5
10
8
9
6

Jiří HRUBÝ
Michal ZACPAL
Michal BURGET
Jan ČELOVSKÝ
Jan GREPL
Adam HERINK
Pavel PROCHÁZKA
Michal JURA
Tomáš JURÍK
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD
Martin BEČIČKA
Kristián BOKŮVKA
Štěpán GAZDÍK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
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Napajedla – Kuřim (11.00), Bohunice – Ivančice (15.00), Prostějov – Velké Meziříčí (16.00), Telnice – Hustopeče, Tišnov – Maloměřice, Juliánov
– Kostelec na Hané.
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Jen jsme bohužel neměli žádné soustředění, protože bychom se kvůli pracovním
či školním povinnostem nedali dohromady. Nemělo cenu, aby nás tam obrazně
bylo pět a půl. Myslím si ale, že se to nijak
zásadně neprojeví. Samozřejmě kdyby
proběhlo více tréninků, tak bychom nabrali trochu víc rychlosti nebo vytrvalosti,
neměli jsme je ale ani loni...“
 Ani účast tedy nebyla optimální,
že?
„No, to bohužel ne. Kluci měli přes týden
školu, jiní pracují a chodí na směny, tak to
bylo přes týden těžší a z tohoto pohledu
slabší. Bohužel na této úrovni házená nikoho neživí, takže se nedá nic dělat. Poslední dva týdny navíc přišla vlna chřipkových onemocnění, což nám taky moc
nepomohlo.“
 V jaké síle tedy půjdete do jarní
části?
„Nastane nám trochu komplikace, protože Jirka Kosina je po operaci ramene
a pravděpodobně do jarních odvet vůbec
nezasáhne. Je to ztráta, na druhou stranu
jsme teď bez něj absolvovali Jeřábka a turnaj vyhráli. (úsměv) Příležitost dostali kluci z lavičky a byli schopni Jirku nějakým
způsobem nahradit.“
 Znamená to i změnu herního
stylu, když právě Kosina byl hlavním zakončovatelem?
„Vyloženě ne, není důvod. Co po klucích
chceme, to jsme chtěli i po něm. Samozřejmě Jirka byl schopen střílet z různých
pozic a jeho potence je větší než průměrná, to se může trošku projevit, na druhou
stranu se ale do šance dostane někdo jiný.“
 Přišli jste o nejlepšího střelce
soutěže, na druhou stranu se stanete
pro soupeře méně čitelní. Může to
být výhoda?
„To ukáže až čas. (smích) Určitě nám
bude Kosina chybět, ale už na podzim se
začali prosazovat ostatní, jako třeba Pavel
Procházka, Kristián Bokůvka, Martin
Bečička, když si Jirku vzali na osobku.
Z tohoto pohledu by se nic zásadního
dít nemělo, je to ale hráč, který má svůj
význam v kolektivu. Věřím, že ostatní se
s tím poperou a dokáže ho třeba nahradit
Jirka Kozlovský, který trénuje a hraje za
extraligovou Litovel, a případně ostatní.
Pavel a Kristián jsou rychlí a důrazní, nestřílejí sice tolik z dálky, ale jdou do kličky
a prosazují se individuální činností na
brankovišti. Já doufám, že to nějak fungo-

můžeme podcenit, nicméně doufám, že
v domácím prostředí bude zápas vypadat
úplně jinak. Papírově jsme lepší a potřebujeme to potvrdit.“
 Co vlastně stálo za tím, že po
pěti kolech jste měli jen tři body
a ve zbylých šesti víkendech jste už
téměř nezaváhali?
„Zní to blbě a nemá cenu se vymlouvat,
začátek jsme ale měli těžký v tom, že
jsme museli do ‚nafukovačky‘, kde hrát
neumíme. Proto se nám z prvních pár kol
podařilo vyhrát jen ve Velkém Meziříčí,
kde je normální hala. Po letní pauze navíc
bývají první zápasy takové rozpačitější,
a kdybychom tyto soupeře možná dostali
o několik kol později, tak bychom už byli
rozehraní a možná by se nám dařilo víc.
Prohráli jsme ale zaslouženě.“
 Teď očekáváte vyrovnanější výkony?
„Doufám, že budeme pokračovat v trendu, který jsme nastoupili ve druhé polovině podzimu, kdy zápasy byly z naší
strany kvalitnější a výsledkově úspěšnější.
Na druhou stranu nás čeká řada těžších
soupeřů venku, jedeme do Hustopečí,
do Maloměřic, takže si netroufám vůbec
odhadnout, jak to dopadne. Tato soutěž
je tak strašně vyrovnaná, že mezi třetím
a osmým místem je rozdíl pouhých dvou
bodů. Těžko predikovat, který zápas jak
dopadne.“
 Na vaše domácí zápasy průměrně chodí sedmdesát diváků. Je to
odpovídající počet?

a trénovat stávajícím stylem by
asi nemělo vůbec žádný smysl...
vat bude, jaké to ale bude v reálu, to těžko
říct.“
 Ztráta Jiřího Kosiny je pro vás
jediným zásahem do kádru?
„Víceméně ano. Ještě je dlouhodobě zraněný Lukáš Münster, ale to už od začátku
podzimu, kdy odehrál prakticky jen dva
tři zápasy. Příchod jsme nezaznamenali,
pouze pravděpodobně trochu víc nasadíme dorostence Fialu, který za nás
na podzim nehrál vůbec a jen hostoval
v Olomouci. Určitě ho využijeme, byť ne
asi do každého zápasu.“
 S jakými ambicemi tedy vstupujete do druhé poloviny sezony?
„Postupové cíle nepřipadají v úvahu, na
ty momentálně nemáme, takže úkolem
je udržet alespoň dosavadní páté místo.
Případně se posunout na třetí nebo čtvrté, ve finále je to ale jedno. Neříkám, že by
kluci na první ligu neměli, to stoprocentně ano, ale je to o trochu náročnější soutěž
a za současné konstelace by všechno bylo
složitější. Postoupit a trénovat stávajícím
stylem by asi nemělo vůbec žádný smysl.
Je to o velké vytíženosti kluků, nescházíme se na trénincích v dostatečném počtu.
A než dotáhnout sem pět cizích hráčů na
hostování, to ať se raději vyhrají naši kluci.“
 Druhou polovinu sezóny začínáte doma s Telnicí. Po úvodní porážce
o dvanáct branek jí máte co vracet...
„(smích) No, doufám, že zahájení jara
bude trošku úspěšnější než podzim a ukáže se, že tehdy byla naše porážka dána jen
halou, v níž hrát neumíme. Soupeře ne-

“

Neříkám, že by kluci na první ligu
neměli, to stoprocentně ano, ale postoupit

Hustopeče – Velké Meziříčí (10.30),
Napajedla – Kostelec na Hané
(11.00), Prostějov – Kuřim (16.00),
Telnice – Maloměřice, Tišnov – Ivančice, Juliánov – Bohunice.
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Maloměřice – Napajedla (sobota
4.3., 10.30), Kuřim – Telnice (sobota
4.3., 15.00), Velké Meziříčí – Bohunice (sobota 4.3., 17.00), Kostelec na
Hané – Tišnov,
v Ivančice – Juliánov,
Hustopeče – Prostějov.
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Kuřim – Velké Meziříčí (sobota 25.3.,
15.00), Prostějov – Kostelec na Hané
(sobota 25.3., 16.00), Hustopeče
– Maloměřice (10.30), Napajedla –
Bohunice (11.00), Telnice – Ivančice,
Tišnov – Juliánov.
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Maloměřice – Prostějov (10.30), Kuřim – Hustopeče (15.00), Velké Meziříčí –
Juliánov, Ivančice – Napajedla, Kostelec na
Hané – Telnice (neděle 19.3., 10.30),
Bohunice – Tišnov (neděle 19.3., 15.00).
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„Ono je to těžké... Házená není až tak
oblíbeným sportem, takže obecenstvo
tvoří buď bývalí házenkáři, nebo rodiče či kamarádi současných hráčů. Aby
se šel podívat někdo cizí, to asi jen tak
nehrozí. Z tohoto pohledu je číslo tak
akorát, co se dá na tuto soutěž sehnat.
Samozřejmě při derby s Kostelcem je
účast vyšší, a kdyby se hrála vyšší soutěž,
tak by možná přišel někdo navíc, avšak
i při derby vesměs chodí jen lidé propojeni s házenou, scházíme se jako taková
rodina.“ (úsměv)
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Velké Meziříčí – Napajedla (sobota
22.4., 17.00), Ivančice – Kuřim (sobota 22.4., 17.00), Kostelec na Hané
– Maloměřice (10.30), Bohunice –
Hustopeče (15.00), Tišnov – Telnice,
Juliánov – Prostějov.

Velké Meziříčí – Telnice (sobota 6.5.,
17.00), Ivančice – Kostelec na Hané
(sobota 6.5., 17.00), Napajedla –
Prostějov (11.00), Bohunice – Maloměřice (15.00), Tišnov – Hustopeče,
Juliánov – Kuřim.
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pajedla – Tišnov (11.00), Telnice – ce (sobota 29.4., 15.00),
) Kostelec
na Hané – Velké Meziříčí,í HustopeJuliánov.
če – Juliánov, Telnice – Napajedla
;< $  $
(17.00).
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Maloměřice – Velké Meziříčí (sobota 8.4., 10.30), Kuřim – Kostelec na
Hané (sobota 8.4., 15.00), Prostě- Maloměřice – Ivančice (sobota
jov – Bohunice (sobota 8.4., 16.00), 29.4., 10.30), Prostějov – Tišnov (soHustopeče – Ivančice (10.30), Na- bota 29.4., 10.30), Kuřim – Bohuni-
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Maloměřice – Kuřim (10.30), Velké
Meziříčí – Tišnov, Ivančice – Prostějov, Kostelec na Hané – Hustopeče
(neděle 2.4., 10.30), Bohunice – Telnice (neděle 2.4., 15.00), Juliánov –
Napajedla (neděle 2.4., 17.00).
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Branká#i:
1987
1991
K#ídla:
Michal BURGET
1991
Jan bELOVSKÝ
1997
Jan GREPL
1987
Adam HERINK
1995
Tomáš CHYTIL
1978
Tomáš NESVADBA
1997
Svatopluk
p ORDELT
1976
Pavel PROCHÁZKA
1995
Pivoti:
Michal JURA
1984
Tomáš JURÍK
1981
Jakub RAŠKA
1987
Pavel ŠESTOhÁD
1989
Spojky:
Martin BEbIbKA
1992
Kristián BOKVKA
1997
Jan FIALA
1998
Št_pán
p GAZDÍK
1992
Ji>í KOZLOVSKÝ
1987
Filipp MIKULKA
1994
Lukáš MÜNSTER
1993
(.N@
P#íchody: Odchody: Ji>í Kosina (dlouhodobé zran_ní).
$K13-1L.M',@
Trenér: Svatopluk ORDELT
>!!""* Anatoliy VASYLIEV
Vedoucí týmu: Pavel BEbIbKA
P#! * Svatopluk ORDELT

Ji>í HRUBÝ
Michal ZACPAL
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Branká#i:
Jan MAYER
1993
Pavel NAVRÁTIL
1986
K#ídla:
Filip DOhIbÁK
1996
Martin POPELKA
1998
Jind>ich PRÁŠIL
1996
Václav PRÁŠIL
1994
Pavel PhIKRYL
1993
Lukáš VARHALÍK
1999
Pivoti:
Karel DIVIŠ
1982
David KOPEbNÝ
1994
Lukáš hÍbÁh
1990
David ŠEVbÍK
1972
Spojky:
Marek DOSTÁL
1996
Jan OŠbÁDAL
1996
David PALIbKA
1994
Jan SMÉKAL
1994
Martin ŠVEC
1985
Milan VARHALÍK
1981
Ji>í VYMTAL
1985
 E @
P#išli: Lukáš Varhalík, Filip Do>iák (hostování
z HC Zub>í)
Odešli: $K13-1L.M',@
Trenér: Ji>í GREPL
,   /!" * Miloš DOFEK
" !"   * Lukáš CHALUPECKÝ
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Maloměřice – Juliánov (sobota 18.2.,
10.30), Kuřim – Tišnov (sobota 18.2.,
15.00), Velké Meziříčí – Ivančice (sobota 18.2., 17.00), Kostelec na Hané
– Bohunice,
e Hustopeče – Napajedla,
Prostějov – Telnice (16.00).
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Trenér: Svatopluk
p ORDELT
Asistent: Pavel BEČIČKA
Předseda oddílu: Svatopluk ORDELT
Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, branek, trestných minut a
červených karet.
Zdroj: www.chf.cz
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– hráèské statistiky na podzim 2016

není,“

A minimálně prostřednictvím Večerníku můžete být u toho i vy,
v tištěné podobě i na webových
stránkách se můžete těšit na pravidelný házenkářský servis.


prosince, jaro začíná v závěru února.
Jaké pro vás bylo toto období?
„Takové standardní jako vždycky. Z hlediska házené se nic zásadního nedělo
a nebyl důvod se stresovat. Pořádně jsme
si odpočinuli. (úsměv) Asi od dvacátého
prosince jsme neměli tréninky a vládla
pohoda, nebylo potřeba myslet na házenou.“
 Takže zimní příprava byla srovnatelná s předešlými roky...
„Tréninkový harmonogram jsme zahájili
podle plánu již ve středu čtvrtého ledna
a byl skutečně obdobný jako vždycky.
Nejprve hrubá síla, poté míčová technika.

PROSTĚJOV
V Stíhací jízda za vedoucími Hustopečemi a druhými
Ivančicemi není na pořadu dne. Hlavní trenér mužského výběru
a současně předseda házenkářského oddílu Sokola II Prostějov
Svatopluk Ordelt (na snímku) na první příčku a boj o vyšší soutěž
nepomýšlí. Na vině není pouze dlouhodobé zranění Jiřího Kosiny,
které na dlouhé týdny vyřadilo ze hry nejlepšího střelce soutěže,
ale celkově nízká tréninková účast, kvůli níž je pro hanácký klub
optimálnější pohybovat se v popředí druhé ligy.

to asi jen tak nehrozí...,““ posteskl si šéf
prostějovského klubu Svatopluk Ordelt

RAJÍ OBA „Aby se šel na nás podívat někdo cizí,
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BRÁNU OTEVÍRÁ II. LIGA HÁZENKÁ
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12. Sokol Brno Juliánov
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Odebrání registračního průkazu:
1 – Jiří Muzikář (Ivančice).

Tabulka
9@

23 – Jiří Chrást (Juliánov), 22 – Pavel
Mrnuštík (Hustopeče), 19 – Roman Beneš (Bohunice), 16 – Jiří Konečný (Telnice), 14 – Radomír Válek (Tišnov), 13
– Jiří Vymětal (Kostelec na Hané), Jan
Kopřiva (Kuřim), Jiří Havlát (Tišnov),
12 – Jiří Závodník (Napajedla), Karel
Oulehla (Ivančice).

Promìnìné
 &(@

92 – Jiří Kosina (Prostějov), 89 – Pavel
Mrnuštík (Hustopeče), 82 – Vít Kučera
(Tišnov), 79 – Jan Smékal (Kostelec
na Hané), 74 – Jiří Konečný (Telnice),
72 – Radomír Válek (Tišnov), Vítězslav
Večeřa (Velké Meziříčí), 68 – Jiří Havlát
(Tišnov), 67 – Jiří Chrást (Juliánov), 62
– Jiří Závodník (Napajedla).

1. Hustopee
2. Ivanice
3. Tišnov
4. Malom_>ice
5. Bohunice
6. Napajedla
7. Velké Mezi>íí
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1. Hustopee
2. Ivanice
3. Bohunice
4. Napajedla
5. Tišnov
6. Telnice
 3URVWČMRY
8. Malom_>ice
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10. Ku>im
11. Velké Mezi>íí
12. Juliánov
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2. HK Ivanice
3. SHC Malom_>ice
4. Házená Tišnov
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6. Tatran Bohunice
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8. TJ Fatra Slavia Napajedla
99. Sokol Telnice
10. TJ Sokol Velké Mezi>íí
11. SK Ku>im
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300 – Tišnov,
v 136 – Ivančice, 122 – Kostelec na Hané,
é 112 – Velké Meziříčí, 72 –
Maloměřice, 71 – Prostějov,
v 69 – Telnice,
66 – Hustopeče, Napajedla, 58 – Bohunice,
52 – Juliánov, 45 – Kuřim.

Prùmìrná domácí
P
#+ @

2 – Ondřej Navrátil (Kuřim), Jan Kvasnička (Ivančice), 1 – mj. Kristián Bokůvka (Prostějov), Pavel Přikryl (Kostelec na
Hané).

Èervené
 (@

11 – Jan Kvasnička (Ivančice), 9 –
Adam Langer (Telnice), Marek Kališ
(Ivančice), 8 – Jiří Vymětal (Kostelec
na Hané), Jiří Kozlovský (Prostějov),
Ondřej Navrátil (Kuřim), David Nečas
(Ivančice), Miloš Necid (Velké Meziříčí), Marek Bím (Telnice).

Dvouminutové
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1. Ivanice
2. Hustopee
3. Malom_>ice
4. Bohunice
5. Telnice
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Druholigoví házenkáři si mohli v uplynulých týdnech užívat více
než dvouměsíční pauzy, která oddělovala konec podzimní části od
začátku jarních odvet. Právě o nadcházejícím víkendu začne sezóna 2016/2017 ukrajovat ze své druhé poloviny a při této příležitosti
servíruje PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto nejčtenější regionální
periodikum nejen malé ohlédnutí za dosavadním průběhem jihomoravské skupiny třetí nejvyšší soutěže, ale hlavně i servis před
startem jarních odvet.
Největší pozornost je pochopitelně upřena na vystoupení obou
regionálních zástupců. Lépe je na tom zatím Sokol II Prostějov, jemuž se navzdory katastrofálnímu úvodu podařilo vklínit do horní
poloviny tabulky a jen skóre jej dělí od medailových pozic. Jeho
kolegové z Kostelce na Hané však také nemusejí smutnit a zřejmě
i na ně bude čekat poklidnější jaro, v extrémně vyrovnaném středu totiž aktuálně zaujímají sedmou pozici s mankem jediného
bodu na svého arcirivala.
V tomto házenkářském speciálu přinášíme tabulky i statistiky soutěže po úvodních jedenácti kolech, jízdní řád pro zbývající víkendy, redakční zhodnocení tohoto ročníku a také postřehy z obou
okresních táborů. Za Prostějov pohovořil předseda oddílu a trenér
v jedné osobě Svatopluk Ordelt, o názory z kostelecké strany se postarali trenér Jiří Grepl a klubový šéf Lukáš Chalupecký.

texty: Evžen Holub,
foto: archiv Večerníku
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o postup do první ligy. Hanácký tým
svého soka dokonale překvapil a na jeho
půdě mohl slavit cenné a překvapivé vítězství. Na tyto dva body navíc dokázal
v dalších týdnech navázat a po čtyřech
kolech zůstával stále stoprocentní. Poté
sice Kostelečtí třikrát v řadě padli, další
zbylé dvě domácí bitvy jim ale znovu
dodaly úsměv na tváři a výsledných dvanáct bodů dává slibnou výchozí pozici
pro zbylá kola. Nyní bude mimo jiné zajímavé sledovat, jak do týmu složeného z
šikovných mladíků i ostřílených veteránů
zapadne juniorský reprezentant Filip
Dořičák, jestli naplní naděje do něj vkládané a i s jeho příspěvkem se bude dařit
Kostelci také nadále patřit mezi lepší
týmy soutěže.
To v případě Prostějova byl rozjezd zcela opačný a úvodních pět kol přineslo
pouze tři body za jednu výhru a jednu
remízu, přičemž zbylé tři zápasy skončilo jedenkrát nejtěsnější porážkou a dvakrát drtivým dvouciferným debaklem.
Opravdové probuzení nastalo teprve při
derby a vítězství o tři branky nakoplo

tým na zcela opačnou vlnu. Následně
už prohrál jen v Bohunicích a jinak stále
vítězil. Nyní přichází velká zkouška, neboť ze hry pro celou jarní část vypadl dle
kouče Ordelta nejlepší kanonýr celé soutěže Jiří Kosina, který průměrně zatěžoval konto soupeře hned devíti zásahy.
Zpočátku rovněž hostoval v Olomouci,
než však tento tým své působení v první
lize předčasně zabalil. Nyní jej však zastavilo zraněné rameno a bude na ostatních, aby dokázali mezeru v ofenzivě zacelit a vzali odpovědnost při zakončení
na sebe. Na Jeřábkově memoriálu se jim
to podařilo, ty hlavní bitvy však teprve
nastanou.
Co se týče celé druholigové soutěže, vedoucí duo Hustopeče - Ivančice si už vytvořilo drobný náskok a zbytek startovního pole usiluje spíše o třetí místo. Při
realizaci ideálního scénáře se ale právě
kolem něj mohou oba regionální výběry
seřadit. První krok za touto metou učiní
již o tomto víkendu, kdy Prostějov hostí
Telnici a Kostelec na Hané se utká s Bohunicemi.
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Trenér: Jiří GREPL
Vedoucí mužstva: Miloš DOFEK
Starosta Sokola: Lukáš CHALUPECKÝ
Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, branek, trestných minut a
červených karet
Zdroj: www.chf.cz

Jan OŠČÁDAL
David PALIČKA
Jan SMÉKAL
Martin ŠVEC
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL

Karel DIVIŠ
Miloš DOFEK
Petr KOCOUREK
David KOPEČNÝ
Lukáš ŘÍČÁŘ
David ŠEVČÍK

Martin POPELKA
Jindřich PRÁŠIL
Václav PRÁŠIL
Pavel PŘIKRYL

Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL

$ "#
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– hráèské statistiky na podzim 2016

KOSTELEC NA HANÉ
É V jedenácti podzimních bitvách slavil Jiří Grepl
(na snímku) se svým kosteleckým mančaftem šest výher, v jarní porci střetnutí by toto číslo rád ještě navýšil. Do karet mu hraje los v podobě vyššího
počtu domácích soubojů a v součtu s nesmírně vyrovnaným pořadím by tak
rád zabojoval o stupně vítězů. Na „bednu“ momentálně jeho svěřenci ztrácí
ze sedmé pozice jediný bod. Boje o další body zahájí před jednou z nejpočetnějších kulis již v neděli dopoledne proti Bohunicím.
 V prvních čtyřech kolech jste ne- To stejné potom v Tišnově, kde jsme hráli
ztratili ani bod, čemu jste přičítal tako- další vyrovnané utkání. Vedli jsme, před
vou úspěšnost?
koncem to ale byla plichta a jejich bran„Některé věci jsem si nedokázal vůbec kář udělal hrubou chybu, když vhodil
vysvětlit, protože příprava na sezónu ne- Milanovi Varhalíkovi balon do rukou, ten
byla optimální. Ale myslím si, že nám hned střílel do prázdné branky a my jsme vypevní utkání v Bohunicích dodalo hodně hráli. Takže i štěstí nám bylo nakloněno a
sebevědomí. Vyhráli jsme o gól a kluci se sehrálo podstatnou roli, že se nám začátek
nastartovali. Dali do toho více srdíčka, hráli tak povedl.“ (úsměv)
ve větší pohodě a psychika byla tím důvo-  Naopak poté už to tak slavné nebydem, proč jsme první čtyři kola bodovali.“ lo...
Navíc jste hned třikrát vyhráli o gól! „Bylo to trošinku horší, některá utkání
„V Bohunicích jsme vedli až rozdílem jsme nezvládli podle představ. Nevyšlo
šesti branek, jestli si dobře vzpomínám. nám derby, ani utkání v Hustopečích a
Domácí náš náskok stáhli, ale nám se v zá- Maloměřicích, kde jsme prohráli velvěru podařilo vstřelit vítěznou branku. To kým rozdílem. Mančaft se rázem ocitl v
jsou momenty, které vás vždycky nabudí. útlumu a naše výkonnost se pohybovala
v takové sinusoidě. Jednou nahoře, pak
to kleslo, následně zase zvedlo. Když to
shrnu, tak spokojenost s podzimní částí
až tak velká není, i když
y na druhou stranu jsme uhráli dvanáct bodů. Šest jsme
dovezli zvenku a zbylý půltucet získali
v pěti domácích zápasech. Kdybychom
zvládli poslední utkání s Ivančicemi, tak
by spokojenost byla stoprocentní, protože bychom byli třetí v tabulce...“
 Tak vysoko jste v létě asi ani nepomýšleli.
„To samozřejmě ne. Řekl bych, že optimální kádr v Kostelci zatím stále není, pořád
je to jednou nahoru, jednou dolů. Je tu
spousta vysokoškoláků, kteří dojíždí na
tréninky pouze v pátek, jindy jim to nepasuje. A když si vezmu úzký kádr, tak náplň
tréninků je následně velice složitá.“
Jak se zatím daří pokračovat v generační obměně?
„Řekl bych, že dobře. Tým je věkově dosti mladý, přišel k nám Martin Popelka,
na němž se dá stavět, podařilo se nám do
Kostelce dostat i Marka Dostála, což je také
mladý klučina, dále třeba Honza Smékal.
Ale pravdou je, že mladých hráčů máme
pořád velmi málo.“
l
zimní
 Podařilo se tedy absolvovat
přípravu podle plánu?
„Zahájili jsme velmi brzy, protože
ppauza mezi ppodzimem a jjarem jje ppoměrně krátká. Čtvrtého ledna jsme se
sešli na prvním tréninku a následovalo
krátké soustředění ve městě Lipová-lázně od pátého do osmého ledna. Od té
doby se snažíme trénovat třikrát týdně
v domácích podmínkách. Hráči mají
v Kostelci zázemí na špičkové úrovni
a nic nám nechybí.“
Jak se týmu dařilo herně?
„Odehráli jsme turnaj ve Velké Bystřici, kde jsme s prvoligovými domácími
prohráli o gól, dále jsme ‚béčku‘ Litovle doplněnému čtyřmi hráči z ‚áčka‘
podlehli 19:26. Poté jsme prohráli
s Bystřicí pod Hostýnem 29:33 a přípravu jste zakončili doma s Velkou
Bystřicí. Záměrně jsem volil mančafty
z vyšší soutěže a myslím si, že to bylo
dobré rozhodnutí. Jsem přesvědčen,
že klukům to dá hodně.“
Jste tedy před startem jarních odvet
optimistou?

“
„Tak tím jsem
j
už padesát let. (smích)
Řekl bych ale, že tentokrát jo. Když se
podívám na stávající složení mančaftu, tak si myslím, že bychom se mohli
pohybovat v horních patrech tabulky.
Soutěž je hodně vyrovnaná, kapánek
vyčnívají jen dva mančafty, kterými jsou
Hustopeče a Ivančice, jinak je tam hodně našlapaný střed. Na jaře budou rozhodovat maličkosti a těžké to bude mít
zejména ten, kdo bude prohrávat doma.
Máme výhodu, že doma hrajeme oproti
podzimu o jedno utkání víc, takže kdybychom získali dalších dvanáct bodů
a přivezli něco z venku, můžeme bojovat
o třetí čtvrtý flek.“
 To je hodně odvážná varianta...
„Doma bychom neměli ztrácet. Máme
velice dobré zázemí a diváci nás dokáží
povzbudit. Už na podzim jsme měli slušné návštěvy a nyní by mohli být natěšeni,
že uvidí nové tváře v mužstvu. Věřím, že
nás nezklamou, budou nám držet palce
a budou nás chodit povzbuzovat v hojném počtu. My se jim naopak budeme
snažit odměnit velmi kvalitní hrou a potáhneme káru Kostelce dál. Hostíme sice
i Hustopeče, ale rovněž tam nastal pohyb
hráčů a uvidíme. Zatím jsem optimista
a věřím, že by to mohlo dobře dopadnout.“
 Aktuálně jste bod za Prostějovem,
je pro vás regionální sok určitým měřítkem?
„Já to takhle neberu. Jsem trenérem Kostelce a snažím se místní házenou dostat na
lepší úroveň, než tu poslední roky byla. Je
to spojeno i s hráčským kádrem a celkem
se nám to daří, jsem přesvědčen, že cesta
byla nastolena správně. Jestli tedy skončí
Prostějov před námi, bude druhý a my
třetí, tak se nebudu zlobit.“ (úsměv)
 Jarní polovinu začínáte doma s Bohunicemi. Očekáváte tak vyrovnaný
souboj jako při prvním měření sil?
„Těžko říct. Neznám detailně kádr Bohunic, pokud si ale promítnu utkání,
které jsme hráli tam, tak byli oproti loňsku oslabeni, protože jim do Hustopečí
odešel jeden kvalitní střelec a také zapracovávali mladé kluky. Nejsou špatní, pokud ale přijedou ve stejném složení, tak
bych očekával vyrovnané utkání. Samozřejmě budeme chtít bodovat, protože
hrajeme doma a to je skoro povinnost.“

Jsem přesvědčen, že cesta byla
nastolena správně. Jestli skončí
Prostějov před námi, bude druhý
a my třetí, tak se nebudu zlobit.

uvědomuje si Jiří GREPL

„Optimální kádr v Kostelci zatím stále

Házenkářský ročník 2016/2017 se
může z regionálního pohledu proměnit
v ten nejúspěšnější za poslední období.
I v předešlých letech se sice Prostějovu či
Kostelci na Hané dařilo umístit v horní
polovině a ideálně i atakovat stupně vítězů, avšak zpravidla to platilo jen pro
jednoho z nich, zatímco nyní jsou ve hře
oba. Po úvodních jedenácti kolech totiž
dělí hráče Sokola II od bronzového stupínku jen horší skóre, jejich kolegové ze
Sokola HK jsou jen o bod zpět.
Fanoušci i nezaujatí diváci se tak nemusí
bát zajít kouknout přímo do hlediště, ba
naopak. Každý ze zbývajících domácích
soubojů jim může naservírovat množství zábavy i dramatických událostí. Již
dosavadní část sezóny nabídla hned několik zajímavých příběhů.
Začněme u Kostelce, v jehož případě se
spíše předpokládalo, že bude mít starosti
s umístěním v klidných vodách, avšak
již samotný úvod tyto chmury rozptýlil. Hned v prvním kole sice stály v cestě
Bohunice, které ovládly předešlý ročník
a následně v baráži neúspěšně bojovaly

JARO BUDE MÍT NÁBOJ,J O ŠPICI HR
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rou procházejí od 13. listopadu a tehdejšího, dosud posledního vítězství 22:21
nad Znojmem. Od té doby nastoupili
třikrát venku, aby pokaždé podlehli.
Zkraje prosince v Českých Budějovicích 17:25, brzy po Novém roce v Brně
14:27 a na sklonku ledna ve Znojmě
12:17.
„Vinou mnoha zdravotních problémů
jsme oslabení a kvůli tomu nejsou ani
tréninky poslední dobou takové, jaké

MARKA




Zpět do hry o stříbrnou pozici však
může korfbalový Prostějov vrátit nadcházející mač s Budějovicemi coby aktuálním sousedem v tabulce. Vstup na
utkání je tradičně zdarma, tak přijďte
družinu SK RG v sobotu odpoledne
povzbudit!
Průběžné pořadí korfbalové extraligy dospělých ČR 2016/17 po 8.
kole: 1. Brno 12, 2. Znojmo 8, 3. České
Budějovice 6, 4. Prostějov 4. (son)

TRABLE S TALENTY

Rozum mi zůstává stát nad tím, jak jedna světová velmoc absolutně neřeší své dopingové stigma. Přitom
už dlouhá léta před současností se tak nějak všeobecně vědělo, že sportovci v Rusku hromadně „sypou“ a
všem ostatním to doslova lezlo krkem tím víc, že se je v
drtivé většině nedařilo přistihnout či usvědčit.
Pak se díky investigativním médiím konečně povedlo
neprostupnou hradbou proniknout a přinést dostatečně pádné důkazy, které mohly spustit lavinu trestů.
Což se ale zatím povedlo jen částečně, neboť přistižený
medvěd schovává pracky umazané od medu za zády a
tvrdošíjně opakuje, že nic špatného neprovedl.
Aktuálně tahle situace nejvíc eskaluje v biatlonu, kde
se na stranu čistoty sportu v unikátně výrazné míře
postavili sami aktivní sportovci v čele s absolutní jedničkou tohoto odvětví Martinem Fourcadem. Jenže
ten na probíhajícím mistrovství světa v Rakousku už
přestřelil.
Dokud on i jeho kolegové vyjadřovali svou nespokojenost s liknavým přístupem IBF k ruskému dopování
a tlačili na nápravu, šlo jedině tleskat. Jakmile ale Francouz během závodu „nenápadně“ atakoval hůlkou
navrátilce po trestu Loginova, to už bylo skutečně za
hranou. Se zlem by se nemělo bojovat jiným zlem!
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„Filip je levé křídlo,
ídlo, které je schopno se ostřílený lodivod, když jmenoval
naskočit také na levé nebo střední spoj- sportovního ředitele extraligového
ce. Nebude nám
m sice k dispozici pro
klubu. Dalším novicem v kosvšechny zápasy, co jsem ale počítal,
teleckém „A“-týmu je pak
tak by nám společně
ečně s Pavlem Při-i
teprve sedmnáctiletý
krylem mohl pomoci
moci ve zhruba
Lukáš Varhalík, který
sedmi zápasech, možná i více.
přichází na pozici krajBude záležet, jak
ak se povede
(spo)
ní spojky.
Zubří v play-off,“ přemítal Grepl
Předsezónní servis ke
a zmínil o tři rokyy starší pravé kří-í
druhé lize házenkářů
dlo, které na Hané
né působí stejnou
najdete na dvoustraně
formou a v tomto
to ročníku už stihlo
42-43!
za oba týmy naskočit
skočit do
plných pětadvaceti
aceti
soutěžních utkání.
ní.
A jak vůbecc
došlo k tomu,
že se takto talentovaný hráč
objevil právě v
jihomoravskéé
hé
skupině druhé
ligy? „Stojí za tím
moje velice dobré
vztahy s funkcionáři
cionáři
HC Zubří, konkrétně
onkrétně
Jirkou Mikou,“ pousmál

Pokud jste vynikajícím sportovcem v mládežnickém
věku, ještě to zdaleka neznamená, že budete aspoň stejně skvělí i v dospělosti. Projít zdárně všemi nástrahami
dospívání a naplňovat trvale svůj velký talent je obecně
jedním z největších úskalí sportu.
Své by o tom mohl vyprávět například tenista TK AGROFERT Jiří Veselý. Před několika lety nejlepší junior
na světě, zatímco nyní se už několikátou sezónu marně
snaží probít do první dvacítky nebo aspoň třicítky mužské kategorie. Nutno podotknout, že v zatraceně tvrdé
konkurenci.
Při omluvenkách či zranění zkušených parťáků navíc na
Jirku spadla role daviscupové jedničky českého výběru,
kterou jeho složitější psychika zatím neunáší. Nezbývá
než doufat, že i negativní zážitek z Austrálie někdejší
juniorskou hvězdu zocelí natolik, aby průlom mezi skutečné star planety jednou zvládla.
Přesto je Veselého osud pořád mnohem příznivější než
to, když hodně nadějný mladý sportovec sekne se svou
kariérou předčasně nadobro. Čerstvě se k takovému
kroku rozhodla volejbalová reprezentantka z VK AGEL
Vendula Valášková a v součtu s minulými lety jde už o
několikátý podobný případ v prostějovském oddílu.
Velká škoda...

KOSTELEC NA HANÉ Trenéru
kosteleckých házenkářů Jiřímu
Greplovi se povedl majstrštyk, když
aktuálně sedmý tým druholigové
tabulky posílil mládežnický reprezentant Filip Dořičák! Teprve dvacetileté křídlo přichází na hostování z
extraligového Zubří a zkušený kouč
věří, že se nová tvář i přes svůj nízký
věk stane jedním z tahounů družstva.
„Myslím si, že může hrát i rozhodující
roli. Když porovnám zkušenosti našich
hráčů a jeho, tak si myslím, že budou i
přes mládí převažovat ty jeho, přeci jen
už má za sebou těžké zápasy. Nastupuje
pravidelně v extralize, teď jsem se díval
na zápas v Plzni a odehrál tam celý poločas. Něco má za sebou i v juniorech a na
rovinu
mohu říct, že na něj budu hodně
r
spoléhat,
“ nezastírá protřelý stratég.
s
Čerstvá
krev kosteleckého kádru naskoČ
č v zuberském dresu do téměř všech
čila
dosavadních
duelů nejvyšší soutěže a
d
p
podílí
se i brankově na tom, že právě
Z dělá společnost Lovosicím, Plzni
Zubří
a Dukle Praha na úplném čele tabulky.
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Zatímco ještě v půlce základní části nejvyšší národní soutěže mohlo
„ergáčko“ reálně pomýšlet i na historický postup do finále, teď to po
triu porážek vypadá - stejně jako loni
- na závěrečnou bitvu o extraligový
bronz. Do konce dlouhodobé fáze zbývají svěřencům trenérské dvojice David
Konečný a Martin Uherka čtyři zápasy,
na druhé Znojmo přitom ztrácejí stejný
počet bodů.

Kostelec ulovill reprezentanta!

by měly být. Jsme docela na hromadě,“
povzdechla si opora prostějovského
týmu Renata Havlová na marodku. Navzdory ní dokázali hosté po poločasové
pauze slibně vyrovnat na 10:10. „Škoda,
že jsme pak udělali několik zbytečných
chyb. Soupeř díky tomu dal pár jednoduchých košů z dvojtaktu a zase nám
odskočil,“ popsala Havlová klíčovou
pasáž vedoucí k dalšímu výsledkovému
neúspěchu.

EEXXKL
K UZIVVNNĚ
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Z kopaček tohoto hráče Relaxu Prostějov padl v poslední vteřině duelu
nejvyšší soutěže ve futsalu vyrovnávající gól, který nakonec rozhodl o
obhajobě titulu pro tohoto regionálního giganta. Ten byl však letos už
jen kousek od svržení... Pochlapí se
konkurence konečně za rok?

DOMINIK
BOKŮVKA

, 5

Takto výstižně pochválil komentár televizní stanice Eurosportu
v přímém přenosu semifinálového
utkání české reprezentace na
zimní univerziádě odchovance
prostějovského hokeje Davida
Zachara, který byl nejlepším
hráčem výběru, který to nakonec
dotáhl k bronzovým medailím
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T
Takto
nemalou částku musí zaplatit
p
prostějovský hokejový klub za chovvání po nedávném zápase s pražsskou Slávií, kdy „neznámé“ osoby
vverbálně a částečně i fyzicky napadly
rrozhodčí duelu. Ve vzduchu létaly
oostrá slova a nadávky, za něž nyní
bbudou Jestřábi o něco chudší...
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N
Nejde
jinak, než takto hodnotit
další,
v pořadí už osmou porážku
d
p
prostějovských
basketbalistů, kteří
te
tentokrát
nestačili na poslední tým
ta
tabulky
Kooperativa NBL! Neúspěšná
série má za následek jediné
s
- tato sezóna nemusí končit jen nep
postupem
do vyřazovacích bojů...

DEBAKL:

Je to až neuvěřitelné, ale nadvládu českého tenisu v týmové ženské soutěži
o Pohár federace nezlomil ani další
tým. Španělsko v čele s hvězdnou
Muguruzaovou prohrálo ve vítkovické hale 2:3, když o všechny body se
postaraly hráčky TK Agrofert Karolína Plíšková a Bára Strýcová.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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Před nedávnem jsem na tomto místě vyjádřil názor,
kterak pochybuji o srovnatelné výkonnostní úrovni
současných týmů volejbalistek Prostějova a Olomouce. Za několik posledních týdnů však došlo ke třem
změnám v hráčských kádrech rivalů, které by mohly
dosavadní hegemonii Agelek skutečně ohrozit.
Za prvé: vedení UP přeřadilo na svou soupisku ze
šternberské „farmy“ ostřílenou univerzálku Janu
Napolitano, jež okamžitě začala předvádět mnohem
lepší výkony než bulharská akvizice Boyana Andreeva dosud.
Za druhé: olomoucké družstvo posílila slovenská
smečařka Ivana Mifková (za svobodna Bramborová), která se sice vrací rychle po mateřství, ale rozhodně má potenciál hru vysokoškolaček ještě víc
pozvednout.
A za třetí: vékáčko opustila turecká univerzálka Yeliz
Basa a jakkoliv její výkony zaostávaly za původním
očekáváním, úřadující mistryně ČR mají bez ní viditelné potíže, neboť náhrada z lavičky není na daném
postu adekvátní.
Teď je s hráčským posílením jednoznačně na řadě
prostějovský klub a na účko potřebuje někoho opravdu kvalitního. Jinak může být obhajoba velmi složitá.

ALMATY, PROSTĚJOV Hned trojnásobným zastoupením se
mohl pochlubit prostějovský hokej na právě
skončené zimní světové
univerziádě. V pořadí
už osmadvacátý svátek
vysokoškolského sportu
hostily kazašské Almaty
a v bývalém hlavním městě reprezentovali Českou republiku odchovanci prostějovského
hokeje - obránce Marek Kaluža s útočníkem Davidem
Zacharem, které doplnil ještě zadák Filip Švaříček,
bývalý ex-Jestřáb. Mužstvo českých vysokoškoláků
dokázalo sice projít až do semifinále, avšak v závěrečných dvou bitvách padlo a domů se tak vrací na nepopulárním čtvrtém místě.

zůstali bez medaile

Zachar s Kalužou
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PROSTĚJOV Po více než třech měsících se korfbalisté SK RG Prostějov
zápasově představí na vlastním hřišti. Dlouhou přestávku bez domácího střetnutí extraligy dospělých ČR
2016/17 ukončí duel proti Českým
Budějovicím tuto sobotu 18. února
od 14.30 hodin v hale RG a ZŠ města
Prostějova ve Studentské ulici.
Hanáci a Hanačky se budou snažit o
přerušení série tří proher za sebou, kte-

$? $

PROSTĚJOV Více než měsíční tahanice kolem odchodu Romana Marka do Svitav je u konce. Vedení Prostějova se
dohodlo s hráčem i novým klubem zkušeného rozehrávače. O platnosti přestupu tak nemusí rozhodovat arbitrážní komise České basketbalové federace, což ještě před pár dny reálně hrozilo.
„Přitom k tomu vůbec nemuselo dojít... Jednali jsme se samotným hráčem i Svitavami. Šlo o to najit shodu, což se
nakonec podařilo. Všechny strany se nakonec domluvily, případ je uzavřen,“ potvrdil definitivní přestup Marka do
sestavy prostějovského soupeře v nadstavbové skupině A2 předseda Orlů Ivan Pospíšil s tím, že více se k celé kauze nehodlá vyjadřovat. DALŠÍ BASKETBALOVÉ NOVINKY
HLEDEJTE NA STRANĚ 46
To Roman Marko jazyk za zuby nedržel a v nedávném televizním
přenosu nenechal na prostějovském klubu nitku suchou...

Ladislav VALNÝ
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krát prohrát, ale rozhodčí mu dali
výhru za jméno, a tak to asi bylo
i v téhle anketě,“ komentuje Novotný. „Všechny kategorie vyhráli boxeři
z Čech. To není náhoda. Je poznat,
že v Čechách je mnohem větší členská základna,“ posteskl si lodivod
BC DTJ Prostějov.
Mezi samotnými boxery tak nemá
anketa příliš velkou prestiž. „Je to
i o tradici. Kdyby se hlasovalo pravidelně každý rok, určitě by to mělo větší váhu. Ty výsledky jsou také vesměs
pořád stejné. První jsou vždycky
Chládek z Ústí a Schmoranzová
z Děčína,“ konstatuje Petr Novotný.
Jediným jménem, které by se dalo
spojit s prostějovským oddílem, je
druhý mladík v kategorii „Talent
roku“ Miroslav Juna z Nového Strašecí, který posílil extraligový tým BC
DTJ v letošním roce.
(zv)

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

Přes veškeré komplikace jsou v současné době prakticky připraveny soupisky dorosteneckého celku a družstva mužů pod hlavičkou Prostějova.
„A dle mého názoru budou neméně
kvalitní jako v loňském roce,“ vyloudil se na tváři Richarda Beneše přece
jen mírný úsměv. Představme si oba
soubory.
V letošním roce bude prvoligový TJ
Sokol I s největší pravděpodobností spoléhat na jedenáct hráčů: Jan
Valenta, Jakub Ftačník, Tomáš Roba,
Jakub Klaudy, Jan Matkulčík, Radek
Omelka, Lukáš Wiesner, Martin Kolář, Michal Gubčo, Marián Příhoda

Zdeněk VYSLOUŽIL

a Martin Deutsch. Jak je z přehledu patrné a Večerník již informoval, nebude
už za Prostějov hrát vloni hostující Petr
Zemánek. Naopak po rok a půl dlouhé
odmlce se vrací do kádru dřívější elitní
nohejbalista Jakub Klaudy. Novými
tvářemi pak jsou Martin Kolář a Martin
Deutsch. Trenérem týmu bude jako
v předešlých sezónách Richard Beneš,
roli asistenta pak zastane hrající kapitán
týmu Jan Valenta. „Cílem družstva je
opět záchrana v soutěži a nadstavbou
pak účast týmu v play off o postup do
extraligy,“ vyhlásil Beneš.
Po roční pauze se do nejvyšší soutěže
vracejí prostějovští dorostenci. V kádru
budou Jakub Ftačník, Jan Matkulčík,
Ondřej Matkulčík, Ondřej Pospíšil,

PROSTĚJOV NohejbalistéTJ Sokol I Prostějov se v současné době
již pilně připravují na nový ročník soutěží mužů a mládeže. Oddíl
fungující ve skromných podmínkách se dlouhodobě pohybuje
v republikové špičce a mezi elitou se chce udržet i nadále.„Předem
nutno zdůraznit, že připravit v našich skromných podmínkách
hráče i soupisky družstev není vůbec jednoduché. Vedení družstev naráží na problémy s finančním zajištěním celorepublikových soutěží i s nedostatkem hráčského kádru a funkcionářského
zabezpečení týmů,“ konstatuje Richard Beneš, trenér a předseda
prostějovského oddílu.
David Jamrich, Jičí Spáčil, Alexandra
Ejemová, Kristýna Hrachovcová a Michal Němec. „Vzhledem ke zkušenostem a výkonnosti hráčů bychom měli
v extralize patřit k favoritům na přední
umístění. Já budu vedoucím družstva,
při domácích zápasech bude trenérem
Tomáš Procházka, při venkovních budou mít tým na starosti David Deutsch
a Jakub Ftačník,“ informuje Richard
Beneš.
Ekonomické zajištění letošní sezóny je také ve finální fázi. „Máme
přislíbenou pomoc od svých obchodních partnerů a sponzorů. Touto
cestou jim děkujeme za mnohaletou
pomoc při zajištění činnosti výchovy
mládeže a soutěží nohejbalu,“ vzkázal
nohejbalový boss. „Dlouhodobě nás
podporuje i Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj. Bez jejich pomoci by nebylo možné v nastoupené
cestě pokračovat. Nohejbal je malým
ale velmi úspěšným reprezentantem
města i celého regionu a byla by škoda pro budoucnost, aby tento oddíl
zanikl nebo musel prodat soutěže
jiným oddílům, které mají podporu
svých obcí,“ dodal Richard Beneš.
Exkluzivním mediálním partnerem
oddílu bude i v roce 2017 PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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DOROST SE VRACÍ DO EXTRALIGY!

1RKHMEDOLVWÇ3URVWøMRYDSĆHGVWDYLOLN¿GU\

letos slavíme jubileum...

bojoval zlato. O věkovou kategorii výš,
tedy v „béčku“ do 28 kilogramů výborně
zápasil Ondřej Sekanina, nakonec se však
musel smířit s až pátou pozicí. „Ve všech
svých utkáních měl navrch, ale dvakrát
udělal fatální chybu, po které skončil třetí
ve skupině. V následném boji o páté místo
už však byl opět úspěšný,“ popisoval Szilva.
Také v přípravce „B“, avšak do 31 kilogramů zápasil Jakub Vrba. Po prvenství ve
skupině nestačil teprve ve finále na domácího borce a bral stříbrnou medaili. Přesto
se ještě hanácký soubor dočkal hned dvou
umístění na nejvyšším stupínku. Druhé
čechovické zlato vyválčil v „áčku“ do 39

Turnaj podobného významu se Čechovickým podařilo přivést do regionu po více než dvaceti letech. „Že
se nám jej vůbec povedlo uspořádat
tady u nás v Prostějově, to musíme
považovat za obrovský úspěch. Očekávali jsme trochu vyšší účast, ale
chřipková epidemie počet trochu
srazila,“ vysvětloval Pavel Šťastný.
Nakonec se v hale Sportcentra vyřádilo nad zelenými stoly osmašedesát
mládežníků, z nichž bylo dvanáct
z pořádajícího čechovického oddílu

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

„Byly tu děti z celého Olomouckého
kraje a navíc z Bruntálu, jenž ale patří
pod asociaci Olomouckého kraje,“
komentoval Šťastný. „Z čechovických hráčů nikdo na medailové
příčky nedosáhl. Ono je to ale dáno
i systémem. Nehrálo se na kategorie,
ale výkonnostní divize. Pro nás je
velkým úspěchem fakt, že děti, které
trénujeme zhruba pět let, se všechny
dostaly mezi čtyřiadvacítku nejlepších v celém kraji. Bez ohledu na věk
či pohlaví.“
Jednoznačnou výsledkovou převahu měli nakonec zástupci Přerova, kterým však vypálil rybník
Lukáš Veigl z Jeseníku. Nejvýše
umístěným borcem z Čechovic
byl Dominik Novák na sedmém
místě. „Přerov má středisko mlá-

posbírané z celého kraje. My v Čechovicích máme děti, které bydlí ve
vzdálenosti do kilometru od naší sokolovny. To je taková rarita. Řadíme
se tak mezi oddíly na druhé místo
v celém Olomouckém kraji,“ informoval Pavel Šťastný.
Organizačně se celý turnaj vydařil.
Ruku k dílu přiložili rodiče malých
hráčů a materiálně pomohly oddíly
z celého Prostějovska. „V první řadě
musím poděkovat rodičům a všem
partnerům,“ vzkázal Pavel Šťastný.
Hlavním partnerem bylo Statutární město Prostějov, významně akci
podpořila Alika. „Plakety věnovalo
Rytectví Patka a nezištně pomohly
firmy čerpadla KOPRO, Autoškola
Kalvoda, zámečnictví Šilhavý, TAXexpert a Auto Rolný.

PROSTĚJOV Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Čechovice uspořádal v neděli 22. Ledna krajský bodovací turnaj mládeže
„VelkoucenuměstaProstějova“.
Podniku se zúčastnilo osmašedesát hráčů ze všech krajských
stolnětenisových center.„V celé
republice neexistuje dlouhodobá soutěž dětí jako například
ve fotbale. Hrají tak systémem
bodovacích turnajů - jsou republikové, krajské a regionální
bodovací turnaje,“ vysvětloval
  & %*3
Pavel Šťastný, hlavní organizá-     ]QJ #  ;
a jeden chlapec z TJ OP Prostějov. deže stolního tenisu, kde jsou děti
tor akce.

Velká cena Prostějova ve stolním
tenise přilákala krajskou špičku

KLADNO První únorovou sobotu hostilo Kladno Memoriál Josefa Budáka a Antonína Zemana v zápase řecko-římském
přípravek a mladších žáků. Do středních
Čech se vydala také pětice zástupců Sokola Čechovice a zhruba tři sta kilometrů
od domova si vedla zdatně, důkazem jsou
tři zlaté a jedna stříbrná medaile.
„Kladenské turnaje se vyznačují svou vysokou kvalitou a ani letos tomu nebylo jinak.
Už od prvních bojů bylo všem jasné, že kdo
bude chtít tady uspět, bude si muset sáhnout až na dno,“ shodli se oddíloví trenéři
Vojtěch Szilva s Adamem Vrbou starším.
V přípravce „C“ do 25 kilogramů nedal
svým soupeřům šanci Lukáš Vávra a vy< ]QJ #      # #'#  
  *  =  '& ;
 %" 45#

kilogramů Šimon Polena. „Šimon naplno
uplatnil své zkušenosti, díky kterým vyhrál všechna svá utkání na lopatky,“ liboval si jeho trenér.
Své premiérové vystoupení v kategorii
mladších žáků proměnil v třetí zlato pro
Čechovice Matěj Vrba. „Matěj ve velmi
vyrovnané konkurenci svedl čtyři těžké
zápasy a zlato si doslova vydřel,“ vyzdvihl
Vojtěch Szilva.
(spo)

Zápasníci Čechovic zazářili na Kladně

PRAHA, PROSTĚJOV Na oficiálním webu České boxerské asociace byly v průběhu ledna zveřejněny výsledky ankety o nejlepšího
boxera republiky za rok 2016. Nejlepší rohovníci byli vyhlašováni
v několika kategoriích, ale ani
v jediné se nedostal alespoň mezi
nejlepší trojku zástupce mistrovského BC DTJ Prostějov...
„Na výsledcích je vidět, že hlasovali převážně zástupci oddílů z Čech.
Myslím, že to není moc objektivní
a vypovídající,“ poznamenal Petr Novotný, trenér prostějovských boxerů.
V elitní kategorii dostal podle očekávání nejvíce hlasů Zdeněk Chládek, jenž boxuje za Ostravu, ale
jeho kmenovým oddílem je Ústí
nad Labem. „Nevím, jestli je momentálně nejlepším českým boxerem... Na republice měl třeba dva-

Anketa jen PRO VYVOLENÉ?

BOX:
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PROSTĚJOV
V Zkraje minulého týd
dne přivedlo vedení LHK Jestřábi do
týmu poslední hráčskou posilu této
sezóny. Stal se jí mladý obránce Tomáš Pařízek, který v prostějovském
dresu hned naskočil do všech tří prr
voligových zápasů uplynulého týdne.
„Chtěli jsme doplnit kádr ještě o jednoho
beka, a protože máme trochu rozhozené
sítě,takjjsemsedozvěděl,žeseTomášvrací
z Ameriky do České republiky. Toho jsme
využili a domluvili se s ním na smlouvě do
konce této sezóny,“ krátce okomentoval
Pařízkův příchod kouč a sportovní manaa
žer hokejistů Prostějova Jiří Vykoukal.
Jeho nový svěřenec se narodil 15. dubna
1994, má tedy dvaadvacet let. Měří 189
centimetrů, váží 91 kilogramů,
g
má levé
držení hole a je odchovancem Českých
Budějovic. Za ty nastupoval do svých
sedmnácti roků, objevil
j se i v mládežž
nické reprezentaci ČR U17. Na podzim
2011 pak odletěl do USA. Za mořem
postupně oblékal dresy následujících
týmů: New England Huskies (ESHL,
2011/12), Islanders Hockey Club (USEHL, 2012/13), Connecticut Yankees
(USPHL, 2013/14) a Bay State Breakers
(USPHL, 2014/15). Poté se vrátil do Evv
ropy – konkrétně na Slovensko – kde běě
hem minulého ročníku 2015/16 vystřídal
Duklu Trenčín, SKP Poprad i Duklu Seni-i
ca. Načež vyrazil znovu do Ameriky, aby v
aktuální sezóně zkusil štěstí v Pensacola Ice
Flyers (SPHL) a Mississippi RiverKings
(SPHL).
Teď je Tomáš Pařízek zpět ve své vlasti
a Jestřábům pomáhá v závěru WSM
ligy 2016/17. Okamžitě se stal členem základní sestavy.
y
(son)

Footo:
Foto:
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Tomáš Pařízekk

LHK vyztužil

Obranné řady

jejich obránce, kteří pak trochu chyy
bovali. Z toho jsme si vytvořili nějaké
šance a hlavně druhá třetina byla z naší
strany velice dobrá,“ zaregistroval Vyy
koukal.
Bez ohledu na to, jak základní fáze
WSM ligy nakonec dopadne, už
spíše vzhlížel k vyřazovacím k.o.
řežbám. „Ať už do play-off vstoupíme v předkole nebo ve čtvrtfinále, půjde o naprostý vrchol, který
rozhodne o úspěšnosti této sezóny.
A podle toho musíme ke klíčovým
zápasům celého ročníku přistupovat,“ připojil Jiří Vykoukal jasné
poselství.

Q '* #    *
    :     <
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Foto: Marek Sonnevend

kromě pár výjimečných situací. Chytalo se mi dobře.“
 Jste schopen vnímat, kdo ze
zvučných soupeřů je zrovna na ledě
a zakončuje proti vám?
„Většinou jo. Z extraligy znám
m Petra
Tona nebo Petra Tenkráta a s Jirkou
Burgerem jsem dokonce hrával ve
Vítkovicích, takže toho si pamatuju
i z tréninků. Tihle zkušení borci toho
mají hodně odehraného a jsou to výý
borní hokejisti i střelci, člověk si na ně
musí dávat trochu větší pozor. Extra
speciálně se na ně soustředit však nejde.“

obětavost spoluhráčů?
„Samoozřejm
zřejmě,
ě,, to je bez
bez deb
debat
bat. Tohle
T
To
bbyy aale mělo být
ýt sam
samozřejmé, pokud
t bojuj
tady
ju eme o to, o co bojuj
o eme. Bez
maximální oběta
b vosti to nejde a nikam
bycho
yc m see nedos
n
ta Kluci každopád
tali.
p ně odmakali
od
výb
výborný
ý orný
nýý zápas
pas a do
d ufám,
ufám,
že to v play-off někam dotáhneme.“
Co jediná inkasovaná branka?
„Tam jsem si hlavně hlídal tyčku, protože někdo z hostů objížděl zezadu
bránu a nechtěl jsem, aby mi to do
ní zasunul. Jenže on přihrál Klozovi
a proti jeho zakončení jsem se už nestihl přesunout. Stejně to trefil přesně do šibenice, což bych asi nechytil.
Samozřejmě mě to mrzí. Gólmani
sice většinou říkají, že při vítězství je
zrušená nula tolik netrápí, ale zamrzí
to určitě každého. Pro nás jsou však v
tuhle chvíli opravdu důležité hlavně tři
získané body.“

Foto: Marek Sonnevend

poslední
posl
posle
o dní
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adní části?
„Jak
Jak už jsem
Jak
jjsem řekl: pokud
o
chceme ddo
chce
chcem
první šest
e kky, cožž my chceme, tak musíme hrát jako dnes. To znamená padat
m
at
tam
a po hubách a plnit, co nám řeknoou
trené
enééřři. Jedině
ině
n ta
tak můžem
ůžemee uspět
usp
spět nnejen
nejen
v pon
p dělí
dě naa Sl
Slavii,
a , ale
l potom
potom hlavvněě
v play-off. Tam bychom rádi prorazili.
A jestli budeme hrát s takovým nasazením i přístupem jako proti Kladnu, tak
se podle mě nemáme čeho bát.“
 Je velký rozdíl jít do vyřazovací
fáze přímo, nebo přes předkolo?
„Samozřejmě je lepší dostat se rovnou
do čtvrtfinále a mít před ním čas na
odpočinek, doléčení šrámů i pořádnou
přípravu. Na druhou stranu platí, že
pokud hodláme v play- off uspět, musíme porazit každého. Proto na Slavii
pojedeme vyhrát a uvidíme, na co to
bude stačit. A podle situace se dál zařídíme.“ (úsměv)

 Pomohla vám hodně obranná Jak
k vnímát
vnímát
nímátee boj
nímá
bo o šest
ssté místo do

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
s kapitánem
Jestřábů
Matoušem
Venkrbcem
najdete na
www.
vecernikpv.cz
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Kantor baví fanoušky
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2:1

Nejprve však Jestřábi museli odolat
mohutnému tlaku protivníka v úvodu.
To se díky několika jistým zákrokům
Kantora povedlo, načež borci LHK
vyrazili do prvního vážnějšího útoku
a hned skórovali. V 5. minutě Venkrbec
nabil od zadního mantinelu Indrovi,
který nezadržitelně překonal Cikánka
- 1:0. Tím jestřábí letka otupila kladenskou převahu, jenže pouze na chvíli. Od
poloviny vstupní třetiny Rytíři znovu
herně dominovali a na bránu postupně pálili Gratton, Cetkovský, Drtina
i Burger. Pozorný Kantor však odolal,
aby v 17. minutě ujeli na druhé straně
do brejku Krejčík s Luňákem. Prvně
jmenovaný vyřešil přečíslení střelou
a tu Cikánek zlikvidoval.
Hned zkraje druhé třetiny sudí neodpískali hraniční zákrok na Rudovského,
čehož využil k bleskovému protiútoku
Gratton. Leč velkou šanci v oslabení
nevyužil. Jinak se obraz hry dost změnil, neboť domácí dokázali s favoritem

srovnat krok. Důkazem byly jak zajímavé pokusy Pařízka s Matušem, tak
náhlá tutovka Augustina. Mladík zůstal
v 25. Minutě sám před Cikánkem, ale
nepřekonal ho. Za dvě minuty mohli hosté smazat těsné manko, ovšem
sólo Havlůje famózně lapil Kantor. Po
půlce střetnutí pro změnu neuspěl bekk
hendovým průnikem Novák, přesto
maximálně bojující dravci v 35. minutě zvýšili skóre. Právě Novák pronikl
defenzivou, krásně přihrál volnému
Krejčíkovi a ten zblízka nedal Cikánkovi čuchnout – 2:0! Zbytek času do
přestávky Vykoukalovi hoši následně
ubránili včetně přesilovky Středočechů, v níž Kantor parádně vychytal gólový nápřah Tenkráta z mezikruží.
Do úmoru dřeli Prostějované také od
zahájení třetí periody a vyplácelo se
jim to. Stále nervóznější sok podléhal
frustraci, fauloval a po vyloučení Růžičky na pět minut plus do konce duelu
za velmi ošklivý zákrok se před jestřábí

letkou otevřela ideální možnost pojistit
slibné vedení. Pětašedesát vteřin dvojnásobné početní převahy však k ničemu nevedlo a promarněn poté zůstal
i zbytek dlouhé přesilovky, v níž se do
jediné větší příležitosti dostal Žálčík
ztroskotavší na Cikánkovi. Vzápětí platilo otřepané nedáš, dostaneš. Běžela
54. minuta, když Ptáček šikovně uvolnil Kloze, jenž si poradil s do té doby
nepřekonatelným Kantorem. V závěru
se pak Rytíři zoufale snažili urvat prodloužení, a jak se blížil konec normální
hrací doby, svírali LHK do stále pevnějších kleští. Celé dvě poslední minuty
zkoušeli power play, přes clony nahazovali puky na prostějovskou klec a dvakrát vytvořili nebezpečný závar, z toho
jeden v čase 59.40 doslova obří. Zadní
řady domácích v čele s fantastickým
Kantorem ale odolaly a v hledišti mohla propuknout nelíčená radost!
Statistiky z utkání a aktuální tabulky
WSM ligy hledejte na straně 26

Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Kladno je samozřejmě kvalitní mančaft a
začátek vzájemného utkání byl z naší strany s příliš velkým respektem možná kvůli
těm jménům hráčů, co za soupeře nastupují. Postupně jsme se ale hostům vyrovv
nali, druhou třetinu odehráli perfektně. Ve
třetí části byla škoda neproměnění dlouhé
přesilovky pět na tři, kde nás Rytíři přečetli
lépe, než my je. Následovalo snížení na 2:1
a těžký závěr
závěr, v němž jsme těsné vítězství
umlátili velkou bojovností.“
Pavel PATERA - Rytíøi Kladno
Odmítl utkání okomentovat s vysvětlující větou vyřčenou v silně negativních
emocích: „Ať vám zápas zhodnotí rozhodčí!“
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V Dva maHAVÍŘOV, PROSTĚJOV
če ve dvou dnech, to bylo na prostějovské hokejisty přece jen moc.
Evidentně vyčerpaným náročnou bitvou proti Jihočechům jim
v 50. kole druhé nejvyšší soutěže na
ledě Havířova chyběla energie, navíc
vyloženě zpackali úvod. Bleskově
inkasovali dvě branky a nepříznivý
průběh následně nedokázali zvrátit.
Přesto díky klopýtnutí Litoměřic
získali jistotu účasti v předkole playy
-off! Průběžně zůstali v tabulce sedmí a na přímý postup do čtvrtfinále
jim chybí tři body.
Holík, Šlahař a Fiala. Tři důležití plejeři
zranění v úterní dohrávce s Českými Budějovicemi scházeli Jestřábům na severu
Moravy. A než se hosté stihli v oslabe-

AZ HAV
LHK PV

ném složení zformovat, už ztráceli dva
góly. Soupeř totiž vletěl do derby jako
vítr, hned ve 3. minutě po pouhých devíti sekundách využil úvodní přesilovku
Kanko bekhendovou trefou z mezikruží
do vinklu – 1:0. Navíc brzy následovala
další početní výhoda AZ, z níž v 5. Rác
po ukázkové spolupráci se Štumpfem
finalizoval pěkný ťukes do odkryté klece
- 2:0. Teprve poté se dostal ke slovu favorit, ale fotbalový kop Žálčíka si pohlídal
Laco. Stejně jako střely Nováka i Pařízka
po půlce zahajovací třetiny. Herní nadechování LHK následně utnul třetí brankový úder protivníka. Běžela 16. minuta, když puk rychle putoval od Kaluse
u mantinelu přes Kanka až na volného
Ráce, který zblízka uspěl pod padajícím
Kantorem – 3:0! To už byla z prostějovského hlediska hrůza, kterou mohla
zmírnit přesilová hra před přestávkou.
Po dvou ranách Rudovského v ní vznikk
ly velké závary, leč bez snižující naděje.
Ta nezahořela ani zkraje druhé periody,
byť měl Venkrbec po hrubce Petrana

hned za pár vteřin slibnou příležitost.
Jenže minul svatyni. Na druhé straně
spadla loženka do náruče Štumpfovi
díky nečekanému odrazu kotouče od
mantinelu, nicméně havířovský forvard
jen trefil Kantora, ačkoliv ten byl k němu
otočený zády. Z hlubin velké ztráty
Jestřáby nevyzvedla ani tradičně silná
zbraň v podobě přesilovky, kterou mezi
25. a 27. minutou nesehráli dobře. A totéž se opakovalo uprostřed zápasu, tudíž
domácí v pohodě udržovali tříbrankový
odstup. Navíc se mohl ještě zvýšit, kdyby
Kalus i Krisl ve vyložených možnostech
neztroskotali na Kantorovi. Ten držel
aspoň teoretickou šanci Prostějova něco
s utkáním udělat, zmařil totiž i další gólovku Ráce v 38.
Teprve na startu třetí části začali do té
doby mdlí borci z hanáckého města
působit o něco živějším dojmem a na
Laca vyslali pár ostřejších ran (Kolář,
Pařízek). Ve 48. minutě pak měl opravv
du blízko ke zrušení nuly na hostujícím
kontě Luňák, leč sám před Lacem trefil

Jiøí VYKOUKAL
- LHK Jestøábi Prostìjov
„Do zápasu jsme vstoupili trochu méně
koncentrovaní, v prvních pěti minutách
udělali dvě hloupá vyloučení, která soupeř
potrestal. A pak nám ještě utekl na tři góly.
Myslím, že dneska byla rozdílová první
lajna domácích, která nám dělala velké
problémy. Samozřejmě jsme se snažili
ještě s utkáním něco udělat, ale buď nám
odskakovaly puky, nebo jsme nedokázali
naše šance dobře zakončit.“

www.vecernikpv.cz

přihrával. Následně Severomoravané
duel bezpečně dovedli k vítězství, na
čemž nic nezměnila ani dílčí korekce
LHK v úplném závěru. Pouhých deset
vteřin před koncem Rudovského uvolnění pohotově zužitkoval Novák – 3:1.
Na nic dalšího však už logicky nezbyl
čas.
(son)

Martin JANEÈEK - AZ Havíøov
„Získali jsme velmi důležité tři body pro
naše fanoušky i vlastní sebevědomí před
náročným koncem sezóny. Začali jsme
dobře, naopak soupeř ten úvod trochu zaspal. Navíc nám moc pomohly dvě využité
přesilovky, což je také velmi pozitivní. Pak
si myslím, že jsme si utkání víceméně hlídali, byli chytří a zodpovědní dozadu. Měli
jsme i dost šancí na zvýšení náskoku, ale
při jejich proměňování nám chybělo spíš
štěstíčko než důraz. Trochu mě mrzí branka obdržená v závěru, protože Marek Laco
si tu nulu za svůj výkon zasloužil.“

pouze jeho beton. Vykoukalovi svěřenci se snažili tlačit, načež Havířovští
hrozili z protiútoků a Kantor výborně
zasáhl jak proti pokusu Petrana, tak
proti šanci Maruny. Poslední situaci,
která ještě mohla reálně ovlivnit bodovou dělbu, poté prováhal v 54. Matuš
tím, že ve slibné pozici místo zakončení











Unavení Jestřábi padli i v Havířově, ale play-off mají
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PROSTĚJOVDomácí
V
rozlučku se záákladní částí WSM ligy mužů 2016/17
změnili prostějovští hokejisté dvěma
tisícovkám svých fanoušků i sami sobě
v krásný zážitek. Heroickým výkonem
přesně v intencích nadcházejícího
play-off těsně udolali v 51. kole soutěže silné Kladno coby třetí celek tabull
ky a žhavého aspiranta na postup do
baráže o extraligu. Výborná práce!

LHK PV
RY KLA

Jestřábi ve strhující bitvě PŘEMOHLI KLADNO!

„Měl jsem poměrně dost práce,
e ale já
mám tohle radši, než když
y na vás jjde
jen pár střel za třetinu. Člověk se pod
častější palbou líp udrží v tempu. Navíc
dneska nešlo většinou o gólovky, snad

Jak hodnotíte vydařený duel?

Marek
SONNEVEND
D

Exkluzívní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV
V Dal
D ším forvardem LHK, jenž se na udolání Benátek
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jubileum...

lední hokej

Matěj Zabloudil se sice v závěru ledna dočkal pozvánky do reprezentační „devatenáctky“ pro turnaj pěti
zemí, který hostil v uplynulém týdnu
švýcarský Zuchwill, avšak na svou
premiéru v této věkové kategorii si
ještě musí počkat. Nedávno plnoletý
útočník prostějovských Jestřábů, kde
letos získává první zkušenosti mezi
dospělými, a syn někdejšího majitele klubu Zdeňka Zabloudila už má
z loňského ročníku na kontě dva starty
za českou „osmnáctku“, leč tentokrát
zůstal pouze v roli náhradníka. Jedinou prostějovskou stopu při duelech
s Finskem, Švédskem, Německem
a domácím výběrem tak tvořil Lukáš Doudera. Kmenový hráč Třince
a vítěz juniorské extraligy naskočil na
Hané do jednoho prvoligového utkání ročníku 2014/2015.

ZJISTILI
JSME ...

Na tolik vítězství zatím dosáhli
prostějovští hokejisté pod vedením trenérů Jiřího Vykoukala
a Jaroslava Odehnala. Tahle dvojice (v poslední době trio společně
s Ivo Peštukou) vedla Jestřáby do
celkem devíti utkání a má tedy výrazně kladnou zápasovou bilanci
podpořenou ziskem výborných 16
bodů při aktivním skóre 28:22.

6

Kladnou bilanci zatím přinesla
změna na trenérských postech. Od
odchodu dua Arnošt - Kočí jsou tak
Jestřábi pozitivní...
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Play-off hokej

Mezi hokejovými
j ý mantinelyy

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„Uplynulý týden už měl parametry
pplay-off,
y hrálo se hodně bojovně
j
až na
krev. Úterní zápas proti Budějovicím
měl vysokou kvalitu a škoda, že po
vyrovnaném průběhu to na silného
soupeře těsně nestačilo. Těžký souboj
nám každopádně vzal hodně sil, což
se ukázalo druhý den v Havířově. Domácí tam bez ohledu na nepostup do
play- off makali naplno, zaskočili nás výý
borným nástupem a nepříznivý vývoj
jsme pak už nedokázali otočit, energie
v porovnání se svěžejším protivníkem
opravdu chyběla. Do soboty jsme se
však dali dohromady a s Kladnem předd
vedli defenzivně kvalitní, směrem dozaa
du zodpovědný výkon. Silní hosté sice
byli opticky lepší a měli puk víc na svých
hokejkách, ale do mnoha vyložených
šancí jsme je nepouštěli, a pokud ano,
všechno kromě jedné situace skvěle vyy
chytal Pavel Kantor. Tohle vítězství má
velkou cenu hlavně vzhledem k tomu,
že před posledním kolem základní části
na Slavii máme posun na klíčové šesté
místo ve svých rukách. A s tím do Praa
hy samozřejmě pojedeme. Toužíme
zvítězit za tři body, abychom šli přímo
do čtvrtfinále a před play-off si mohli
trochu orazit.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Na hokejové obránce Prostějova mnoho
m
chvály v letošní
sezóně neuslyšíte, spíš jsou často kriitizováni za hůř fungující defenzivu celého týmu LHK. Přřesto tentokrát oceníme
právě jednoho z jestřábích zadáků
ů. Kolář je totiž typem
zodpovědného beka, při jehož pobyytu na ledě mančaft méně
inkasuje, než skóruje. Dokládá to jeho osobní hodnocení plus sedm, během tohoto ročnííku třetí nejvyšší
z celého kádru. Dan se postupně vypracoval až
do první obranné dvojice, kde běheem uplynulého
týdne nastoupil do všech tří utkání. Sice v nich nijak nebodoval, ale Hanáci dohromaady dostali jen
sedm gólů (solidní průměr 2,33) a momentálně
asi nejlepší zadák prostějovské ekipy šel svým parr
ťákům příkladem jak spolehlivým výkonem, tak bojovností i obětavostí hlavně v sobotu
proti Kladnu.

DANIEL
L KOLÁØ

VEČERNÍKU
Č

JJESTŘÁB
E
PODLE

40

na 1:3. Poznamenalo nás také zranění
několika hráčů během střetnutí, ale
i s tím jsme se dokázali porvat. Jen
škoda, že z takto vyrovnaného souboje nemáme ani bodík,“ litoval trochu
smolné porážky hlavní trenér hokejistů Prostějova Jiří Vykoukal.
Hned o den později nastoupil jeho
soubor k duelu 50. kola v Havířově,
kde v pozměněné sestavě bez zmíněných čerstvých marodů podlehl vinou
mizerného začátku 1:3. A neboť Ústí
nad Labem zvítězilo na Slavii Praha,
spadli Hanáci z klíčové šesté příčky
na sedmou. „Je možné, že nám po náročném utkání s Budějicemi chyběla
potřebná energie a to se promítlo do
snížené koncentrace v úvodu havířovv
ského zápasu. Prohrávat 0:2 v páté minutě a ztrácet tři góly po první třetině
bylo rozhodující, i když jsme se pak
dokázali herně zvednout. Na obrat to
ale nestačilo, domácí byli celkově lepší

PROSTĚJOV
V Mohli definitivně potvrdit svůj postup do předkola playy
-off, ale těsně to nevyšlo. Prostějovští
hokejisté svedli v dohrávce 35. kola
WSM ligy mužů 2016/17 vyrovnanou bitvu s vedoucím celkem soutěže
z Českých Budějovic a do posledních
momentů dřeli o zisk potřebného
bodu. Nakonec chyběl kousek...
Oboustranně opatrný úvod přerušil
v úterním souboji dvojnásobný trest
Škody po dvou odehraných minutách,
čímž měli domácí dlouhou početní výý
hodu. Místo skórování však na konci
prvního trestu mohli sami inkasovat,
když po několika ranách LHK bez efekk
tu ujel do brejku Nouza. Jeho tutovka
ale skončila těsně vedle. Po vypršení
čtyřminutové přesilovky okamžitě následovala hra pět na čtyři ve prospěch
Motoru, jenž se také střelecky činil s nulovou produktivitou. Kralovali gólmani
Kantor i Kváča, na kterého si nepřišel
v sólu Zadražil naskočivší z trestné lavice.
Blafák do bekhendu k úspěchu nevedl.
Brzy následovalo další oslabení Jestřábů,
v němž se hosté k ničemu vážnějšímu
nedostali. To až v 16. minutě měl velkou
šanci nepokrytý Žovinec, leč z výhodné
pozice netrefil mezi tyče. Vzrušení jak

na lledě,
d takk v hhl
hledišti
d přinesly
l ddvě menší
bitky mezi Kolářem a Heřmanem, poté
mezi Zadražilem a Hřebejkem. Z té
druhé rezultovala nová početní převaha
ČEZ, nicméně prostějovská defenziva
rovněž tuto komplikaci vyřešila a do kabin se tedy šlo za bezbrankového stavu.
V náporu favorit pokračoval i po přestávv
ce, jeho aktivita kulminovala příležitostí
Roba. Výborný Kantor byl znovu na
místě, ovšem viditelně lepší Jihočeši nepolevili a ve 29. minutě přece jen otevřeli
gólový účet. F. Novák z mezikruží vypálil
ještě o fous vedle, zatímco o chvíli později druhou přihrávku Babky od zadního
mantinelu zužitkoval najíždějící Škoda,
který zblízka nezadržitelně zavěsil – 0:1.
Příští úsek hry se nesl ve znamení nepřesností, načež mohli Jestřábi vyrovnat
ve dvou přesilovkách bezprostředně za
sebou. A skutečně se jim to povedlo!
Dvě dělovky Holíka ani teč Venkrbce
Kváča nepropustil, avšak v 37. Matuš
ideální nahrávkou zprava nabil před klec
Krejčíkovi a ten v ložence nezaváhal - 1:1.
Naopak budějovická družina na sklonku
prostřední třetiny vyloučení Protivného
potrestat nedokázala.
Stejně jako zkraje předchozí periody ale
působil lídr tabulky i na začátku třetí živěji,
za což se brzy dočkal odměny. Do té doby
skvělý Kantor ve 43. špatně rozehrál za
svou svatyní a při kvapném návratu mezi
tyče ho propálil od modré Pavlin - 1:2. Což
nebylo ze strany rozparáděného Motoru

Jeho tým má proti sešívaným v aktuální sezóně
vcelku slušnou bilanci vzájemných střetnutí (13:0,
4:5p, 2:3), kterou ale zkresluje debakl uštědřený
slávistickým juniorům v době vrcholící krize pražského klubu. V normálním složení dvakrát vyhrál
soupeř, byť nejtěsnějším poměrem. A je nutné při-i
pomenout, že na svém kluzišti ztrácel v polovině
listopadu již 1:4, než vývoj zápasu razantně otočil.
V prvoligové tabulce je výběr HC pevně usazen
na čtvrté příčce, když naposledy dokázal zvítězit
v Přerově 2:1, zatímco předtím stejným poměrem doma podlehl Ústí nad Labem. Na rozdíl od
Prostějovanů už mu dnes o nic závažného nejde.
Zvládnou tedy muži LHK zdolat méně motivovaného protivníka, jenž ale dosud posbíral o deset
bodů víc?
(son)

Havíøov si pojistil legendu

vše, neboť za tři minuty domácí otevřeli
další okno ve svých zadních řadách. Tentokrát nepokryli Roba, jenž si dojel za bránu
nahozený puk, ani Walkera, který jeho
nezištné uvolnění z bezprostřední blízkosti
poslal do sítě - 1:3. Šlo o tvrdý úder výsledd
kovým ambicím LHK, leč nikoliv k.o. Vyy
koukalovým svěřencům pomohla pětimi-i
nutová přesilovka za ošklivý faul Hřebejka
na Šlahaře. Na maximum se hnali za zdraa
matizováním duelu, a když přežili kontr
Čermáka, opravdu zkorigovali. V 54. Venn
krbec šikovně pronikl mezi dvěma proti-i
hráči, nabruslil až před Kváču a švihem ho

procedil – 2:3. Po kýženém bodu lačnící
dravci vrhali veškeré síly do útoku, přitom
však občas pouštěli soupeře do smrtících
brejků. Nejnebezpečnější Žovincův v 57.
výtečně zmařil Kantor a umožnil svému
týmu závěrečný nápor umocněný více než
minutovou power play. Kváča byl několi-i
krát pod palbou, ze dvou velkých závarů
měli tlačící Jestřábi blízko k prodloužení.
Favorizovaný kolektiv ale odolal a radoval
se z nejtěsnějšího vítězství. Smutek hostitelů mírnily ovace nijak naštvaných fanoušků, naproti tomu jej prohloubilo vědomí
několika zraněných plejerů…
(son)

„Utkání hodnotím samozřejmě kladně, takový zápas jsme potřebovali. Odmakaný a odbojovaný, což nám minulý měsíc chybělo a proto jsme prohrávali. Dneska si kluci zaslouží poděkování. Dramatický závěr? To je dané hrou. Pokud doma ztrácíte, tak se musíte
tlačit do brány, což soupeř ke konci dělal. My jsme se to snažili ubránit a dlouhé oslabení
zvládli výborně. Celkově šlo o normální zápas, nic zvláštního. I když máme play-off dávv
no jisté, kluky nemusíme nijak zvlášť motivovat. Do vyřazovací části totiž chceme jít z co
nejlepší výchozí pozice.“

Martin ŠTRBA - asistent trenéra ÈEZ Motor Èeské Budìjovice

„Porážka samozřejmě mrzí, ale musíme uznat kvalitu Českých Budějovic. Škoda dvou
chyb, které jsme udělali ve druhé třetině a po nichž nám soupeř odskočil na 1:3. Následně jsme využili pětiminutovou přesilovku pouze jedním gólem, což na obrat nestačilo.
A cítíme zklamání, že se nepodařilo z vyrovnaného utkání získat žádný bod. Hosté dnes
velice dobře otáčeli hru. Zbytečně se nezdržovali ve vlastní třetině, nic moc nevymýšleli
a chodili přímočaře přes střední pásmo. Na tohle jsme však byli nachystaní, a kdybyy
chom nevyrobili ty zmíněné hrubky, mohli jsme něco urvat. Tým odvedl slušný výkon
navzdory několika zraněním během zápasu. Kluci to odbojovali a jeli naplno celých šedesát minut, těžko jim můžu kromě těch chyb něco vytknout.“

Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov

Benátky nad JJizerou (spo) - Pravidla jsou neúprosná a dosažení šestadvaceti startů v letošním extraligovém ročníku zúžilo benáteckou soupisku
hned o několik jmen.
j
Naposledy
p
y tento limit postihl
p
mladoboleslavské duo
David Štich - Tomáš Pospíšil, již během ledna se museli trenéři vzdát pomoci od útočníků Jakuba Orsavy, Pavla Musila, Jaroslava Vlacha či brankáře
Romana Willa. To by mohl být příjemný sok v boji o play off..

Benátky trápí kvóta

Havířov (spo) -Ji
- iří Kriisl bude oblékat havířovský dres také v příštím prvoligovém
ročníku. Jednatřicetiletý obránce se dohodl s vedením slezského oddílu na prodloužení spolupráce o další rok a tým, jemuž letos unikla účast v play-off WSM Ligy,
tak nepřijde o svého kapitána. Odchovanec tohoto klubu sice nastřádal několik
desítek startů také za Karvinou, Přerov, Orlovou a Valašské Meziříčí, avšak od
ročníku 2010/2011 je už spjat pouze s Havířovem, jemuž pomohl k postupu ze
druhé ligy a v němž už sedm let v řadě nosí na hrudi kapitánské „céčko“.

Další vyrovnaný boj s Motorem, ale tentokrát BEZ BODU
LHK PV









MOT ČB 2:3

PROSTĚJOV
V Teprve dnešní 52. kolo WSM
ligy 2016/17 s definitivní platností rozhodne
o tom, kolikátí skončí hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov po základní části soutěže. Jejich další
osud v závěrečné vyřazovací fázi ročníku určí
duel na ledě Slavie Praha, který je na prograa
mu v pondělí 13. února od 18.00 hodin.
Svěřenci trenéra Vykoukala do české metropole
vyrazí s jasným cílem. „Pochopitelně chceme
zvítězit. V každém utkání se teď snažíme dohnat
ztracené body, o které jsme přišli hlavně koncem
minulého kalendářního roku, a tím vylepšit svou
výchozí pozici pro play-off. Slavia je kvalitní souu
peř, v tabulce výš než my. Bát se jí však rozhodně
nemusíme, naopak věříme, že v Edenu máme na
vítězství,“ řekl kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.

a budeme si jenom přát, aby mu to vyy
drželo,“ zdůraznil kouč LHK. Vzápětí
se ještě vrátil k průběhu víkendového
střetnutí před dvoutisícovou diváckou
návštěvou. „Uklidnila nás vedoucí
branka po úvodním tlaku hostů. Začali jsme si víc věřit na kotouči i napadat

RYCHLÝ 

a vyhrát si zasloužili,“ uznal Vykoukal.
Že by se jestřábí letka za daného
vývoje spokojila s jistotou předkola vyřazovací fáze a válku o přímou
účast ve čtvrtfinále zabalila? Ani
náhodou! Do sobotního šlágru 51.
dějství prvoligového maratónu proti
Kladnu šli hokejisté Prostějova zase
na plné pecky a obří bojovností vydřeli nesmírně cenný úspěch 2:1, který
opět oživil jejich naděje na první šestici. Sokové Třebíč i Ústí sice rovněž
bodovali, ovšem jen za dvě jednotky,
respektive za jednu. A vzrušující přetahovanou o výhodnější postavení tedy
nadobro rozetne až dnešní derniéra
dlouhodobé části. „S Kladnem to bylo
hlavně o nasazení a bojovnosti, která
byla především v závěru fakt extrémní.
A takhle to má v podobně důležitých
utkáních být! Kluci skákali proti střelám soupeře doslova po hlavách, díky
tomu jsme těsnou výhru uhájili,“ hřálo
Vykoukala. Absolutorium za skvěle
vychytaný mač mohl vyslovit též gólmanovi Pavlu Kantorovi. „Od toho je
tady, aby nám pomohl. Je velkou oporou, podává nadstandardní výkony

Na Slavii jedou Jestřábi vyhrát

Výběr prostějovského LHK přitom
urputně bojuje o postavení v elitní
šestce tabulky a tím přímý postup do
čtvrtfinále. Vylepšit svou pozici v téhle bitvě mohl případným bodovým
ziskem v úterní dohrávce 35. dějství
doma proti Českým Budějovicím,
jenže lídrovi soutěže po srdnatém výý
konu podlehl těsně 2:3. „Klukům patří
pochvala za bojovnost, po téhle stránce odmakali celý zápas na maximum
a nelze jim nic vytknout. Proto škoda
dvou laciných chyb, kterými jsme silného soupeře nechali odskočit z 1:1

Marek
SONNEVEND
D

Původní
zpravoda
ví
zpravodajství
Večerník
pro Veče
k

PROSTĚJOV Finiš základní části WSM ligy 2016/17 drží fanoušPROSTĚJOV
ky hokejovvých Jestřábů v napětí až do úplného konce. Teprve
až dnes v posledním 52. kole se definitivně rozhodne o tom,
jakou cesto
ou se prostějovští muži vydají v následném play-off...

Po dvou porážkách přišlo heroické skolení Kladna

NADĚJE JESTŘÁBŮ NA ŠESTKU

letos slavíme
letos slavíme jubileum...
fotbal

33

#     67 $+ 80 & 9  ; #  0#

<    

vanec Zlína, který momentálně působí v třetiligových Otrokovicích, kde
v podzimn í části vstřelil osm branek.
Mohl by tak do hry eskáčka vnést tolik
potřebný tah na branku.
Nadějně naopak vypadá setrvání
Josefa Čtvrtníčka, stejně jako zkušeného stopera Michala Malého.
Kariéra tohoto devětadvacetiletého
obránce byla spojena především s celkem Zlína, za nějž v první lize debutoval už v roce 2008. Jeho angažmá je

logickou odpovědí na krizovou situaci s oběma stopery. Sus se sice začíná
z nepříjemného zranění zotavovat,
ale jeho absence bude dlouhodobá,
Schuster zatím do přípravy nezasáhl.
Poslední novou tváří je devětadvacetiletý gruzínský záložník George Alaverdašvili, který by měl představovat typ
tvořivého hráče. Kromě nejrůznějších
týmů v Gruzii a Litvě okusil prvoligový chlebíček v sousedním Polsku,
v naší republice byl v kádru Táborska.

kolech SCWN figuruje na šestém
místě z deseti účastníků. Tým vede
od dubna 2016 bývalý český útočník René Wagner, který hrával za
Zbrojovku Brno, odkud odešel do
vídeňského Rapidu. Má k dispozici
sedmadvacetičlenný kádr, složený
na rakouské poměry docela překvapivě převážně z domácích hráčů
doplněných několika balkánskými
fotbalisty.
Pro domácí půjde o generálku na
jarní část soutěže. V předchozích
přípravných utkáních se jim dařilo
se střídavými úspěchy, když dvakrát
prohráli a třikrát zvítězili, převážně
s celky z nižších soutěží.
(tok)

BŘECLAV, PROSTĚJOV Zimní
příprava 1.SK Prostějov nabrala
v uplynulém týdnu hektických
obrátek. Zatímco do týmu přicházejí na testování další noví
hráči, mění se operativně i termíny přípravných zápasů a soupeři.
Místo třetiligového Hlučína, který postihla rovněž výrazná marodka, jeli svěřenci kouče Jury
v pátek na jih Moravy do nedávno
ještě třetiligové Břeclavi, hrající
tuto sezónu pouze divizi. A povinně tam vyhráli.
Ke všem dosud zdravotně indisponovaným hráčům se přidal
i bek Hýbl, který měl po zubařském
zákroku, takže sestava v prvním
poločase velmi matně připomínala

1:3

Pozápasové hodnocení trenéra

prostějovský celek. V základní jedenáctce figurovala hned čtyři nová
jména, z nichž tři přibyla do kabiny
během předcházejícího týdne.
Hra v prvním poločase proti nadšeně bojujícímu soupeři tomu logicky
odpovídala. Určitou nesehranost ale
vyvážilo plnění taktických příkazů
a tak také padly obě branky druholigového týmu. Na obou měl rozhodující zásluhu pravý obránce Machynek. Nejprve posadil centrem míč na
hlavu Kroupy (0:1), který jej umístil

k zadní tyči, poté po průniku do vápna našel na „penaltě“ Elšíka, který
do protipohybu brankáře zvýšil na
dvoubrankový rozdíl - 0:2.
Po přestávce se obraz hry přece jen
stabilizoval, byli to však domácí,
kteří po individuální chybě snížili – 1:2. Deset minut před koncem
ale Dramé našel Nekudu, který sám
před gólmanem pečetil vítězství favorita - 1:3.
(tok)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

Petar ALEKSIJEVIÆ - asistent trenéra1.SK Prostìjov
„Za největší pozitivum zápasu považuji fakt, že se nikdo další nezranil.
Vzhledem ke změně termínu i soupeře bylo hlavním smyslem vidět v reálném zápase testované hráče. Z tohoto pohledu utkání splnilo svůj účel. Přes
vítězství nemůžeme být s předvedeným výkonem příliš spokojeni, mohli jsme
být fotbalovější, absence sehranosti s novými hráči byla patrná. Přesto jsme
se utvrdili o lepšící se formě některých kmenových hráčů a máme představu
o dalších posilách.“

let jsem v Olomouci, kde hraji
v Sigmě. V podstatě už od staršího
dorostu jsem v jednom klubu.“
rr Jaké soutěže jste v dresu Sigmy absolvoval, nastoupil jste
i v první lize?
„V první lize start zatím nemám,
nastoupil jsem pouze v pohárovém
utkání v Plzni, kde jsem hrál asi půl
hodiny. Prošel jsem druhou ligu,
za ´béčko´ hrál MSFL a pak opět
druhou ligu ve Znojmě.“
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rr Můžete shrnout svoji dosavadní fotbalovou kariéru?
„Vyrůstal jsem ve Znojmě, kde jsem
hrál za městskou část Dobšice a za
1.SC Znojmo. Posledních sedm

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Poslední z vizitek nových hráčů, které prostějovský 1.SK testuje během probíhající zimní přípravy, je věnována záložníkovi Janu Hladíkovi. Odchovanec Znojma hrál zatím
pouze za olomouckou Sigmu, jeho prioritou je ale herní praxe
v druhé lize. V jarní části by Prostějovu rád pomohl.

rr Jaké máte dosavadní pocity ze
zdejšího prostředí?
„Kluky jsem tady znal a do
Prostějova jsem vyloženě chtěl,
abych zkusil týmu pomoci se udržet
ve druhé lize a mohl na sobě dál
pracovat v profesionálním týmu.
Na podzim jsem hrál třetí ligu za
„béčko“, proto chci opět naskočit
do druhé ligy.“
rr Nastoupil jste ve všech dosa-

vadních přípravných zápasech,
jaký z nich máte dojem?
„I na přípravu to jsou těžké zápasy.
Třeba se Slováckem si myslím, že
jsme šedesát minut hráli vyrovnaný
fotbal a rozhodující slepené branky
jsme dostali ve chvíli, kdy už jsme
odpadli fyzicky proti soupeři, který
měl na každý poločas čerstvou
jedenáctku. V Novém Městě jsme
vedli už dva nula, a hráli myslím vel-

mi dobře, než se soupeři podařilo
stav otočit, což byla velká škoda.“
rr Na Slovensku jste byl na
pravé straně aktivní především
v prvním poločase...
„Těžil jsem hlavně s Karlem Kroupou sklepnutých balónů a i záložníci
rozdávali dobře míče, snažil jsem se
co nejvíc a nejlíp centrovat, bohužel
ke gólu to nevedlo.“
rr Jaké další sporty vás baví

kromě fotbalu, jak relaxujete?
„Mám rád badminton, squash
i hokej, nejlépe ovšem odpočívám
se svojí přítelkyní...“ (úsměv)
rr Měl jste nějaké fotbalové vzory?
„Klasika, Zidane či Ronaldo,
v současné době se mi líbí hra
Griezmanna.“
rr Co vás potěší na talíři?
„Nejvíc asi vepřová panenka,
steak.“

JAN HLADÍK: ,"-W4W#)"-

PROSTĚJOV Poslední dva přípravné zápasy zbývají v termínovém kalendáři 1.SK Prostějov.
Přestože generálka na vstup do
jarní části FNL přijde v závěru
února s třetiligovým Blanskem,
za vrchol přípravy bude možné
považovat už páteční utkání s rakouským druholigovým SC Wiener Neustadt.
Jak se eskáčko k atraktivnímu soupeři vlastně na poslední chvíli dostalo? „Původně měli Rakušané

zjistili jsme

hrát s olomouckou Sigmou, ale
vzhledem k termínovým přesunům
bylo toto utkání nabídnuto nám.
Je to ohromná příležitost hrát na
trávě a jako trenéři na tento zápas
hodně spoléháme. Původně plánované utkání s Kroměříží jsme tedy
zrušili, což pro soupeře, hrajícího
i ve středu, nebyl problém,“ vysvětlil Večerníku jeden z trenérů Petar
Aleksijević.
Klub se do města kousek za rakouskou metropolí přestěhoval teprve
nedávno, jeho historie se počítá jen
od roku 2008. Hraje Sky Go Erste
Ligu, což je druhá nejvyšší rakouská soutěž. Po dvaceti odehraných

MSK Bø
1.SK Pv
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po něm sáhla Líšeň a dva hráče coby
kompenzaci Hanáci do Brna v souDefinitivně mimo hru je bývalý hráč časné situaci uvolnit prostě nemohou.
Prostějova Tomáš Machálek. V tomto Místo něj se v kádru objevil ofenzivní
případě eskáčko trochu zaváhalo, dříve Robin Elšík, dvaadvacetiletý odcho-

Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV S blížícím se koncem zimní pauzy nabírá hektičnosti pohyb v kádru fotbalistů druholigového Prostějova.
Zatímco stále přicházejí nové tváře, některé mizí a další toužebně očekávané, jako je zkušený špílmachr do zálohy, se
stále neobjevují. S kým bude tedy eskáčko usilovat o uhájení druholigové příslušnosti?

POHYBMachálek
V KÁDRU
NABÍRÁ OBRÁTEK
nepřijde, dorazili Malý, Elšík a Alaverdašvili

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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VETERÁNI BEXIMU OPĚT ZLATÍ
EXKLUZIVNĚ

RYCHLÝ

Ruda do Èechovic
Čechovice (zv) - Trenérská škatulata
v okrese. Čechovická rezerva má po
půlroce opět nového kouče. Martin
Horák, jenž tým na podzim převzal
po Marku Začalovi, se totiž odstěhoval do Brna a tak musel na svůj post
rezignovat. Čechovičtí bafuňáři však
sehnali rychle náhradu. Novým lodivodem ‚béčka´ se stane v jarní části
Rudolf Valný, jenž po několika sezónách nečekaně skončil v Otaslavicích.

Urèice neplánovanì
odpoèívaly
Určice (spo) – Týden po remíze
v Konici se fotbalisté Určic dalšího
zápasového prověření nedočkali.
O víkendu sice odcestovali do Vyškova, kde se na tamější umělé trávě měli
utkat s účastníkem jihomoravské I.A
třídy Dražovicemi, avšak vinou nedorozumění se nic takového nestalo
a Hanáci odjeli s nepořízenou zpět
domů. „Nastal komunikační šum,
funkcionáři se špatně domluvili. My
jsme se domlouvali na únoru, soupeř
však při odsouhlasení myslel, že se
jedná o březen. Mám z toho rozpačité dojmy, něco takového by se stávat
nemělo. Ale bohužel se stalo,“ nepotěšilo hlavního kouče Určic Radka
Tomšice. K dalšímu utkání jeho svěřenců tak dojde až na konci tohoto
týdne a poté přijdou na řadu rovněž
středeční souboje.

„Pepek“ do Borek?
Plumlov (zv) - V tréninkovém táboře plumlovských fotbalistů přivítali
čechovického snajpera Josefa Klváčka. Autor čtrnácti tref v podzimní
části okresního přeboru by mohl
vylepšit ofenzivu účastníka I.A třídy.
„Pepa se s námi připravuje. Vše bude
záležet na dohodě s Čechovicemi,“
potvrdil Petr Kiška, plumlovský
kouč. „Ano, vím o tom, že se chystá
v Plumlově...,“ dodal Evžen Kučera,
lodivod čechovického „A“-týmu.

Konice zkouší Knolla
Konice (spo) - Šestadvacetiletý Luděk Knoll je novou tváří v přípravě
konických fotbalistů. Trenér Petr
Ullmann tak mohl rozšířit seznam
zkoušených jmen a kmenový hráč
Jaroměřic by se po dlouhém zranění
mohl rozehrát v „B“ skupině I.A třídy.
„Jeví se zatím velice dobře, je to
rychlostní typ, takový štírek. Potřebuje ale ještě potrénovat, protože
posledního půl roku nehrál kvůli
kolenu,“ sdělil Ullmann na adresu
někdejšího hráče Moravské Třebové, Boskovic či Dlouhé Loučky.
Do souboje s Protivanovem zasáhl na
konické straně rovněž Michal Drešr,
čtyřiadvacetiletý mladík, který strávil
poslední rok v Jesenci a který se rovněž vrací po několikaměsíční zdravotní indispozici.
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Foto: archiv Bexim Paletten

Začal, Slouka, Bílý, Hodulák,
V. Kučera a L. Šťastný kvalifikoval
do semifinále. Tam čekal domácí
výběr Jaroměřic a po výhře 3:2 se
radovaly hanácké legendy. V boji
o zlato proti vítězi druhé skupiny
z Moravské Třebové se prodlužovalo po nerozhodném výsledku
2:2. V nastaveném čase pak vstřelil
„zlatý gól“ Petr Ohlídal a z triumfu
se radoval prostějovský výběr.
„V Jaroměřicích jsme už byli v létě
a opět jsme si to užili. Odehráli
jsme dobrý turnaj a samotné finále bylo nejtěžším zápasem, soupeř
byl opravdu kvalitní,“ komentoval
Petr Bílý, jenž tým Beximu organizoval.
(zv)

Konice lovila v regionu Bokůvka se vrací do Určic
KONICE Hned kvarteto nových hráčů představil při své zápasové premiéře na konické lavičce
nedávno jmenovaný kouč Petr Ullmann. V týmu
jednoho z účastníků I.A třídy Olomouckého
KFS se o místo v kádru i základní sestavě ucházejí brankář Karel Laštůvka a ofenzivně ladění
hráči Vojtěch Bílý, Petr Bross a Radim Žondra.
„Na příchodu Karla z Jesence jsme domluveni,
Žondra je tu z Horního Štěpánova a Bross z Bedihoště a oba by tu rovněž měli zakotvit, otazník tak
visí jen nad Vojtou. Je to kvalitní levonohý hráč

a věřím, že i v jeho případě se s Hvozdem dohodneme,“ přeje si „Uli“ přibližně měsíc a půl před
startem jarní části.
V případě výše jmenované čtveřice platí, že Laštůvka na podzim nezasáhl do žádného utkání,
Žondra nastřílel v deseti zápasech okresního
přeboru pět branek, Bross dosáhl v osmi duelech
„A“ skupiny III. třídy OFS Prostějov hned na šestnáct gólových tref a Bílý naskočil do celkem sedmi střetnutí, než si zlomil ruku a podzim pro něj
předčasně skončil.
(spo)

URČICE Vítanou posilu do defenzivy
i vůdce do kabiny získaly Určice, z angažmá v třetiligovém Vyškově se zpátky na
Hanou vrací Dominik Bokůvka. Pětadvacetiletý hráč sice naskočil hned do dvanácti podzimních mačů Moravskoslezské
fotbalové ligy, avšak odehrál dohromady
jen 173 minut.
„Za Dominika jsem velice rád, hned na úvod
proti Konici ukázal svou kvalitu. Potřebujeme ale i dál zapracovat na posílení obranné
činnosti a máme vytipované ještě další kluky,“

poznamenal hlavní trenér aktuálně čtrnáctého celku krajského přeboru Radek Tomšic.
Další staronovou tváří je gólman Lubomír
Kostelka, který naposledy chytal za Lysovice, a potvrzeno je rovněž pokračování dua
Milan Račanský, Martin Neubauer, které do
Sokola zavítalo coby vyškovští odchovanci.
Prázdná ovšem nezůstala ani kolonka odchodů, vinou pracovních povinností se s dosavadními spoluhráči rozloučili gólman Ondřej
Běhalík, který se rozhodl zakotvit blíže Olomouci, a také Patrik Hořava.
(spo)

Kostelec se měří s Baníkem i Sigmou
KOSTELEC NA HANÉ Skvělá
práce! Kostelecký fotbalový potěr se opět v uplynulých týdnech
předvedl. Na turnajích určených
ročníkům 2007 a mladším obsadili benjamínci FC dvakrát
stříbrné pozice. Tým vedený Jakubem Zatloukalem ztroskotal
ve finálových bojích nejprve na
ostravském Baníku, následně na
olomoucké Sigmě.
Předposlední lednovou sobotu se
výběr FC Kostelec na Hané vypravil
na turnaj do Olomouce, který pořádal 1.HFK Olomouc. V konkurenci
týmů ze Šumperka, Lanškrouna,
Vítkovic, Hranic, HFK Olomouc,
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Jesenec ztratil dalšího lídra
JESENEC Po Petru Ullmannovi,
který přijal nabídku nedaleké Konice trénovat tamější „A“-mužstvo
a nebude tak stíhat každý zápas,
přišel hlavní kouč Jesence Petr Tichý o další velkou oporu. Zranění
totiž nepustí do jarní části jeho
druhého dosavadního asistenta
Josefa Konečného. Pro pětatřicetiletého záložníka hraní fotbalu
prakticky skončilo.
„Musí jít na operaci. Tam už není řešení a fotbal hrát nebude, což je pro
nás veliká škoda. Právě on a Uli dělali tréninkové jednotky, já jsem pouze
skládal mančaft. A herně to ani nepočítám, byl to frajer, který dokázal

projít jeden na jednoho, připravit
klukům šanci. Takoví fotbalisté se
cení,“ mohl jen smutně konstatovat
trenér aktuálně čtvrtého celku „B“
skupiny I.B třídy.
Dočkal se však i dobrých zpráv, po
dlouhé rekonvalescenci se mu totiž
v kádru znovu objeví několik nedávných marodů. „Broňa Burian by měl
po rozsáhlém zranění kolene naskočit
do přípravy, stejně tak i Martin Klicpera a Rada Novotný by se měli vrátit, což je výborná zpráva. A pracovní
povinnosti pustí do hry i Lukáše
Motla, jsem rád, že se mi kluci vracejí,“ vyloudil se zkušenému kouči přeci
jen úsměv na tváři.
(spo)

Další exligový hráč kope za Smržice
SMRŽICE V posledních měsících dirigoval smržickou obranu
Ivo Zbožínek a pod dohledem
někdejšího stopera několika klubů první a druhé ligy došli hráči
tamější TJ z okresního přeboru až
zpátky do krajských soutěží. Nyní
se v dresu aktuálně desátého celku
„B“ skupiny I.B třídy objevil další
hráč se zkušenostmi z nejvyšších
dvou domácích soutěží. Do přáteláku proti Kralicím totiž v obraně
naskočil Pavel Los, další bývalý
člen úspěšné sestavy LeRKu Prostějov.

JAROMĚŘICE Vítězná jízda
pokračuje! Veteránští futsalisté
z prostějovského týmu Bexim
Paletten vstoupili i do roku 2017
zlatou nohou. Po dvou letních
turnajových triumfech získali
tentokrát prvenství v hale. Prostějovští ovládli klání v Jaroměřicích suverénním způsobem,
neboť mezi devítkou účastníků
nenašli přemožitele.
Cesta za prvenstvím začala v základní skupině, kdy Bexim postupně vyřídil Hradec nad Svitavou (6:2), Březovou nad Svitavou
(6:3) a Svitavy (3:2). Z prvního
místa se tak tým hrající v sestavě J. Bureš - Ohlídal, Řehořek,

„Pavel je stále hráčem Holice, avšak
bydlí ve Smržicích a občas s námi
chodí trénovat. A protože v zimní
přípravě bývá hráčů někdy méně,
tak za nás nastoupil i do utkání,“
ozřejmil nasazení třiatřicetiletého
fotbalisty hlavní kouč Smržic Petr
Gottwald.
Nasazení známého jména i do soutěžního střetnutí však není zcela
vyloučeno, napoví teprve nadcházející týdny či měsíce. „Je velice
zaneprázdněn, takže s ním příliš
nepočítám, pokud však bude mít
dostatek času, je možné, že na-

stoupí i do mistrovských utkání,“
nevyloučil nominaci někdejšího
útočníka a při víkendovém souboji středního obránce. Odchovanec
Sokola Bedihošť následně za svou
bohatou kariéru prošel mnoha v té
době úspěšnými kluby. Jeho kroky
vedly druholigovým Prostějovem,
Lipníkem nad Bečvou, prvoligovými Teplicemi, Holicí, Bystrcí, Šumperkem, několikaletým angažmá
v Rakousku i krátkým půlročním
účinkováním v I.B třídě, kterou
hrál na jaře 2013 za Velkou Bystřici.
(spo)

1.SK Prostějov, Dubu nad Moravou
a Baníku Ostrava neinkasovali za
celý turnaj jedinou branku. Po semifinálové výhře se Šumperkem (2:0)
uhráli ve finále s Baníkem bezbrankovou remízu a padli až v penaltové
loterii.
Následující víkend se představili v Němčicích nad Hanou a bylo
z toho opět druhé místo. Ze skupiny
postoupil Kostelec po výsledcích:
Šternberk 3:2, Sigma Olomouc-modrá 4:7 a Vítkovice 6:4. Postup
z druhého místa poslal prcky do semifinále proti 1.HFK Olomouc a výhra 4:1 znamenala finále. Tam čekal
na Kostelecké druhý výběr Sigmy-

-bílá. Po porážce 1:3 z toho byla opět
druhá pozice. Maxim Mrva byl navíc
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
„Jsem na kluky moc pyšný. V prvním
turnaji si zasloužili vyhrát, bohužel
jsme ve finále neproměnili spousty
vyložených šancí. V druhém týdnu
jsme se pak utkali se silnou Olomoucí, na kterou jsme nestačili, i když to
nebylo tak jednoznačné, jak výsledek napovídá. Každopádně klukům
patří dík za podaný výkon a určitě
je to pro ně obrovská zkušenost
i motivace do dalších turnajů,“ shrnul vystoupení svých svěřenců trenér starších přípravek Jakub Zatloukal.
(zv)
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Vítězná Jiskra a třetí Sokol Konice
JAROMĚŘICE, PROSTĚJOV
Předminulou sobotu 14. ledna se
zúčastnili dva zástupci prostějovského regionu halového turnaje
starších žáků v Jaroměřicích. Výběr Jiskry Brodek u Konice dobyl
prvenství, Sokol Konice bral třetí
místo! Reprezentace se tak povedla na jedničku.
Podniku se zúčastnilo osm týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po
čtyřech. První dva celky z každé skupiny se kvalifikovaly do semifinále.
Mezi nejúspěšnějším kvartetem byla
i dvojice Brodek a Konice. Ve skupinách si počínaly oba týmy výtečně,
když všechny své zápasy vyhrály a šly
do semifinále z prvních míst.
Suverénním způsobem si počínali
zvláště Brodečtí. Nejprve vyřídili Knínice 7:2, následně domácí Jaroměřice
5:1 a na závěr Hradec nad Svitavou
6:0. Koničtí vsadili na pevnou obranu
a ve skupině ani jednou neinkasovali,
když zvládli Městečko Trnávka 3:0,
Březovou nad Svitavou 4:0 a Kunčinu také 4:0. Vše tedy směřovalo
k vzájemnému finále dvou našich zástupců. Brodek úlohu favorita zvládl,
přímo deklasoval Březovou poměrem
10:0. Konici ale souboj s domácími
Jaroměřicemi nevyšel. Rychle ztrácela

::Q /   ![ \ & *=   w 7ZJ => < }    ' Q Q >  &    ;
Foto: archiv TJ Jiskra Brodek u Konice

čtyři branky (0:4), dokázala ještě stáhnout na 3:4, ale konečný výsledek 3:5
odsoudil Sokol k boji o třetí příčku.
Zklamaní „Koničáci“ se dlouho trápili
i v boji o třetí post. S Březovou prohrávali 0:1, nakonec si vynutili prodloužení, ve kterém vstřelili vítězný gól.
V repríze loňského finále se utkaly
domácí Jaroměřice a Brodek u Ko-

nice, který pokračoval ve svých výkonech, brzy vedl rozdílem tří branek 3:0. Utkání se pak již dohrávalo
v režii Brodeckých, kteří nakonec vyhráli 4:1 a oplatili Jaroměřicím loňskou porážku. Nejlepším střelcem
a zároveň hráčem turnaje byl zvolen Radek Učeň z Brodku u Konice.
(zv)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 13. února 2017
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RODINNÝ SOUBOJ
Gottwaldů pro Kralice
FC KRA
TJ SMR

3:2

PROSTĚJOV Vrásky nad úsměvy
převládaly na tváři kralického trenéra Ivo Gottwalda po sobotním
souboji se Smržicemi. Jeho tým
sice dokázal výsledkově uspět proti soupeři trénovaném jeho synem
Petrem, avšak kromě konečného
skóre převládalo zklamání. Naopak
na druhé straně byly pocity opačné,
byť oba stratégové shodně upozorňovali, že ještě nejde o body.
„Soupeř podal sympatický výkon a my
jsme neproměnili velké množství šan-

cí. Nehráli jsme moc dobře, nepodařilo se nám navázat na předešlé souboje,
přestože jsme i tento chtěli odehrát
stejně, a byla tam spousta chyb, nepřesností, špatných nahrávek,“ bilancoval starší z trenérského dua.
Favorit, jemuž vinou zranění scházeli Števula, Troneček i Blahoušek,
se prosadil teprve po přestávce a zásluhou dvou branek Josefa Cibulky
a jednoho zásahu Ondřeje Novotného dokázal zvrátit stav 0:2 ve vítězství
3:2. To v bráně vychytal David Klimeš, jeden z adeptů na post budoucí jedničky. „Števula nám odchází
k vojákům a v dubnu nastupuje na
přijímač. David s námi chodí trénovat, a pokud se dohodneme, mohl

twald. Navzdory ztrátě náskoku tak
mohl být spokojen, měření sil s účastníkem krajského přeboru se vydařilo.
„Už na startu přípravy jsem klukům
říkal, že nyní nehledím na výsledky.
Nemáme příliš možností zahrát si
v tuto dobu na tak kvalitním terénu,
který je větší než naše umělka ve Smržicích, a zápas jsme pojali tréninkově
s cílem vyzkoušet si spoustu věcí. To se
nám podařilo,“ liboval si.
V další prověrce se Smržice představí v sobotu od 14.00 hodin na
konické umělé trávě, kraličtí fotbalisté nastoupí o dvě hodiny později
v Prostějově proti Plumlovu. (spo)
Statistiky z utkání najdete na straně 26 dnešního vydání

by u nás od léta chytat. Je jedním
z kandidátů,“ přiznal Ivo Gottwald.
Kralický soupeř zahájil teprve na počátku týdne přípravu a po úterním
seznamovacím tréninku měl v nohách
páteční nabírání fyzičky, i proto se už
s přibývajícím časem začal vytrácet.
Dlouhou dobu ale trápil celek nacházející se o dvě soutěže výše. „Potřebujeme se dostat do zápřahu. Kralice byly
o chloupek lepší v kombinaci, nabíhání i tvorbě šancí, ale jejich střelecká nemohoucnost nám dodávala odvahu,
takže jsme se po pěkných akcích ujali
dvougólového vedení. Jim se podařilo
do pauzy snížit, poté jsme stále běhali
a posouvali se, do gólovek jsme se už
ale nedostávali,“ popisoval Petr Got-

Protivanov kraloval přestřelce v Konici
S KON
S PROT 3:4
anty v obraně i útoku, chtěl jsem si
otestovat hráče na různých pozicích
a splnilo to účel, hosté navíc prokázali, že mají kvalitu a ne nadarmo
jsou tak vysoko. Skvělí kluci a předvedli se ve výborném světle,“ chválil
protivníka trenér poražených Petr
Ullmann. Osobně mu přinesla hlavní spokojenost až druhá půle, v níž
se jeho svěřencům podařilo manko téměř zcela umazat. „Prostřídali
jsme a vyříkali jsme si chyby, hodně
jsme se zlepšili a měli jsme i šance na
vyrovnání. Rychle jsme dostupovali
a dostali soupeř pod tlak. A spokojen
jsem také s tím, kolik kluků chodí na
tréninky, scházíme se ve dvanácti
patnácti lidech,“ dodal muž, jenž
v roli hráče prošel i výrazně vyššími
soutěžemi.

Větší dávka pohody však i vzhledem k výhře a vydařenému vstupu
do zápasové prověrky panovala na
straně Protivanova. „Je to jen příprava, jsem ale rád, že nám to tak vyšlo.
Pátek a sobotu jsme trénovali, takže
nám už ve druhé půli docházely síly
a museli jsme se stáhnout, dokázali
jsme si ale skóre uhlídat a byl to krásný zápas,“ těšilo Pospíšila.
V dalším souboji se Konice utká
doma se Smržicemi a souboj
dvou krajských reprezentantů se
výjimečně uskuteční hned v sobotu 18. února od 14 hodin, Protivanov až v závěru února rozehraje zimní turnaj v Boskovicích.
(spo)
Statistiky z utkání najdete na straně 26 dnešního vydání

Plumlovský
 

HANOU

   
S PLU
TJ HAN

16070112267

KONICE V útočný koncert a sedmigólovou nadílku se změnilo
nedělní odpolední utkání konických fotbalistů, kteří si ke svému
druhému přáteláku pozvali na
umělou trávu hráče Protivanova.
Papírově lepším týmem měli být
domácí jakožto účastníci krajské
I.A třídy, avšak hosté potvrdili pozici druhého nejlepšího celku „B“
skupiny I.B třídy a svého soupeře
předčili.
„Děkuji Konici, že si nás pozvala.
Hrálo se za krásného fotbalového
počasí a byl jsem obrovsky překva-

pen, že se hrálo na tak slušné úrovni.
Náš výkon se mi velice líbil a chvílemi mě až mrazilo. Ačkoliv jsme hráli
teprve první zápas, takové momenty
bychom si měli nechat až na soutěž,“
rozplýval se asistent na lavičce vítězného souboru Josef Pospíšil.
Hostům se vydařil již úvod střetnutí, ve dvanácté minutě otevřel skóre
František Pospíšil, rovných deset
minut nato zvyšoval Marek Grmela
a po čtyřiceti minutách upravoval
Patrik Musil už na 0:3. Za domácí
ještě do pauzy snížil Laďa Bílý a po
změně stran došlo i k další dramatizaci, blíž než na 2:3 a konečných 3:4
se ovšem Konice nedotáhla.
„První poločas byl herně špatný,
všude jsme byli pozdě a Protivanov
byl lepší. Zkoušeli jsme různé vari-

5:3

PROSTĚJOV Kvalita kádru se
projevila a stejně tak i rozdíl mezi
krajskou a okresní kopanou, byť ne
tak výrazně, jak se možná očekávalo. Plumlovští fotbalisté vyzvali
v nedělním odpoledni Hanou Prostějov a proti dosavadnímu suverénovi okresního přeboru se prosadili hned pětkrát. Přestože se tak
na umělce Za Místním nádražím
dařilo v ofenzivě rovněž soupeři,
navrch měl devátý celek „B“ skupiny I.A třídy.
„Splnilo se, co jsem očekával. Haná
má kvalitní mužstvo a dobře nás prověřila, nebylo znát, že jsou mezi námi
hned dvě soutěže. Prvních dvacet minut byli oni lepší, dali nám dvě branky
a vedli 2:0, pak jsme naopak my zlepšili pohyb, zpřesnili přihrávky a tak do
šedesáté pětašedesáté minuty jsme
měli navrch,“ přibližoval dění na hřišti
plumlovský kouč Petr Kiška.
Ve zbylém úseku střetnutí se už hra
srovnala a nebyla tak urovnaná jako
v předešlém průběhu. „Dohnala nás
únava, možná i ze sálovky, která finišovala. Účel to ale splnilo a třeba s nasazením jsem byl spokojen od první
minuty. Stále trénujeme třikrát týdně
úterý, čtvrtek, pátek, nyní nás víc nebylo kvůli nemocem,“ dodal.
Dalším soupeřem Plumlova budou Kralice, jejich vzájemný duel
začne na prostějovské umělé trávě
v neděli 19. února čtyři hodiny po
(spo)
poledni.
Statistiky utkání najdete na straně 26
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Zlato v poslední vteřině!
PROSTĚJOV, NĚMČICE NAD HANOU, KOSTELEC NA HANÉ Neskutečně dramatické vyvrcholení měl
letošní ročník nejvyšší futsalové soutěže. Před závěrečným sobotním turnajem byli ve hře o titul hned tři týmy.
Z nejlepší výchozí pozice vstupovali do
finále borci Nezamyslic, ale prakticky
stejnou startovní čáru měli i hráči Mechechelenu a Relaxu.
Jako první odstoupili z titulové hry
plejeři Mechechelenu, kteří po výhře
s Botafogou nezachytili vstup do souboje s Relaxem a pětinásobný šampion
zdolal první těžkou překážku.
Následný střet Nezamyslic s Relaxem byl opravdovým vyvrcholením. Před sezónou podceňované
Nezamyslice dokázaly otočit z 0:1
na 4:2 a dvoubrankový náskok dr-

žely ještě dvě minuty před koncem.
V tu chvíli jim patři titul, ale Relax
hrající sedm minut bez gólmana
měl opět z pekla štěstí. Po kontaktní trefě se borcům v červeném podařilo srovnat v poslední vteřině
4:4! Frustrovaní Nezamysličtí pak
nenašli psychické síly na dobře hrající Ariston a šestý titul v řadě tak
slavil opět Relax.
Ve druhé třídě je na programu ještě
poslední turnaj, jenž se hraje v sobotu
25. února.
V soutěži veteránů se bojovalo o dvě
zbývající medaile, protože šampion je
známý již měsíc. Nejlépe vyšel závěr
borcům Beximu, kteří odsunuli na třetí
příčku nováčka z Hané. Dvě vítězství
Kobry Kobeřice odsunula na poslední
pozici prostějovskou Štiku.
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1. Kristián KOUKAL (Výšovice) 17 branek, 2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B) 14
branek, 3. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov) 13 branek, 4. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
11 branek, 5. Karel GRYC (Horní Štěpánov) 9 branek, 5. Radovan SVĚTLÍK (Haná
Prostějov) 9 branek, 5. Jan TYPNER (Brodek u Pv) 9 branek, 8. Martin VOGL (Otaslavice) 8 branek, 8. Radovan CITA (Přemyslovice) 8 branek, 10. Radek MAŇÁK
(Skalka) 7 branek, 11. Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv) 6 branek, 11. Petr HODULÁK (Haná Prostějov) 6 branek, 11. Pavel FORET (Čechovice B) 6 branek, 11. Radomír ŠTĚPÁNEK (Vícov) 6 branek, 11. Roman BERČÁK (Určice B) 6 branek, 16.
Roman RIEGER (Otaslavice) 5 branek, 16. Jaroslav TRNEČKA (Vícov) 5 branek,
16. Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov) 5 branek, 16. Jan SEKANINA (Ptení)
5 branek, 16. Kamil ŽÁČEK (Určice B) 5 branek, 16. Martin KUČERA (Vrahovice) 5 branek, 16. Vladimír KRAJÍČEK (Určice B) 5 branek, 16. Bernard BOŠEK
(Vícov) 5 branek, 16. Martin KOŘENEK (Přemyslovice) 5 branek, 16. Jiří KARÁSEK (Skalka) 5 branek, 16. Lukáš HOLINKA (Ptení) 5 branek, 27. Libor KLIMEŠ
(Horní Štěpánov) 4 branky, 27. Petr SOLDÁN (Brodek u Pv) 4 branky, 27. Lukáš
RYŠÁNEK (Výšovice) 4 branky, 27. Radim ŽONDRA (Horní Štěpánov) 4 branky,
27. Patrik ZAPLETAL (Čechovice) 4 branky, 27. Jiří FOJT (Horní Štěpánov) 4 branky, 27. David STROUHAL (Haná Prostějov) 4 branky, 27. Martin HON (Ptení) 4
branky, 27. Jakub KVAPIL (Výšovice) 4 branky, 36. Petr VODÁK (Učice B) 3 branky,
36. Petr FIALKA (Brodek u Pv) 3 branky, 36. Petr HANSL (Olšany) 3 branky, 36.
Martin TYL (Přemyslovice) 3 branky, 36. Martin ŘEHULKA (Zdětín) 3 branky, 36.
Adam POSPÍŠIL (Čechovice) 3 branky, 36. Jakub WOLKER (Čechovice) 3 branky,
36. Přemysl MLČOCH (Určice B) 3 branky, 36. David HRAZDÍRA (Otaslavice) 3
branky, 36. Filip HEMERKA (Olšany) 3 branky, 36. Jiří POSPÍŠIL (Olšany) 3 branky, 36. Oldřich DOSPIVA (Ptení) 3 branky, 36. Lukáš JURNÍK (Přemyslovice) 3
branky, 36. Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice) 3 branky, 36. Lukáš TYL (Přemyslovice)
3 branky, 36. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv) 3 branky, 32. Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice) 3 branky, 32. Dominik DRMOLA (Otaslavice) 3 branky,
32. Libor NĚMEC (H. Štěpánov) 3 branky, 32. Michal OBRUČNÍK (Výšovice) 3
branky, 32. Jan KŘIVINKA (Výšovice) 3 branky.
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Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz,
porážek, skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.

W b J/ P ^
U :@'_+ ^
 : &'_ ^
# O/ P
^
 !;/ 
S
Y  J/ 
^
^ P & ^
S &' 
Y
\ I$; H
^
WXI' $ / 
^
WW 
^
WU&> QH$/  ^
WR $ UXWW ^
W#F_'
^

TABULKA DOMA:

1.
U

4.

Y
^
S
\
WX
11.
12.
W
14.

OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU

letos slavíme jubileum...

Za vedoucí trojicí je silné kvarteto, které
dělí pouhý bod. Od týmů Brodku u Prostějova, Vrahovic a čechovického „béčka“
se podobné umístění očekávalo. Absolutní
výsledkovou bombou je však postavení
nováčka z Výšovic.
Ale pěkně po pořádku. Čtvrtá příčka hřeje po předchozích problematických sezónách Brodek u Prostějova. Bezesporu talentovaný tým srážely dlouhodobě zvláště
vnitřní problémy, kdy se Brodečtí kolikrát
ani nescházeli v odpovídajícím počtu.
S příchodem přísného trenéra Vykopala
se tento neduh zlepšil, což se odrazilo i na
výsledcích. Mužstvo najednou předvádělo většinou pěkný útočný fotbal s množstvím šancí, ale na druhé straně i trochu
děravější obranou. Celkový zisk pětadvaceti bodů je solidním počinem, ale mohlo
to být i mnohem veselejší.
Velkým zklamání pak jsou výsledky
a hlavně výkony pátých Vrahovic. Výrazně posílený tým, jenž patří tradičně k největším kandidátům nejvyšších příček, se
opět nevyvaroval nečekaných výbuchů.
Výběr těžící z kvalitní obrany a nadstandardního gólmana (nejméně obdržených

VÝŠOVICKÁ
ŠTIKA

s Hanou o průběžné prvenství, kdy hosté
otočili poločasové dvoubrankové manko
na výhru 3:2. Pokud se však Štěpánovu
podaří přes zimu kádr vhodně doplnit,
mohl by být nejvážnějším konkurentem
v boji o postup.
Třetím vzadu jsou trochu překvapivě, ale
plně zaslouženě, fotbalisté rezervy Určic.
Mužstvo těží z dlouhodobé práce trenéra
Davida Múdrého, jenž našel společnou
řeč jak se staršími, tak hlavně s mladými
hráči. Určice totiž dlouhodobě vychovávají spousty hráčů, ale v předcházejících
sezónách se příliš nedařilo najít v „B“-týmu společnou řeč. Současný ročník však
výsledkově potvrzuje, že si to už konečně
sedlo. O potenciálu tohoto týmu svědčí
i dva domácí skalpy vedoucích celků.

Druhou polovinu tabulky nejvyšší okresní
soutěže vede duo dalších dvou nováčků
a největších rivalů Ptení a Vícov. Další
tři celky, a sice Otaslavice, Přemyslovice
a Skalka, pak měly jistě mnohem vyšší
ambice než se plácat těsně nad sestupovou propastí. Realita je však taková, že
výše zmíněná pětice nemůže spát klidným
zimním spánkem, navíc při vědomí, že sestupovat by mohly i tři celky!
Osmé místo Ptení je pravděpodobně vůbec největším překvapením první poloviny Přeboru OFS. Mužstvo hrající roky
třetí třídu se do vyšší soutěže kvalifikovalo
až z druhé pozice a prakticky neposilovalo. Nadšení, soudržná parta a především
bojovnost však stačí na střed tabulky.

PÌTKA
NAD HRANOU

branek) se trápil především v útočné fázi.
Nejvíce nerozhodných výsledků a pouze
jedna penaltová výhra tak znamenají
z pohledu Vrahovic pouze pátou pozici.
Zcela z jiného soudku je šestá pozice Výšovic. Před sezónou většinou expertů odepisovaný kádr se prezentoval mimořádnou
bojovností a soudržností. Výšovičtí vletěli
do okresu raketovým způsobem, když
po třech kolech vedli tabulku beze ztráty
bodů a inkasované branky se skóre 11:0!
Výtečný start pak nakopl mužstvo takovým způsobem, že dokázalo střádat další
body a drželo se po celou podzimní část
v horní polovině tabulky. Opřít se mohlo
také o mimořádně střelecky potentního
borce Kristiána Koukala, jenž vévodí pořadí kanonýrů se sedmnácti góly.
První polovinu tabulky uzavírají Čechovice. Mladičký záložní tým účastníka I.A
třídy Olomouckého KFS střídal dobré výkony s těmi špatnými jako den a noc. Neskutečný rozdíl pak byl mezi domácími
vystoupeními a výjezdy na půdy soupeřů.
Zatímco před vlastními fanoušky (fanynkami) se většinou náctiletí borečci dokázali vydat ze všech sil, tak v cizím prostředí
jakoby nastupovalo úplně jiné družstvo.

Ptenští fotbalisté ukazovali v průběhu
podzimu mimořádnou psychickou odolnost, kdy po krutých debaklech, dokázali
hned v dalším utkání zaskočit papírově
silnějšího protivníka. Celkově lze jejich
počínání považovat za velký úspěch tohoto souboru.
Se zcela jinými ambicemi pak vstupoval do sezóny nedaleký soused z Vícova. Vítěz „trojky“ solidně doplnil kádr
a prezentoval se i kvalitním fotbalem.
Co však byly Vícovským platné pochvalné řeči soupeřů, když na první výhru museli čekat až do šestého kola a od
začátku se krčili na chvostu tabulky. Trpělivost však nakonec přinesla i výsledkové zlepšení, které posunulo Sokol nad
sestupové pozice. Jako sůl v ráně je však
stále pálí pohled na tabulku, ve které je
největší rival stále nad nimi.
Až desáté místo obsadil výběr Otaslavic. Mužstvo s velkými ambicemi, které
dokonce uvažovalo o administrativním
postupu do I.B třídy, mělo sice velmi
solidní úvod, ale o to horší závěr. Otaslavičtí se prezentovali atraktivním
fotbalem a v jejich zápasech padala
spousta branek. V první polovině pod-

KOMENTÁØ

zimní části jich bylo více do sítí soupeřů,
ale ve druhé se karta otočila a mužstvo
se postupně sunulo tabulkou až na desátou příčku.
Mnohem vyšší ambice hlásili před startem ročníku i z Přemyslovic. Tým, jenž
se zachránil skvostnou jarní jízdou, nedoznal prakticky žádných změn, spíše
se posílil a měl podle odhadů hrát klidný
střed tabulky. Svědčila o tom i první překvapivá výhra v Brodku u Prostějova,
po níž ovšem následovala facka v podobě domácí prohry se Zdětínem a tak
Přemyslovičtí zabředli do podprůměru.
Zlepšený finiš a veledůležitá výhra ve
Vícově však mužstvu zajistily alespoň
částečně klidné zimování.
Zcela nečekaným sestupovým aspirantem se stala Skalka. Mladý klub, jenž se
postupně propracoval ze čtyřky až do
okresu, kde se zabydlel v horní polovině
pořadí, postihla historická krize. Série
nejtěsnějších porážek v prvních pěti
kolech vyvrcholila domácím debaklem
s Hanou. Skalka byla beznadějně poslední a nad týmem se pomalu stahovala mračna. V bezvýchodné situaci však
dostalo mužstvo impuls v podobě výhry
v Olšanech. Od té doby začali „Skaloni“ pravidelně sbírat body a nakonec se
posunuli na dvanáctou pozici znamenající záchranu. Jasně tak naznačili, že
ještě nejsou odepsaní...

Karel Švancara (0, 1172), Josef Šmíd
(0, 90) – Marek Červinka (0, 540),
Radek Deutsch (0, 1262), Jiří Fojt
(3, 810), Tomáš Fojt (0, 180), Karel Gryc (9, 541), Kamil Janíček (1,
992), Jan Kamenný (0, 38), Libor
Klimeš (4, 1123), Patrik Müller (0,
174), Libor Němec (3, 1081), Kamil
Pitner (0, 58), Lukáš Rychnovský (0,
946), Martin Sígl (2, 1172), Ondřej
Ščudla (2, 1172), Roman Šindelka

TJ HORNÍ
ŠTÌPÁNOV

Zbyněk Lošťák (0, 634), Oldřich
Pastyřík (0, 93) – Dominik Bartoň
(1, 49), Michal Čermák (1, 540),
Adrian Černý (0, 495), Patrik Gábor
(13, 844), Petr Hodulák (6, 860), Dominik Holomek (0, 467), Marek Holomek (2, 673), Ivan Jančiar (0, 385),
Martin Kolář (0, 860), Miloš Krupička (2, 1039), Filip Křížek (0, 27),
Jaroslav Levinský (0, 149), Jiří Novák
(1, 110), Jakub Novák (1, 244), Petr
Ohlídal (0, 997), Michal Ondráček
(0, 44), David Strouhal (5, 200), Radovan Světlík (9, 500), Jaroslav Tesař
(0, 44), Michal Trnavský (0, 997),
Marek Zatloukal (5, 414).

TJ HANÁ
PROSTÌJOV

VIDEOREPORTÁŽE ZE ZÁPASŮ

(0, 8), Michal Žilka (0, 106), Radim 167), Jan Juračka (0, 724), Martin
Kastner (1, 90), Ondřej Kořínek (0,
Žondra (5, 902).
FK
168), Michal Krejčí (2, 588), Roman
Ličman (1, 36), Jaromír Matoušek (2,
VÝŠOVICE
TJ SOKOL
588), Ivo Petlák (0, 114), Petr Piňos
(2, 360), Radek Piňos (0, 90), Patrik Martin Hýbl (0, 722), Ivan Pychora
URÈICE „B“
Rakáš (1, 481), Přemysl Slouka (0, (0, 544) - Battseren Baterdene (0,
Jan Pokorný (0, 865), Tomáš Hýbl (0, 65), Miloš Smejkal (0, 171), Tomáš 638), Jakub Danko (0, 97), Michal
291), Ondřej Běhalík (0, 90) – Ro- Smékal (0, 6), Petr Soldán (4, 856), Dudík (0, 127), Zdeněk Fildán (2,
man Berčák (6, 493), Michal Bureš (2, Roman Šimeček (6, 1086), Jan Typ- 1060), Kristián Koukal (17, 1274),
273), Jaroslav Frehar (0, 499), Martin ner (9, 1194), Leopold Zatloukal (3, Martin Kozdas (0, 565), Petr Krajíček
Grulich (1, 1093), Petr Halouzka (0, 1266), Petr Zbořil (2, 726).
(1, 361), Petr Krčmář (1, 1090), Jan
92), Petr Hanák (0, 26), Jakub HanKřivinka (3, 1182), Jakub Kvapil (4,
zelka (1, 620), Aleš Horák (0, 374),
244), Michal Obručník (3, 730), Filip
TJ SOKOL
Tomáš Ježek (0, 612), Adam Josif (0,
Okleštěk (0, 103), Michal Okleštěk
VRAHOVICE
89), Josef Kadlec (0, 227), Vladimír
(0, 186), Luděk Olbert (2, 601), LuKrajíček (5, 525), Přemysl Mlčoch
káš Ryšánek (4, 910), Marcel Škop (0,
(4, 959), Radek Mlčoch (0, 2), Mi- David Pokorný (0, 1184) - Miroslav 1138), Jiří Škop (0, 549).
lan Mohelník (2, 185), David Múdrý Bukovec (0, 640), Svatopluk Bukovec
(0, 15), Petr Muzikář (0, 26), Lukáš (2, 181), Jiří Doležel (0, 359), Pavel
TJ SOKOL
Nakládal (1, 777), Radim Ordelt (1, Farný (12, 682), Marek Gábor (1, 135),
217), Filip Pavlů (1, 32), Petr Pospí- Jan Hájek (0, 456), Daniel Jodl (0, 91),
ÈECHOVICE „B“
šil (1, 129), Václav Sedláček (0, 27), Jan Klíč (0, 253), David Kratochvíl (1,
Michal Trajer (0, 45), Vojtěch Slezák 138), Martin Kratochvíl (1, 959), Mar- Patrik
Zapletal (0, 908), Tomáš
(0, 96), Viktor Šťastný (2, 821), Petr tin Kučera (5, 1049), Vratislav Marek Zelinka (0, 185), Pavel Zápeca (0, 90) –
Vodák (3, 778), Lukáš Zatloukal (0, (2, 896), Václav Maška (0, 369), Pavel Jiří Antoníček (0, 504), Tomáš Bilík (0,
Michalec (0, 1004), Jiří Minx (0, 15), 556), Pavel Foret (6, 756), Ondřej Frys
46), Kamil Žáček (5, 206).
Jiří Němec (0, 37), Tomáš Pořízka (3, (1, 543), Petr Haluza (0, 181), Štěpán
TJ SOKOL BRODEK 543), Martin Procházka (0, 135), David Hanák (1, 864), Simon Hejduk
Prucek (0, 821), Jan Řezníček (1, 103), (0, 76), Martin Horák (0, 119), Bořek
Roman Šmíd (0, 591), Jakub Vitásek (2, Chmelík (0, 46), Jiří Jančík (0, 732),
U PROSTÌJOVA
198), Michal Závodský (0, 599).
Radek Jano (0, 46), Josef Klváček (14,
Jiří Král (0, 996), Tomáš Vystavěl (0,
180) – Radek Doležel (0, 544), Petr
Fialka (3, 916), Petr Gamberský (0,
47), Richard Hudeček (0, 77), Jakub
ZVEŘEJŇUJEME NA WWW:VECERNIKPV.CZ
Chvojka (1, 379), Michal Jelínek (0,

Petr Brabec (0, 1187), Martin Šobr
(0, 90) - Michal Baránek (0, 1092), Ja-

TJ SOKOL
VÍCOV

Antonín Hradil (0, 1227) – Tomáš
Černý (0, 47), Stanislav Doležel (0,
957), Martin Doležel (0, 209), Oldřich
Dospiva (3, 697), Lukáš Holinka (5,
1092), Martin Hon (4, 678), Martin
Horák (0, 39), Jiří Hrabal (0, 1000), Michal Kohout (1, 776), Tomáš Lang (0,
63), Oldřich Látal (0, 1227), Roman
Minx (4, 59), Martin Musil (1, 64), Tomáš Nevrla (2, 1136), Ondřej Peterka
(0, 134), Vojtěch Porteš (0, 27), Václav
Přikryl (0, 27), Jan Sekanina (5, 363),
Tomáš Sekanina (0, 53), Vlastimil Šmída (1, 768), Jaromír Vyroubal (0, 469).

FC PTENÍ

816), Petr Kolík (0, 15), Radim Kravák
(1, 60), Petr Kupka (0, 564), Tomáš Lachman (0, 64), Petr Mach (0, 671), Marek Meixner (0, 154), Radim Muzikant
(0, 93), Jiří Nakládal (0, 29), Miroslav
Němeček (1, 1003), Adam Pospíšil (3,
180), Michal Prášil (0, 723), Ladislav
Šťastný (0, 180), Jaroslav Vinklárek (0,
133), Jan Vlach (1, 275), Jakub Wolker
(3, 444), Marek Začal (0, 371), Patrik
Zapletal (4, 638).

Dvakrát
osmièka

Absolutní
bezzubost

V pomyslné soutěži hattrickářů kraluje po první části soutěže čechovický
Josef Klváček, jenž se z tohoto kousku
radoval hned třikrát. Dvakrát zaznamenal hattrick Patrik Gábor z Hané.
Po jednom nastříleli Roman Rieger
a Martin Vogl z Otaslavic, Radovan
Světlík z Hané, Jakub Kvapil z Výšovic, Adam Pospíšil a Patrik Zapletal
z Čechovic, Radomír Štěpánek a Jaroslav Trnečka z Vícova, Jiří Karásek
ze Skalky.

Q  
‚Pepek´

Skutečným střeleckým majstrštykem je
ve fotbale odpradávna hattrick. Průběžný král okresních kanonýrů však
na podzim nezaznamenal ani jeden!
Kristián Koukal z Výšovic totiž míří ještě výše, dvakrát zaznamenal v jednom
utkání hned čtyři přesné zásahy. Čtyři
přesné zásahy se podařily i Pavlu Farnému z Vrahovic.

Q ( 
hattrick málo

Naprosto neškodným a současně tak
i nejoblíbenějším týmem z pohledu
domácích fanoušků byly Olšany, které při svých výjezdech na hřiště soupeřů nezískaly jediný bod a vstřelily
pouhé tři branky při devětadvaceti
obdržených.

Kamil Konečný (0, 1182) – Ondřej
Barna (1, 272), Jan Burget (0, 1277),
Radovan Cita (8, 589), Radek Grulich
(1, 70), Miroslav Horníček (0, 294),
Tomáš Jurník (0, 823), Lukáš Jurník
(3, 190), Martin Kořenek (5, 1182),
Jaroslav Koutný (0, 113), Radek Kučera (0, 94), Jaroslav Liška (0, 159), Josef
Liška (0, 14), Milan Liška (0, 75), David Možný (1, 823), Jakub Ráček (0,
16), Václav Raška (0, 12), Jiří Sláma (0,
TJ SOKOL
819), Milan Slaviček (0, 640), Radek
Spurný (0, 178), Jan Špaček (0, 729),
OTASLAVICE
Ladislav Špaček (0, 164), Lukáš Tyl (3,
Martin Sika (0, 816), Jan Orálek (0, 915), Martin Tyl (3, 256).
455) - Dominik Drmola (3, 814),
Jan Frehar (0, 91), David Gerneš
(0, 1039), Alexandr Hangurbadžo
(2, 403), Jaroslav Hladík (2, 607),
FK SKALKA 2011
David Hrazdíra (3, 1179), Giovanni
Janura (1, 266), Lukáš Kaláb (1, 95),
Michal Kaláb (1, 637), Jan Kaláb (0, Antonín Glouzar (0, 745), Bronislav
54), Pavel Kaplánek (0, 27), Jindřich Podešva (0, 456) – Michal Barnet (1,
Koudela (1, 225), Lukáš Lakomý (0, 430), Dominik Dostalík (0, 189), Erik
11), Zbyněk Liška (0, 193), Jaromír Dreksler (3, 1043), Martin Glouzar (0,
Malík (0, 123), Martin Polýnek (1, 1133), Roman Hyžďál (1, 248), Petr
52), Roman Rieger (5, 312), Jan Ro- Chytil (1, 907), Jiří Karásek (5, 1039),
hánek (0, 55), Jan Ruszó (1, 591), Štefan Kašík (0, 194), Radek Maňák
Pavel Skalický (0, 473), Jaroslav Šat- (7, 770), Ondřej Mlčoch (3, 744), Luný (1, 316), Michal Šubrt (1, 228), káš Petržela (2, 951), Roman Pinkava
Martin Vogl (8, 1271), Marek Začal (3, 770), Michal Přidálek (1, 284), Petr
(0, 142), Dominik Zatloukal (3, Slamenec (0, 1042), Ondřej Spisar (2,
444), Jan Václavík (0, 94).
592).

TJ SOKOL
PØEMYSLOVICE

TJ SOKOL OLŠANY

Lukáš Volf (0, 1101), Jakub Menšík
(0, 180) – Jan Adam (0, 946), Tomáš
Apalovič (2, 587), Lubomír Keluc (1,
405), Adam Keluc (0, 719), David
Klusák (0, 361), Miroslav Knápek (0,
585), Tomáš Kučera I (0, 202), Tomáš
Kučera II (0, 405), Daniel Langer (2,
571), Štěpán Lenďák (2, 857), Jaroslav
Navrátil (0, 405), Jiří Navrátil (0, 677),
Robert Nováček (0, 540), Martin
Procházka (0, 131), Martin Řehulka
(3, 677), Martin Sokol (1, 428), Jan
Vyskočil (0, 358), Luděk Zdráhal (1,
1172).

TJ SOKOL ZDÌTÍN

Michal Uhřík (0, 887), Petr Kos
(0, 360) – Jakub Antoníček (0, 494),
Pavel Elner (1, 812), Petr Hansl (3,
902), Filip Hemerka (3, 630), Mojmír
Hloušek (1, 477), Jaroslav Hošák (1,
226), Vladislav Ječmeň (0, 180), Petr
Kvapil (0, 90), Michal Mazal (1, 184),
Martin Míška (0, 364), Michal Navrátil (0, 36), Pavel Outrata (0, 68), Tomáš Posker (1, 588), Antonín Pospíšil
(0, 902), Kryštof Pospíšil (0, 810), Jiří
Pospíšil (3, 507), Lukáš Rec (0, 454),
Miroslav Rokyta (0, 192), Lukáš Rokyta (0, 630), Petr Řezníček (0, 401),
Matěj Samek (1, 77), Tomáš Svoboda
(1, 276), Jakub Šenkyřík (0, 112).
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Pouhých deset získaných bodů a zasloužená sestupová pozice. Olšany šly do sezóny
s úplně jinými představami. Zkušený trenér, k tomu sportovní manažer a navíc šéfem
oddílu předseda okresního svazu. Tým z obce mezi Olomoucí a Prostějovem zůstal
slušně řečeno hodně za očekáváním a bude mít co dělat, aby na jaře reputaci napravil.

TJ SOKOL OLŠANY U PROSTÌJOVA

VÝBUCH

PODZIMU

Největším a současně i nejpříjemnějším překvapením podzimní části se stali fotbalisté Výšovic. Podceňovaný nováček se zvučnějších soupeřů nezalekl, dokázal se popasovat s každým jako rovný s rovným a týmům ze spodku tabulky navíc naděloval.
Odměnou byly Výšovickým i nejvyšší domácí návštěvy.

FK VÝŠOVICE

K META

PODZIMU

Kandidátů na nepopulární ohodnocení bylo hned několik. Prakticky každý víkend
se některý z týmů „vyznamenal“ a mnoho jich zaperlilo opakovaně. Nejčastěji se
nedařilo Otaslavickým, kteří se stali Smolíky kola hned třikrát. Dva zářezy na svých
v a Zdětíně.
pažbách mají i v Olšanech u Prostějova

TJ SOKOL OTASLAVICE

SM LÍK

PODZIMU

Bezkonkurenčním vládce této rubriky se stal nováček ze Ptení. Překvapivé
a mnohdy až šokující výsledky jej vynesly na samotný gról hned dvakrát. Ve dvu
případech navíc kraloval i nestárnoucí gólman místního FC Antonín Hradil a tak
se pomyslná trofej slavila ve Ptení hned čtyřikrát, což se nepodařilo žádnému jinému klubu.

67ą«3.<
]SRG]LPQËê¿VWL podzimu
N
2.5(61«+2 ŠAMPIFC PTENÍ
3ą(%258

Rekordní rozdíl ve skóre (neboli nejvyšší výhra a současně i porážka v poměru
   C   '    
 =  & U '   8:0) se zrodil hned dvakrát. Zajíma  w;&    ' '; vostí je, že se tak stalo v obou případech
na vršovickém trávníku. Dvě drtivé
 #   :# ;
výhry Výšovic odneslo ve druhém kole
Zbývající dvojice čtrnáctičlenného pePtení a ve čtrnáctém Olšany.
lotonu se zdá být výkonnostně za ostatními hodně pozadu. Olšany a Zdětín
Jmenovci
byly bezesporu nejhoršími týmy první
poloviny sezóny a potvrdily to i svým
v jednom triku
postavením. Pěti, respektive šestibodová ztráta na nejbližší Skalku se zdá Shoda jmen není zvláště ve fotbale až
při vyrovnanosti soutěže hodně obtížně takovou zvláštností. Často spolu v jedsmazatelná. Oba celky jsou tak největ- nom týmu hrávají bratři, bratranci či
šími kandidáty sestupu.
otec se synem. Raritou prostějovského
Zvláště zarážející je současné postave- přeboru jsou však hned dvě naprosté
ní u týmu Olšan. Ekonomicky stabilní shody. Za Zdětín nastupuje duo se stejklub, krásný areál a geograficky výným jménem Tomáš Kučera, aniž by
hodná poloha. Hráči by se tak měli do
Olšan jen hrnout a tým by měl šlapat. spolu měly rodiny co společného. Stejný
Místo toho se krčí na předposlední po- případ nastal i v Čechovicích, za který
zici a svými výkony tam i patří. Za celý hrají dva borci jménem Patrik Zaplepodzim pouhé tři výhry a celkově deset tal. Paradoxní je, že jak zdětínští Kučebodů jsou alarmujícím vysvědčením rové, tak i čechovičtí Zapletalové mají i
pro klub vedený předsedou OFS!
stejný ročník narození!
Ještě hůře na tom jsou borci Zdětína. Ti
jsou však v úplně jiném rozpoložení než
Nechtìné
Olšanští. Ve Zdětíně se hraje fotbal pro zápenalty?
bavu a výsledky nejsou stěžejní. Přestože
se tým momentálně nachází na poslední
Jen minimum remízových výsledků se
pozici, tak jeho šéf Tomáš Kučera nehází
flintu do žita. „To, že jsme poslední, přece zrodilo v průběhu podzimu. Ze čtrnácti
neznamená, že jsme špatní lidé?“ svéráz- odehraných podzimních kol jich hned
ně okomentoval stávající situaci zdětínský pět zůstalo bez penaltového rozstřelu.
boss a dodal: „Hlavní je, že se vždycky Ani jeden patový výsledek nezaznamesejdeme v dostatečném počtu a nemusíme nalo 3., 4., 10., 11. a 12. kolo. Nejvíce,
zápasy předčasně ukončovat. Jestli spad- tři nerozhodné výsledky, pak archivuje
neme, nebo ne? Svět se přece nezboří!“
historie 8. dějství.

kub Bartlík (2, 992), David Bartoš (1,
325), Bernard Bošek (5, 320), Lukáš
Dostál (1, 452), David Hornych (0,
112), Tomáš Humpolíček (1, 1129),
Radim Chytil (0, 1095), Martin Jareš
(0, 335), Jaroslav Ježek (0, 676), Miroslav Krutovský (0, 21), Jan Musil
(0, 15), Miroslav Ovčáček (0, 683),
Marek Pliska (0, 82), Jakub Rozsíval
(1, 817), Tomáš Světlík (0, 360), Radomír Štěpánek (6, 1007), Ondřej
Štuler (0, 207), Jaroslav Trnečka (5,
679), Tomáš Tříska (0, 30).
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Jelikož byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ník
v podzimní části exkluzivním partnerem
em
Okresního přeboru, tak se mu i podrobně
obně
v každém čísle věnoval. V populárních
rních
OLA se
rubrikách ŠAMPION či SMOLÍK KOLA
či, nebo
mohli pravidelně nacházet buď hráči,
celé týmy, kterým se buď mimořádně
ě zadařilo, nebo bohužel zcela vyhořeli. Týdenní vítěze už jsme v průběhu
podzimu zveřejnili, níže se můžete podívat na celkové triumfátory
podzimu v obou kategoriích, navíc pak přinášíme i dvě rubriky –
KOMETA VÝBUCH PODZIMU. Obě jmenované jsme vyhlásili až po
komplexním zhodnocení podzimu.

pondělí 13. února 2017
po
www.vecernikpv.cz

kádry a statistiky jednotlivých týmů OKRESNÍHO PŘEBORU PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Velezkušený tým z Prostějova se dlouhodobě netají svou filozofií, že se hráči
chtějí fotbalem hlavně bavit. Mužstvo,
ve kterém figurují borci až s divizními
zkušenostmi, těží především z taktické
vyzrálosti. Navíc má Haná i několik talentovaných mladíků, z nichž největší
hvězdou je kanonýr Patrik Gábor. Ostřílení harcovníci pochopili, že v jeho osobě
mají nadstandardního zakončovatele
a směrem dopředu mu nechávají absolutní volnost. Takto zelenobílí přezimují
v čele se čtyřbodovým náskokem a suverénně nejlepším skóre. Sedmačtyřicet
nastřílených branek při pouhých devatenácti obdržených je plně vypovídajícím
ukazatelem o tom, kdo byl v podzimní
části nejlepším týmem.
Velmi dobře si v podzimní části počínal
i tým Horního Štěpánova. Podobně
jako lídr soutěže těží Štěpánovští z velmi
bohatých zkušeností svých hráčů. Borci
z blanenského regionu, kteří tvoří většinovou část sestavy, vládli tabulce zvláště
v první polovině podzimu. Postupně však
vinou zranění a úzkého kádru začali trochu ztrácet. Slabší fyzická kondice je stála například výborně rozehraný souboj

Haná se baví
FOTBALEM

Rok se sešel s rokem a fotbal na okresní
úrovni zpívá stále stejnou písničku. Podzimním králem je opět velezkušenými
plejery prošpikovaná sestava prostějovské
Hané, kterou stíhají veteráni z Horního
Štěpánova. S touto dvojicí ještě drží krok
rezerva Určic, v jejímž kádru tvrdí muziku také plejeři s nepřebernými zkušenostmi. Na chvostu se pak topí Olšany u Prostějova se Zdětínem, tedy mužstva, která
už měla velké problémy v minulé sezóně.
Příjemným překvapením jsou výkony
trojice nováčků, jenž se oproti papírovým
předpokladům pohybují ve středu tabulky. Vcelku vyrovnané pořadí slibuje do
jarní části dramatické boje jak o postup,
tak především o záchranu.

HARCOVNÍCI Z HANÉ A HORNÍHO ŠTĚPÁNOVA

ZKUŠENOST NAD MLÁDÍ. TÓN UDÁVAJÍ OSTŘÍLENÍ

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty a foto Zdeněk Vysloužil

OKRESNÍ PØEBOR PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU POD LUPOU - ÈÁST PRVNÍ
NÍ

Fotbal Extra - 12. díl

Fotbalisté regionální úrovně
prožívají stále ještě zimní
spánek, byť řada z nich již rozjela neoblíbený dril, který je
má co nejlépe připravit na jarní
boje. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
po celou dobu nespí a v délce trvání více než čtvrtletní zápasové pauzy se jakožto nejčtenější regionální periodikum
věnujeme hodnocení jednotlivých soutěží. I nadále tak
pokračuje ten pravý čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci všeho podstatného, co se v závěru léta a během podzimu
loňského roku na trávnících od druhé ligy dospělých a až po
nejnižší okresní fotbalové soutěže událo...
Po úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů, žen i mládeže jsme
již stihli zmapovat cestu 1.SK Prostějov druhou fotbalovou ligou
a poté přesunuli svou pozornost na soutěže Olomouckého kraje.
Jako první přišly na řadu kluby hrající v krajském přeboru, následovalo pět zástupců regionu působících v I.A třídě, aby další díly
byly věnovány desítce oddílů z Prostějovska hrajících v I.B třídách
Olomouckého krajského fotbalového svazu. Tím jsme se dostali
až k branám soutěží Okresního fotbalového svazu Prostějov. Na
dnešní dvoustraně tak najdete podrobné zhodnocení mužského
okresního přeboru - II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Jak už přitom samotný název soutěže napovídá, právě nejčtenější
regionální periodikum se nejvyšší okresní fotbalové soutěži
věnovalo co možná nejpodrobněji. Každé pondělí jsme tak našli
reportáže a základní informace z víkendového dějství, přidávali
jsme i nejrůznější zajímavosti.
V úvodním z celkově tří dílů věnovaných OFS Prostějov se
zaměříme na statistiky, komentáře a další zajímavosti z podzimního dění. Příště nahlédneme pod pokličku podzimního lídra a k
hodnocení dostanou prostor i trenéři dalších celků. Následně se
zaměříme na obě skupiny III. třídy OFS a po nich bude následovat
sonda za oponu ženského regionálního fotbalu.
Máte se tak i nadále na co těšit!
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PROSTĚJOV
Ě
Třetím z prostějovských odchovanců a patriotů, kteří
se rozhodli založit nový hokejový
klub SK Prostějov 1913, je vedle
Milana Sedla a Marka Černoška
Pavel Kumstát. Právě někdejšího
vynikajícího obránce, jenž prošel extraligovými kluby Vítkovic
a Znojma, dále nastupoval za slovenské oddíly Liptovský Mikuláš,
Poprad, Zvolen a Skalica, aby se
po konci hráčské kariéry vydal
na trenérskou dráhu mládeže.
A to přímo na rodné hroudě. V SK
Prostějov 1913 momentálně působí i jako člen výkonného výboru.
Přestože se v zákulisí rozhořely ne
zrovna příjemné boje, starší bratr
opory extraligové Sparty se vzdát
nemíní...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptal

rozhovor Večerníku

se svým synem, který
začal pravidelně chodit do
hokeje v Prostějově, se zdaleka neblížilo mým představám
o standardním fungování hokejové mládeže a práce s dětmi.
Viděl jsem, že to mého syna baví,
měl jsem radost, ale postupně jsem
zjišťoval, že je někde chyba…“
 Co vám nejvíce vadilo?
„Jako příklad uvedu trénink přípravv
ky, který už měl začít, a trenér nikde...
Obul jsem tedy brusle a šel na led
spolu s ostatními rodiči a vedli jsme
trénink. Později jsem se dozvěděl, že
trenér je na zápase starší kategorie,
logicky tedy nemůže být na tréninku přípravky. To samé platilo i o zápasech. Na střídačce byli rodiče na
trenérský průkaz buď pana Tomigy,
nebo někoho jiného... Nedovedu si
představit, kdyby se někomu z dětí
něco při zápase stalo. Kdo za to bude
odpovědný?! Prostě se spoléhalo
na to, že se mezi rodiči najde nějaký
bývalý hráč, tím pádem se ušetří na
trenérech.“
 Materiální vybavení bylo v pořádku?
„To je další věc. Například kategorie
od přípravky až po mladší žáky měla

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

„RODIČE SI ASI ŘEKLI, ŽE HORŠÍ UŽ TO
BÝT NEMŮŽE! A ŠLI DO TOHO S NÁMI...“
Jedním z dalších bývalých hokejistů ve vedení SK Prostějov 1913 je Pavel Kumstát

jednu sadu dresů. Když rodiče chtěli
menším dětem kouoit vlastní dresy,
tak jim to ani nebylo dovoleno! Samostatnou kategorií byla výstroj. Ze
svazu bylo dodáno několik setů pro
nejmenší děti. Kolik si myslíte, že
jich naše děti dostaly? Když jsem se
zeptal v šatně rodičů, tak se přihlásili čtyři z pětadvaceti! Kde skončila
ostatní výstroj, těžko říct, ale dokážu
si to domyslet... Takže nejen z tohoto
důvodu byli rodiče čím dál více nespokojeni. Komunikace neprobíhala
absolutně žádná a někteří předsedu
spolku vůbec neznali.“
 Momentálně ale vypadá, že se
v LHK dalo vše do pořádku...
„V současné době je situace lepší,
ale dovolím si tvrdit, že je tomu

Zdeněk
VYSLOUŽIL
 Co vás vedlo k rozhodnutí působit v novém klubu?
„Musím říct, že jsem uvažoval dlouho, jestli do toho jít... Zvažoval jsem
všechny různé důvody, věděl jsem, že
budu mít méně času na rodinu, budu
pracovat nejen s dětmi, ale také rodiči
a ne všem se člověk zavděčí. Nakonec
mě ale přesvědčil tým lidí, který se vytvořil, a také zaujetí mého syna do ho
hokeje. Napomohla tomu i několikaletá
velmi negativní zkušenost s osobou
pana Tomigy...“
 Znamená to, že pan Tomiga
vlastně ‚pomohl´ ke vzniku SK
Prostějov 1913?
„Ano, tak by se to dalo říci. ((pokr
r(pokrčí rameny) Vznik nového klubu je
v podstatě práce pana Tomigy, protože kdyby vše fungovalo tak jak má,
jako v jiném normálním oddílu, tak
by tady žádný nový nevznikl! Já
osobně jsem prošel hodně hokejových klubů jako hráč. Někde
to šlo lépe, jinde hůře, ale to, co
jsem prožíval v loňské sezóně

letos slavíme jubileum...

tak nějak díky nám, neboť jsme pro
LHK konkurence a ledy se rozhýbaly.
Obzvláště když už jsme členy svazu
a máme tolik dětí.“
 Jak se vůbec myšlenka na nový
oddíl zrodila?
„Protože se synem chodil i Marek
Černošek, tak jsme se o této možnosti po sezóně několikrát bavili. Přemýšleli co udělat a postupně zjišťovali, jak
vlastně takový klub funguje. Komunikace s vedením LHK nebyla prakticky žádná, uvažovali jsme o tom
čím dál hlouběji. Jediným úkolem
pro rodiče totiž bylo zaplatit členské
příspěvky a dovést dítě na trénink či
zápas. Pro některé pak vlastně ještě to
utkání odkoučovat nebo trénink odtrénovat...“

žáků výše, nic takového nešlo, protože
by při odregistrování těchto dětí rodiče museli platit tabulkové odstupné.
Navíc v žákovských kategoriích již
soutěžní zápasy pro svůj rozvoj potřebujete nutně, v opačném případě se
může vaše kariéra zastavit.“
 Děti v SK Prostějov 1913 tedy
momentálně nemají pravidelné
zápasové vytížení?
„Zatím se nám daří pro naše děti
získávat turnaje i přáteláky, i když
musíme hrát všechny na kluzištích
mimo Prostějov, jelikož ledy, které
dostaneme od města, nám postačují
jen na trénování. Doufám, že přijde
doba, kdy si zahrajeme i doma a kdy
se na svá vnoučata přijdou podívat
i prarodiče.“

Jako příklad uvedu trénink přípravky,
kter ý už měl začít, a trenér nikde...
To samé platilo i o zápasech. Na střídačce
byli příbuzní dětí na trenérský průkaz
buď pana Tomigy, nebo někoho jiného...
 Vy jste ale prý nový klub vůbec
zakládat nechtěli a napadlo vás to
až po schůzce s panem Tomigou...
„To je pravda. My jsme se z výše uvedených důvodů s panem Tomigou sešli a nabídli mu spolupráci. Jako první
jsme řekli, že chceme být členy spolku, ale potřebujeme vědět, jestli nemá
nějaké závazky a podobně. Na to nám
o ověděl, že žádné dluhy nemá,
odp
odpověděl,
nikomu není potřeba nic ukazovat, že do toho ze svého dává
ročně jeden milion korun.
Dále že všechny dotace jsou
veřejně dostupné, což samozřejmě víme. Já osobně kdyy
bych dotoval něco ze svého,
tak bych byl rád za každou
pomoc od druhých, rád
bych jim předložil všechny
potřebné dokumenty. Viditelně neměl zájem a nabídl nám svoji variantu, ať
seženeme pět trenérů a ty ať
zaplatíme. Na to jsme odpověděli, že to si můžeme dělat sami,
a on nám odpověděl, tak si založte
vlastní klub...“
 Nebyla ve hře i varianta převzetí LHK Jestřábi?
„Ano, další variantou bylo odkoupení hráčů, ale pan Tomiga
si řekl o takovou částku, kterou
k
jsme nemohli akceptovat. Takže došlo na slova pana Tomigy
a klub SK Prostějov 1913 spatřil
v srpnu 2016 světlo světa. Současně jsme absolvovali několik
schůzek s rodiči a společně hledali cestu ke zlepšení. Jediným
možným řešením v dané situaci
bylo odregistrování dětí a následně zaregistrování, ale až po dvanácti
měsících s tím, že nemůžou hrát
svazové zápasy, ale jen turnaje a
přátelská utkání. Pro většinu rodičů
to bylo obrovské riziko, ale přesto
do toho šli s námi, protože si
asi řekli, horší už to být nem
můž
e... Bohužel u starších
může...
kategorií, od mladších

  & %*3

 Kolik
K
trenérů máte ve svých
řadác
řadách?
„V sou
současnosti čtrnáct trenérů s licencemi B a C. Jeden je profesionální trenér, ddalších deset trenérů a asistentů
dob
na dobrovolný
úvazek plus tři trenéry
brank
brankářů.
Jsou to všechno kluci, co
h
hráli hokej,
mají dětem co předat.
Chcem aby se vzdělávali. Nedávno
Chceme,
os
nás oslovil
současný trenér Kadaně,
´Prost
´Prostějovák´
Jaroslav Beck, který
pozva naše kluky na trenérskou propozval
hlídku do Chomutova. Rádi pozvání
využij
využijeme.
Do budoucna chceme,
ta trénovali hlavně místní, kteří
aby tady
mají k městu vztah. Víme, že spousta kva
kvalitních prostějovských trenérů
byla nnucena odejít.“
 Zm
Zmínil jste, že se účastníte turnajů a hrajete přátelsky. Jak něco
takov
takového
funguje?
te známo, že nemůžeme hrát
„Je tedy
kvůli odregistrování dětí zápasy organizo
ganizované
svazem, a proto musíme
s výběry zajišťovat turnaje
pro své
přát
a přáteláky.
Není to jednoduché, ale
přesto kluci a holky všech kategorií
u odehráno přes stovku utkámají už
So
ní. Soupeři
se těžko shání, protože
víke
o víkendech
hrají své soutěže, přesto
se dík
díky našim kontaktům a dobrým
vztahů s okolními kluby i jejich trevztahům
néry ddaří zápasy domlouvat. Stalo se
a i to, že jsme byli přihlášeni na
nám ale
turnaj do Orlové, avšak díky určitým
výhrů
výhrůžkám,
že nejsme členy svazu
orga
a organizátoři
budou platit pokutu,
na
nás nakonec
nevzali a místo nás odjeli Je
Jestřábi... Co nám však udělalo
radost bylo to, že venku přimrzlo,
radost,
tak jsm
jsme vymysleli pro děti tréninky
o
pod otevřeným
nebem ve Sloupu
St
a ve Stražisku.
Pro velký ohlas jsme ve
Stražis odehráli vůbec první WinStražisku
cla
ter classic
utkání s Uničovem v parádní atmosféře všech zúčastněných.“
 Ko
Koncem minulého roku jste už
ale řá
řádně registrovaným klubem,
ne?
1 listopadu 2016 už jsme pl„Od 10.
nohod
nohodnotnými
členy svazu. A i když
proti tomu někteří lobovali, tak se
t povedlo. Chceme se svazem
nám to
komu
komunikovat
na té nejvyšší úrovni
využ všechny jejich programy ať
a využívat
užme
už
metodiku pro trenéry, nebo novin-

ky pro hráče a využívat všechny jejich
akce tipu ‚Pojď hrát hokej´ a jiné.
 Zmínil jste problém s hodinami
ve víceúčelové hale?
„Bohužel musím říct, že tomu tak je,
ale sami s tím nic neuděláme. Jestřábi mají smlouvu s městem na ledy
a šatny do konce hokejové sezóny,
tudíž musíme čekat, jestli se neuvolní
o víkendu nějaká hodina, třeba na
přátelský zápas. Dvakrát mi to bylo
panem Horákem přislíbeno, ale doteď jsme o víkendu doma žádný přátelák neodehráli. Doufejme, že se dočkáme. Máme trochu problém s tím,
že se rozpis ledu dělá jen na týden, my
se plán dozvíme vždy až předchozí
pátek. Mým úkolem je tréninky přerozdělit podle kategorií a také času.
Nemohu dát například přípravku
v šest hodin ráno. Kromě ledu využíváme i tělocvičnu. V září a říjnu jsme
chodili do Sportcentra a momentálně
využíváme prostory letní tělocvičny
na tenise. Zjišťuji, že děti podobnou
přípravu potřebují jako sůl, chceme
proto tento styl využívat do budoucna ve větší míře. Kromě toho máme
naplánováno víkendové soustředění
pro starší děti v krásné lokalitě, kterou
zatím nechci prozrazovat.“
 Funguje ještě nábor?
„Ano, probíhá v podstatě celou sezónu. Každý týden nám přichází nové
děti, čehož si velmi vážíme a jsme
rádi, že jdou právě k nám. V současné
době už máme sto dětí od čtvrté třídy až po školku. Přiznám se, že jsme
takový nápor nečekali. My se jim za
to odvděčíme zapůjčením kompletní
nové hokejové výstroje. Už jsme takto
poskytli přes třicet kompletních startovacích setů pro nejmenší a rozdali
dětem více jak padesát hokejek od
sponzora. Po minulých letech, kdy se
tvrdilo, že děti nejsou, si myslím, že
jsme ten nábor celkem zvládli. Jsme
za to velmi rádi, chceme k hokeji dostat co nejvíce dětí.“
 Máte k dispozici šatnu?
„Protože jsme si neustále vozili věci
domů, navrhli jsme domovní správě,
že si zajistíme dvě unimo buňky, a zda
je prostor je někde umístit. Nakonec
nám je poskytl samotný magistrát,
čehož si velice vážíme. Hlavně starší
děti, které jdou na trénink přímo ze
školy, tak nemusí spoléhat na rodiče,
až jim přivezou hokejový bágl. Vždy
ještě na trénink dostaneme jednu
nebo dvě šatny, kde se děti mohou
osprchovat.“
 Prožíváte asi hektické období,
neboť se spor dvou oddílů stále
více vyostřuje. Máte pořád chuť
pokračovat?
„Abych se přiznal, tak když je toho
moc a mám někdy horší náladu, ale

vždycky mě z toho dostanou kluci
a holky, když vidím, jak se neustále
zlepšují. Popravdě někteří rychleji
a jiní pomaleji, ale zlepšení je viditelné u všech. Strašně mě spíše psychicky unavuje situace kolem rozdělení
klubu, neustálé pomluvy a lži některých aktérů na internetu či sociálních sítích. Tito lidé většinou neznají
všechny detaily o minulé a současné
situaci a mrzí mě, že neustále rozviřují
už tak napjatou atmosféru. Mám jiné
zaměstnání a tohle je pro mě práce
navíc, ale chci, aby vše fungovalo, jak
má. A navíc je to už můj několikátý
návrat k hokeji. Nechtěl jsem, aby
rodiče s dětmi odcházeli do okolních
měst, jsem Prostějovák a to, co mi dal
místní hokej, bych mu chtěl vrátit.
Pokud se ale najde někdo, kdo tu práci bude zvládat lépe než já, klidně se
vzdám své funkce! Ale v současnosti
to chceme nastartovat k lepšímu.“
 Vnímáte to tak, že jste na dobré
cestě?
„Myslím si, že za skoro pět měsíců
jsme udělali velký kus práce. A přesto,
že podmínky nejsou ideální, si dovolím tvrdit, že u dětí nastalo zlepšení,
spokojeni jsou i rodiče. Neustále se
chceme zlepšovat a vzdělávat, chtěli
bychom obnovit hokejové třídy, aby
děti mohly trénovat před i v rámci
školy. Cesta, kterou jsme si vybrali,
bude trnitá. Chceme ale ukázat veřejnosti, že se nemusí bát svěřit nám
své děti, rádi bychom očistili značku
„prostějovský mládežnický hokej“
u ostatních klubů. Peníze, které získáme, investujeme zpět do dětí, aby je
hokej bavil a měly z něj radost. Aby
poznaly, jak chutná pocit vítězství.
A to, co obětovali naši rodiče nám, to
obětovat dětem.“
 Myslíte si, že situace, kdy jsou
na tak malém městě dva mládežnické kluby, je do budoucna únosná?
„To je těžká otázka, problém je
především v tom, že máme pouze
jednu ledovou plochu, kterou využívají hráči ´A´-týmu, mládež, oddíl
krasobruslení a ještě spousta amatérských týmů, plnících městskou
kasu. A to jsem ještě zapomněl na
bruslení veřejnosti a nově družstvo
žen, které vzniklo ze dne na den pod
hlavičkou Jestřábů. Každopádně jak
jsme se přesvědčili, že dětí není zase
tak málo, jak se tvrdilo. A pokud
i druhý klub by získal podobný počet
dětí jako náš, tak nevidím problém.
Pak by se muselo hodně nahlas přemýšlet o druhé ledové ploše. Rodiče
by se pak mohli v klidu rozhodnout,
komu svěří svoje dítě, a oba kluby by
se musely snažit nabídnout co nejlepší služby.“

vizitka
PAVEL KUMSTÁT
✓ narodil se 10. července 1976 v Prostějově
✓ je ženatý, manželka Kateřina, synové Jan
(10), Jakub (8)
✓ s hokejem začal v 5 letech v Prostějově
✓ během hráčské kariéry oblékal dresy Prostějova (1981-1996, 2007-2008), Vítkovic
(1996-1998, 2003-2005), Liptovského Mikuláše (1998-1999.20082010), Znojma (1999-2003), Popradu (2005-2007), Zvolenu
(2007) a Skalice (2010-2011), aby se v roce 2011 na závěr definitivně
vrátil do mateřského klubu, kde v roce 2014 pověsil brusle na hřebík
* mezi jeho největší úspěchy patří extraligové stříbro (1996/97)
a bronz (1997/98) s Vítkovicemi, na Slovensku si zahrál finále v sezoně 2005-06 jako hráč Popradu
* v roce 1996 debutoval na turnaji listu Izvestija v dresu české reprezentace, za kterou odehrál tři zápasy
* v české nejvyšší soutěži odehrál 331 zápasů, dalších 280 přidal na
Slovensku
* od roku 2016 trénuje mládež v Prostějově
zajímavost: je starší bratr současné opory extraligové Sparty Praha
Petra Kumstáta

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz
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„MÁME DOBRÝ POCIT,“ JEST*ÁBI MUSÍ PLATIT
6íká p6edseda LHK Michal Tomiga

- napadení rozhodqích
za 15 000 korun

zjistili jsme

Dti se na akci ´PojF hrát hokej´ výten bavily.

2x foto: Facebook a archiv Veerníku

PROSTĚJOV V rámci celorepublikové propagační akce
Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Pojď hrát hokej se
objevilo logo se lvem i nad vchodem prostějovského „zimáku“. Organizací byl pověřen mládežnický oddíl LHK Jestřábi
Prostějov a dle šťastných úsměvů dětí se jí zhostil více než
dobře. Dobrý pocit neskrýval ani Michal Tomiga, předseda
LHK Jestřábi Prostějov, jenž následně poskytl Večerníku interview, které jsme avizovali již v předminulém vydání.
Exkluzivní
ROZHOVOR
pro Večerník

Evžen
HOLUB
•• Jak jste byli spokojeni s průběhem akce a zájmem dětí?
„Byl to první ročník projektu ´Pojď
hrát hokej´, takže jsme do poslední
chvíle nevěděli, jaký bude o něj
v Prostějově zájem. Důkladně jsme
se připravili na všechny možné varianty, samozřejmě se v průběhu akce
vyskytly neočekávané momenty, ale
na akci celkovou vliv naštěstí neměly.
Co se týče zájmu dětí, tak bych ho
hodnotil určitě kladně. Prostějov
je město s hokejovou tradicí, takže
většina dětí přichází díky tomu, že už
nějaký ten člen rodiny hokej hrál, či
hraje. O to víc nás těšilo, že se v rámci

tohoto projektu přišly na stadion
podívat děti, které znaly hokej pouze
z televize.“
•• Jakou práci vlastně dalo vše
připravit a dopadlo to tak, jak jste
si přáli?
„Český svaz ledního hokeje nám
zaslal přesná pravidla, jak by měla
akce probíhat, jak projekt propagovat,
navíc po skončení máte časovou lhůtu
na odeslání přihlášek, zhodnocení,
odeslaní fotografií. Je tam spousta
věcí, kterých si člověk jako návštěvník
nevšimne, ale v závěru vám zaberou
hodiny a hodiny práce. Přáli bychom
si samozřejmě, aby si k nám našlo
cestu co nejvíc nových hokejistů
a hokejistek. To, jestli se nám to povedlo, ukáží až nadcházející dny.“
•• Plánujete i nějaké vlastní akce
pro děti a mládež?
„Tak nábor děláme celoročně,
chodíme předcvičovat a učit bruslit

nejmenší předškoláky. Zároveň
probíhá bezplatná Škola bruslení.
Sváteční akce jako Mikuláš a Halloween máme za sebou a momentálně
se připravujeme na mládežnické
hokejové turnaje, které po sezóně
proběhnou. Ale do konce sezony
máme v plánu ještě jednu akci
zaměřenou pro veřejnost, o jejím
průběhu se určitě dozvíte nebo stačí
sledovat naše facebookové stránky
LHK Jestřábi-mládež.“
•• V jakém věkovém spektru
vlastně
přijímáte
případné
zájemce o hokej?
„Počáteční věk záleží určitě na
rodičích, ideální je začít mezi čtyřmi
až osmi lety. Ale nikdy není pozdě
začít, šanci si to vyzkoušet dáme
určitě každému. V našem klubu to
není jen o tom hledat a vychovávat ty nejtalentovanější hráče, je to
i o tom děti začlenit do kolektivu
a nenechat je doma sedět u počítače.
Takže máme i dojíždějící děti, které v
okolních městech kvůli věku nevzali
a u nás trénují s přípravkou nebo
s mladšími kategoriemi a hokej je baví.
Nejlepší způsob je navštívit naše tréninky přípravky, které probíhají každé
úterý od šestnácti hodin, případně
o víkendu a udělat si obrázek sám.“

PRAHA, PROSTĚJOV Poslední
duel prostějovských a slávistických hokejistů na hanáckém ledě
měl dohru až u zeleného stolu.
Jestřábi tehdy sice dokázali smazat dvoubrankové manko, avšak
gól půl minuty před koncem je
o body připravil a důsledkem
této frustrace se stalo napadení
rozhodčích dvěma osobami! Verdikt Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje (DK
ČSLH) byl nekompromisní: pokuta patnáct tisíc korun pro LHK
Jestřábi za dostatečné nezajištění
pořadatelské služby.
„Při odchodu rozhodčích z hrací
plochy po ukončení utkání stáli
mezi střídačkami v takzvaném tunelu dva muži v civilním oblečení,
kteří sprostými výrazy nadávali rozhodčím kur.., pi.. a podobně, načež
jeden z nich přistoupil k čárovému
rozhodčímu Bryškovi a do tohoto
strčil silou rukama. Následně pokračovali oba dva v nadávání a vyhrožo-

vali rozhodčím dalším napadením
citací ´Dostanete do rypáku´. Po
chvíli se podařilo rozhodčím odejít do šatny. Hlavní pořadatel stál
poblíž bez jakékoliv reakce,“ popsal
celý incident do zápisu hlavní rozhodčí Pavel Obadal.
Svazová disciplinárka následně
požádala o vyjádření také domácí
klub i hlavního pořadatele, odpověď však dorazila pouze od generálního manažera Jestřábů Jaroslava Luňáka. Ten uvedl, že klubu
není známa identita osob, které se
měly popsaného jednání dopustit,
ani způsob, jak by se mohly dostat
do kontaktu s rozhodčími, kteří
odcházejí uzavřeným sektorem.
A neexistuje ani žádný obrazový záznam inkriminované situace. Hokejový boss si dále také postěžoval na
způsob řízení utkání muži v pruhovaném, to však nebrala komise při
řešení tohoto případu v potaz.
Hlavní pořadatel Ivo Henik nemohl
podle Jestřábů podat svědectví,

protože byl právě v době tvorby
odpovědi nemocen, což svaz nenesl
s velkým pochopením. „Za zvláště
nešťastnou shodu okolností pak
DK ČSLH považuje skutečnost, že
hlavní pořadatel onemocněl natolik
závažným způsobem, který mu znemožnil se k uvedeným skutečnostem vyjádřit, právě v termínu, kdy
byl oddíl vyzván k podání vysvětlení a kdy klub následně své vysvětlení
podal,“ píše se mimo jiné v rozhodnutí disciplinárky.
Navzdory tomu všemu byl závěr
jednoznačný. LHK Jestřábi nezajistil bezpečný odchod rozhodčích
a na místě se měli nacházet členové pořadatelské služby, kteří měli
zasáhnout, zjistit jména útočníků
a předat je policii. Výsledkem je byla
patnáctitisícová pokuta a další poplatek ve výši jednoho tisíce korun
za projednání případu.
Šéf prostějovského klubu Jaroslav Luňák se k případu pro Ve(spo)
černík nevyjádřil.

Dresy z akce „Legenda pomáhá“ už jsou v dražb
PROSTĚJOV Do nedávného
derby proti Přerovu nastoupili prostějovští hokejisté ve
speciálních dresech s podobiznou někdejšího českého hráče
i trenéra Ivana Hlinky. Šlo
o celostátní akci s názvem Legenda pomáhá, do níž se zapojily všechny kluby extraligy
a WSM ligy plus některé druholigové oddíly.

Její výtěžek bude předán Nadačnímu
fondu Ivana Hlinky, který pomáhá bývalým hráčům a funkcionářům, jež se
sami nebo jejich rodiny nacházejí v sociálně obtížné životní situaci. Teď jde o
to, aby se unikátní hrané dresy vydražily za co nejvíc peněz. Veřejná aukce
právě probíhá na www.sportovniaukce.cz a zapojit se do ní může kdokoliv,
tedy i vy! Jiným zajímavým projektem,
s nímž nově přišla společnost World

Systems Market sponzorující první
ligu mužů a do kterého se zapojili
i Jestřábi, je soutěž pro hokejové příznivce Fandi svému týmu s WSM ze
střídačky. Její prostějovskou výherkyní
se stala Kristýna Přikrylová, která před
úterním zápasem s Českými Budějovicemi převzala originální dres LHK
z rukou kapitána jestřábí letky Matouše Venkrbce a zástupce pořádající
firmy WSM.
(son)

KUMSTÁT zfstal krok Hokejovým studentům
chyběla
jedna
výhra
pod evropským vrcholem
GÖTEBORG, PROSTĚJOV Podruhé během necelého roku musel
Petr Kumstát a jeho spoluhráči z hokejové Sparty sledovat, jak se na konci
dlouhodobé soutěže raduje soupeř.
Loni na jaře se tak stalo při finále extraligy, kdy v prodloužení uspěli hráči
Liberce, nyní se historie opakovala,
jen s tím rozdílem, že v bitvě o prvenství v Champions Hockey League byl
soupeřem obhájce z Frölundy.
„Samozřejmě je mi to líto. Je těžké
to takto skousnout, strašně to mrzí.
Z mého pohledu šlo ale o parádní
zážitek, panovala skvělá atmosféra,
přijelo strašně moc fanoušků z Prahy,“
popisoval pětatřicetiletý forvard krátce
po návratu domů. Samotný zápas měl
podle něj obrovskou kvalitu, přirovnal
ho k domácímu finále. „Hrálo se v tempu, nasazení, atmosféře. Zažil jsem toho
v hokeji dost a toto byl jeden z nejlepších
zážitků, takový zápas si budeme pamatovat do konce života, ať už to dopadlo
jakkoliv. Jen obrovská škoda, že se výsledek nepodařilo překlopit na naši stranu,“
přiznal Petr Kumsát.
Přímo na místě v göteborgské hale sledovalo střetnutí přes šest tisíc fanoušků,
nechyběla mezi nimi ani početná enkláva v rudých dresech. „Přijelo asi čtyři
sta fanoušků z Prahy, ať už letadlem, auty
neboautobusy,abylato paráda.Také hala
byla z mého pohledu perfektní na hokej,
tribuny strašně nízko u ledu, vše takové
stísněné. Atmosféra byla opravdu fantastická a pro mě to byl zážitek,“ užíval si
prostějovský rodák možnosti, jaká se mu
naskytla. Zlaté odměny za dlouhou cestu
a mimo jiné zdolání finského Kärpätu

Foto: internet

Oulu, švýcarského Bernu či švédského
Växjö se sice nedočkal, i přesto se však
mohl s hrdostí ohlédnout za kontinentálními bitvami. „Nám se v Lize mistrů
dařilo, hráli jsme parádní zápasy a drtivou
většinu z nich jsme zvládli skvěle. I finále
jsme zvládli herně. Potkali jsme obrovsky
těžké soupeře, jedny z nejlepších klubů
v Evropě a nám se opravdu dařilo hrát
skvělý hokej. Toto musíme hodnotit
pozitivně,“ vyzdvihl Kumstát.
V samotném finále jeho tým hned
dvakrát vedl, když se do střelecké listiny ještě v první třetině zapsali Cingeľ
a Vrána, domácí však pokaždé zásluhou
nejlepšího střelce soutěže Wellmanna
i nejužitečnějšího hráče tohoto ročníku
Lundqvista dokázali srovnat. Po pauze
navíc Wellmann svou druhou brankou
strhl vedení na stranu Skandinávců,
avšak v závěrečné dvacetiminutovce
i zásluhou příspěvku exprostějovského
Jana Švrčka srovnal Klimek. Šlo se tak
do prodloužení, které hned po minutě
a půl rozsekl Lasu, a mohla vypuknout
velká švédská radost. „Přiznám se, že
jsme vůbec nevěděli, že se prodloužení
bude i ve finále hrát tři na tři. Člověk se
soustředí na zápas a tyto věci jsme moc
neřešili, pak nás trochu překvapilo, že by
se takto mělo hrát celých dvacet minut.
Zvláště po tak namáhavém programu

i náročném zápasu. Taková ale byla pravidla pro obě mužstva a musíte je respektovat,“ prozradil Petr Kumstát s tím, že
jinak se mu tato pravidlová novinka zamlouvá. „Je to zpestření. Někdy se třeba půl
minuty minutu nic neděje, ale když pak
držíte puk a stihnete rychleji vystřídat, tak
to začne mít náboj, protože máte více sil.
Pro hráče je to fyzicky náročné a každá
sebemenší chyba je obrovsky vidět, i to
ale bylo účelem,“ podotkl.
Suma sumárum jste se tak potřetí
během své aktivní kariéry ocitl při
velkém finále na straně poražených.
Poprvé se stalo ještě v dresu Karlových Varů rok před ziskem titulu,
podruhé loni při dramatické sérii
s Bílými Tygry. „(povzdech) To máte
pravdu. Toto pak člověka strašně moc
mrzí. Ale na druhou stranu se to nedá
moc porovnávat, play-off extraligy se
hraje na více zápasů a třeba přes Plzeň
jsme také postupovali v prodloužení.
Svědčí to o tom, že hrana úspěchu a
neúspěchu je strašně tenká, může rozhodnout jedna chyba, kdy nestihnete
vystřídat, a soupeř vás zatlačí. Tak to
ale ve sportu je a vždycky někdo musí
vyhrát a někdo prohrát. Nicméně
věřím, že se to může otočit a štěstí se
překlopí na naši stranu.“
I samotná finálová účast je však velkým
úspěchem českého hokeje a nabízí se
logickáotázka,jestlijeletošnícestaopakovatelná. „Všechno se dá zopakovat. Záleží
na tom, jak dobré mužstvo se podaří
poskládat, tato podmínka je ale na Spartě
splněna každým rokem. Příště se navíc
bude hrát opět trochu jiným systémem a
zapojí se méně klubů, my budeme dělat
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všechno pro to, abychom se do Ligy
mistrů dostali a tuto perfektní jízdu zopakovali. Kvůli takovým zápasům je člověk
šťastný, že na ledě může být. Nemám na
mysli jen finále, ale celou vyřazovací část.
A vůbec nepřemýšlíte nad tím, že je to
zápas navíc,“ nelituje útočník pražské
Sparty nabitějšího programu.
Nynější reprezentační přestávka tak
přišla velice vhod, hráči s „S“ na prsou si mohli po delším čase od hokeje
odpočinout. „Pauza je pro nás úplně
perfektní, protože po Vánocích jsme
hráli třikrát týdně v kuse. Za čtyřicet dní
jsme odehráli patnáct zápasů, což je velká
porce, do toho navíc cestování. Bylo to
náročné,“ nezastírá bývalý reprezentant
a člen Klubu hokejových střelců.
Od středy do pátku tak měli sparťané
volno a Kumstát toho využil ke krátké návštěvě rodné Hané. „Přiletěli
jsme ve středu ráno a další trénink
jsme měli až v sobotu. Domů se
dostanu hrozně málo, na dva tři dny
maximálně jednou za tři měsíce. Jiné
je to až pak po sezóně, ale to volna také
až tolik není,“ prozradil.
Už nyní se však těší na další ostré boje
s evropskými soupeři, tomuto mezinárodnímusoupeřeníjevelicenakloněn.
„Byla to paráda. Je to sice strašně fyzicky
náročné a s extraligou velká porce, ale má
to smysl. Je mi trošku záhadou, že by na
extraligu třeba přišlo více diváků, když
domácí zápasy mnohdy nemají takovou
úroveň,“ uzavřel Petr Kumstát. (spo)

Koláž Veerníku
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ALMATY, PROSTĚJOV Cestu
za „bramborovou“ medailí zahájil
národní výběr v závěru ledna zdoláním Švédska 5:0, když vysokou
výhru jistil půl minuty před koncem při početní výhodě student
Univerzity Palackého v Olomouci
Kaluža (na snímku uprostřed) Nahrávku si připsal jeho spoluhráč
z druholigové Poruby a další jestřábí
odchovanec Zachar (na snímku vlevo), jehož alma mater se pro změnu
nazývá Ostravská univerzita.
Dva dny nato deklasovali Češi družstvo Číny v poměru 15:0. Třiadvacetiletý Kaluža si připsal tři asistence,
odvarokystaršíZacharještěojednuvíc.
A gólově se tentokrát prosadil i Švaříček, třetí do party se podílel na postupu Prostějova ze druhé do první ligy
v ročníku 2013/2014 a v tomto utkání
zvyšoval v jedenácté minutě už na 4:0.
Na závěr základní skupiny stál v cestě
hlavní favorit z Kazachstánu a domácí
svou úlohu zvládli, když zvítězili 8:0. Ve
čtvrtfinále tak došlo na federální derby

se Slovenskem. Český tým neudržel
vedení 2:0 ani stav 3:2, který zajistil
v závěru dvaapadesáté minuty Zachar,
rozhodnout tak musely až samostatné
nájezdy. Uspěli v nich z naší strany Šťastný, Kafka a Zachar, zatímco Slováci měli
jen dva úspěšné exekutory, právě akce
současného kapitána Poruby tak poslala reprezentaci do semifinále.
V souboji o finále došlo na odvetu za
porážku v základní skupině a Čechům
se jako prvním na celém turnaji podařilo překonat kazašskou obranu, leč brzké
vedení neudrželi a nakonec padli 1:4.
Následovala tak dramatická bitva
o bronz proti Kanadě. Hráči s javorovým listem na hrudi byli stále alespoň o krok vpřed, když vedli 2:0, 3:1
i 4:2, nepomohla Švaříčkova asistence
u druhé branky ani Zacharova dramatizace na 3:4, v posledních jedenácti
minutách hry už gól nepadl a Česká
republika se tak první univerzitní medaile od roku 2005 nedočkala ani letos.
Zlato putovalo stejně jako v pěti z předešlých sedmi případů do Ruska, které
zvládlo finálový duel nejtěsnějším poměrem 1:0 a na Kazachstán tak zbylo
třetí stříbro v řadě.
(spo)
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basketbal

VEČERNÍKU

MAREK SEHNAL

PROSTĚJOV Nejlepší prostějovský střelec ze sezóny 2014/2015 Dylan Talley je další posilou prostějovských basketbalistů! Americký křídelník v probíhající sezóně hrál druhou
nejvyšší německou soutěž v Norimberku a vyzkoušel si i lucemburskou ligu. Sezónu ale
dohraje na Hané, kde má pomoci zacelit díry vzniklé po odchodech klíčových plejerů.

Při nedostatku obávaných střelců na sebe stále
více bere zodpovědnost talentovaný křídelelník, což potvrdil také v zápase proti Brnu.
u.
K zakončení se odhodlal ve třinácti případech
h
a rozhodně si nevedl špatně. Proměnil šest
st
z osmi pokusů za dva body a přidal i dvě troj-ky z pěti střel. Pozitivem v jeho statistikách
byly i tři získané míče. Za čtyřiatřicet minut
na palubovce navíc ztratil jediný míč.

PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Dylana známe z předchozího působení. Víme
o jeho přednostech, on zase přichází do známého
prostředí. To by mělo oběma stranám za současné situace maximálně vyhovovat a usnadnit jeho
zařazení do sestavy. Výhodou je, že hrál pod trenérem Zbyňkem Cholevou a ví, jaký basket chceme
produkovat,“ prohlásil ke comebacku amerického
hráče Petr Fridrich, generální manažer BK Orli
Prostějov.

7

V souboji nosných pivot

byl úspšnjší exprostjovský Tomanec, kterému pouze dva doskoky
chybly k zisku double-double. Vydaené vystoupení potvrdil v souasnosti už hrá Brna
i asistencemi svým spoluhrám, pi kterých
ukázal pehled a zkušenost. Americký legioná Jacobs v sestav Prostjova sice nastílel
šestnáct bod, promnil ovšem pouze pt
z patnácti pokus a píliš se mu nedailo ani na
doskoku, kde získal pouze ti míe.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Poslední MVP
Švrdlík netipuje
Prostějov (lv) - Nejužitečnějším hráčem posledního finálového turnaje
Českého poháru byl Kamil Švrdlík,
který je příznivcům Orlů dokonale
známý ze svého dřívějšího působení
v Prostějově, během něhož to dotáhl až do národního týmu. Tentokrát
se bude snažit o co nejlepší výsledek
v dresu Pardubic. Jeho tým vyzve v semifinále Nymburk, a i z tohoto důvodu se urostlý pivot nechce pouštět do
odhadů konečného výsledku. „Věřím,
že tento zápas bude vyrovnaný a rozhodne až koncovka. V té se může stát
cokoli,“ přeje si Švrdlík před utkáním
s favorizovaným soupeřem.
Tipovat nechce ani vítěze druhého semifinálového střetnutí mezi Opavou
a Prostějovem. „Normálně bych řekl,
že vyhraje Opava, která je dlouhodobě konsolidovaným týmem. Prostějov teď ale posilují noví hráči, vrací se
tam Dylan Talley a nevím tak, co se
od nové sestavy Orlů bude dát čekat,“
odmítá tipovat Švrdlík.

Pondělí 13. února 2017
www.vecernikpv.cz

OFENZIVU ORLy VYZTUŽÍ
NAVRÁTILEC
DYLAN TALLEY
Na rozehrávku přichází další Američan Rackley

OREL

Jan
TOMANEC

letos slavíme jubileum...

Talley během svého posledního působení pomohl Orlům k bronzové ligové medaili a především k triumfu v pohárové soutěži. Atleticky
kvalitně vybavený basketbalista je rozený střelec,
navíc své dispozice umí využít i na vlastní polovině. „Měl by být výraznou posilou,“ doufá Fridrich.
Další posilou je Darion Rackley. Šikovný rozehrávač může nastoupit i na postu číslo dvě. Naposledy hrál v tuniském klubu Etoile du Sahel, kde
dirigoval i spoluhráče se zkušenostmi NBA.
„V Tunisu liga uazvřela svůj program dříve. Klub
ze známého letoviska Sousse zakončil sezónu
v play-off a hráči byli volní. Toho jsme využili.
Věřím, že Darion rychle do sestavy zapadne. Je

Nymburk pevyšoval Prostjovské ve všem už od
zaátku.
Foto: internet

to šikovný hráč s rychlým tahem do útoku. Uvidíme, kolik času bude potřebovat na aklimatizaci.
Věřím, že to nebude trvat dlouho,“ přeje si prostějovský manažer.

ETHAN
THOMAS
JACOBS
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O víkendu šance na pohárovou náplast
PROSTĚJOV Napravit dojem z rozpačitého průběhu sezóny se basketbalisté Prostějova pokusí
ve finálovém turnaji Českého poháru. Vítěz trofeje z roku 2015 je pořadatelem rozhodujících
zápasů a díky tomu si již v předstihu zajistil přímý postup do semifinále. O konečné pořadí bude
usilovat v konkurenci Nymburka, Pardubic a Opavy.
„Realita je taková, že momentálně jsou soupeři výkonnostně nad námi. Ale pohárový systém nám nahrává. Rozhoduje jeden zápas, v něm můžeme vyhrát. Pochopitelně bychom si přáli dvě výhry, ale i jedna by v současné době nebyla špatná,“ míní kouč Orlů Zbyněk Choleva.
Los finálového turnaje byl k pořadatelům shovívavý. V semifinále Prostějov narazí na Opavu, což je
z trojice protivníků ten nejpřijatelnější soupeř. Přestože v základní části ligy se dvakrát radovali Slezané.
„Papírově je možná opravdu nejvýhodnější los, ale takto se na utkání nelze dívat. Jsme tým, který se buduje za pochodu. Po všech změnách jsme se dostali nějak na přelom srpna a září, dobu, kdy se obvykle
skládá tým a začíná se pracovat na souhře. Takže je otázka, jak to na palubovce zvládneme,“ říká Cholevův asistent David Hájek.
Bez ohledu na sportovní výsledek se příznivci basketbalu můžou těšit na špičkové zápasy
o druhou nejcennější domácí trofej. V pátek se odehrají semifinálové zápasy, o den později
duely o konečné pořadí. Po oba dny program startuje v 15 hodin. Vstupné na finálový turnaj

Program Final Four Èeského poháru
PÁTEK 17. ÚNORA
SEMIFINÁLE
15.00 BK JIP Pardubice - ČEZ Basketbal Nymburk (15 hodin)
odin
n)
18.00 Orli Prostějov - BK Opava

SOBOTA 18. ÚNORA
A

O MEDAILE
15.00 o 3. místo poražený SF 1 - poražený SF 2
18.00 FINÁLE vítěz SF 1 - vítěz SF 2
Českého poháru je příznivé. Celodenní vstupenka na oba zápasy stojí 80 korun, děti do 15 let
mají vstup zdarma, stejně jako členové BCM Orli Prostějov, kteří do haly Sportcentra DDM
dorazí k klubových dresech či teplákových soupravách. Volný vstup mají rovněž majitelé permanentek na ligové zápasy Prostějova. „Doufám, že tribuny budou plné. Vyvrcholení pohárové soutěže si to určitě zaslouží,“ přeje si šéf prostějovských Orlů Ivan Pospíšil.

Naději na obrat v Brně odmítl mladík Kozina
MM BRN
OR PV

86
77

BRNO Sedmou porážku za sebou
si v nejvyšší basketbalové soutěže
připsali hráči Prostějova. Neuspěli
ani na palubovce posledního týmu

tabulky z Brna, když celý zápas
prohrávali a nakonec padli 77:83,
přičemž místy prohrávali až o sedmnáct bodů. Orlům nepomohla
ani přítomnost navrátilce Dylana
Talleyho, který při své obnovené
premiéře v prostějovském dresu
dal za necelých třicet minut deset
bodů.
Ráz celého střetnutí určila již zahajovací desetiminutovka. Domácí byli
nabuzení v útoku a k tomu se dokázali vracet na obrannou polovinu,
kde nedovolili Orlům snadné střely.
V průběhu čtvrtiny již vedli 20:12
a nadějný náskok dokázali udržet až
do první krátké přestávky - 23:17.
Na začátku dalšího dějství již hosté
prohrávali dvouciferným rozdílem.
V brněnské sestavě se začal prosazovat

brněnský lídr Ware, načež pslední tým
tabulky cítil naději na sedmé vítězství
v sezóně a po trojce Křemena v průběhu sedmnácté minuty natáhl svůj
náskok na 41:28. Orli ještě v závěru
poločasu dokázali z této ztráty ukrojit
čtyři body, přesto po dvaceti minutách
prohrávali o devět bodů - 41:32.
Po přestávce Prostějov zabral a dostal
se na rozdíl čtyř bodů, jenže v tu chvíli
se chytil domácí rozehrávač Kozina
a pomohl Brnu znovu získat dvouciferné vedení. Poslední čtvrtina byla
ve znamení pokusu hostů o obrat,
který byl ale neúspěšný. Nejblíže byli
šest a půl minuty před koncem po
koši Simmonse na šestibodovém rozdílu. Zkušené domácí opory Křemen
s Tomancem ale odpověděly trojkami a závěr si Brno pohlídalo.
(lv)

CO ZAZNLO NA TISKOV
TISKOVCE...
VCE...
Zoran HELBICH - mmcité Brno
„Kontrolovali jsme celé utkání, i když jsme nebyli připraveni na tolik zónové
obrany, kdy jsme byli moc statičtí a chvílemi se trápili. Ve druhé půli jsme
nedodrželi plán dovolit soupeři jen osmnáct bodů za čtvrtinu, což musíme
zlepšit. Je to otázka poctivého přístupu pod vlastním košem, tam máme ještě někdy rezervy. Hráli jsme ale jako tým, chtěli jsme výhru víc, než soupeř.“
Zbyn/k CHOLEVA - Orli Prost/jov:
„Brno hrálo lépe než my, dalo více bodů zpod koše, spoustu bodů z druhých šancí po útočných doskocích, kterých mělo dohromady šestnáct.
My jsme nebyli schopni poslat si míč, a když už jsme jej poslali, tak jsme
nevystřelili. Byli jsme jaloví, na rozdíl od Brna, které, když jsme se dostali
v druhé půli na dostřel, nás hned potrestalo. Vyrovnali jsme se na ztráty,
ale ne na počet vystřelených trojek. Hráli jsme pomalu, nevyhověli si...“

„I s Prostjovem jsme Nymburk v poháru porazili,“ vzpomíná Neqas
PARDUBICE, PROSTĚJOV Zkušenější hráč než Radek Nečas
do závěrečných zápasů Českého poháru nezasáhne. Možná
s výjimkou nymburského Jiřího Welsche. Ani ten ale nemá tolik pohárových trofejí. Nečas se radoval už v šesti případech a
bude bojovat o sedmé vítězství.„Míč je kulatý, tak uvidíme, jak
to dopadne," říká vyrovnaně šestatřicetiletý pivot v narážce, že
jeho tým v semifinále narazí na favorizovaný Nymburk.
Nymburk. Já jenom doufám, že není
další kolo, protože to už bychom dopro Večerník stali CSKA Moskva.“ (úsměv)
•• Bude pro vás úvodní utkání předLadislav VALNÝ
časným vrcholem Final Four?
„Tak to není. V žádném případě. Vr•• Co říkáte losu?
V osmifinále jsme měli Kolín, ve čtvrt- cholem by bylo pouze pohárové finále.
finále Děčín a teď v semifinále nás čeká Až v něm se hraje o trofej.“

EXKLUZIVNÍ rozhovor

•• Na Nymburk si tedy věříte?
„V lize jsme domácí vzájemný zápas
vyhráli. A pokud si vzpomínám,
tak jsem před časem s Prostějovem
už v semifinále poháru Nymburk
porazil a pak pod dojmem, že je to
hotové, prohrál náš tým s Novým
Jičínem. Pohár je prostě specifická
soutěž.“
•• V posledních dvou letech v poháru Nymburk nestartoval. Co
říkáte jeho návratu?
„Bylo to jejich rozhodnutí. To
ovšem neznamená, že by předchozí výhry měly menší váhu. Uspět v
poháru bylo vždy těžké.“

Foto: archív Veerníku

•• Uvědomujete si, že můžete
zkompletovat pohárový hattrick?
„Řeknu to takhle. Triumf s Prostějovem byl úžasný, obhajoba s Pardubicemi ještě sladší. Tak uvidíme, jestli to
vyjde potřetí za sebou.“
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Jízdu ve Fed Cupu nezastavily ani Španlky V předkole buďto na Frýdek-Místek
ESKO vs. ŠPAN-LSKO

či Přerov, přímo ve čtvrtfinále pak

HROZÍ HVĚZDNÉ KLADNO...

3 : 2
OSTRAVA Desáté vítězství v řadě
získaly tenistky České republiky
ve Fed Cupu. Obhájkyně výhry
v týmové soutěži porazily Španělsko 3:2 a zahrají si v dubnu semifinále. O postupu bylo rozhodnuto již po dvouhrách, závěrečná
čtyřhra se dohrávala pouze pro
formu. Lví podíl na dalším triumfu
mají dvě hráčky TK Agrofert Karolína Plíšková a Barbora Strýcová,
které se postaraly o všechny tři
body. „Výsledek odráží chuť hráček reprezentovat, pro tým dělají
maximum. Strašně si toho vážím,“
ocenil po skončení zápasu svůj
tým nehrající kapitán Petr Pála.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Karolína Plíšková splnila roli jedniky eského týmu.
Foto: eská sportovní/Pavel Lebeda

ukázalo. Ten rozhodující byl o šancích. Při podání soupeřky jsem jich
měla dost, ale žádnou jsem nevyužila,“ konstatovala Strýcová.
Soupeřkou Karolíny Plíškové byla
Arruabarrenaová. Houževnatá Španělka nejlepší domácí hráčku potrápila a střetnutí definitivně ztratila
v závěru dramatické druhé sady.
Plíšková dokonce musela odvracet
jeden setbol. „I když jsem si to nechtěla připustit, byla jsem docela
Plíšková dokázala
nervózní. Největší radost jsem měla
z toho, že utkání nešlo do třetího
srovnat krok
setu,“ ulevila si po vítězném mečboZa stavu 1:1 odcházely z ostravské lu světová trojka.
haly soupeřky po úvodních dvouPostup stvrdila
hrách. V obou zápasech se radovaly
týmové jedničky. Strýcovou ve třech
Strýcová
setech porazila světová sedmička
Muguruzaová, přestože se Češka Naprosto jednoznačný průběh mělo
dokázala otřepat z kanára, kterého střetnutí týmových jedniček. Plíšková
dostala v první sadě. „Snažila jsem od začátku svou soupeřku zatlačila do
se zůstat pozitivní, věřila jsem, že se defenzivy a bez většího úsilí diktovala
to může otočit. Ve druhém setu se to tempo. Muguruzaová v sobě nenašla

PROSTĚJOV Při bližším zkoumání momentální situace v tabulce druhé nejvyšší hokejové soutěže Večerník
přišel na to, že muži LHK mohou po dlouhodobé fázi
obsadit pouze dvě různé příčky. Jak to tedy je?

➢ Zestrany25

FOTOGALERIE

sílu vzdorovat a postupně se její hra
horšila. Sebevědomí domácí tenistky
slavilo zasloužený úspěch. „Tak nějak
jsem si to představovala. Všechno šlo
podle plánu, který jsme si stanovili.
Ten bod jsem prostě chtěla,“ usmívala
se Plíšková.
Rozhodující bod přidala Strýcová.
Její soupeřka Arruabarrenaová se
sice snažila vyrovnat skóre, v průběhu druhého setu už ale prohrávala
2:5 a přestože hráčka prostějovského
klubu ještě ztratila jedno podání, obrat nepřipustila. „Ten poslední krok
nebylo snadné udělat. Nějak jsem
přestala trefovat kurt a musela přijít
změna. Proto i ten kraťas při mečbolu. Potřebovala už jsem to dohrát,“
konstatovala spokojená vítězka.
Čtyřhra se dohrávala pro formu
a příležitost dostaly tenistky, které se
do dvouher nedostaly. Vyrovnaný
duel získaly hostující tenistky v super tie-breaku.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26, rozhovory
s Karolínou Plíškovou
a Barborou Strýcovou
na www.vecernikpv.cz

VÝCHOZÍ SITUACE V TABULCE

1. České Budějovice 111, 2. Jihlava 104, 3. Kladno 98, 4. Slavia Praha 86, 5. Třebíč 78, 6. Ústí nad Labem 77, 7. Prostějov 76, 8. Benátky nad Jizerou 73, 9. Přerov 70, 10.
Frýdek-Místek 69, 11. Litoměřice 65, 12. Havířov 64, 13. Kadaň 58, 14. Most 45.

PROGRAM POSLEDNÍHO KOLA

Slavia Praha – Prostějov, Třebíč – Ústí nad Labem, Přerov – Jihlava, Most – Frýdek-Místek, Benátky nad Jizerou –
Havířov, Kladno – České Budějovice, Litoměřice – Kadaň.

VARIANTA 1: SKONÍ SEDMÍ
Na horší než stávající sedmé místo už svěřenci Jiřího Vykoukala
a spol. určitě nespadnou. Soupeři pod nimi mají buď nedostižnou ztrátu (Benátky, Přerov, Frýdek-Místek). Na sedmé příčce
jestřábí letka zůstane i tehdy, pokud přiveze ze Slavie jeden bodík za porážku v prodloužení či po samostatných nájezdech,
protože s Ústím nad Labem má nepříznivou vzájemnou bilanci. Sedmý post svěřencům trenéra Vykoukala připadne rovněž
po případné výhře za dva body, jestliže Třebíč současně podlehne Ústí v prodloužení nebo po nájezdech.
Jakmile by Prostějov skončil po dlouhodobé fázi sedmý,
musel by do výše zmíněného předkola vyřazovacích bojů
hraného na tři vítězné duely. Začínal by přitom dvěma zápasy doma už ve čtvrtek 16. a v pátek 17. února s pravděpodobným začátkem od 18.00 hodin, poté by následoval venkovní mač v pondělí 20. února, případně i v úterý 21. února
a rozhodující páté utkání by dle potřeby přišlo na řadu ve
čtvrtek 23. února opět na vlastním ledě. Protivník? Desátý
celek tabulky, což může být Frýdek-Místek nebo Přerov na
základě jejich výsledků v dnešním 52. dějství.

oèima miroslava èernoška

Velkou podporu poskytli eským tenistkám opt prostjovští píznivci.
Foto: eská sportovní/Pavel Lebeda

„Holky vyhrály desátý zápas v řadě a to už něco znamená. Fed Cup hraje sto čtyřicet družstev a není
moc týmů, kterým by se to povedlo. Ukazuje se, že hráčky drží pospolu a reprezentují rády. Do Ostravy
se hodně těšily. Je tady pokaždé parádní atmosféra. Ostrava je prostě sportovní město, což se opět ukázalo. I s pomocí fanoušků jsme dokázali postoupit a to je hodně důležité. Hrát semifinále nebo baráž, to
je velký rozdíl. Největší zásluhu ale přece jen mají samotné aktérky. Hned po zápase letí do Dauhá na
silně obsazený turnaj. Třeba Bára Strýcová obhajuje loňské finále. Holky hrají za národní tým na úkor
svých osobních ambicí. To je úžasné, strašně si jejich přístupu cením.“

VARIANTA 2: SKONÍ ŠESTÍ
Pokud prostějovští hokejisté vyhrají v Praze za tři body, určitě
se posunou na šestou pozici! V případě nulové porážky Třebíče nebo Ústí ve vzájemné bitvě totiž předběhnou jednoho
z těchto rivalů, což platí též při vítězství Horácké Slávie v prodloužení či po samostatných nájezdech. Zajímavá situace by
nastala, kdyby v nastaveném čase nebo po nájezdech uspěl
Slovan a Jestřábi by současně triumfovali tříbodově na Slavii.
To by se všichni tři zápolící sokové sešli na 79 získaných bodech a o pořadí by rozhodovala následující minitabulka vzájemných zápasů: 1. Ústí nad Labem 16 bodů (skóre 25:19),
2. Prostějov 14 (29:19), 3. Třebíč 3 (11:27). Z téhle skutečnosti je zároveň patrné, že Jestřábi se už rozhodně nemohou
dostat na páté místo po základní části, které zůstává mimo
jejich dosah. A ze šesté příčky znamenající kýžený postup přímo do čtvrtfinále by v něm s jistotou narazili na třetí Kladno,
přičemž série na čtyři vítězná střetnutí odstartuje až v neděli
26. února ve středních Čechách.
Hlavní trenér LHK každopádně nechtěl jakýmikoliv propočty zbytečně zatěžovat hlavy svých svěřenců. „Zatím jsem vůbec nepočítal, jak to bodově vychází nebo nevychází. Ale rozhodně nemůžeme předpokládat, že nám výsledky ostatních
zápasů budou jakkoliv hrát do karet. Soustředíme se sami na
sebe a maximálně chceme zvládnout poslední souboj základní části. Až po něm se ukáže, jak vše dopadne a s čím nebo
proti komu půjdeme do play-off,“ odtušil Jiří Vykoukal v sobotním večeru po přemožení kladenských Rytířů.
Pokud jeho parta stejně naplno zabere i v pražském Edenu, dostane za odměnu atraktivní čtvrtfinálové řežby právě
s Kladnem!

Julie Kovářová: „Abychom mohly Stuttgartu
konkurovat, potřebujeme nabrat lepší formu“
PROSTĚJOV Úplně poprvé během svého dlouhého působení ve VK AGEL strávila Julie Kovářová většinu soutěžního duelu
na lavičce. Kouč zvolil proti Přerovu odpočinek většiny opor
a na liberu dostala prostor mladá Tereza Slavíková, tudíž zkušená tahounka měla příležitost sledovat hru prostějovského
družstva zvenčí. Po skončení derby se Večerník s defenzivní
specialistkou podrobně ohlédl nejen za sobotním utkáním, ale
i za nevydařenou bitvou evropského CEV Cupu ve Stuttgartu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
 Jaké to bylo během sobotního
střetnutí extraligy v nezvyklé roli střídající hráčky?
„Pro mě docela složité, protože během
dlouhého postávání v tom čtverečku
pro náhradnice dost bolí záda. (smích)
Což je z mého pohledu určitě horší, než
být na hřišti. I nervozita je mnohem větší. Pokud jde o těžké vyrovnané utkání
s vypjatými koncovkami, tak to pro střídající holky musí být hrozné nervy. Mně
dneska úplně stačil ten třetí set.“
 Takže jste zápasový oddech ani
moc neuvítala?
„Samozřejmě bych radši hrála, ale
´Slavča´ (Tereza Slavíková - pozn,red.)
s námi občas trénuje a zasloužila si taky

naskočit do nějakého zápasu. Takové
zkušenosti potřebuje, do dalších let kariéry se jí budou hodit.“
 Co říkáte na její výkon?
„Na to, že šlo o její první mistrák za ženy,
tak supr. Možná v tom dramatičtějším
závěru na ní byla znát trochu nervozita,
což je však normální. Člověk zkazí nějaký
příjem a v tak mladém věku to pak někdy
začne víc pracovat v hlavě, ale ona z toho
vyroste. ´Slavča´ je dobrá, všechno má
před sebou.“
 Měly jste tentokrát větší motivaci
po debaklu v Německu?
„Nechci Přerov nijak podceňovat, ale
opravdu velká motivace musí přijít
v dalších, mnohem těžších zápasech.
Čeká nás extraligová nadstavba se třemi
nejlepšími soupeři v soutěži a hlavně odveta se Stuttgartem, do které musíme dát
absolutně všechno. Je potřeba každý den
pracovat na zlepšování naší formy, která
teď není zdaleka optimální.“
 Co se vlastně ve Stuttgartu stalo?

„Musím říct, že soupeř byl prostě lepší..
My jsme bojovaly a v obraně hrozně
makaly, ale německý tým měl výborné
podání, kterým nám dělal problémy
na přihrávce. Protihráčky ty servisy
dávaly skvěle takticky přesně tam, kam
chtěly, rozdělovaly je ukázkově. A velký rozdíl byl i v útoku, kde Stuttgart na
rozdíl od nás dokázal vítězně ukončovat výměny včetně těch dlouhých,
jichž byla v utkání spousta. My jsme
navíc udělaly strašně moc chyb.“
 Středeční mač vypadal dost
jednoznačně. Máte vůbec v odvetě
šanci?
„Šance je vždycky. Ony také umí hrát
špatně, nejsou pořád perfektní. (lehký
úsměv)V bundeslize se jim několik zápasů vyloženě nepovedlo, mají tam porážky 1:3 i 0:3. Přesto je jasné, že abychom se
s nimi mohly vyrovnaně měřit, musíme
nabrat formu, kterou zatím nemáme.
V tuhle chvíli je to hlavně o nás a pohodě,
jíž potřebujeme rychle získat. My taky
dokážeme předvádět kvalitní volejbal,
jen se to momentálně tolik nedaří.“
 Co vcelku dobře se rozjíždějící mančaft srazilo dolů? Soutěžní
pauza okolo Vánoc a Nového roku?
Neustálé zdravotní problémy?
„Zápasová přestávka podle mě nebyla takový problém, který spočívá spíš
v tom zdraví. Z tohoto hlediska je letošní sezóna strašně zvláštní a nepří-

jemná. Stále se některá z nás potýká se
zraněním nebo nemocí a do toho přišel
odchod první univerzálky, jež se za celou dobu tady nedostala do pořádné
formy. Na tréninku se v podstatě nikdy
nesejdeme ve dvanácti, neboť pořád
někdo chybí, a trvalá příprava v nižším
počtu se určitě též projevuje.“
 V Německu jste tři roky působila.
Byl pro vás krátký návrat tam tímhle
příjemný?
„Na Německo mám strašně hezké
vzpomínky, protože se mi tam skvěle
hrálo a zažila jsem v Hamburku úspěšné sezóny. Moc mi vyhovuje balón
Mikasa, navíc němečtí fanoušci jsou
mnohem bouřlivější než zdejší. Oni
skutečně nahlas fandí úplně celou dobu,
i když se třeba dost prohrává. Vytváří
super atmosféru a po této stránce šlo
o pěkný návrat, navíc jsem ve Stuttgartu potkala dost známých. Odvetě u nás
by mohlo prospět, že sem přijedou němečtí příznivci a snad vyburcují ty naše
k většímu fandění. Pořádná divácká
kulisa nám může v druhém vzájemném
utkání doma jedině pomoct.“
 Jak vnímáte při boji o české trofeje posilování Olomouce, jež po
Janě Napolitano čerstvě získala rovněž Ivanu Mifkovou, za svobodna
Bramborovou?
„Ne že bychom se začaly bát, ale takhle
zkvalitněnou Olomouc je nutné vní-

mat jako opravduu vážného
ád myslím,
soupeře. Byť si pořád
zné zápasy
že v sérii na tři vítězné
azit. Něco
nás nemůže porazit.
ící se finájiného však je blížící
ru, které
le Českého poháru,
řetnutí
rozhodne jediné střetnutí
moua ještě navíc v Olomouoduu
ci, čímž získá výhodu
dí.
domácího prostředí.
uTím pádem to buoc
deme mít fakt moc
na
těžké. Hlavně Šena
há
jim hodně pomáhá
le
nejen útokem, ale
sti obranou, zkušenostmi, klidem a celkově
ově
svou přítomností na
ímhřišti, v týmu. Zatímobná
co nám teď podobná
pravkvalita na účku popravné si
dě chybí, to je nutné
přiznat.“

“

Odvetě u nás by mohlo prospět,
že sem přijedou němečtí příznivci
a snad vyburcují naše fanoušky
k většímu fandění než obvykle...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

SPORTOVCŮM V KRAJI VLÁDNE PETRA KVITOVÁ
Také další medailové stupně za rok 2016 opanovali Prostějované

Na stříbrném stupínku skončila
tenisová dvojice TK Agrofert Barbora Strýcová - Lucie Šafářová.
Bronzový debl z olympiády si do
Prostějova odskočil s Ostravy, kde
se tenistky připravovaly na úvodní
kolo Fed Cupu. „Na takové večery
se čas najde,“ usmívaly se reprezentantky. Třetí příčku obsadil
parašutista Dukly Prostějov Libor
Jiroušek, který si své postavení mezi
nejlepšími užíval. „To je velká pará-

PARTNEØI ANKETY

ZAJÍMAVOSTI ANKETY
* Petra Kvitová završila letošním triumfem hattrick, když vyhrála po
letech 2011 a 2014
* Lucie Šafářová se těšila z ocenění ve třech kategoriích (2001 - nejlepší
junior, 2014 - Cena Olomouckého kraje, 2015 - nejlepší senior)
* Letos se v elitní seniorské kategorii umístili na stupních vítězů pouze členové klubů z jednoho města

HISTORIE VÍTÌZÙ
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Jiří Novák
Jiří Novák
Jiří Novák
Jana Horáková
Tomáš Berdych
Tomáš Berdych
Tomáš Berdych
Pavlína Žižková
Tomáš Berdych
Tomáš Berdych
Petra Kvitová
Tomáš Berdych
Tomáš Berdych
Petra Kvitová
Lucie Šafářová
Petra Kvitová

tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
cyklistika BMX - SKC Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
veslování – VK Olomouc
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov
tenis - TK AGROFERT Prostějov

$ (=  ( $+  g$ & ,"  @
Q )    $9@
1. Petra Kvitová (tenis - TK Agofert Prostějov)
2. Lucie Šafářová, Barbora Strýcová
(tenis – TK Agrofert Prostějov)
3. Libor Jiroušek (parašutismus – ASO Dukla Prostějov
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1. HC Olomouc – lední hokej
2. Tomi Remont Prostějov – rafting
3. VK Agel Prostějov – volejbal

% $+  @
1. Eduard Bezděk (veslování – VK Olomouc)
2. Dalibor Svrčina (tenis – TK Agrofert Prostějov)
3. Jakub Galvas (hokej – HC Olomouc)

# @
Radim Kořínek (cyklistika)

% $+  ,  @
1. TJ Sokol Centrum Haná – házená
2. DHK Zora Olomouc – házená
3. Mapei Cyklo Kaňkovský – cyklistika

% $+,@
1. Zdeněk Venera (hokej – HC Olomouc)
2. Jaroslav Navrátil (tenis – TK Agrofert Prostějov)
3. Jiří Teplý (volejbal – SK UP Olomouc)
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Tomáš Kajnar (cyklistika – TJ Zlaté Hory)

% $+"     #  (@
Miroslava Obrová (atletika – AK Olomouc)

X g$ & ,"  @
Miroslav Čada (volejbal)

Petr Chytil pak společně předali
charitativní šeky. Dva desetitisícové si odnesli handicapovaní sportovci Miroslava Obrová
a Tomáš Kajnar. Poslední šek
na 50 000 korun obdržela příspěvková organizace Centrum
sociálních služeb Prostějov, patřící k největším poskytovatelům
sociálních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji.
„Přestože bych si to přála, ne
každý je zdravý a plný sil. Pro ty,
kteří neměli to štěstí, jsme tady
my,“ uvedla při přebírání šeku
ředitelka Centra sociálních služeb Miluše Lišková.

REKORDMANI ANKETY

Tomáš Kajnar

nejlepší juniorský tým

DHK Zora Olomouc

nejlepší tým

Jiří Novák

nejlepší senior

Miroslav Čada

nejlepší trenér

DHK Zora Olomouc

nejlepší juniorský tým

VK AGEL Prostějov

nejlepší tým

Jaroslav Navrátil

nejlepší trenér

nejlepší handicapovaný sportovec

TK AGROFERT Prostějov
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Eva Kacanu

výkon. Žiju přípravou na mistrovství světa v Londýne,“ uvedla Obrová. Mezi muži se radoval cyklista
a účastník paralympiády v Riu Tomáš
Kajnar. „Mám toho za sebou docela
dost, ale teď se mi třesou ruce,“ usmíval se Kajnar při přebírání ceny.
Cenu Olomouckého kraje si odnesl volejbalový odborník a trenér Miroslav Čada, který s družstvem VK Agel Prostějov získal
osm mistrovských titulů v řadě.
„Byla to parádní série,“ ohlédl se
Čada.
Čestná cena pak připadla bikerovi
Radimu Kořínkovi, který byl dvakrát na olympiádě a startoval v silničním závodě i v terénu. „Je to už
pár let, ale bylo to krásné. Životní
zážitky,“ prohlásil z pódia Kořínek.
Na konci slavnostního večera
došlo i na předávání finančních
šeků. Předseda představenstva
CISKO, projektu podporovaného Olomouckým krajem v rámci
podpory vrcholového a výkonnostního sportu Jaroslav Novák
předal šeky na pět tisíc korun za
vynikající reprezentaci Jakubu
Jurkovi, Michaele Kidové a Adéle Truhlářové. Šéfka prostějovských tenisových projektů Petra
Černošková a jednatel TK PLUS

nejlepší handicapovaná sportovkyně

pro Večerník
k
Ladislav
VALNÝ

da,“ smál se muž, který odmítl, že
se věnuje nebezpečnému sportu.
„Vlézt do letadla je bezpečnější, než
sednout do auta.“
Další sledované kategorie ovládli
hokejisté HC Olomouc. Cenu pro
nejlepší tým přebral jednatel klubu
Jan Tomajko společně s kapitánem
Martinem Vyrůbalíkem. „Základ
úspěchu byl v kabině. Sedli jsme
si jako tým,“ prohlásil Vyrůbalík.
Stejný názor měl i Zdeněk Venera,
nejlepší kouč sezóny. „Když jsem
do Olomouce přicházel, měl jsem
představu, že nás čeká boj o záchranu. Kluci byli ale skvělí a nakonec
z toho bylo konečné šesté místo
v extralize,“ pochvaloval si hokejový
trenér.
Mezi juniory uspěl juniorský mistr
světa veslař Eduard Bezděk a házenkářské družstvo TJ Sokol Centrum
Haná. „Do loděnice mě přivedl brácha, když jsem skončil s fotbalem.
Dodnes nelituji. Hlavně kvůli skvělé partě lidí od vody. Jsme kamarádi,
přestože spolu soupeříme,“ vyznal
se Bezděk.
Atletka Miroslava Obrová se stala
nejlepší handicapovanou sportovkyní, když na evropském šampionátu
získala bronz ve vrhu koulí. „Bylo to
fajn, ale už ani nevím, za jaký to bylo

Tomáš Berdych

PŮVODNÍ
reportáž
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nejlepší senior

PROSTĚJOV Potřetí v kariéře byla Petra Kvitová vyhlášena nejlepším sportovcem
Olomouckého kraje. V anketě,
kterou pořádá hejtmanství
ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS, vyhrála bronzová medailistka
z Ria de Janeira před tenisovým párem Barbora Strýcová
- Lucie Šafářová a parašutistou Liborem Jirouškem.
„Mám slzy na krajíčku,“ pronesl
z pódia Městského divadla
v Prostějově otec vítězky Jiří
Kvita a společně se zaplněným
hledištěm sledoval předtočenou zdravici vítězky. „Děkuji
všem, ceny si moc vážím. Dík
patří prostějovskému tenisovému klubu, kde dlouhé roky
trénuji, trenérům, známým
a kamarádům. Mějte se všichni
krásně,“ říkala z plátna Kvitová.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner,
byl slavnostnímu vyhlášení naživo přítomen.
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Šafářová: „Byl to nejlepší rok kariéry!“
PROSTĚJOV Při absenci Petry
Kvitové zastupovaly tenis v průběhu vyhlášení ankety „Nejlepší
sportovec Olomouckého kraje
2016“ přímo na pódiu Městského
divadla Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou. Hráčky TK Agrofert obsadily celkové druhé místo,
přičemž o jejich úspěchu rozhodlo především úspěšné vystoupení
na olympiádě v Riu. „Když jsme
šly pro cenu, na olympiádu jsem
si zase vzpomenula,“ prozradila
Šafářová, loňská celková vítězka
kategorie jednotlivců.

Ladislav VALNÝ
 Po další sezóně další ocenění.
Jaký je mezi nimi rozdíl?
„Velký. V roce 2015 všechno vycházelo ideálně, byl to nejlepší rok
v kariéře. Loni mě provázely velké
zdravotní problémy, ale zase mám
medaili z olympiády a tu mi nikdo
nevezme. Takže nakonec to byl
dobrý rok.“

 Ocenění v krajské
ské anketě jste
přebírala v Prostějově,
ově, který reprezentujete. Je to příjemný
říjemný pocit?
„Cítím se tady dobře,
bře, mám tady
kamarády a známé. V klubu mám
možnost výborně trénovat.
novat. A navrch
jsem ještě přímo na ppódiu dostala
od pana Černoška dárek
ne-árek k ne
dávným narozeninám.
m. Takže
pocity jsou skvělé.“ (úsměv)
úsměv)
 Nová sezóna jee stále
na začátku. Jaké máte
ambice?
„Docela velké. V singlovém žebříčku se chci
posouvat nahoru, v deblu
blu
se s Bethanií (Mattekk
k-Sands - pozn.red.) po-ké
kusíme navázat na loňské
tví
úspěchy i letošní vítězství
láá
na Australian Open. Plánů mám hodně, ale po
hozkušenostech v předchoýt při zemi.
zí sezóně se snažím být
á, to ostatní
Chci být hlavně zdravá,
ání.“
pak přijde i bez plánování.
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„Byly to vážně parádní sezóny,“ ohlédl se Čada
PROSTĚJOV Nejlepší sezóny prostějovských volejbalistek jsou úzce
spojeny s osobou Miroslava Čady.
Pod vedením zkušeného trenéra
tým získal osm extraligových titulů v řadě, stejný počet pohárových
triumfů a dosáhly na řadu úspěchů
v evropské Lize mistrů. Kouč i díky
tomu plným právem získal Cenu
Olomouckého kraje, která se předávala během vyhlašování nejlepších sportovců regionu. „Byly to
vážně parádní sezóny,“ konstatoval
s úsměvem Čada.

Ladislav VALNÝ
 Jak hodnotíte své dlouholeté působení na střídačce Prostějova?
„Mělo několik etap. Nejprve jsme začali budovat celý klub. Od sestavy přes
odpovídající zázemí. Postupnými kroky se stavěl opravdu silný a konkurence
schopný celek. Pak přišla doba, kdy
jsme měli v sestavě špičkové zahraniční
volejbalisty jako Rusky či Američanky.
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Někdy to bylo trošku složité, ale přineslo to úspěchy.“
 A pak přišla etapa, kdy už bylo
družstvo konsolidované a klub zaběhnutý?
„Ano. Dostali jsme se do fáze, kdy
všechno šlapalo. Klub dnes má špičkové zázemí i vysoký kredit. V této fázi
jsem předal trenérské žezlo. Myslím, že
toho bylo dost.“

Vextralizejstejakotrenérzískaltřináct titulů. Máme u nás konkurenta?
„Myslím, že Zdeněk Pommer jich
získal jedenáct. Ale ten má sedmdesát
a odpočívá na chalupě.“ (úsměv)
 Vy neplánujete, že ještě nějaký
přidáte?
„Už asi ne. Trenéřina je hrozně náročné
řemeslo a už mám taky svoje roky. Myslím, že u té třináctky zůstane.“

